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V.1842 kartan yläosassa näkyy merkintä Stadens pumverk, kaupungin pumppaamo vuodelta 1835



”Emme nyt ollenkaan ota puheeksi tarkoituksen mukaisen vesijohdon
tarpeellisuutta terveydellisessä suhteessa, sillä toivomme siitä Terveys-
hoitolautakunnan antavan asiallisemman lausunnon, mutta kylläpä
vesijohtoa kipeästi kaivataan muistakin syistä. Kaupunki on rakennettu
laajalle alalle, joten niihin osiin, joissa johtoa ei ole, tulee pitkä matka
yleisille vedenottopaikoille. Kun aikuiset ovat koko päivän työssä, jää
veden hankkiminen lasten ja vanhusten toimeksi ja jolla on halua
tutustua siihen rehkimiseen, joksi moisten väkipuolten vedenhaku muo-
dostuu, hän menköön hetkeksi katsomaan vedenottoa esplanaatin
kulmauksessa Puutarhakadulla. Sieltä haetaan vettä aina Amurin
perille asti, sillä pieniin taloihin ei kannata kaivoa rakentaa, vaikka
maaperä olisikin siihen soveliasta. Entäs tulipalot sitten? Kelirikon
aikana ovat hevoset aivan näännyksissä raastaessaan vesikuormaansa
palopaikalle ja jos se sattuu olemaan syrjäkaupungissa, on tuho jo
ehtinyt tapahtua, ennekun ensimmäisetkään astiat saapuvat perille.”

(Aamulehti 23.1.1895)
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1. VESI, KAUPUNGISTUMISEN ELINEHTO JA
ONGELMA

Vesihuolto on kaupunkihistorian peruskysymyksiä, johon perehtyminen luo osin uutta
kuvaa selviämistaistelusta kaupungistumisen mukanaan tuomia ongelmia vastaan.
Vesihuollolla tässä työssä tarkoitetaan sekä vedenhankintaa että viemäröintiä.1

Yhdyskuntien infrastruktuurin tutkiminen on muutakin kuin tekniikan historiaa, sillä
vesihuollon tarpeisiin valituilla teknisillä ratkaisuilla on suora vaikutus asukkaisiin ja koko
yhdyskuntaan. Tekniikka mielletäänkin tässä työssä yhteiskunnalliseksi ilmiöksi, johon
kuuluu tietoa, osaamista, työtä ja hallintaa koneiden, laitteiden ja prosessien lisäksi.2

Kysymys vesihuollosta on samalla kysymys kaupungistumisen onnistumisesta ja ihmisen
yrityksestä luoda itselleen parempaa ympäristöä.

Tampere on vesihuollon yleisen historian kannalta mielekäs tutkimuskohde, koska se
kaupungistui ja teollistui poikkeuksellisen nopeasti, mikä aiheutti vesihuollolle suuria
vaatimuksia. Tampere oli 1800-luvun alkupuolella maaseutumainen pikkukaupunki, mutta jo
1800-luvun puoliväliin tultaessa se oli kooltaan Suomen kaupunkien keskitasoa. Teollisuuden
laajentuessa kaupunki kasvoi nopeasti: väkiluku nousi tutkimusperiodin aikana yli 25-
kertaiseksi; alun noin 1600 hengestä yli 40 000 henkeen. Kaupungin nopea kasvuvaihe alkoi
vuonna 1838.3

Tulipalot aiheuttivat kaupungissa jatkuvasti vakavia ongelmia: varsinkin 1865 suurpalo
näytti selvästi tamperelaisille, että vedensaanti palopaikalle oli järjestettävä aiempaa
paremmin ja tehokkaammin.4 Lisäksi juomaveden puute ja kaivojen saastuminen
muodostuivat 1800-luvun jälkipuoliskolla niin vakavaksi ongelmaksi, että jotain oli
tehtävä. Vesijohtoja ja viemäreitä ryhdyttiin rakentamaan laajassa mittakaavassa 1880-
luvulla, mutta ongelmat eivät olleet vielä ohi. Tampereella esim. riehui 1900-luvun
alkuvuosikymmeninä kaksi voimakasta lavantautiepidemiaa. Ne eivät sinänsä olleet
poikkeustapauksia Suomessa, vaikka vuoden 1915–1916 epidemia olikin maamme oloissa

                                                          
1. Vedenhankintaa ja viemäröintiä alettiin Suomessa kutsua yhteisellä nimikkeellä vesihuolto 1950-luvun alussa. Katko 1996,

s.167. Tampereen kaupungin vesihuollosta huolehtivan Tampereen vesilaitoksen alkuaikoina puhuttiin vesijohtolaitoksesta ja
lokaviemäreistä. Vesilaitos syrjäytti nimityksen vesijohtolaitos vuoden 1959 vuosikertomuksessa vuonna 1960. Nimen-
muutoksen takana on vuoden 1961 Vesilaki, joka astui voimaan v. 1962. Viranomaismäärittely vesihuollosta: "Vesihuollolla
tarkoitetaan sitä kokonaisuutta, jonka muodostavat vedenotto pinta- tai pohjavesistä, veden puhdistuskäsittely, sen johtaminen
kuluttajille, veden käyttö eri kohteissa, käytetyn veden kokoaminen ja poisjohtaminen eli viemäröinti, jäteveden puhdistaminen
ja purku sekä puhdistusprosesseissa muodostuvan lietteen käsittely." http://www.vyh.fi/hoito/vesihuo/vesihuo.htm.

2. Michelsen, s.10-11.
3. Rasila 1984, s.131.
4. Palonsammutus järjestäytyi 1898 vakinaisen palokunnan muodossa, minkä jälkeen palotoimea ei enää tarkemmin seurata. Sen

jättämä kädenjälki, valittu painetaso, palopostit jne. näkyvät tämän jälkeenkin vesilaitoksen toiminnassa.
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tavallista rajumpi. Huonosti toimiva vesihuolto on aiheuttanut ongelmia etenkin
köyhimmillä asuinalueilla niin Suomessa kuin muuallakin. Tampereella lavantauti levisi
kaupungin vesilaitoksen jakaman veden välityksellä, koska jätevedet laskettiin lähelle
vedenottopaikkaa ja vettä ei suodatettu.

Lavantauti liittyi monista eri kulkutaudeista selvimmin uuteen kaupunkijärjestelmään.
Taudin esiintyminen väheni sitä mukaa, kun juomavesi ja asuinolot paranivat, vaikkakin
sotavuosi 1918 oli poikkeus huonompaan.5 Siksi lavantauti saa tässä tutkimuksessa eniten
huomiota veden välityksellä leviävistä taudeista. Tämä Salmonella typhi -bakteerin
aiheuttama tauti leviää myös veden välityksellä, mutta taudinaiheuttajat eivät lisäänny
vedessä vaikka elävätkin siinä. Ennen mikrobilääkehoitoa n. 15 % tautiin sairastuneista
kuoli.6

Muihin juomaveden välityksellä leviäviin bakteerien aiheuttamiin tauteihin kuuluu mm.
erilaisia ripulitauteja, punatauti (shigella) ja kolera (vibrio cholerae). Kolera on vaarallinen
tartuntatauti, jonka aiheuttajabakteeri on koleravibrio. Tauti leviää varsinkin saastuneen
juomaveden ja ruoan välityksellä.7 Juomaveden välityksellä leviävien tautien bakteereja
vastaan saadaan välttävä suoja jo hidassuodatuksella, mutta parempaan turvaan vaaditaan
sekä suodatus että desinfiointi, joka onkin tärkein pintavesilaitoksista saatavalle
talousvedelle suoritettava varotoimenpide. Desinfiointiin Suomessa käytetään etupäässä
klooria.

Vuonna 1898 valmistuneen korkeapaineisen vesijohdon8 yksi keskeisistä tavoitteista oli
hankkia kunnollista vettä, mutta siinä ei heti onnistuttu. Myöhemmän lavantautiepidemian
jälkeen asialle oli tehtävä jotain, kun vesijohtoveden vaaroista ei enää vallinnut
epätietoutta. Tiedosta ei ollut puutetta, sillä suomalaiset lääkärit ja insinöörit seurasivat
valppaasti tilannetta Euroopassa. Puhtauden merkitys korostui, kun tiedettiin, että eräät
tartuntataudit olivat torjuttavissa estämällä taudinaiheuttajien pääsy veteen. Tällöin
keskeisiksi kysymyksiksi nousivat veden suodatusmenetelmät ja jäteveden puhdistus.
Elintason nousu merkitsi myös ympäristön saastumista: väestökasvu, teollisuuden sekä
maa- ja metsätalouden prosessit muuttivat saastumisen luonteen 1900-luvulle tultaessa.9

                                                          
5. Rasila 1983, s.368
6. Ks. Vuorinen 2001. Taudin itämisaika vaihtelee riippuen saadusta bakteeriannoksesta ja on noin 5-21 vuorokautta. Bakteerit

leviävät tautia kantavan ihmisen saastuttaman ruoan tai juomaveden välityksellä. Ne lisääntyvät ruoansulatuskanavassa ja
tunkeutuvat muualle elimistöön. Oireina on ensin päänsärkyä, pahoinvointia ja vatsakipuja, hidastunut pulssi ja uneliaisuus.
Myöhemmässä vaiheessa esiintyy korkea kuume ja ripuli sekä suolistoverenvuotoja ja jopa suolen puhkeaminen. Vartalolla voi
lavantaudissa esiintyä myös punaisia näppylöitä. Ilman mikrobilääkitystä taudin oireet yleensä katoavat noin neljässä viikossa.
Lisäsairautena voi tulla esimerkiksi keuhkokuume. Lääkehoitona  on perinteisesti käytetty kloramfenikolia. Potilas on
eristettävä kunnes tartuntavaaraa ei enää ole. Salmonella-sukuun kuuluvat bakteerit aiheuttavat muitakin salmonellooseja, kuten
lavantautia lievemmät pikku- (febris paratyphoidea) ja hiirilavantautia.

7. Vibrioista vapautuu suolistossa myrkkyä, joka aiheuttaa oksennuksia ja vetistä ripulia. Nopea nesteen ja suolan menetys johtaa
lihaskouristuksiin ja ilman hoitoa helposti kuolemaan. Tämä voidaan välttää antamalla runsaasti nestettä. Nesteytys voi
tapahtua valtaosalla potilaista suun kautta. Ensisijaisena lääkityksenä on tetrasykliini. Kolera voi olla myös oireeton tai
potilaalla voi olla vain tavanomaisen ripulitaudin oireet. Koleraa esiintyy jatkuvasti mm. Aasian kosteankuumilla alueilla.
Myös eräät tauteja aiheuttavat virukset voivat levitä saastuneen juomaveden välityksellä. Sekä kolera että lavantauti voidaan
nykyään estää kohtalaisen hyvän suojan antavalla rokotteella.

8. Korkeapaineisessa vesijohdossa vesi virtaa siis paineistettuna. Tällöin veden paine kaikissa verkon osissa on riittävä nostamaan
veden jokaiseen käyttöpisteeseen. Kajosaari, s.12.

9. Koskinen 1995, passim. Koskinen selvittää Tampereen lavantautiepidemioihin liittyvää problematiikkaa. Maataloudessa
muutos: esim. kemiallisten lannoitteiden tulo karjanlannan yms. ns. luonnollisten lannoitteiden tilalle. Metsäteollisuudessa
muutos: esim. selluteollisuus.
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1.1. TUTKIMUSKYSYMYKSET

Vesikysymyksellä tarkoitetaan kaupungin kaivoihin perustuvan vedenhankinnan
ajautumista kriisiin kaivojen kuivuessa ja saastuessa puutteellisen tai olemattoman
viemäröinnin takia. Vesikysymykseen sisältyy myös aikalaisten pyrkimys löytää siihen
vastaus. Puutteelliseen vedenhankintaan aikalaiset etsivät ratkaisua vesilaitoksista sekä
maan kuivatukseen ja ympäristön saastumiseen viemärilaitoksista. Vesikysymyksen
vastauksena siis nähtiin vesihuolto eli järjestäytynyt vedenhankinta ja viemäröinti.
Vesikysymyksen, toisin sanoen vesiongelman, ratkaisuyritysten keskeisenä motivaationa
olivat myös puukaupungeissa riehuneet tulipalot, jotka olivat lähes aina mukana
perusteluissa, kun vesikysymykseen etsittiin ratkaisua. Aikalaiset eri Suomen
kaupungeissa käyttivät laajalti sanaa ”vesikysymys” puhuessaan yllä kuvatusta
ongelmakentästä. Nykytermeillä tämä kaupunkien vedenhankinnan ja viemäröinnin, ts.
vesihuollon ongelma ratkesi vasta pitkällisen suunnittelutyön ja siirtymävaiheiden jälkeen.
Tämä siirtyminen kaivoihin, kantamiseen ja ämpäriin perustuvasta vedenhankinnasta, ns.
ämpärijärjestelmästä väli- tai esivaiheen, ns. protojärjestelmän kautta moderniin
vesihuoltoon (ks. taulukot 1.1. ja 1.2.) oli kunnallishallinnolle vaativa prosessi: oli tehtävä
monia erikoistietämystä vaativia ratkaisuja.10

Keskeinen tutkimuskysymys on: miten mainittu vesikysymys ratkaistiin? Aluksi
kuvataan vesikysymyksen pitkä tausta sekä sen synty niin vedenhankinnan kuin
viemäröinninkin osalta. Seuraavaksi tutkitaan, miten vesikysymys muuttui
yhteiskunnalliseksi ongelmaksi ja miten kunnallishallinnossa muotoutui käsitys siitä, että
jotain oli tehtävä vesikysymyksen ratkaisemiseksi. Vesikysymyksen ratkaisun kannalta
oleellista on selvittää keskeiset toimintaperiaatteisiin liittyvät ns. policy-tason ratkaisut ja
niiden vaikuttimet. Tähän luetaan kuuluvaksi myös tehdyt keskeiset tekniset valinnat.
Tekniset valinnat aiheuttivat kunnallishallinnon päättäjissä ajoittain hämmennystä ja
päättämättömyyttä, varsinkin silloin, kun asiantuntijat olivat eri mieltä asian ratkaisusta.
Aiheuttiko tämä päättämättömyys ongelmia vesihuollolle ja ympäristölle?

Tampereella suunniteltiin 1860-luvulla vesihuollon ratkaisemisesta yksityisin voimin.
Miten ja miksi Tampereella päädyttiin kuitenkin kunnalliseen vesihuoltoon? Päätyminen
mainittuun tilanteeseen ei ole mitenkään vääjäämätöntä: esimerkiksi Ranskassa ja
Englannissa vesihuolto on varsin pitkälti yksityisten hallinnassa.11 Myöskään kysymys
vesijohtoveden paineistuksesta ei ole yksiselitteinen: vesi virtasi Tampereella omalla

                                                          
10. Myllyntaus 1994, s.12-15. Myllyntaus luokittelee epäedullista ympäristön tilaa kuvaavat käsitteet epäkohtiin, ongelmiin ja

katastrofeihin. Käsitteiden kirjo on suuri alkaen liki neutraalista termistä ympäristökysymys päätyen peruuttamatonta tuhoa
ilmentävään ympäristökatastrofiin. Kaupunki ja vesi -tutkimuksessa käytetty aikalaisilmaus vesikysymys on näin varsin
neutraali termi. Haitta ja epäkohta nähdään ilmiöinä, jotka olivat ratkaistavissa yhteiskunnan normaalein toimin tai joiden
kanssa voitiin elää. Ilmiön, tässä tutkimuksessa vesipulan ja veden sekä maaperän saastumisen, muuttuessa vakavammaksi
väestön nopean kasvun myötä ja yhteiskunnan ollessa kyvytön korjaamaan haittoja ja epäkohtia muodostuu ongelma.
Vesikysymyksen moderni synonyymi onkin vesiongelma, joka ei ole luonnontieteellinen vaan etupäässä yhteiskunnallinen
käsite. Jotta ilmiöstä tulisi yhteiskunnallinen ongelma ja poliittisen kamppailun kysymys, täytyy Myllyntauksen mukaan ilmiön
olla tiedostettu, yhteiskunnallisesti merkityksekäs ja poliittisesti läpäisykykyinen. Ympäristöongelmista kehittyy
yhteiskunnallisia kiistakysymyksiä varsinkin, jos niiden ratkaisemisehdotukset vaikuttavat ihmisryhmien taloudellisiin tai
muihin etuihin. Vesiongelman luonnontieteellinen ja tekninen ratkaisu oli jo 1800-luvun lopussa mahdollinen, mutta varsinkin
Hämeenlinnassa 1900-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä yhteiskunnallinen ratkaisu oli vaikea väestöryhmien todellisten
ja kuviteltujen eturistiriitojen takia. Toimivia ratkaisuja löytyy jopa muinaisista korkeakulttuureista.

11. Englannissa ensimmäiset vesilaitokset olivat yksityisiä ja suurin osa niistä yksityistettiin taas vuonna 1989.
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paineellaankin monta vuotta, samoin Oulussa. Terveyssyyt ja mm. sammutusveden tarve
kuitenkin johtivat paineistetun vesijohdon perustamiseen 1898.
Myös veden maksuperusteet ovat merkittävä valinta uutta laitosta suunniteltaessa.
Kulutukseen perustuva vesimaksu toteutui myös vuonna 1898, mutta miksi? Kulutuksen
mittaus ei ole niin itsestään selvää kuin voisi kuvitella: Tampereella oli aikaisemmin
kiintiölaskutus ja Oulun vesilaitoksen ensimmäisessä vaiheessa maksu perittiin veden
hakutavan mukaan. Muunkinlaisia laskutusmalleja on vuosien varrella esiintynyt niin
Suomessa kuin muuallakin.12 Esimerkiksi vesihuollon vanhassa pioneerimaassa
Englannissa kotitalouksien vedenkulutusta ei ole mitattu ja siellä käytiin keskustelua
vesimittareiden tarpeellisuudesta vielä vuonna 2001.13

Kysymys juuri pintaveden käytöstä Tampereella on kiinnostava, sillä monissa
kaupungeissa kuten Lahdessa, Hämeenlinnassa ja Turussa päädyttiin pohjavesilaitoksiin ja
osassa vesilaitoksen perustaminen lykkääntyi pitkälle 1900-luvun puolelle, mm.
Savonlinnassa aina vuoteen 1951 asti.14

Seuraava tutkimuskysymystaso selvittää tehtyjen ratkaisujen vaikutuksia ja niiden
suhdetta ympäristöön. Oliko vastaus vesikysymykseen oikea ja toimiva? Miten tehdyt
päätökset vaikuttivat ympäristöön? Soveltuivatko tehdyt ratkaisut käytäntöön vai
aiheutuiko niistä ongelmia asukkaille ja ympäristölle? Paraniko ihmisten ja ympäristön
hyvinvointi eri ratkaisujen, muun muassa vesilaitoksen perustamisen, ansiosta?

Kaupungin vesihuoltokysymykseen liittyy oleellisesti myös teollisuus, mikä tuntui
varsinkin pohdittaessa likavesikysymystä. Teollisuus oli myös merkittävä vedenkäyttäjä ja
osa vesijärjestelmää. Vesihuollon ratkaisuja tarkasteltaessa aikalaiset eivät Tampereella
juurikaan kiinnittäneet huomiota teollisuuden ongelmiin, vaikka niiden vaikutus tuntuikin.
Päähuomio keskittyi tarkasteluajanjaksona yhdyskunnan jätevesiin.

Monilla teollisuuslaitoksilla oli jo varhain omat vesilaitokset ja viemäröintijärjestelmät.
Näitä teollisuuden vesihuoltoratkaisuja tarkastellaan vain lyhyesti muutaman esimerkin
avulla, sillä teollisuuden alkutaipaleella veden käyttötarkoitus poikkesi merkittävästi
asutuksen tarpeista.15 Teollisuuden vedenkäytön pääfunktio oli käyttövoima, myöhemmin
tulivat mukaan prosessivesi ja muut käyttötarkoitukset.16 Jätehuoltoa sivutaan niiltä osin
kuin sen ratkaisut liittyvät oleellisesti vesihuollon ratkaisuihin. Yksi tällainen kehityksen
aallontaive oli wc-järjestelmän käyttöönoton mukanaan tuomat ongelmat ja niistä
seuranneet ratkaisut.17

                                                          
12. Esim. Katko 1996, s.298-301,304-306.
13. Goubert, s.180; Katko 2000, s.9. Englannissa vedestä maksetaan veroa talon verotusarvon mukaan. Myöskään Norjassa ei

käytetä vesimittareita, mutta kaikissa muissa länsimaissa kylläkin.
14. Katko 1996, s.45,102.
15. Teollisuuden esimerkit ovat Finlayson, Tako ja Tampella. Ks. kuva 2.2. Näihin esimerkkeihin on päädytty useista eri syistä,

mm. siksi, että ne olivat jo varhaisessa vaiheessa suuria teollisuuslaitoksia ja niiden ratkaisut herättivät huomiota kaupungin
hallinnossa. Niistä on myös näin löytynyt lähteitä, kun taas monesta pienestä teollisuuslaitoksesta ei juuri lähteitä ole jäänyt.
Suhteellisen pienetkin teollisuuslaitokset saattoivat kuitenkin saastuttaa merkittävästi, joten niitäkin sivutaan hieman. Pienistä
teollisuuslaitoksista Hämeenlinnan osalta ks. R. Rajalan artikkeli s. 142-148 teoksessa Juuti & co 2000.

16. Myös vesilaitoksen jo eläkkeellä olevat sekä vanhemmat henkilöt käyttävät sanaa “vesitehdas” vesilaitosta kuvatessaan.
Englannin kielessä on vastaavasti yleistynyt käsite Water industry, vesiteollisuus, jolla tarkoitetaan lyhyesti koko vesi- ja
viemärilaitostoimintaa ja sen teollista luonnetta.

17. Jätehuolto eli kiinteän jätteen säilytys ja varastointi, kuljetus sekä loppusijoitus. Ks. paikkakuntakohtaisia ja  alueellisia
kuvauksia jätehuollosta esim. Nygård 2001; Laakkonen 2001, Juuti & Katko. Ennen jätehuoltoa puhuttiin puhtaanapidosta. Ks.
Nygård 2001, s.22-23, 31-38.
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Milloin Tampereen vesihuolto kokonaisuudessaan oli modernin järjestelmän mukainen (ks.
taulukko 1.1.) eli tämä kaupunki-infrastruktuurin osa oli niin kehittynyt, että otti huomioon
kattavasti myös ympäristövaikutukset? (ks. taulukko 1.2.)

Tutkimuksen aloitusvuodeksi on valittu vuosi 1835, jolloin Tampereella tehtiin
tiettävästi ensimmäinen yritys vedenhankinnan järjestämiseksi. Tutkimuksen
päättymisvuodeksi on valittu 1921, jolloin oli selvitetty kattavassa tutkimuksessa vesistöjen
tilanne Tampereen ympärillä. Tällöin myös pohjavesikysymys katsottiin käsitellyksi ja
päätettiin käyttää käsiteltyä pintavettä. Kaupunginvaltuusto hyväksyi pikasuodattimeen
perustuvan laitoksen rakentamisen mutta lykkäsi toteutuksen ”kunnes siihen tarvittavat
varat voitaisiin helpommin hankkia”.18 Kyseessä oli merkittävä linjaus, sillä pohjavesi on
laadultaan yleisesti ottaen parempaa kuin pintavesi. Näin oli varsinkin Tampereella, jossa
pintavedestä oli jo huonoja kokemuksia lavantautiepidemioiden aikana. Vuonna 1921
katsottiinkin välttämättömäksi käsitellä pintavesi. Näihin aikoihin myös ns.
likavesikysymys sai päätöksensä, kun päätettiin jättää jätevedet puhdistamatta. Tästäkin
huolimatta lavantautiepidemioiden vaara saatiin eliminoiduksi. Tämä samoin kuin muiden
veden välityksellä leviävien tautien vaara oli poistunut tai ainakin pienentynyt hyvin
vähäiseksi siksi, että vesilaitoksen tarjoama vesi desinfioitiin. Kaikki ns. suuret ratkaisut oli
täten pitkäksi aikaa tehty.

Vaikka tutkimusperiodin lopuksi on valittu vuosi 1921, seurataan silti erityiskysymysten
kohdalla tapahtumakulkuja loogiseen päätepisteeseensä asti. Näin menetellään esimerkiksi
käsiteltäessä vesikysymyksen ratkaisua kaupungin reuna-alueilla sekä esimerkkeinä
olevien teollisuuslaitosten vesihuollossa. Nämä vesikysymykseen liittyvät osa-alueet
etenivät omaa tietään ajallisesti myöhässä verrattuna kehitykseen varsinaisella
kaupunkialueella.

Kuva 1.1. Tampereen vedenhankinnan ja vesiensuojelun pääkehitysvaiheet 1835-2000

Karttapohjassa vaiheet on esitetty numeroittain aikajärjestyksessä. Tampereella
vedenhankinnassa lähdettiin liikkeelle aivan keskustan välittömästä läheisyydestä ja vähitellen
vesistöjen saastuessa vettä etsittiin yhä kauempaa. Vastaava kehityskulku on löydettävissä
myös muualta Suomessa ja ulkomailta.

1. Koskenniska, puuputki ja rautapumppu, 2. Koskenniska, matalapainevesijohto,
3. Viemäriverkon I vaihe, 4. Korkeapaineinen vesilaitos, 5. Pispalan vesiosuuskunta,
6. Länsipuolen pohjavesitutkimukset, 7. Vuohenojan pohjavesitutkimukset, 8. Kaupinojan
pintavedenkäsittelylaitos, 9. Kaupinkallion vanha maanvarainen ylävesisäiliö,
10. Mältinrannan pintavedenkäsittelylaitos, 11. Mustalammen pohjavedenottamo,
12. Kaupinkallion uusi maanvarainen ylävesisäiliö, 13. Raholan jätevedenpuhdistamo,
14. Hyhkyn pohjavedenottamo, 15. Messukylän pohjavedenottamo, 16. Tesoman vesitorni, 17.
Viinikanlahden jätevedenpuhdistamo, 18. Peltolammin vesitorni, 19. Ruskon
pintavedenkäsittelylaitos, 20. Polson ja Kämmenniemen laitokset, 21. Pinsiön
pohjavedenottamot, 22. Julkujärven pohjavedenottamo, 23. Hervannan vesitorni,
24. Pyhäjärven syvänteen hapetus,   25. Mahdollinen tekopohjavesilaitos.

                                                          
18. TKVL VK 1921.
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Tarkasteluajankohtana tekniset uudistukset olivat merkittäviä, sillä ne tehtiin ensimmäistä
kertaa kaupungin historiassa. Tekniset rakennelmat voidaan nähdä myös kristallisoituneina
hetkinä aiemmin eläneiden ihmisten näkemyksistä.19 Siten ne toimivat myös lähteinä
hahmotettaessa kokonaiskuvaa vesihuollosta. Näitä lähteitä, kuten vesilaitossuunnitelmia
ja niitä koskenutta keskustelua hyödynnetään runsaasti myös lainauksin tekstissä. Näin
lukijalle välittyy kuva esimerkiksi alkuperäisestä tai vaihtoehtoisesta suunnitelmasta eikä
vain toteutuneesta ratkaisusta. Aikalaistekstin käsitteet ovat varsin usein muuttaneet
vuosien varrella merkitystään tai kadonneet. Siksi liitteeseen 1 on koottu työssä esiintyviä
keskeisiä käsitteitä. Näin tekniikan takaa löytyy ihminen, samalla kun suunnitelmien
tekijöitä on nostettu esille. Koska tässä työssä kyse on siis myös tekniikan historiasta, on
ollut tarpeen lainata joitakin detaljeja tarkasti, jotta lukija tietää mistä on kysymys. Asiaa
voi verrata poliittisen historian tarkkaan tapahtumakuvaukseen.

Jotta kaupungin muu kehitys ei unohtuisi, muistutetaan erilaisin tunnusluvuin ja
viittauksin, että kaupungin kasvu merkitsi muutakin kuin vesijohdon kasvua. Vesihuolto
oli toki elintärkeä – vaikkakin toimiessaan varsin huomaamaton – jokapäiväinen osa
kaupunkilaisten elämää, mutta esimerkiksi ajanjaksolle sattuvat kielikysymys, itsenäis-
tyminen, vuoden 1918 sota ja monet muut kysymykset herättivät kaupunkilaisissa paljon
suurempia tuntoja kuin vesihuolto. Tämä ei kuitenkaan tee vesihuollosta vähemmän
tärkeää. Kunnollisen veden puute onkin useissa eri yhteyksissä katsottu maailman
suurimmaksi ongelmaksi, jonka ratkaisijalle pitäisi antaa sekä rauhan- että lääketieteen
Nobel-palkinto (J. F. Kennedy). Vuonna 2000 puutteellinen sanitaation ja turvallisen
juomaveden puute aiheutti eri arvioiden mukaan noin 10 000–50 000 kuolemaa päivässä
eli peräti 3,65–18,25 miljoonaa vuodessa. Suurempi arvio merkitsee kolme kertaa
enemmän kuolleita kuin koko Suomessa on asukkaita. Yhteensä maailmassa on noin 2,4
miljardia ihmistä ilman kunnallista sanitaatiota ja 1,1 miljardia ilman turvallista
juomavettä.20

Tampereen vedenhankinnan ja viemäröinnin historia kaikkine osa-alueineen21

muodostaa kokonaisuuden, (ks. kuva 1.1.) joka on kuin koko Suomen vesihuollon kehitys
pienoiskoossa. Kun tätä kokonaiskuvaa tarkastellaan uuden vuosituhannen alussa, voidaan
todeta, etteivät vesihuollon ratkaisut ole niinkään sidoksissa aikaan ja paikkaan vaan
pikemminkin yhteisön kehitysasteeseen sekä asenteisiin. Kirjoitushetkellä vuonna 2001
monissa maissa kamppailtiin samojen ongelmien parissa kuin 1800-luvun lopun
Tampereella, vaikka osa ongelmista oli ratkaistu jo antiikin aikana. Kaupungistumisen
onnistuminen ja yritykset paremman ympäristön luomiseksi liittyvät läheisesti vesihuollon
ratkaisujen onnistumiseen.

Vesihuollon historia osoittaa, että "historia ei muodosta mitään suoraviivaista kulkua
eikä se ole tasaisesti nouseva".22 Historiaa käsitellään helposti aikakausien jonona sen
sijaan, että toteaisimme, kuinka jonakin ajankohtana alkaa näkyä luonteeltaan uudenlaisia
ilmiöitä. Mittauspisteitä onkin käännepisteiden sijasta etsittävä kehityksen aaltojen
taipeista.23 Eri kulttuureissa on H. Dahlin mukaan eri aikoina erilaisia arvostuksia:
sotilaalliset, tuotannolliset ja symboliset. Näistä tuotannolliset arvot ovat länsimaissa
                                                          
19. Staudenmaier, s.273.
20. Esimerkiksi The Global Water Supply and Sanitation Assessment Report 2000, s.1-3.
21. Mukaan luettuna kaupunki ja sitä aiemmin ympäröineet maaseututaajamat - nykyiset kaupunginosat - haja-asutusalueet sekä

teollisuuden veden käyttö ja vesiensuojelu.
22. Strengel, s.19.
23. Ålander, s.76.
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arvossa ja symboliset taustalla.24 Tehdyt päätökset ja valinnat ovat kuitenkin vaikuttaneet
pitkälle tulevaisuuteen: ne ovat suunnanneet alan kehitystä ja osin sulkeneet muita
mahdollisia kehityspolkuja ainakin osaksi pois (ns. path dependence). Tällaisesta näkyvin
on ehkä monissa kaupungeissa Suomen itsenäistymisen jälkeen tehty päätös ryhtyä
käyttämään pintavettä pohjaveden sijasta. Laajemmin pohjavettä ruvettiin käyttämään
vasta 1950- ja 1960-luvuilla.

1.2. LÄHTEET

Tutkimuksen päälähteinä ovat Tampereen maistraatin, valtuuston, rahatoimikamarin ja
terveydenhoitolautakunnan pöytäkirjat ja vuosikertomukset, kunnallishallinnon
kertomukset sekä niihin liittyvät erillisraportit ja mietinnöt. Keskeisiä lähteitä ovat myös
vesi- ja viemärilaitoksen toimintakertomukset. Huomattava on, että raporteissa ja
mietinnöissä kuvattujen asioiden selvittäminen ja raportin kirjoittaminen ei välttämättä
johtanut mihinkään muuhun kuin keskusteluun. Näin voidaan yksinkertaistaen sanoa
käyneen likavesikysymyksen kohdalla, vaikka asiakirjoja seuraamalla johtopäätös (ei tehdä
jäte-vesille mitään) vaikuttaisikin järkevältä ja perustellulta. On liiankin helppoa vetää
johtopäätökset jonkun komitearaportin ja hieman myöhempään ajankohtaan sattuneen
terveystilanteen parantumisen välille, sillä tilanteeseen saattoi olla useita vaikuttajia. Toisin
sanoen vesihuollon pioneerien työtä asiakirjoista seuratessa terveystilanne parani pikku
hiljaa eri komiteoiden valmistellessa papereitaan ja myöhemmin laitosten kasvaessa
vähitellen. Näin helposti kaikki positiivinen kehitys tulee lasketuksi vesihuollon eduksi,
vaikka taustalla on muitakin tekijöitä mm. parantunut terveydenhuolto, parempi ravitse-
mustilanne ja kohentuneet asuinolot. Mahdollisen vääristymän välttämiseksi on mukaan
otettu myös suppeasti muitakin näkökohtia tarkasteltaessa vesihuollon ongelmatilanteita,
jotka tuovat esille parhaiten systeemin toimivuuden tai sen puutteet.

Ylläkuvattuun problematiikkaan on törmännyt mm. C. Hamlin tutkiessaan alan
uranuurtajaa E. Chadwickia. Hamlin toteaa, että olosuhteet ovat todellinen kiinnostuksen
kohde ja vesihuollon uranuurtajat – ja heidän raporttinsa – ovat ainoita silminnäkijöitäm-
me.25 Tämän vuoksi erilaiset raportit, mietinnöt ja pöytäkirjat lunastavat paikkansa
tässäkin työssä. Valtuuston ja terveydenhoitolautakunnan pöytäkirjat käsittelevät melko
suppeasti kokouksissa päätettyjä asioita, eivätkä ne sisällä keskustelupöytäkirjoja.
Pöytäkirjojen mielenkiintoisin anti voikin löytyä niiden liitteissä olevissa lausunnoista.
Maistraatin ja myöhemmin valtuuston asettamien valiokuntien ja komiteoiden vaikutusvalta
oli hyvin suuri vesihuollon kysymyksissä.26 Näin oli varsinkin ao. kysymysten teknisen
luonteen vuoksi. Usein meneteltiin juuri komitean suosittelemalla tavalla, vaikka komitean
ehdotus olisi poikennut sen käyttämän asiantuntijan tekemästä ehdotuksesta.

Laajemmin kaupungin terveysolosuhteet ja niiden parantamiseen tähtäävät toimenpiteet
näyttäytyvät terveydenhuoltolautakunnan pöytäkirjoissa ja vuosikertomuksissa. Nämä lähteet
ovat tärkeitä myös siksi, että kaupungin terveydellisistä oloista vastaava ensimmäinen

                                                          
24. Hulden, passim.
25. Hamlin, s.10-11.
26. Kunnallishallinnon päätöksenteosta ks. esim. Kuusanmäki, s.109.
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kaupunginlääkäri ja mm. vesi- ja viemärilaitoksesta vastaava kaupungininsinööri olivat
lautakunnan vakinaisia jäseniä.27

Sanomalehdistöstä on käyty läpi systemaattisesti Aamulehti, joka koko
tutkimusajanjaksoa ajatellen oli selvästi keskeisin media Tampereella.28 Kirjallisuudesta
keskeisimmät teokset ovat T. Katkon Vettä!, joka on alan perusteos Suomessa, O.
Turpeisen Kunnallistekniikkaa Suomessa keskiajalta 1900-luvulle sekä eri kaupunkien
historiateokset ja vesi- ja viemärilaitoshistoriat. Muiden kaupunkien kuin Tampereen
osalta on pääosin nojattu painettuihin lähteisiin ja kirjallisuuteen, mutta joissakin
keskeisissä kysymyksissä on käytetty myös arkistomateriaalia sekä sanomalehdistöä. Alan
kansainvälistä kehitystä ja taustoja selviteltäessä keskeisiä teoksia ovat olleet mm. M.
Melosin The Sanitary City, J. Tarrin The Search for the ultimate sink sekä useat artikkelit.

Erikoiskysymyksissä on pyritty käyttämään aihetta käsitelleitä opinnäytteitä sekä myös
arkistomateriaalia ja haastatteluja. Aikalaiskäsityksiä sekä kunnallispoliittisen päätöksen-
teon herättämää keskustelua vesihuollosta on seurattu Aamulehden29 ja Sanomia
Tampereelta / Tampereen Sanomat – sanomalehtien avulla. Lisäksi soveltuvin osin on seu-
rattu myös teknisen alan keskeistä ammattilehteä, Teknillistä Aikakauslehteä. Siinä julkais-
tuista artikkeleista tarkasteluajanjaksolla tärkeimmät ovat Tampereen kaupungin elintarpei-
den tarkastusaseman johtajan, tohtori-insinööri B. Mitrofanoffin kirjoitukset. Kaikki hänen
artikkelinsa olivat tuttuja eri vesihuollon komiteoissa työskenteleville. Vuosien 1920 ja 1921
tutkimukset annettiin tiedoksi jopa kaikille valtuuston jäsenille.30 Myös Tampereen kaupun-
kikulttuuria ja sen historiaa vaalivan Tampere-seuran julkaisu Tammerkoski on käyty
kokonaisuudessaan järjestelmällisesti läpi. Vesihuollon kehityksen lääketieteellistä keskuste-
lua on seurattu lääketieteellisen aikauslehden Duodecimin avulla.31

Asuinoloja selvitellään lähinnä näihin kysymyksiin keskittyneiden tutkimusten avulla,
sillä Tampereesta V. Voionmaan (1869–1947) ja Helsingistä H. Wariksen tekemät teokset
ovat työväensosiaalihistorian uranuurtajia. Lisäksi tämän kysymyksen selvittelyssä on
käytetty G. R. Snellmanin tutkimuksia vähävaraisten asuinoloista Tampereella ja Helsingin
osalta vastaavaa V. Sucksdorffin tutkimusta. Viimeksi mainitut tutkimukset tehtiin vuosina
1900–1909 ja niiden tarkoituksena oli selvittää työväestön asuinolot perusteellisesti. Olot
havaittiinkin varsin kehnoiksi. Tämän tuloksen innoittamana asuinolosuhteita ryhdyttiin
todella parantamaan. Näin ei suinkaan aina käynyt. Asuinolotutkimusten ongelma tämän
työn kannalta on kuitenkin siinä, että ne kohdistuivat vain työväestöön.32 Siksi rinnalla on
käytetty Suomen Virallista Tilastoa, joka alkoi laajemmin julkaista asuntojen varustetasoa
koskevaa tietoa vuodesta 1910 alkaen.

                                                          
27. THL-aineistoja ovat täydentäneet Mika Koskinen ja Minna Harjula.
28. Myös AL kärsi sotasensuurista ja tn. juuri sensuurin takia lavantautiepidemiasta kirjoitettiin erittäin vähän ja kirjoittelu oli

teknisiin asioihin liittyvää. Suomeen oli julistettu 1.8.1914 sotatila. Tällöin sensuuria kiristettiin, vienti- ja tuontikieltoja tuli jne.
Sotatilan vaikutuksista talouselämään ks. Haapala 1995, s.156-225. Myös lavantaudista varottaminen ja tiedottaminen tn. kärsi.
Aamulehti alkoi ilmestyä 1882, tätä ennen on käyty läpi Tampereen Sanomat/Sanomia Tampereelta -sanomalehti.

29. Vuosien 1915-16 lavantautiepidemian aikana vallitsi sensuuri, joka saattoi vaikuttaa asian julkiseen käsittelyyn. Kysymystä on
tarkastellut Koskinen 1995.

30. Benjamin Mitrofanoff muutti nimensä Ben Mitroksi vuonna 1918.
31. Duodecim-aineisto on saatu M. Harjulalta. Lehti alkoi ilmestyä v. 1885. Finska Lekaresällskapets Handlingar (FLH) alkoi

ilmestyä v.1841. FLH on rajattu ulkopuolelle koska pääpaino ei ole lääketieteellisen keskustelun seuraamisessa vaan
vesihuollossa yleensä. FLH:n lisäarvo jo olemassa olevan aineiston rinnalla olisi joka tapauksessa ollut parhaimmillaankin
koko työn kannalta tarvittavaan aikaan nähden pieni.

32. Hamlin, s.1-4, 12-13; ks. myös Porter, s.118-121. Chadwickin käynnistämää reformia tutkinut Hamlin kärjistää, ettei
reformisteja Englannissa juurikaan kiinnostaneet naisten ja lapsien terveys vaan työväenluokan työikäisten miesten terveys.
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1.3. VESIHUOLLON HISTORIAN TUTKIMUS ERI MAISSA

Vesihuollon historian tutkimusta on tehty ehkä eniten Yhdysvalloissa osana tekniikan
historian tutkimusta. Tekniikan ja kaupunkihistorian rinnalle on syntynyt
ympäristöhistoria, jossa monitieteinen lähestymistapa on korostumassa.33 Vedenhankinnan
ja vesiensuojelun samoin kuin vesien käytön historiaa on tutkinut mm. Stine.34 Lähinnä
Hampurin koleraepidemioita käsittelevässä tutkimuksessaan Evans sivuaa myös
vesiensuojelua.35 Näitä ennen on tehty tutkimuksia teknisten järjestelmien synnystä ja
alkuvuosien kehityksestä. Useimmat näistä ovat olleet lähinnä yksittäistapausten
kuvauksia. Melosi on kirjoittanut ensimmäisen koko Yhdysvallat kattavan teoksen
yhdyskuntien vedenhankinnan, vesiensuojelun ja jätehuollon historiasta.36 Palveluihin
liittyviä ympäristöterveydellisiä seikkoja ovat tutkineet mm. Hamlin.37 Teknologian ja
yhteiskunnan vuorovaikutuksia ovat tutkineet mm. Bijker & Law.38 New Yorkin
viemäröinnin kulkua on tutkinut Goldman.39 Kaupunkiekologian tutkimus syntyi
Chicagossa I maailmansodan aikoihin ja se oli välillä unohduksissa mutta tuli uudistettuna
esille 1950-luvulla.40 Pool on havainnut, että eräillä teknologian alueilla kuten
ydinvoimaloissa yhteiskunta rajaa ja suuntaa teknologian kehitystä ratkaisevasti.41

Ruotsissa ovat lähinnä kaupunkikohtaisia vesihuollon tutkimuksia tehneet esimerkiksi
Bjur, Hörberg sekä Wettenberg & Axelsson puhtaanapidon näkökulmasta.42

Vedenhankinnan kehitystä on tutkinut Drangert sekä vesiensuojelun kehitystä mm.
Mäler.43 Ruotsissa on teknologia- ja ympäristöhistoria jo vakiintumassa: Göteborgin ja
Tukholman teknillisillä korkeakouluilla on omat teknologian historian oppituolit.
Ruotsalaisella tekniikan historian tutkimuksella on kolmet juuret: yhdet museomaailmassa
ja teknillisten museoiden perustamisessa, toiset teknillisen koulutuksen tiedollisen pohjan
laajentamisessa ja kolmannet historiantutkijoiden työssä teknisten ilmiöiden parissa.
Suomessa alan tutkimus on Ruotsia vähäisempää eikä hallitsevaa tutkimussuuntausta ole
muodostunut.44 Ranskassa ovat ympäristöpalveluiden historiaa kuvanneet mm. Goubert.

Englannissa vesiensuojelua on tutkinut mm. Cooper ja Hollannissa vedenhankintaa
Wijmer.45 Siirtymätalouksista tutkimuksia on tehty esimerkiksi Gdanskin46

vesiensuojelusta ja Tallinnan47 vesihuollon historiasta. Vesialan historian tutkijat ovat
vuonna 1999 perustaneet kansainvälisen yhdistyksen, International Water History
Association (IWHA).

                                                          
33. Fleming & Gemery.
34. Stine.
35. Evans.
36. Melosi.
37. Hamlin.
38. Bijker & Law.
39. Goldman.
40. Huth; Berry & Kasarda; Tarr.
41. Pool.
42. Bjur; Hörberg; Wettenberg & Axelsson.
43. Drangert; Mäler.
44. Antila & Nykänen, s.39-40.
45. Goubert; Cooper; Wijmer.
46. Kowalik.
47. Sinirand.
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Suomessa ympäristöhistorian tutkimus keskeisten palveluiden osalta on vasta alullaan.
Näin on siitä huolimatta, että ympäristöpalvelut tasoltaan, laajuudeltaan ja toimivuudeltaan
ovat kansainvälisesti huipputasoa. Yhdyskuntien vesiensuojelussa samalle tasolle yltänevät
vain Alankomaat, Ruotsi ja Sveitsi. Tämän kehityksen tutkimus luo mahdollisuuksia tehdä
tätä osaamista tunnetuksi laajemminkin.48

Teknologian historian tutkimus alkoi aktivoitua Suomessa historiatieteen alalla 1980-
luvulla, mutta ympäristöhistorian tutkimus, joka oli edellisellä vuosikymmenellä ollut
varsin aktiivista, eli hiljaiseloa aktivoituen vasta 1980-luvun lopussa, vaikka ulkomailla
nähtiin jopa alan räjähdysmäinen kasvu.49 Helsingin yliopistossa Hietala tutki
innovaatioiden kuten vesi- ja jätehuollon leviämistä Suomeen, mutta keskittyi
tutkimuksessaan pääkaupungin rooliin.50 Myllyntaus teki ensimmäisen katsauksen
ympäristöhistorian tutkimuksesta Suomessa.51 TTKK:n Bio- ja ympäristötekniikan
laitoksella Katkon johtama tutkijaryhmä on tehnyt useita vesihuoltojärjestelmiä koskevia
tutkimuksia hyödyntämällä poikkitieteellisiä menetelmiä.52

Näissä tutkimuksissa on ollut sektorikeskeinen näkökulma, jossa on keskitytty
tarkastelemaan joihinkin tiettyihin ympäristökysymyksiin liittyviä aloja, tässä tapauksessa
vesihuoltoa. Tämä onkin toinen uudemmista ympäristöhistorian tutkimussuuntauksista
holistisen suuntauksen rinnalla. Sektorikeskeistä tutkimussuuntausta edustavat Myllyn-
tauksen53 energian tuotannon ja ympäristön suhteeseen liittyviä kysymyksiä tarkastelevat
tutkimukset sekä energiatalouden historia-projektit. Holistinen ympäristöhistorian tutkimus
alkoi pyrkimyksistä luoda kokonaisvaltainen synteesi Suomen historiasta ympäristö-
muutosten näkökulmasta. Päänavauksen teki Åström vuonna 1978 teoksellaan Natur och
byte. Holistista näkökulmaa on myös Myllyntaus korostanut katsauksissa suomalaiseen
ympäristöhistorian tutkimukseen.54

Muita tutkimusprojekteja ovat olleet mm. Laakkonen, Laurila & Rahikaisen hanke, jossa
on tehty yhdyskuntien vesiensuojelua käsitteleviä case-tutkimuksia etupäässä pro gradujen
muodossa rajatuista aiheista. Projektin julkaistu tutkimusraportti Harmaat aallot kuvaa
kuuden kaupungin vesihuollon vaiheita sekä myös Suomen vesihuoltotekniikan,
vesiensuojelupolitiikan ja vesitutkimuksen kehitystä. Työssä esitettiin kiinnostava
kysymys: minkälaista oli ympäristöpolitiikka aikana, jolloin nykynäkökulmasta keskeiset
toimijat (lait, hallinto, ympäristöjärjestöt) puuttuivat?55 Laakkosen väitöskirja tutki
Helsingin ja sen merialueen ympäristöhistoriaa ja myös vesiensuojelun syntyä Helsingin
näkökulmasta katsottuna.56 Vesitornien merkitystä on tutkinut Asola ja jätehuollon
historiaa Suomessa on tutkinut Nygård.57 Maaseudun ympäristöhistoriaa on tutkittu
aktiivisesti Turun yliopiston Historian laitoksella.58

Yrityskohtaisia historiikkeja ja osin vesistökohtaisia tutkimuksia lukuun ottamatta
maamme teollisuuden vesiensuojelun kehityksestä ei ole tehty yhtään yleisesitystä. Vesi- ja
                                                          
48. Hukka & Katko 1999, s.51-55.
49. Antila & Nykänen, s.38; Myllyntaus 1990, s.7-11.
50. Hietala 1987.
51. Myllyntaus 1990.
52. Antila & Nykänen, s.38-39. Esim. Katko 1996, Juuti & Katko, Hukka & Katko 1999.
53. Myllyntaus 1984, 1996a, 1996b ja 1997.
54. Myllyntaus 1990, s.10-11; Myllyntaus 1998, passim; Åström; Myllyntaus 1990; 1991a; 1991b; Myllyntaus & Saikku.
55. Laakkonen, Laurila ja Rahikainen.
56. Laakkonen 2001.
57. Asola 2001; Nygård 2000; Nygård 2001.
58. Esim. Jalonen.
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viemärilaitoksista suurimmat ja vanhimmat ovat teettäneet historiateoksia kuten Helsinki
(useita teoksia), Turku59 ja Tampere60. Pienemmät kaupungit ja vesiyhtymät ovat
julkaisseet historiikkeja juhliensa yhteydessä. Kokonaiskuvan kannalta ne ovat hyviä
lähteitä. Jatkossa useat vesi- ja viemärilaitokset tulevat viettämään juhlavuosiaan ja tällöin
on hyvä tilaisuus panostaa myös ympäristöhistorialliseen tutkimukseen. Ympäristöpal-
veluiden historiaan ja kehitykseen liittyy ekologisen kaupungin käsite, jota Suomessa ovat
tutkineet mm. Koskiaho ja Lapintie.61 Vähän tutkittu ympäristöhistorian alue on kaupun-
kien ja maaseudun kehityksen väliset yhteydet. Vesihuollon varhaisista vaiheista on
kuvauksia eri lähteissä ja huomattavimmat niistä ovat antiikin historiaan ja Rooman
valtakuntaan liittyviä.62 Monet niistä painottuvat arkeologisesti.63

Kaupunki ja Vesi–tutkimus on osa Suomen Akatemian SYTTY-ohjelman hanketta
"Health, Environment, and Social Change, Finland 1750–2000" (Terveys, ympäristö ja
yhteiskunnan muutos Suomessa 1750–2000). Työ voidaan määrittää ympäristöhistoriaksi,
jossa on näkyvissä sektoraalinen lähestymistapa yhdistyneenä holistiseen tavoitteeseen
luoda kuva vesikysymyksen synnystä ja ratkaisusta. Ympäristöhistorian tyypillisiksi
piirteiksi on nimetty pitkä tarkastelujänne, kansainvälinen ja usein myös globaali aspekti,
monitieteisyys ja ongelmakeskeisyys.64

1.4. VESIKYSYMYKSEN SYNTY

Vesihuoltojärjestelmät

Vesihuollon kehitysvaiheet ovat jaettavissa karkeasti kolmeen järjestelmään ja viiteen
vaiheeseen.65 Oleellista vertailukohtien etsimisessä ei ole vain ajallinen sijoittuminen
samaan tarkastelujaksoon, vaan tarkastelukohteen eli vesihuollon taso, jonka olen karkeasti
jakanut seuraavasti:

1) Ämpärijärjestelmät Symbolina ämpäri, kuvastaa kantamista.
2) Protojärjestelmät Symbolina wc, kuvastaa valumista ja vetämistä.66

3) Modernit järjestelmä Symbolina tippa aaltoviivoin, kuvastaa veden kiertoa.
(ks. taulukko 1.1.)

Pyrkimyksenä on osoittaa, että erilaiset ja eriaikaiset kaupunki-infrastruktuurin ratkaisut
ovat aikanaan voineet olla hyvinkin toimivia ja välttää ennaltamäärätty, teknologisen deter-
ministinen kuva vesihuollosta, joka etenisi väistämättä kohti modernia, ”oikeaa” ratkaisua
kohti. Ratkaisevaa on ollut kaupunkien kasvu niin suuriksi, että erilaisiin kaivoihin, veden

                                                          
59. Stenroos & co.
60. Juuti & Katko.
61. Koskiaho 1997 ja Lapintie.
62. Esim. Bruun.
63. Esim. Wikander.
64. Myllyntaus 1990, s.15-24.
65. Luokittelu tekijän. Vaiheiden jaotus varsinkin ns. suvantovaiheen aikana sopii lähinnä Eurooppaan ja Yhdysvaltoihin.
66. Myös Melosi (2000) käyttää termiä puhuessaan USA:n 1800-luvun alkupuolen vesilaitoksista. Järjestelmääni ei tule kuitenkaan

sekoittaa Melosin käyttämään. Melosi luonnehtii protosysteemiään:  ”Early in the nineteenth century, a few water-supply
protosystems (composed of elementary distribution networks, pumps, and new surface and subsurface supplies) began to
appear in major American cities.” Melosi, s72. Pohjaveden käyttö on mielestäni selkeä merkki modernista järjestelmästä.
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kantoon ja ämpäreihin perustuvilla järjestelmillä ei ole enää tultu tyydyttävästi toimeen.
Rooma onkin oiva vertailukohta, sillä sille ei ollut aikanaan – eikä ole lähes kahteen
vuosituhanteen sen jälkeenkään – vertaa vesihuollossa. Roomaa on siksi käsitelty varsin
laajasti eri yhteyksissä. Ämpäriin perustuva vedenhankinta, palotoimi ja jätehuolto
toimivat vain niin kauan kuin kaupungissa asuttiin maaseutumaisen väljästi. Taulukkoon
1.1. on poimittu eri järjestelmien keskeisiä piirteitä myöhempää esimerkkijärjestelmien
luokitusta varten. Ämpärijärjestelmään liittyy keskeisesti kaivojen, lähteiden sekä
erilaisten luonnollisten vesilähteiden, kuten jokien, järvien ja sadeveden hyödyntäminen
usein ämpäriä tai vastaavan astian avulla.67 Myös jätevesien ja jätteiden kuljetus hoidettiin
ämpärillä ojiin, tunkioihin ja ruumiin. Palotoimen ämpärijärjestelmän kuvaavin piirre oli
se, että käytettiin erilaisia kouluttamattomia sammutusjoukkoja, jotka usein kuljettivat
vettä liekkeihin ämpäriketjuilla.

Nopean kasvun kausi lisäsi asukastiheyttä ja vaati uusia rakennusteknisiä ratkaisuja.
Tiheään rakennetut puutalokorttelit ja myöhemmin ensimmäiset kerrostalot asettivat uusia
haasteita sekä vesihuollolle että palotoimelle. Samanaikaisesti niin vedenhankinta,
palotoimi kuin jätehuoltokin vaativat uusia ratkaisuja tai muutoin koko kaupungin
olemassaolo olisi vaarantunut.

Kasvavien ympäristöongelmien, kaupungeissa riehuvien suurten tulipalojen ja
jätekasojen keskeltä ongelmien ratkaisuksi syntyivät protojärjestelmät, jotka ohjasivat
ongelmat pois silmistä. Tähänkin ratkaisuun vaadittiin käsitys siitä, että ongelmia oli ja että
päättäjillä oli tahto muutokseen. Päättäjillä oli myös oltava käsitys siitä, että yhteisön oli
huolehdittava näistä asioista. Protojärjestelmille tyypillistä oli esimerkiksi veden otto

kaupunkialueen välittömästä läheisyydestä, mutta ei enää kaupunkialueelta esim.
kaivoista, veden johtaminen gravitaation avulla putkistoa pitkin käsittelemättömänä tai
korkeintaan hidassuodatettuna kuluttajille, likaviemäreiden rakentaminen siten että lika- ja
sadevedet johdettiin samaan järjestelmään vaikkakin puhdistamatta lähivesistöihin sekä
jätteiden kuljetus kaupunkialueen välittömään läheisyyteen tai upottaminen lähivesistöihin.
Palotoimen järjestelyissä vapaapalokunnat osuvat tähän vaiheeseen. Protojärjestelmää
voitaisiin kuvata myös sen toimintaperiaatteella: putkesta sisään, putkesta ulos. Kuten aina
prototyypeissä, järjestelmässä esiintyi vikoja ja virheitä.

Modernit järjestelmät poikkesivat usein hyvinkin paljon protojärjestelmistä. Modernit
järjestelmät pyrkivät protojärjestelmiä perusteellisempiin ratkaisuihin. Keskeisiä ominai-
suuksia niille oli pohjaveden käyttö tai raakaveden käsittely ennen johtamista korkeapai-
neisena kuluttajille, mitatun kulutuksen mukainen laskutus, vesisäiliöt, erillisviemäröinti ja
jätevesien puhdistus. Palotoimeen tässä vaiheessa kuuluivat kaupunkialueen kattavat
palopostijärjestelmät sekä vakinaiset palokunnat. Näiden luokittelujen avulla Tamperetta
verrataan eri aikojen muualla vallinneisiin vesihuoltojärjestelmiin niin Suomessa kuin
ulkomaillakin. Tarkemmin seurattaviksi vertailukohdiksi Tampereen rinnalla on Suomesta
valittu kuusi erilaista ratkaisua ensimmäisten laitosten joukosta. Tarkemmin ulkomaisista
ratkaisuista seurataan antiikin Roomaa, jolloin vesihuollon tason riippumattomuus
ajankohdasta tulee selkeästi näkyviin.

Vesihuollon kulku ei ole edennyt suoraviivaisesti alkeellisemmasta järjestelmästä moni-
mutkaisempaan tai huonosta hyvään. Tätä kuvastaa taulukossa 1.2. esitellyt vesihuollon
aikakaudet. Tässä keskeistä on ollut kaupungin kasvuvaihe sekä varsinkin yhdyskunnan

                                                          
67. Järjestelmän nimeksi sopisikin myös astiajärjestelmä, mutta koska astia useimmiten Suomessa on ämpäri, päädyin nimeämään

järjestelmän sen mukaisesti.
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valmius ottaa vastuu vesihuollosta. Eri jaksoissa kiinnostuksen kohteet ja menetelmät ovat
vaihdelleet kulloisenkin tarpeen, valmiuksien ja tärkeäksi koettujen asioiden mukaan.

Varhaiset vesijohdot

Ihminen on joutunut hankkimaan vettä koko olemassaolonsa ajan. Varsinaisesta
vedenhankinnasta ja viemäröinnistä on säilynyt tietoja samoilta ajoilta kuin varhaisesta
kaupunkikulttuuristakin, jo varhaisin tunnettu vakituinen kaupunkimainen asutus Jeriko
kahdeksannella ja seitsemännellä vuosituhannella ennen ajanlaskumme alkua (e.a.a.)
sijaitsi lähellä lähteitä ja muita luonnon vesilähteitä. Egyptistä on havaintoja kaivoista ja
Mesopotamiasta kivisistä sadevesikouruista jo 3 000 e.a.a. Mesopotamian yhdestä
ensimmäisistä ja tunnetuimmassa kaupungissa, Urissa arvellaan vuoden 2 000 e.a.a.
tienoilla asuneen noin 360 000 ihmistä. Kaupungissa oli sadeveden poistojärjestelmä ja
jopa vesivessa löytyi yleisesti yksityiskodeista. Mesopotamiasta tunnetaan myös
ensimmäiset laajamittaisen keinokasteluun perustuvan maanviljelyksen aiheuttamat
ongelmat: viljelysmaat muuttuivat hedelmättömiksi suolamaiksi. Indus-joen laaksossa noin
2 000 vuotta e.a.a. kukoistaneen Harappa-kulttuurin jäännöksistä on löytynyt tiilillä
peitettyjä kanavia, jotka johtivat vettä kylpylöihin. Nykyisessä Pakistanissa sijaitsevan
Mohenjo-Daron pronssikautisessa kaupungissa on nähtävissä jopa satoja muinaisia kaivoja
ja vesijohtoja. Vesijohtoputket olivat poltettua savea ja niitä tehtiin vakiokokoisina. Yhden
putkielementin pituus oli 60 tai 75 cm ja saumat tiivistettiin savella.68

Monissa Mohenjo-Daron taloissa oli omat kaivot rakennusten sisällä. Nämä olivat
poikkileikkaukseltaan tavallisesti pyöreitä, joskus myös ovaalin muotoisia, ja niissä oli
kivi- tai tiilipeite lattiatasossa ja tiilivuoraus huomattavan matkaa alaspäin. Yhteensä
kaivoja oli noin 700 kappaletta ja lähimmälle kaivolle oli vain 17 metrin matka. Tällainen
kaivojen taajuus on vertaansa vailla vedenhankinnan historiassa. Varsinainen innovaatio
oli kuitenkin veden varastoiminen ennakkoon sinne, missä tarve oli eli kaupunkialueelle
mukavasti ja helposti saataville lähelle käyttöpaikkaa.69

Egyptissä oli käytössä patoja ja kanaaleita, jotka vaativat paitsi insinööritaitoja myös
säännöllistä kunnossapitoa. Egyptistä tunnetaan tiettävästi varhaisin
vedenpuhdistusjärjestelmä, jossa vettä tai viiniä puhdistettiin laskeuttamalla sakat pohjalle.
Muinaisista kaivoista saa hyvän käsityksen Kairossa sijaitsevasta n. 300 jalkaa syvästä
Josephin kaivosta, josta vesi nostettiin ämpäriketjuilla ylös. Aristoteleen aikana 384–322
e.a.a. tunnettiin vedensuodatus huokoisen saven läpi jo laajalti. Intiassa jo 2000 vuotta
e.a.a. osattiin puhdistaa vettä keittämällä, pitämällä sitä pitkään auringonvalossa tai
suodattamalla sitä hiekan läpi.70

                                                          
68. Jansen 1993, s.13-17; Hendricks, s.7-11; Jansen 1994, passim; Coffey & Reid, s.128; Louekari, s.9; Erävuori, s.9; Toivonen &

co., s.38-39; Hukkinen; Katko 1996, s.23. Ur oli huomattava sumerilainen ja babylonialainen kaupunki Eufratin varrella
nykyisessä Irakissa. Urin 1. dynastian ajalta n. 2600 e.a.a. on löytynyt arvokkaita taideteoksia ja rakennusten jäännöksiä.
Mahtavimmillaan Ur oli 3. dynastian aikana, jolloin se oli laajan valtakunnan pääkaupunki (2160–2052 e.a.a.). Mohenjo-Daro
oli tärkein Intian esihistoriallisista kaupungeista. Sindissä Pakistanin eteläosassa sijainnut Mohenjo-Daro oli Induksen
kulttuurin (n. 2500–1700 e.a.a.) keskus. Mohenjo-Daro oli hyvin suunniteltu tiilikaupunki vesi- ja viemärijärjestelmineen.

69. Foil & co, s.1-7; Gray, s.939-946; Wijmer, s.12; Jansen 1993, s.17.
70. Cosgrove, s.4; Coffey & Reid, s.128; Aho, s.9; Linde-Jensen & co., s.8; Katko 1996, s.23.
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Taulukko 1.1. Vesihuoltojärjestelmien luokitus

Ä:  ÄMPÄRIJÄRJESTELMÄT

Ämpäriin perustuva vedenhankinta, palotoimi ja jätehuolto.
Toimivat kun kaupungissa asuttiin maaseutumaisen väljästi. Maaseudulla osin edelleen.
Suomessa 1800- ja 1900-lukujen vaihteeseen saakka, monessa kehitysmaassa edelleen.
Nopean kasvun kausi nosti asukastiheyttä. Puutteelliset rakennustekniset ratkaisut:
tiheään rakennetut puutalokorttelit ja myöhemmin kerrostalot aiheuttivat muutospaineita.
Muutospaineita aiheuttivat myös kulkukutaudit ja epäterveelliset olot.
Vesihuolto, palotoimi ja jätehuolto vaativat ratkaisuja tai kaupungin olemassaolo olisi vaarantunut.
Ämpärijärjestelmille tyypillistä mm:
Vesilähde: kaivot, lähteet, joet ja järvet, avannot, sadevesi.
Menetelmä: erilaiset ämpärit ja astiat
Viemäröinti: ojat
Palotoimi: sammutusjoukot, palovartiointi

P:  PROTOJÄRJESTELMÄT

Ympäristöongelmien, suurten tulipalojen ja jätekasojen keskeltä P ratkaisuyritykseksi.
P vei ongelmat pois silmistä, mutta haitat eivät poistuneet.Periaate: putkesta sisään, putkesta ulos.
Ratkaisuun vaadittiin:
a) käsitys siitä, että vesihuollossa oli ongelmia
b) päättäjillä tahto muutokseen
c) päättäjillä oli myös oltava käsitys siitä, että yhteisön oli huolehdittava näistä asioista.
Suomessa rinnan Ä:n kanssa pääasiassa I, osin II maailmansotaan saakka. Maaseudulla osin edelleen.
Kehitysmaissa käytössä edelleen, osin Ä:n kanssa, osin M:n kanssa.
Protojärjestelmille tyypillistä mm:
Vesilähde: yleensä pintavesi, järvet, joet, jne. kaupunkialueen läheisyydestä, ei kaup.alueelta kaivoista
Menetelmä: putkistoa pitkin käsittelemättömänä
                  tai kuluttajille hidassuodatettuna
                  gravitaatiota hyväksikäyttäen
Viemäröinti: lika- ja sadevedet samaan järjestelmään
                  ja puhdistamatta lähivesistöihin
Palotoimi: VPK, palovartiointi, sammutusjoukot
M:  MODERNIT JÄRJESTELMÄT
Pyrkivät ratkaisemaan ongelmat, eivät vain siirtämään ongelmat näkymättömiin.
Muinaiset kaupunkikulttuurit rinnan P:n kanssa, Suomi osin I, osin II maailmansodan jälkeen
Moderneille järjestelmille tyypillistä mm:
Vesilähde: pohjavesi
                 tai käsitelty pintavesi, raakaveden käsittely pikasuodatuksella
Menetelmä: mitatun kulutuksen mukainen laskutus
                  vesisäiliöt
                  desinfiointi
                  korkeapaineinen vesijohtoverkko
                  kehittynyt hallinto- ja huoltojärjestelmä
                  demokraattinen / ei-demokraattinen
Viemäröinti: erillisviemäröinti
                  jätevesien puhdistus
Palotoimi: palopostit
                vakinainen palokunta
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Taulukko 1.2. Vesihuollon aikakaudet

I  Aika ennen kaupunkeja
Ajoitus Aika ennen kaupunkeja, n.10 000 e.a.a. ja myöh.
Kulttuuri Keräilykulttuuri
Menetelmiä Sadevesi, lähdevesi, ämpäri
Kiinnostuksen kohde Eloonjääminen
Järjestelmät Ämpärijärjestelmä
Arvot Henkiinjääminen

II Varhaiset vaiheet
Ajoitus Varhaiset vaiheet, n.10 000 e.a.a. ja 500 aaj.
Kulttuuri Useita, ensimmäisten kaupunkien kulttuurit,

roomalainen kulttuuri
Menetelmiä Vesijohdot, vesisäiliöt, viemärit, wc, akveduktit, palokunta
Kiinnostuksen kohde Siisteys, mukavuus, nautinnot
Järjestelmät Moderni järjestelmä (juomavesi) &

protojärjestelmä (jätevesi)
Arvot Sotilaalliset arvot.

Köyhät ja rikkaat eri asemassa, "epädemokraattisuus"

III Vesihuollon suvantovaihe
Ajoitus Vesihuollon suvantovaihe n.500 - 1700
Kulttuuri Useita, nyk. Euroopassa kirkolliskulttuuri
Menetelmiä Vanhat modernit ja protojärjestelmät hajoavat,

uusia ei tilalle
Potta, tunkio, ämpäri. Sammutusvelvollisuus,
ämpäriketjut ja sammutusjoukot, palovartiointi.

Kiinnostuksen kohde Vesihuolto ei yhteiskunnan kiinnostuksen kohteena
Järjestelmät Ämpärijärjestelmä, rinnalla protojärjestelmä
Arvot Symboliset arvot

IV Hitaan kehityksen aika
Ajoitus Hitaan kehityksen aika n. 1700-1910
Kulttuuri Useita, valistus, tieteellis-tekninen kulttuuri
Menetelmiä Putkesta sisään, toisesta ulos.

Kuivatus ensin, sitten vesilaitokset.
Hidassuodatus v.1804, käyttöön v.1829.
Sammutusjoukkojen rinnalle VPK ja muita järjestelyjä.

Kiinnostuksen kohde Työkyky, terveys, miasma. 1800-luvun puolivälistä alkaen
miasma-teoriaa syrjäyttää bakteriologian ja
hygienian läpimurto (mm. Farr, Snow, Pasteur,Koch jne)

Järjestelmät Protojärjestelmä eli rännijärjestelmä,
usein rinnan ämpärijärjestelmän kanssa.

Arvot Tuotannolliset arvot

V Kehittyneen kaupunki-infran aika
Ajoitus Kehittyneen kaupunki-infrastruktuurin aika. n.1910-
Kulttuuri Useita, valistus, tieteellis-tekninen kulttuuri
Menetelmiä Pikasuodatus (keksitty v. 1885) käyttöön laajemmin.

Sammutusjoukot poistetaan, vakinaiset palokunnat
tilalle. Bakteriologia vesilaitoskäyttöön. Jätevesien
puhdistus, mitattu kulutukseen perustuva laskutus,
paineistettu vesijohtoverkko, vesisäiliöt,
palopostiverkostot. Kehittyneet hallinto- ja
kunnossapitojärjestelmät.

Kiinnostuksen kohde Ympäristö, terveys, hygienia, myöh.ekologia
Järjestelmät Moderni järjestelmä, usein rinnan protojärjestelmä
Arvot Tuotannolliset, myöh. ekologiset arvot. Köyhät ja rikkaat

lähes samassa asemassa, "demokraattinen"järjestelmä
Suomalainen järjestelmä: kunnallinen omistus ja
asiakaslähtöisyys (tiedottaminen yms).
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Vanhan Testamentin Mooseksen kirjoissa on useita kuvauksia vesijohdoista sekä kaivoista,
niiden rakentamisesta, käyttöoikeudesta, omistuksesta ja suojauksesta. Assyrian
pääkaupunkia Niniveä kahdeksannella vuosisadalla e.a.a. ympäröi muuri, jonka
sisäpuolelle tuotiin vettä johdolla.71 Noin 400 e.a.a. nykyisin Turkissa sijaitseva Pergamon
oli pieni linnoitus, joka sijaitsi 150 kilometriä etelään Troijasta. Kolmannella vuosisadalla
e.a.a. siitä tuli Pergamonin kuningaskunnan pääkaupunki, jossa oli noin 30 000 asukasta.
Roomalaiskaudella, joka alkoi noin 133 e.a.a., kaupungin väkiluku kasvoi noin 160 000
asukkaaseen. Kaupungin kehittynyt vesijärjestelmä sai alkunsa, kun 20-kilometrinen
vesijohto rakennettiin noin 197–159 e.a.a. Johto toi vettä vuorilta sijainneesta lähteestä
kaupunkilaisten käyttöön. Järjestelmään lisättiin useita päälinjoja, jotka veivät alueella
vettä myös muualle. Näitä pääjohtoja oli kaikkiaan yli 100 kilometriä.72

Nämä kaikki edellä kuvatut varhaisen vaiheen järjestelmät täyttävät protojärjestelmän ja
osin jopa modernin järjestelmän tunnusmerkit. (Luokitus: ks. taulukko 1.1.
Protojärjestelmän mukaisia piirteitä: pintavesi, ei käsittelyä, gravitaatio, sekaviemäröinti.
Modernin järjestelmän mukaisia piirteitä: hallinnointi- ja huoltojärjestelmä.) Edellisten
rinnalla näissä kaupungeissa käytettiin alkeellisempia keinoja täydentämään systeemiä,
varsinkin niiden reuna-alueilla. Huomattava kuitenkin on, että vaikka järjestelmät olivat
teknisesti ja hallinnollisesti moderneja, eivät veden käyttäjät olleet tasavertaisessa
asemassa. Modernin järjestelmän demokraattisuudesta voidaan puhua vasta huomattavasti
myöhemmässä vaiheessa.

Jo roomalaisten edeltäjillä, etruskeilla, oli ilmeisesti varsin kehittynyt vesihuolto
kaupungeissaan. Onkin todennäköistä, että roomalaiset hyödynsivät etruskeilta peräisin
olevaa tietämystä omissa järjestelmissään. Antiikin ajoilta tunnetaankin parhaiten
roomalaisten rakentamat gravitaatiovesijohdot eli akveduktit. Vanhimmat niistä on
löydetty Urista.73 Rooman valtakunnan alkaessa murentua akvedukteja oli Rooman
kaupungin järjestelmässä kaikkiaan 19 kappaletta ja niiden yhteispituus oli yli 600 km.
Vesi johdettiin akvedukteja pitkin kaupunkeihin, joissa se jaettiin lyijyputkista tehdyllä
verkostolla. Verkostoihin oli liitetty myös varastosäiliöitä. Yksityiset vedenkäyttäjät
maksoivat veroa putkiensa läpimitan mukaan.74

Rooman akveduktien yhteispituus vastaa esim. Tampereen kaupungin vesijohtoverkon
pituutta 1980-luvun loppupuolella. Kulutus Roomassa oli huomattavasti suurempi. Vuoden
100 tienoilla Rooman akveduktit toivat vettä 0,7 miljoonaa kuutiometriä vuorokaudessa eli
vuodessa vettä tuli kaupunkiin noin 250 miljoonaa kuutiometriä.75 Karkeasti voidaan
sanoa, että Tampereen vedenkulutuksen ollessa suurimmillaan juuri ennen öljykriisiä
vuonna 1972, Tampere kulutti vettä vuodessa saman verran kuin Rooma kuukaudessa. On
kuitenkin huomattava, että Roomassa vedestä merkittävä osa meni muuhun kuin
asukkaiden käyttöön ja mahdollisesti suurikin osa kului vuotoihin. Bruun arvioi, että

                                                          
71. Spier, s.34. Ninive, muinainen kaupunki Tigrisin länsirannalla vastapäätä nykyistä Mosulia. Ninive oli Assyrian

huomattavimpia kaupunkeja ja sieltä on löytynyt muinaisjäännöksiä jo 3. vuosituhannen loppupuolelta e.a.a.
72. Hendricks, s.21-23; Wijmer, s.18-19.
73. Orrje & co, s.277.
74. Hendricks, s.26; Erävuori, s 9; Katko 1996, s.24; Toivonen ym., s.39; Antila, s.8-10. Onpa esitetty epäilyksiä, että juuri

lyijyjohtojen käyttö olisi ollut yksi keskeinen syy koko valtakunnan rappeutumiseen. Nämä on kuitenkin kumottu, ks. esim.
Vuorinen 1994, s.9-22 tai Bruun, s.127-130.

75. Yleisesityksiä palotoimen vaiheista, ks. Nuoreva ja Juuti. Perustutkimus Rooman vesihuollosta ks. esim. Bruun. Esim. Juuti,
s.21, 37-38.
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vuoden 100 vaiheilla Rooman asukkaat saivat keskimäärin 67 litraa vettä päivässä.
Tampereella vertailuvuonna 1972 kulutus oli 314 litraa vuorokaudessa asukasta kohti.76

Yksi Frontinuksen77, Rooman vesikomissaarin noin 100 ajanlaskumme alun jälkeen
(a.a.j.), huolista oli, että vettä otettiin laittomasti maanviljelyksen tarpeisiin Rooman
ulkopuolella, mikä aiheutti ajoittain tilanteen, jossa Rooman kaupungissa ei ollut tarpeeksi
vettä katujen pesemiseen. Jopa ilman veden varastamista turvallisen ja luotettavan
vesivarannon ja jakelun järjestäminen vaati ratkaisuja moniin vielä nykyäänkin olemassa
oleviin ongelmiin. Paineen säilyttäminen, ilmanvaihto, paineiskun estäminen ja vuotojen
eliminoiminen ovat ongelmallisia edelleen.78 Myös vastaavista maanviljelyksen
aiheuttamista ongelmista löytyy esimerkkejä 1990-luvun lopulta.79

Antiikin kreikkalaiset valmistivat 220-luvulla e.a.a. pronssisia paineputkia, joissa
vedenpaine oli korkeimmillaan 200 metriä. Putket ympäröitiin kivistä poratuilla
kauluskappaleilla. Tällaista sukellusjohtoa, jossa oli kolme halkaisijaltaan 100 mm
rinnakkaista putkea, käytettiin muun muassa Pergamonissa. Kreikkalaisten arvellaan jo
havainneen, että lyijyputkien käyttö on terveydelle vaarallista.80

Roomalaisten muinaiseen vedentoimitus- ja -jakelujärjestelmään kuului myös säiliöitä ja
selkeytysaltaita. Insinööri Vitruvius81 kuvaili jo noin 25 e.a.a. vedenvarastointi-tekniikkaa.
Hän suunnitteli holvatut katteet avoimille kanaville veden suojaamiseksi suoralta
auringonvalolta ja leväkasvun estämiseksi. Akveduktit kulkivat tarvittaessa myös
tunneleissa. Myös ilmanvaihdosta oli huolehdittu. Vesi virtasi ilman pumppuja tai muuta
mekaanista järjestelmää ja tämä aiheutti rajoituksia korkeuskulmille ja etäisyyksille, joihin
vettä voitiin siirtää. Ilman kloorausta veden puhtaana pysymisen kannalta oli erittäin
tärkeää pitää vesi liikkeessä. Asettamalla säiliöitä muutaman mailin välein putken varrelle
roomalaiset välttivät koko järjestelmän tyhjentämisen korjausten aikana. Heillä oli myös
vakiomallit putken kulma- ja liitoskappaleista.82

Roomalaisten järjestelmien laadusta kertoo paljon se, että vielä vuonna 2001 Espanjan
Segoviassa on käytössä osa roomalaisten noin vuonna 100 e.a.a. rakentamasta
akveduktista.83 Roomassa on edelleen käytössä antiikin ajalta peräisin olevia maanalaisia
suuria vesisäiliöitä.84 Rooman järjestelmä oli luonteeltaan pääosin moderni ja saavutti
ennennäkemättömän laajuuden. Järjestelmässä oli myös joitakin protojärjestelmän piirteitä.
Demokraattisuudesta Roomassa ei ollut tietoakaan veden suhteen. Viemäröinnin suhteen
asiat olivat huomattavasti huonommin. (ks. taulukko 1.1. ja 1.2. Luokitus: modernin
järjestelmän mukaisia piirteitä: hallinnointi- ja huoltojärjestelmä, vesisäiliö, osin
korkeapaine, vakituinen palokunta. Protojärjestelmän mukaisia piirteitä: ei käsittelyä,
gravitaatio, sekaviemäröinti.)

Rooman valtakunnan luhistuttua järjestetty vesihuolto unohtui pitkäksi aikaa. Keski-
aikaisissa kaupungeissa vedenhankinta perustui kaivoihin, joista osa sijaitsi kaupunkien
                                                          
76. Bruun, s.103-104; TKVL VK 1972.
77. Bruun, s.10. Sex. Iulius Frontinus, curator aquarum, kirjoitti De aquae ductu urbis Romae –teoksen n. vuonna 100. Rooman

vesihuollosta ks. Bruun. Frontinuksen aikoihin kaupunkiin vettä toi hänen mukaansa yhdeksän akveduktia.
78. Foil & co, s.1-7; Gray, s.939-946.
79. Esim. Mannila, HeSa 6.6.1996.
80. Orrje & co, s.278-279.
81. Bruun, s15-16. Vitruvius eli vuosisata ennen Frontinusta. Vitruviuksella oli myös käytännön tietoa asioista joista hän kirjoitti,

mutta arkkitehdit ja rakentajat eivät seuranneet kaikkia hänen luomiaan periaatteita.
82. Foil & co, s.1-7; Gray, s.939-946.
83. Hörberg, s.16;Wijmer, s.20.
84. Asola 1999, s.39.
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ulkopuolella. Myös linnoissa ja linnakkeissa oli yleensä kaivo. Tuolta ajalta tunnetaan
myös yksityinen vedenmyynti, jossa vedenmyyjä vei aasikärryillä vettä asiakkaiden oville
saakka. Pariisin vesihuollosta vastasi 1700-luvulla arviolta 20 000 ämpäriä käyttävää
vedenkantajaa,85 ja Kairossa heitä arvioitiin keskiajalla olleen jopa 100 000.86 Samanlaista
tekniikkaa käytetään 2000-luvun alussa hyvin paljon kehitysmaiden kaupunkien
slummeissa. (Luokitus: ämpärijärjestelmän mukaisia piirteitä: kaivot, ojat,
sammutusjoukot.) Yksittäisiä vesijohtohankkeita tosin löytyy keskiajaltakin. Esimerkiksi
1200-luvulla munkit rakensivat Pariisiin maanalaisen akveduktin. Lontoon tiettävästi
ensimmäinen vesijohto rakennettiin lyijystä 1250-luvulla.87 (Luokitus: protojärjestelmän
mukaisia piirteitä: pintavesi, ei käsittelyä.)

Antiikin ajoilta on peräisin myös varhainen palonsuojelu, esimerkiksi paloruisku
keksittiin 250 e.a.a. Aleksandriassa Egyptissä.88

Varhaisen vaiheen viemärit ja puhtaanapito

Viemäröintitekniikka ei alkanut Roomasta, sillä holvattuja viemäreitä on löydetty jo
Ninivestä ja Babylonista seitsemänneltä vuosisadalta e.a.a. ja eräissä sivilisaatioissa noin
2500 e.a.a. salaojitus- ja viemäröintijärjestelmät olivat yleisiä yksityisissäkin kodeissa.
Voidaan jopa väittää viemäröintitekniikan huonontuneen em. ajoista aina 1800-luvun
puoleenväliin asti.89

Mesopotamialaiset Assyrian ja Babylonian imperiumit sekä niiden edeltäjät Sumerin ja
Akkadin valtiot olivat myös kunnallistekniikaltaan edistyneitä. Esimerkiksi Eshnunnan
kaupungista 50 kilometriä nykyisestä Bagdadista koilliseen on paljastunut tiiliviemäreitä,
jotka ovat yhteydessä vedellä huuhdeltuihin käymälöihin. Eshnunna on ajoitettu karkeasti
noin vuoteen 2500 e.a.a. Vanhimmat löydöt käymälöistä ovat Babyloniasta noin 2 000
e.a.a. sekä Kreetalta jopa hieman tätä aikaisemmin ja Egyptistä noin 1400 e.a.a. Käymälät
toimivat vesihuuhtelulla. 90

Induksen sivilisaatio n. 2550 e.a.a. tunnetaan parhaiten Mohenjo-Daron kaivauksista
sekä Harappasta. Näiden kahden kaupungin välillä on useita kumpuja ilmaisemassa
kulttuurin muita kaupunkeja. Lisäksi alueella on kumpuja vielä varhaisemmasta Amri-
kulttuurista. Näillä Indus-ihmisillä oli korkealle kehittynyt kulttuuri, joka oli
samankaltainen kuin senaikaiset Mesopotamian ja Egyptin kulttuurit. Indus-kulttuurin
kaupungeissa oli hyvin rakennetut tilavat talot ja kylpylät, joissa oli tiiliset viemärit.91

Lähes jokaisessa Mohenjo-Daron talossa oli kylpyhuone, joka oli sijoitettu kadun
puolelle, jotta jätevesi voitiin helposti poistaa katuviemäreihin. Myös käymälät oli samasta
syystä sijoitettu kadun puolelle. Pesupaikat sijaitsivat heti käymälöiden vieressä. Jos
kylpyhuoneet ja käymälät olivat ylemmissä kerroksissa, ne tyhjennettiin seiniin
rakennettuja pystysuoria terrakottaputkia pitkin. Talojen seiniin oli myös rakennettu

                                                          
85. Ponting, s.349.
86. Coffey & Reid, s.133.
87. Ekman, s.13-14.
88. Yleisesityksiä palotoimen vaiheista, ks. Nuoreva ja Juuti. Esim. Juuti, s.37-38.
89. Foil & co, s.1-7.
90. Gray, s.939-946; Katko 1996, s.23.
91. Gray, s.939-946. Induksen kulttuuri, 2500–1700 e.a.a. Induksen varrella nyk. Intiassa vaikuttanut kulttuuri, jonka tärkeimmät

löytöpaikat ovat Harappa ja Mohenjo-Daro. Kaupungit on rakennettu täsmällisen kaavan mukaan, talot ovat tiilistä
rakennettuja.
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roskakuilut. Niiden juurelle oli joskus asennettu katutasoon pöntöt, jotka kyettiin helposti
puhdistamaan. Siellä täällä oli myös julkisia roskapönttöjä. Kylpy- ja keittiövedet sekä
käymälöiden jätevedet ja sadevesi eivät tavallisesti päässeet suoraan katuviemäreihin, vaan
kulkivat sinne tiilellä vuorattujen kuoppien kautta, joissa oli 3/4 korkeudella pohjasta
poistoaukot katuviemäreihin. Näitä kuoppia puhdistettiin ajoittain kuten myös
saostuskaivoja viemäreiden varrella. Kuoppia voidaan pitää septic tankkien ja hiekan
erotuskaivojen edeltäjinä. Niiden ylläpito viittaa ensimmäisten puhtaanapitotyöntekijöiden
tarpeeseen. Joissain taloissa vesi tyhjennettiin kadulle seiniin asennettujen pystysuorien
putkien juurella oleviin savikannuihin. Jokaisella kadulla ja kujalla oli yksi tai kaksi
viemäriä, joissa oli tiili- tai kivikannet, jotka voitiin nostaa tukosten poistamiseksi.
Viemärit olivat 18–24 tuumaa katutason alapuolella. Niiden korkeus oli 12–24 tuumaa ja
leveys 9–18 tuumaa. Kaupungista löytyi myös yksi ensimmäisistä tunnetuista uima-
altaista, joka oli tilavuudeltaan 160 kuutiometriä. Uima-allas sijaitsi suuren 1800
neliömetrin kylpylän keskellä. Kylpylästä käytetty vesi poistettiin 1,8 metriä korkeaan
viemäriin.92

Joissain tapauksissa katuviemärit kulkivat liian lähellä kaivoja ja on mahdollista, että
jätevedet saastuttivat juomaveden. Kokonaisuudessaan Mohenjo-Daron rauniot antavat
kuitenkin kuvan yhteisöstä, jossa sekä henkilökohtaisesta että yhteisön puhtaudesta
huolehdittiin tehokkaasti ja jossa vesivarannot oli riittävästi turvattu pilaantumiselta.93

Indus-sivilisaatio ja Egeanmeren sivilisaatio n. 3400–1200 e.a.a. ovat hyviä esimerkkejä
varhaisten vaiheiden yhdyskuntien viemäröinnistä. Viemäröinti oli hoidettu pääasiassa
protojärjestelmän mukaisesti, mutta myös modernin järjestelmän merkkejä löytyy.
(Luokitus: protojärjestelmän mukaisia piirteitä: sekaviemäröinti, ei puhdistusta. Modernin
järjestelmän mukaisia piirteitä: hallinnointi- ja huoltojärjestelmä.)

Egeanmeren ympäristössä noin 3000–1000 e.a.a. kukoisti kulttuuri, jonka hienoimmat
piirteet nähdään Minoksen palatsissa lähellä Knossosta Kreetan saarella. Minolaiset olivat
kehittäneet huomattavat tiedot hydrauliikasta ja rakensivat suihkulähteitä, jotka osoittavat,
että he ymmärsivät miten vettä siirretään paineen avulla. Juomavesi hankittiin osittain
kaivoista, joissa oli terrakottavuoraus. Heidän kylpyammeensa olivat samankaltaisia kuin
nykyiset. Erityisesti keskiminolaisella kaudella, noin 1900–1700 e.a.a., rakennettiin
taidokkaita kiviviemärijärjestelmiä, jotka veivät jätteet ja jäteveden pois. Pääviemäri
kuljetti jätteet kauas palatsista. Sadevesi otettiin talteen ja sille oli erillinen
järjestelmänsä.94

Palatsin eri osissa oli oma viemärijärjestelmänsä, joka oli yhteydessä pääviemäriin.
Näissä järjestelmissä oli pystysuoria putkia, jotka toimivat sekä kattoviemäreinä että
ilmanvaihtokanavina. Tällaiset järjestelmät näyttävät kuuluneen jokaiseen kreetalaiseen
rakennukseen. Kreetan jatkuvat sateet pitivät huolta koko viemärijärjestelmän huuhtelusta.
Palatsissa oli käymälöitä, jotka olivat suoraan yhteydessä pystysuoriin kuiluihin ja
vaakasuoriin viemäreihin. Ne ilmeisesti huuhdottiin tyhjentämällä suuri kannu vettä
pönttöön. Istuimena toimi puulauta, joka oli asetettu vaakasuoraan sivuseinien koloihin.
Roskat ilmeisesti vietiin pyöreisiin vuorattuihin kuoppiin, jotka olivat halkaisijaltaan 5-
metrisiä. Niitä puhdistettiin tarpeen mukaan.95 Kyseessä oli täten protojärjestelmä, jossa
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oli modernin järjestelmän piirteitä. (Luokitus: protojärjestelmän mukaisia piirteitä: ei
puhdistusta. Modernin järjestelmän mukaisia piirteitä: hallinnointi- ja huoltojärjestelmä,
erillisviemäröinti, korkeapaineisia vesijohtoja.)

Yli 5000 vuotta sitten kaupunkien rakentajat käyttivät savitiiliä maanalaisten viemärien
vuoraamiseen. Muinaisessa Babyloniassa ensimmäinen sylinterinmuotoinen saviputki
muotoiltiin dreijan avulla. Vaikka näitä putkia käytettiinkin ensisijaisesti salaojitukseen,
joitain käytettiin myös talojen viemäröintiin. Knossoksen palatsissa kivikuilut, kanavat ja
saviputket johtivat sadeveden salaojiin ulkoseinällä. Jokainen putki oli suipennettu
kaulusliitoksen avulla. Varhaiset roomalaiset insinöörit käyttivät savea suuressa määrin,
mutta roomalaiset tunsivat sementin käytön ainakin kolmannella vuosisadalla e.a.a., ja
ensimmäisellä vuosisadalla a.a.j. betoni oli jo yleinen rakennusmateriaali. Saviputkea
käytettiin osana Caracallan kylpylöiden säteilylämmitysjärjestelmää. Kylpylän altaat ja
huoneet lämmitettiin kuumalla ilmalla, joka kulki pitkin 12-tuumaisia saviputkihormeja
pitkin.96

Roomaan ryhdyttiin rakentamaan jo 500 e.a.a. viemäreitä, joilla kuivatettiin kaupungin
alueella sijainnut laaja suoalue. Työn aloitti vuonna 534 e.a.a. etruskikuningas Tarquinius
Superbus ja päätarkoitus tällöin oli kuivattaa soinen alue, josta myöhemmin tuli Forum
Romanum. Rooman kuuluisa Cloaca Maxima tehtiin siis ensisijaisesti sadevesien ja
maanalaisen veden poistamista varten. Rooman nk. viemärit, joista Cloaca maxima on
tunnetuin, olivat alun perin sadeveden ja pohjaveden poiskuljetusta varten. Niitä ei aluksi
suunniteltu viemäreiksi, sillä niistä ei ollut yhteyksiä taloihin eikä jätteitä ollut tarkoitus
kaataa niihin suoraan. Ilmeisesti ulosteet ja muut jätteet heitettiin kadulle, josta ne
huuhdottiin viemäreihin katujen siivouksen yhteydessä. Pienet viemärit johtivat suureen
kivistä muurattuun Cloaca Maximaan, joka oli neljä metriä leveä ja viisi korkea ja joka on
osin yhä käytössä.97 Rooman jätevesijärjestelmä ei kuitenkaan ollut yhtä hienostunut kuin
minolainen järjestelmä eikä edes yhtä viimeistelty kuin Rooman vesijohtojärjestelmä.98

Julkisen terveydenhoidon tarpeita ei juurikaan tiedostettu ja pakollista viemäröintiä olisi
pidetty yksilön oikeuksien loukkauksena. Myös sadevedet virtasivat omalla painollaan.
Yhä käyttökelpoinen Arkhimedeen ruuvi, joka oli keksitty noin 220 e.a.a., kuitenkin
tunnettiin, sitä esitteli jo aikaisemmin mainittu Vitruvius.99 Viemäreillä kuivattiin myös
Suomen kaupunkeja yli 2300 vuotta Tarquinius Superbuksen jälkeen. Esim. Tampere kärsi
vesiperäisestä maasta 1800-luvun loppupuoliskolla ja viemärit ratkaisivat tämän
ongelman.100

Modernin järjestelmän kriteerein arvioituna roomalaisten järjestelmien ongelmana oli se,
että vaikka hyvän veden ja huonon veden välinen ero sekä viemäröinnin tarve tajuttiin, niin
silti huomiota kiinnitettiin lähinnä vesijohtoihin, ei niinkään viemäreihin, käymälöihin ja
hygieniaan. Puutteellisen hygienian ja saastuneen veden välityksellä levinneiden tautien
takia lapsikuolleisuus olikin korkea. Yleinen terveydentila ei ilmeisesti voinut olla kovin
hyvä. Huomattava on, että köyhien ja rikkaiden välinen kuilu oli suuri. Köyhät olivat
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100. Juuti & Katko, s.23-27.
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yleisten käymälöiden ja vesipostien varassa ja he asuivat laaksoissa, joissa viemäröinnin
ongelmat kasautuivat. Rikkaat taas saivat hyvälaatuista vettä ja asuivat kukkuloilla.101

Kritiikkiä esitettäessä on syytä pitää mielessä, että ao. järjestelmät olivat aikansa parhaat ja
kuvastivat yhteiskunnan rakennetta ja valtasuhteita.

Rooman vedenhankinta ja jakelu oli hoidettu pääasiassa modernin järjestelmän
mukaisesti. Viemäröinti oli selkeästi protojärjestelmän mukaista, vaikka joitakin modernin
järjestelmän piirteitä oli löydettävissä siitäkin. (Luokitus: protojärjestelmän mukaisia
piirteitä: sekaviemäröinti, ei puhdistusta. Modernin järjestelmän mukaisia piirteitä:
hallinnointi- ja huoltojärjestelmä.)

Varhaisten vaiheiden viemäröintijärjestelmät olivat teknisesti ja hallinnollisesti hyvin
korkeatasoisia, mutta varsinainen jätevedenpuhdistus puuttui ja jätevesien laskupaikat
sijaitsivat usein varsinkin järjestelmien alkuaikoina liian lähellä raakavedenottoa tai
kaupunkien lähivesistöjä. Niitä voidaankin luonnehtia protojärjestelmiksi.

Vesihuollon suvantovaihe

Rooman valtakunnan luhistuttua järjestetty vesihuolto unohtui Euroopassa pitkäksi aikaa.
Rooman perintö ei onneksi mennyt aivan hukkaan, vaan periytyi Bysanttiin ja
muslimimaailmaan. Muitakin poikkeuksia löytyy. Keskiaikaisissa kaupungeissa toimivan
viemäröinnin puute lisäsi kulkutautien vaikutuksia. Viemäröinti taantui ja vasta 1800-
luvun puolivälissä tiede ja insinööritaito kohtasivat julkisen terveydenhuollon tarpeet ja
nykyaikaiset jätevedenkuljetus- ja hallintamenetelmät alkoivat kehittyä.102

Rooman ennen mahtavan miljoonakaupungin väkiluku romahti 500-luvulla noin 30 000
asukkaaseen. Myös muualla tilanne oli surkea: Berliinissä jätteet kasaantuivat Pyhän
Pietarin kirkon eteen, kunnes vuoden 1671 laki vaati jokaista kaupunkiin tulevaa maalaista
viemään lastin mukanaan lähtiessään pois kaupungista. Harvat saatavilla olevat tiedot
saviputkien käytöstä keskiajalla paljastavat, että niitä käytettiin pääasiassa paikallisaatelin
ja suurten maanomistajien linnojen viemäröintiin. Likakaivoja muurattiin jopa
asuinhuoneiden alapuolelle. Pyhän Saksalaisroomalaisen keisarikunnan keisarin koollekut-
sumassa kokouksessa vuonna 1183 pääsalin lattia petti ja aateliset ja ritarit tippuivat
likakaivoon, jonne monet myös kuolivat. Itse keisarikin pelastui vain hädin tuskin.103

Tanskassa käymälöiden tyhjennys kuului pyövelille, joka ilmeisesti suoritti tehtävän
kehnosti, sillä vuonna 1583 Helsingörissä asuva hollantilainen raivostutti yhteisön
siivoamalla itse käymälänsä, kun kaupungin viranomaiset eivät useiden yritystenkään
jälkeen saaneet sitä tehdyksi.104

Keskiajan Pariisin kadut olivat täynnä jätteitä. Pariisilaiset tyhjensivät yöastiansa
vapaasti ikkunoista, vain notkeat ja onnekkaat välttyivät roiskeilta. Köyhemmät luokat
ulostivat missä tahansa, sillä se oli helpointa. Vuoden 1531 laki vaatii vuokranantajilta
käymälää jokaiseen taloon, mutta lakia ei juuri valvottu. Suuren vallankumouksen aikoihin

                                                          
101. Vuorinen 1995, s.41-49; Vuorinen 1997, s.81-87.
102. Hendricks, Middle Ages Water System, s.1-2; Katko 1996, s.39. Keskiajan ja renessanssin vesihuollosta on lähiaikoina

valmistumassa uutta tutkimusta esim. C. Bruunilta. Rooman suurten insinöörien työt löydettiin uudelleen ja niitä ilmeisesti
hyödynnettiinkin ainakin muutamissa nykyisen Italian alueen varakkaimmissa kaupungeissa. Esim. Frontinuksen pääteos
löytyi eräästä luostarista v. 1429, jolloin oppinut maailma alkoi lukea ja kopioida sitä. Se painettiin ensimmäisen kerran
vuosisadan lopulla. Bruun 15.4.2001, HT.

103. Hendricks, Middle Ages Water System, s.1-2; Foil & co, s.1-7; Gray, s.939-946.
104. Gray, s.939-946.



32                                                                  KAUPUNKI JA VESI

Pariisissa oli runsaasti yleisiä käymälöitä, mutta ne olivat ilmeisesti niin saastaisia, että
niitä karteltiin. Suosikkipaikka oli Tuileriersin terassi, joka lopulta tuli niin likaiseksi, että
superintendentti pystytti käymälän ja peri kahden soun käyttömaksun. Raivostuneena
korkeasta hinnasta kansa siirtyi ulostamaan kuninkaallisen palatsin alueelle ja pakotti näin
Orleansin herttuan rakentamaan tusinan eriöitä, joita siivottiin paremmin kuin muita. Jos
tavalliset ihmiset syyllistyivät tällaiseen toimintaan, oli ylemmissäkin luokissa moinen
tavallista.105

Ulosteiden poisto keskiajan Englannissa oli ongelmallista. Lordit linnoissaan käyttivät
useita eri menetelmiä: jos vallihaudassa oli virtaava vesi, rakennettiin käymälöitä joskus
olkakivien päälle ulkoseinään niin, että ulosteet putosivat vapaasti vallihautaan. Talvella
järjestely oli kylmä ja vetoinen ja ulkoseinä oli saastainen. Toisin paikoin seiniin tai
erillisiin torneihin rakennettiin luiskia.106 Tällaiset järjestelyt olivat tyypillisiä myös
Suomen linnoissa,107 joista tiedetään, että mm. kuninkaallisten vierailua tai suurempia
juhlia järjestettäessä seinät kalkittiin tai muutoin puhdistettiin.

Jos virtaavaa vettä ei ollut jätteiden poiskuljetukseen, rakennettiin jätekuoppia tai
likakaivoja erilaisten kuilujen kautta yläpuolelta tulevien jätteiden säilytykseen. Kuilut
rakennettiin tavallisesti savupiippujen paksuihin seiniin. Joissain harvoissa tapauksissa,
kuten Westminsterin palatsissa, oli rakennettu putkia tai kanavia ylivuotojen varalta. Tämä
putkisto tukkeutui kuitenkin 1307 niin pahasti, että se piti puhdistaa ja korjata. Keskiajan
Lontoossa ongelmaa pahensi liikakansoitus. Yleisiä käymälöitä, joissa oli juokseva vesi
jätteiden puhdistamiseksi, tunnetaan Lontoosta jo ennen vuotta 1290. Vuokrataloissa
käymälöitä oli riittämättömästi. Normaaliaikoinakin huomattava määrä jätteitä heitettiin
kaduille riittämättömien ja pahanhajuisten käymälöiden vuoksi, mutta epätavallisina
aikoina ongelma moninkertaistui. Ruttovuonna 1349 kuningas määräsi kaupungin
viranomaiset siivoamaan kaduille kertyneet jätteet, jotka kuninkaan mielestä pilasivat
ilman, vaikka kaupungin asujaimistoa oli ruton jäljiltä vain kolmasosa entisestään.108

Ruotsissa Götajoen varrelta on löytynyt 1200–1300-luvulta peräisin oleva, tammilankuista
tehty poikkileikkaukseltaan neliskulmainen viemäri.109

Edellä kuvatut järjestelmät ovat tyypillisiä ämpärijärjestelmiä, jotka voivat kuitenkin
toimia vain hyvin harvaan asutulla seudulla ja maaseutumaisissa kaupunkioloissa. Kun
väestöntiheys ja rakennuskanta kasvavat, ei jätteitä enää voi palauttaa kiertoon, vaan ne
joutuvat lähivesistöihin ja ongelmavyyhti alkaa syntyä.

Kaivot

Vanhimmat vesien käyttöön liittyvät rakenteet olivat kastelulaitteita. Pysyviä kaivoja on
rakennettu Mesopotamiassa jo kuudennella vuosituhannella e.a.a. Noin 3000 e.a.a.
Babyloniassa keksittiin vinttikaivo, joka oli yli 2 000 vuotta ainoa keino nostaa vettä. Lähi-
idästä vinttikaivo levisi Kreikan ja Rooman kautta Keski- ja Länsi-Eurooppaan ja lopulta
myös Pohjoismaihin ja Suomeen.110
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Suomessa on löydetty merkkejä kaivoista esihistoriallisilta asuinpaikoilta, kaupunkien
katujen alta ja linnoista. Hämeen linnaa rakennettaessa 1200-luvun loppupuolella tehtiin
ensimmäiseksi 12-metriä syvä kiviverhoiltu kaivo.111 Tämä saastui ja tilalle tehtiin uusi
kaivo, jonka sijainti ei ole tiedossa. Yleensä kaivon tuli olla päälinnassa joko linnanpihalla
tai kellarissa, jolloin vihollisen oli vaikea katkaista vedensaantia. Vuoden 1571 tilikirjat
kertovat uudesta kaivosta, joka rakennettiin ilmeisesti esipihan itäiseen osaan. Vuonna
1588 linnassa näyttää olleen kaksi kaivoa. Linnassa oli tietysti myös käymälä, joka oli
luultavimmin sijoitettu kehämuurin kylkeen järven puolelle. Kehämuurin ulkopuolinen
”himmelhuusi” mainitaan vuoden 1687 inventaariluettelossa.112 Turusta löytyy vesijohto
1500-luvulta: Juhana Herttua rakennutti kupariputkesta tehdyn vesijohdon nykyiseltä
Kakolanmäeltä Turun linnaan.113 Myös Tallinnassa vanhimmat kaivot löytyvät
linnoituksista, samoin Ruotsissa.114 Tukholmasta ja Kalmarista löytyy mainintoja
yhteiskaivoista 1400-luvulta ja tiedetään, että niitä oli jo aikaisemminkin. Tukholmassa
yhteiskaivoja oli ainakin kolme 1400-luvulla.115

Kuivilla seuduilla kaivo on vaikuttanut asutukseen ja kylänmuodostukseen. Pohjois-
Virossa ja Saarenmaalla kylä saattoi syntyä runsasvetisen kaivon ympärille jo 1200-
luvulla. Vepsäläisessä raittikylässä kukin kylänosa piti kaivon kunnossa ja uudelle talolle
annettiin oikeus käyttää kaivoa määrättyjä velvollisuuksia vastaan.116 Turusta on löydetty
1600-luvulta peräisin oleva puinen vesiränni ja Kaarinan pitäjästä 1640-luvulta peräisin
oleva neljän talon yhteinen kaivo, jota käytettiin vielä 1800-luvulla. Keski-Pohjanmaalla
oli tavallista, että neljällä tai viidellä talolla oli ruokavettä varten yhteisesti kunnossa pi-
dettävä vinttikaivo sekä lisäksi kullakin talolla oma navettakaivonsa. Näyttää siltä, että
vinttikaivo on tullut maahamme viimeistään 1600-luvun loppupuolella ja se on ollut ylei-
sesti käytössä jo 1700-luvun alusta lähtien.117 Nämä erilaiset ämpärijärjestelmät hoitivat
hyvin tehtävänsä harvaan asutulla maaseudulla sekä harvaan asutuissa pikkukaupungeissa.

Näihin aikoihin ajatus siitä, että vesiasioista huolehtiminen kuuluisi valtiolle tai että
niiden hoito koituisi yleiseksi hyväksi, ei ollut yleisesti edes esillä. Poikkeuksiakin
kuitenkin löytyy: Ruotsissa vuonna 1630 kirjoitti soturi ja valtiomies Jaakko de la Gardie
Kustaa II Adolfille: ”En vattenledning i en stad är publicum bonum”. Valtio yleensä
kuitenkin pysyi Ruotsissakin erossa vedenhankinnasta ja viemäröinnistä aina 1800-luvulle
asti.118

Kaupunkilais- ja maalaistalon vedenhankintamenetelmissä ei 1800-luvun puoliväliin
saakka juuri ollut eroja. Maalaistalossa vettä käytettiin enemmän, sillä karja kuluttu vettä
paljon. Sama koski toki myös kaupunkitaloja, joissa pidettiin karjaa. Turussa jo 1600-
luvulla tiedettiin juomaveden olevan huonolaatuista ja kaupungin varakkaimmat porvarit
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järjestivät vesikuljetuksen neljän kilometrin päässä sijainneista kahdesta lähteestä. Puisia
vesijohtoja rakennettiin Turussa 1700-luvulla.119

Myyttinen vesi

Veteen, yhteen alkuelementeistä, liittyy mahtava määrä erilaisia rajatiedon pariin kuuluvia
uskomuksia ja taikavoimia. Useilla kansoilla on perinteisiä uskomuksia, joissa vedellä on
erityisasema. Vesi-emolta on rukoiltu hedelmöittävää sadetta, pienokaisia, vesilintuja ja
kaloja, Ahdilta ahvenia jne. Kaivoa ja lähdettä on pidetty elävänä olentona, jonka haltijan
uskottiin säikähtävän melusta tai ärtyvän, jos sitä liattiin tai häpäistiin. Tämä saattoi
tapahtua esimerkiksi, jos vettä otettiin sangolla, jossa oli pesty astioita. Veteen on liitetty
myös terveyttä ja virkeyttä antavaa voimaa. Tämä voima saatiin, kun vettä otettiin
ensimmäisenä varhain aamulla ennen auringon nousua. On myös ollut uskomuksia, että
järvi tai lähde voi muuttaa paikkaa.120 Myös aamukasteeseen ja löylyveteen on liitetty
erilaisia arvoja ja parantavia vaikutuksia. Esimerkiksi syylien, näärännäppyjen ja
silmäsairauksien uskottiin poistuvan em. vesillä valelemalla.121

Järvien, jokien tai lähteiden vedenhaltiaa pidettiin yliluonnollisena olentona, joka eli
vedenpinnan alla. Veden emä esiintyy suomalaisissa kertomuksissa alastomana naisena,
joka nousi varhain aamulla tai illansuussa pesemään itseään ja kampaamaan hiuksiaan.
Vetehinen esiintyi varsinkin Karjalassa luonnonhaltiana, joka antoi kaloja, mutta joka
myös vei mukanaan hevosia, jos niitä uitettiin vetehisen järvessä tai joessa. Pohjoismainen
laina on uimareita ja lapsia järvissä, kaivoissa ja lähteissä vaaninut näkki. Myös
sammakoilla on uskottu olevan veden laatua parantavia voimia.122 Erityisesti lapsia
varoiteltiin kaivoihin kurkkimisesta, sillä silloin kaivo-ukko tai Näkki voi viedä.123

Osin nämä ämpärijärjestelmään liittyvät uskomukset palvelivat hyvää tarkoitusta, vaikka
tiedollinen lähtökohta menettelyn takana olikin osin virheellinen. Uskomukset opettivat
kunnioittamaan puhdasta vettä sekä opettivat turvalliseen käyttäytymiseen.

Turussa oli 1600-luvun loppupuolella käytössä Kupittaan "terveyslähde". Vuonna 1729
Turun Akatemiassa H. D. Spöring esitti väitöskirjansa Vedestä, joka perustui fysikaalisiin
kokeisiin.124 Kuitenkin vasta 1800-luvun puolivälistä alkaen tietoa veden ominaisuuksista
ja lääketieteen läpimurroista alkoi tulla suomalaisten ammattilaisten keskuuteen
laajemmassa määrin. Kesti vielä pitkään ennen kuin tieto levisi kansan keskuuteen.
Esimerkiksi kätilöt ja lääkärit tekivät töitä hygienian alkeiden juurruttamisessa kansan
syviin riveihin. Lääkäreiden määrä oli kuitenkin pitkään niin vaatimaton, että
valistustehtävä jäi pitkälti muiden tehtäväksi. Vuonna 1840 lääkäreitä oli 72, vuonna 1870
noin 120 (asukkaita 1,77 milj.), 1880 noin 160, 1900 n. 360 (asukkaita 2,66 milj.), 1910 n.
520 ja 1920 jo n. 660 lääkäriä. Valistustehtävää kansan suuntaan ajoi myös
Terveydenhoitolehti, jonka palstoilla lääkärit vastasivat kansalaisten terveyteen liittyviin
kysymyksiin. Lehti alkoi ilmestyä vuonna 1889 toimittajanaan lääkäri K. Relander. Se
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sisälsi myös monenlaista valistusmateriaalia hygieniasta. Myös uudet talouskoulut
valistivat perheenemäntiä.125 Näihin aikoihin hygieenistä tietämystä alkoi levitä myös
tamperelaisten lehtien välityksellä. Uskomukset alkoivat hitaasti korvautua tiedolla, jolloin
uudistusten toteutus helpottui.

Suomessa on pitkään uskottu myös vesisuoniin, vaikka nykytietämyksen mukaan
pohjavesi esiintyy pikemminkin laajoina laattamaisina muodostumina. Vesisuoni on
kansanomainen nimitys, joka pohjautuu uskomukseen siitä, että pohjavesi esiintyisi maassa
suonimaisina verkostoina.126 Erilaiset uskomukset ja ämpärijärjestelmä eivät ole täysin
syrjäytyneet käytöstä vielä 2000-luvun alussakaan, vaikka yli 90 prosenttia suomalaisista
nauttiikin vesilaitosten tarjoamaa vettä.

1.5. HITAAN KEHITYKSEN AIKA:
       KAUPUNKIEN VEDENHANKINTA JA VIEMÄRÖINTI

Ämpärijärjestelmästä protojärjestelmään

Keskiajalla antiikin vedenjohtamistaito kuten monet muutkin taidot unohtuivat.
Varsinainen nykyaikainen vedenhankinta alkoi vasta 1800-luvun alkupuolella Englannissa,
Ranskassa ja Yhdysvalloissa. Kaupungeissa järjestetty vedenhankinta tuli
välttämättömäksi, koska perinteiset kaivot ja lähteet eivät enää riittäneet ihmisten käyttöön
eivätkä etenkään sammutusvedeksi tuon ajan pääosin puusta rakennetuissa
kaupungeissa.127 Keskiajan jälkeen olosuhteet paranivat hyvin hitaasti ja sittenkin vain
osittain.

Vastaava tilanne oli Suomessa. Helsingissä 1800-luvun alkupuoliskolla yksityisten
kaivojen ohella oli useita yleisiä kaivoja, mutta vuosisadan loppupuolella kaivojen vesi ei
aina tahtonut riittää ja laadussakin oli toivomisen varaa. Kolerapandemia 1830-luvulla
lisäsi kiinnostusta parantaa kaupunkien vedenhankintaa ja hygieenisiä oloja, vaikka
vesilaitoksia ei vielä Suomessa edes harkittu.128 Tuona aikana vesilaitoksista kyllä
puhuttiin, mutta niillä tarkoitettiin erilaisia vesivoimakäyttöisiä sahoja, myllyjä yms. Tältä
ajalta on kuitenkin peräisin ensimmäinen mittavampi yritys vedenhankinnan
järjestämiseksi Tampereella, jossa vuonna 1835 johdettiin vettä Mältinrannasta puuputkea
pitkin torille. (Luokitus yritykselle: ämpärijärjestelmän mukaisia piirteitä: kaivot, ojat,
sammutusjoukot. Protojärjestelmän mukaisia piirteitä: gravitaatiovesijohto.)

Vuonna 1837 perustetun Jyväskylän kaupungin vedenhankinta perustui järviin ja
kaivoihin, joiden vesi ei läheskään riittänyt kulutukseen. Varsinkin talvisaikaan oli suuria
vaikeuksia:

“Jyväsjärvi ja sen rannalla sijainneet lähteet olivat useimpien talouksien vedenottopaikkoja,
mutta myös kaivoja rakennettiin. Kauppias Vesander sai vuonna 1840 tehtäväkseen rakentaa
torikaivon. Samaan aikaan kunnostettiin Jyväsjärven rannassa sijainnut lähde katetuksi
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kaivoksi. Vuonna 1842, jolloin kaupungin 50 rakennetulla tontilla asui kolmisensataa ihmistä,
oli jo valmiina 14 yksityisten omistamaa kaivoa. Torikaivon vesi saattoi talvisin loppua, ja
niinpä kaupunki rakensi 1860-luvulla Hannikaisenkadulle uuden kaivon, joka oli kaupungin
tärkein vesilähde aina vesijohtoverkon rakentamiseen saakka. Yksityisiä kaivoja rakennettiin
aina vuosisadan lopulle saakka talojen pihoille, mutta yleensä huonolla menestyksellä. Niistä
saatiin niukasti vettä, joka oli usein myös huonolaatuista. Niinpä jokaiseen taloon, jolla oli
hevonen, kuului parinsadan litran sammiolla varustetut rattaat sekä reki. Kaupungin
hevosajureilla tällainen varustus oli palosäännön mukaan pakollinen. Laitumelta palaavat
lehmät aiheuttivat laidunkaudella liikenneruuhkia Cygnaeuksenkadun yläpäähän kello neljän
maissa iltapäivällä. Talvisaikaan muodostui samaan paikkaan ruuhkia useiden kymmenien
vesirekien ahtautuessa sataman paloavannolle tai Rantakadun kaivolle. Vuoden 1849
palosääntö helpotti vesihuoltoa usealla tavalla. Talvisaikaan oli velvoite pitää auki kahta
paloavantoa Jyväsjärven rannassa. Kussakin talossa tuli olla suuri vedellä täytetty astia, joka
toimi samalla ylimääräisenä vesivarastona. Kaivojen vesi, mikäli se oli juomakelpoista, riitti
tavallisesti keittiöiden tarpeisiin. Sen sijaan kotieläinten tarvitsema vesi varsinkin
sisäruokintakaudella jouduttiin noutamaan Jyväsjärvestä tai yleisistä kaivoista.”129

Suomen kaupunkien väestö oli vielä 1900-luvulle asti riippuvainen kaivovedestä. Veden
kanto oli naisten ja lasten työtä. Kaupunkien nopean väestönkasvun vuoksi kaivoja
jouduttiin tekemään myös alueille, joissa maapohja ei varastoinut riittävästi vettä. Kuivina
kesinä tai talvina vesi ehtyi kaivoissa. Vesipula oli yleinen ilmiö Suomen kaupunkien
historiassa. Kaivoveden vähentyessä kaupunkien oli ryhdyttävä järjestämään vesihuoltoa
aiempaa tehokkaammin ja ämpärijärjestelmän tilalle oli keksittävä jotain muuta:
ensimmäiset vesilaitokset perustettiin 1800-luvun lopulla ja kaupunkeihin ryhdyttiin
johtamaan vettä lähivesistöistä tai harjumuodostelmista.

Kuivina kausina vesilaitoksetkaan eivät kyenneet aina turvaamaan kaupunkien veden
saantia. Vastaava tilanne oli vuonna 2001 monessa kehitysmaassa ja jopa joissakin
Euroopan maissa. Suomessa kaupunkien kasvaessa yleisten ja yksityisten kaivojen vesi ei
enää riittänyt lisääntyvään kulutukseen. Samalla vesi alkoi olla laadultaan huonoa ja
terveydelle vaarallista. Rauman vesi- ja hygieniaoloja oli vaikea ylläpitää 1800-luvun
lopulla tiheään asutussa kaupungissa yleisen likaviemärin puuttuessa. Ulosteet, jätevedet ja
muu jäte koottiin yleensä pihan perällä sijaitsevaan avoimeen tarhaan tai ruumaan, joiden
hoito oli talonomistajille vaikeaa ja taloudellisesti rasittavaa. Roskia, jätevettä ja ruuan
tähteitä heitettiin surutta myös pihamaalle, talojen alustoihin ja porttien pieliin. Paikoin oli
maahan upotettu tynnyreitä, joiden pohjassa olevista rei´istä jätevedet imeytyivät maahan
ja myös kaivoihin. Vuonna 1880 perustettiin Raumalle terveydenhoitolautakunta ja vuonna
1891 nimitettiin ensimmäinen terveyspoliisi. Säännöllisistä tarkastuksista huolimatta
esiintyi runsaasti laiminlyöntejä. Hämeenlinnassa oli 1800- ja 1900-lukujen vaihteessa
ongelmana kaivojen sijainti; ne saattoivat olla vain 3,5–5 metrin etäisyydellä karjan
lantasäiliöstä. Koska karjanhoito oli yleistä ja puhtaanapito heikkoa, muodostui tilanteesta
vaikea, kun talousvesi alkoi saastua.130

Käymälät ovat erityisesti maaseudun oloissa tulleet käyttöön myöhemmin kuin kaivot.
Varhaisista esimerkeistä huolimatta yleiseen käyttöön puuseet tai vastaavat tulivat vasta
1800-luvun lopulla. Myöhään illalla tai aikaisin aamulla yllättävää tarvetta varten
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puolestaan levisi tämän vuosisadan talonpoikaistalouksiin potta ja myöhemmin puusanko
tai kiulu.131

Oulussa yleisiä vedenottopaikkoja rakennettiin etenkin Krimin sodan aikana kaupunkiin
majoittuneen sotaväen tarpeisiin sekä palotoimen tarpeiden tyydyttämiseksi. Vuonna 1855
tehtiin kolme yleistä kaivoa, myös yleisiä pumppukaivoja rakennettiin. Lisäksi talvisin oli
mahdollista saada vettä suurista avannoista, joita kaupunki piti sulina erityisesti tulipalojen
varalta. Vastaavia järjestelmiä oli käytössä myös monessa muussa kaupungissa.132

(Luokitus: ämpärijärjestelmän mukaisia piirteitä: kaivot, ojat, sammutusjoukot.)
Kaupunkien asemakaavakartoissa oli merkitty kaivot toreille ja muutamien katujen

risteyksiin. Länsirannikon kaupungeissa näitä kaivoja on vieläkin nähtävillä. Myöhemmin
niitä on saatettu käyttää verkostoon liittyneinä vesiposteina. Suomalaisen kaupunkien
katunimistö kuvaa kaivojen ja lähteiden merkitystä. Lähes joka kaupungissa on joku
veteen ja vesihuoltoon liittyvä kadunnimi.133

Kaupungeissa kerättiin myös sadevettä, jota käytettiin erilaisiin tarkoituksiin, mm.
kastelu-, pesu- ja sammutusvedeksi, ei kuitenkaan juomavedeksi. Raahessa “jo
ikivanhoista ajoista lähtien koko kaupunki oli sateen sattuessa aina kiiruhtanut haalaamaan
tynnyreitä rännien alle”. Joka talossa oli suuri joukko tynnyreitä ja astioita, ja rakennusten
räystäissä kourut ja nurkissa rännit sadevettä varten. Pyykit pestiin kesällä sadevedellä ja
huuhdottiin merivedessä, talvella pesuvesi sulatettiin lumesta.134 Ränneillä ja kouruilla oli
tietysti toinenkin tarkoitus: ohjaamalle vesi tynnyreihin tai suoraan esim. kasvimaalle,
pysyi seinänvierusta kuivana. (Luokitus: ämpärijärjestelmän mukaisia piirteitä: kaivot,
ojat, sammutusjoukot.)

Viemäröinnin kehitys eteni hitaasti maailmalla. Ne saatettiin asettaa vielä 1800-luvun
alkupuolella esimerkiksi Yhdysvalloissa vaakatasoon ja ajoittain jopa vastamäkeen.
Myöskään suhdetta viemärin koon ja virtausnopeuden välillä ei välttämättä tajuttu. Suuret
viemärit saatettiin johtaa halkaisijaltaan pienempiin. Julkisen terveydenhuollon tarpeet
kuitenkin pakottivat kehittämään viemäröintijärjestelmää. Lontoossa viemäreihin sai
ennen vuotta 1815 kaataa vain keittiön jätevettä ja Pariisissa vastaava säännös pysyi
voimassa vuoteen 1880. Lontoossa ensimmäiset runkovesijohdot tehtiin kairatuista
puuputkista ja jakelujohdot lyijystä. Vuonna 1820 joitakin puujohtoja korvattiin
valurautaputkilla ja ensimmäinen yhdyskuntaa palveleva vesilaitos rakennettiin vuonna
1830. Vastaavasti Yhdysvaltain ensimmäinen kunnallinen vesijohto rakennettiin
puuputkista ja puusäiliöistä jo vuonna 1754. Ensimmäinen laajempi valurautainen
vesijohtoverkosto valmistui sinne vuonna 1818.135 Puuputkia käytettiin myös Suomessa –
etenkin maaseudun vesiyhtymissä – varsin pitkään.136

Englannissa 1842 "Poor Law Commissioneerit" neuvoivat, ettei jätevesiä tyhjennettäisi
suoraan jokiin, joista otettiin juomavesi. Kaupunkien terveyskomission vuonna 1842
julkaistu raportti ”The Sanitary Condition of the Labouring Population of Great Britain”
paljasti niin ällistyttävän määrän maatuvaa jätettä ja orgaanista materiaalia kaikkialla
Englannin kaupungeissa, että se nostatti voimakkaan liikkeen olojen parantamiseksi.
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Liikkeen johtohahmo oli kyseisen raportin kirjoittaja asianajaja E. Chadwick (1800–1867).
Liikkeen aikaansaannoksia seurattiin tarkkaan myös muualla.137

L. Pasteur todisti 1800-luvun puolivälissä, että bakteerit saattavat olla taudinaiheuttajia.
Viemäröinnin merkitys nousi uuteen arvoon. Kaupungit aloittivat asteittain laajoja
viemäröintiprojekteja. Talojen liittäminen viemäreihin tehtiin pakolliseksi Hampurissa
1843 ja Lontoossa 1847. Vielä tämän jälkeenkin Lontoossa jätteet siirrettiin taloista
Thames-jokeen. Vuoden 1855 kolera-epidemian jälkeen joen saastuttaminen kiellettiin.
Mutta kolerasta huolimatta vielä jonkin aikaa kiinnitettiin enemmän huomiota teollisuuden
ja maanviljelyn tarvitseman veden saastumiseen kuin terveysuhkiin.138

Lontoo kärsi vielä kahdesta kolera-epidemiasta vuosina 1866 ja 1872. Samanlaiset olot
vallitsivat yleisesti Euroopassa ja Amerikassa. Sir J. Harrington oli jo vuonna 1596
keksinyt huuhteluvessan. Sitä alettiin käyttää yleisesti vasta 300 vuotta myöhemmin, kun
T. Crapper kehitti huuhtelua ”läpättömällä vesijätteen estäjällä”.139

Vuonna 1832 Pariisi kärsi kolerasta ja viranomaiset alkoivat tunnistaa yhteyden yleisen
terveyden ja kaupungin siivottomuuden välillä. Uudet viemärit suunniteltiin ja rakennettiin
ottaen huomioon myös niiden puhtaanapito. Viemäritunnelit rakennettiin vähintään kuusi
jalkaa korkeiksi aina kun mahdollista siinä uskossa, että työläiset siivoaisivat niitä
tehokkaammin, jos pystyisivät tekemään sen luonnollisessa asennossa. Samoja viemäreitä
käytettiin vesiputkien, lennätinkaapelien, putkipostituubien ja kaasuputkien reittinä. Nämä
viemärit keräsivät myös katujätteet jäteveden ja sadeveden lisäksi. Pariisin viemärit
puhdistettiin käyttämällä ”bateaux vannesia” tai ’wagon vanesia’. Nämä olivat veneitä,
joissa oli lähes seiniin ulottuvat puhdistussiivet.140 (Luokitus: Protojärjestelmän mukaisia
piirteitä: pintavesi, ei käsittelyä, gravitaatio, sekaviemäröinti, ei puhdistusta. Modernin
järjestelmän mukaisia piirteitä: hallinnointi- ja huoltojärjestelmä.)

Lontoo sai ensimmäisen hidassuodattimen (slow sand filter) vuonna 1829. Tämän
menetelmän oli keksinyt J. Gibbin Paisleyssä vuonna 1804 ja ensimmäisenä se otettiin
käyttöön Greenockissa Skotlannissa. Tässä myös "englantilaiseksi systeemiksi" kutsutussa
menetelmässä oli ajatuksena raakaveden (esim. Lontoossa Thames-joen veden)
säilyttäminen 12–24 tuntia vesisäiliöissä, minkä jälkeen vesi johdettiin hiekkapedin läpi
ennen johtamista jakeluverkkoon. Tulokset olivat niin hyviä, että menetelmä levisi ympäri
maailman. Hidassuodatuksessa päätarkoitus oli vähentää veden sameutta varsinkin
teollisuuden prosessien tarkoituksiin. Suodatuksen terveysvaikutuksista tiedettiin vasta
vähän.141 (Luokitus: protojärjestelmän mukaisia piirteitä: pintavesi, hidassuodatus,
gravitaatio, sekaviemäröinti, ei puhdistusta.)

Saksan ensimmäisen varsinaisen vesilaitoksen suunnitteli englantilaisinsinööri W. H.
Lindley Hampuriin 1848. Laitoksessa oli 70 hevosvoiman höyrykonepumput, jotka
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siirsivät veden valurautaputkiin ja edelleen 63-metriseen savupiippua muistuttavaan
vesitorniin. Tornista vesi valui omalla painollaan 2350 kuutiometrin altaaseen, josta se
johdettiin verkostoon. Laitos oli suunniteltu 130 000 asukkaan käyttöön ja vesijohtoverkon
pituus oli 62 kilometriä. Palontorjunnan tarpeita varten verkon varrella oli 1300
vesipostia.142 (Luokitus: modernin järjestelmän mukaisia piirteitä: vesisäiliö, palopostit.)
Berliiniin vesilaitos perustettiin kahdeksan vuotta myöhemmin.143 Tukholma sai
vesilaitoksen vuonna 1861, Malmö vuonna 1864 ja Göteborg vuonna 1869.144 Suomen
ensimmäinen vesilaitos tuli Helsinkiin vuonna 1876. Suomen etelänaapurin Viron
pääkaupungissa Tallinnassa ensimmäinen pumppaamo valmistui hiukan myöhemmin
vuonna 1882 ja vesitorni vuonna 1883. Silloisessa brittiläisessä Pohjois-Amerikassa eli
Kanadassa oli vuoteen 1850 mennessä tehty kolmeen kaupunkiin vesilaitokset.145

Yhdysvalloissa ei ennen 1850-lukua ollut likaviemäreitä ja vasta 1880-luvulla useimmat
kaupungit rakensivat viemärijärjestelmät. Nämä olivat protojärjestelmiä ja ne oli tehty
pääasiassa sadeveden poistamista varten. Joissakin kaupungeissa asukkaita kiellettiin
panemasta jätteitä niihin.146

Baltimoressa oli 1879 käytössä 80 000 likakaivoa. Huolimatta kielloista monissa niistä
oli sadevesiviemäreihin johtavat ylivuotoputket. Kaupungin terveyskomissio raportoi, että
71 tutkitusta kaupungin kaivo- ja lähdevedestä 33 oli saastaista, 10 huonoa ja 22
epäilyttävää – vain kuusi niistä oli hyvää.147 Varsin samanlaiset tulokset saatiin myös
Suomen kaupungeissa tehdyissä tutkimuksissa.148 Baltimore olikin viimeinen
Yhdysvaltain suurkaupunki, joka kielsi likakaivojen käytön. Baltimoren viemärilaitoksella
oli henkilökunta, jolle oli luetteloitu selvästi määritellyt huoltovelvollisuudet, joihin kuului
kirjanpito tarvikkeista. Henkilökunta käytti eräänlaisia rantapalloja puhdistaakseen lian ja
hiekan vastavalmistuneista putkista. Yli 30 tuumaa halkaisijaltaan olevien putkien
puhdistukseen suositeltiin ”viemärikuokkaa”. Boston ryhtyi rakentamaan "yhteisviemäriä"
eli sekaviemärijärjestelmää vuonna 1876. Vuonna 1873 keltakuume tappoi 2000 ihmistä
Memphisissä ja viisi vuotta myöhemmin 5150 ihmistä kuoli. Vuonna 1880 alettiin
rakentaa erillisviemärijärjestelmää osin keltakuume-epidemioiden innoittamana.149

Keltakuumeen ja viemäröinnin välinen suhde on kuitenkin varsin etäinen, sillä
keltakuume-virusta levittävät hyttyset. Tämä hyttysen keskeinen rooli keksittiin vasta
1900-luvun alussa. (Baltimoren luokitus: protojärjestelmän mukaisia piirteitä:
sekaviemäröinti, ei puhdistusta. Modernin järjestelmän mukaisia piirteitä: hallinnointi- ja
huoltojärjestelmä.)

Systeemi, jossa vesi kannettiin kaivoista tai otettiin lähivesistöistä astioilla ja jätteet
koottiin eri menetelmillä tai kaadettiin lähivesistöihin tai maa-alueille asutuksen lähelle,
toimi vain, kun asukkaita oli vähän ja harvassa. Tämä ämpärijärjestelmä ei riittänyt
kasvavien kaupunkien tarkoituksiin ja varsinkin tulipalojen ja epidemioiden pelko motivoi
muutokseen. Järjestelmä ei toiminut enää, kun asukasmäärä ja – tiheys kasvoivat,
vedenottopaikat saastuivat ja tulipalojen uhan torjunta kävi mahdottomaksi ämpärillä
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kuljetettavan sammutusveden avulla. Yhdysvalloissa ensimmäinen ongelmaan tarttunut
kaupunki oli Philadelphia, joka aloitti veden johtamisen kauempaa Schuylkill-joesta, jonne
ensimmäinen pumppaamo valmistui jo 1799. Vuonna 1802 perustettiin vesilaitos,
Fairmount Water Works. Philadelphiassa vesilaitosta markkinoitiin kaupunkilaisille
tarjoamalla useiden vuosien ajan ilmaista vettä, mutta epidemioista huolimatta monet eivät
halunneet vaihtaa ”kylmää kaivovettään haaleaan jokiveteen”. Varsin samanlaisia
kommentteja kuultiin myöhemmin Suomessa vesilaitosten aloittaessa toimintaansa –
tottumus on toinen luonto. Uutta teknologiaa myös vierastettiin helposti. New York,
Boston, Detroit ja Cincinnati seurasivat myöhemmin perässä ja vuoteen 1860 mennessä 16
suurinta kaupunkia olivat perustaneet vesilaitoksen. Tuolloin niitä oli yhteensä 136 ja
vuonna 1880 jo 598. Viemärijärjestelmiä ei kuitenkaan rakennettu samanaikaisesti ja
vesivessojen yleistettyä ongelmia alkoi ilmaantua. New Yorkissa voimakas kasvu sai
vanhat kaupungin huoltomekanismit 1800-luvun ensimmäisellä kolmanneksella kykyjensä
äärirajoille ja toisella kolmanneksella ajauduttiin täyteen kaaokseen. Tällöin tarvittiin
laajamittaista uudistusta ja sen keinoiksi nousivat kunnalliset vesijohto- ja
viemäriverkostot.150

Philadelphian laitos ja muut edellä kuvatut laitokset olivat selkeitä protojärjestelmiä,
ensimmäinen laajempi yritys poistaa vesipula ja siihen liittyneet ongelmat. (Luokitus:
protojärjestelmän mukaisia piirteitä: pintavesi, ei käsittelyä tai hidassuodatus, sekaviemä-
röinti, ei puhdistusta.) Houston käytti pääasiassa pohjavettä aina toiseen maailmansotaan
saakka. Tämä oli epätavallista Yhdysvalloissa, joissa pääasiallisesti käytettiin pintavettä
raakavetenä.151 (Luokitus: modernin järjestelmän mukaisia piirteitä: pohjavesi.)

Jo muinaisissa Babylonian ja Kreetan kulttuureissa käytettiin erillisiä viemäreitä kotien
jätevesien poistamiseksi. Asianajaja E. Chadwick ajoi voimakkaasti samaa periaatetta
Englannissa noin neljä tuhatta vuotta myöhemmin vuonna 1842. Taustalla oli huono
terveystilanne varsinkin kaupungeissa, joiden väkiluku oli epidemioista huolimatta
kaksinkertaistunut kahdessa tai kolmessa vuosikymmenessä. Chadwickin periaatteita
kehitti myöhemmin mm. Sir R. Rowlinson. Hänen tutkielmansa vaikutti oikeankokoisten
ja oikein asetettujen viemärien suunnitteluun. Näitä viemäreitä pystyttiin riittävästi
puhdistamaan ja huoltamaan. G. Waring suunnitteli Memphiksen järjestelmän ottamatta
huomioon englantilaisten kokemuksia erillisjärjestelmistä. Systeemi käytti pääasiassa
kuuden tuuman "sivuputkia" eli kokoojaviemäreitä, joiden jokaisen päässä oli 112 gallonan
huuhtelutankki, joka tyhjeni kerran vuorokaudessa. Yhtään tarkistuskaivoa ei tehty alun
perin ja lamppuluukut, jotka tehtiin tarkkailua varten, eivät toimineet, koska pystysuorien
nousuputkien paino murskasi halkaisijaltaan pienet putket. Waringin systeemi osoittautui
sudeksi. (Luokitus: protojärjestelmän mukaisia piirteitä: sekaviemäröinti, ei puhdistusta.)
Pian vakiintuikin Rowlinsonin suunnittelema järjestelmä, jossa oli halkaisijaltaan suuret
putket ilman mutkia peräkkäisten tarkistuskaivojen välissä.152 (Luokitus:
protojärjestelmän mukaisia piirteitä: sekaviemäröinti, ei puhdistusta. Modernin
järjestelmän mukaisia piirteitä: hallinnointi- ja huoltojärjestelmä.)
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Vesi- ja viemärilaitosten rakentamista jouduttivat edellä mainittujen seikkojen lisäksi
tiheimmin asuttujen alueiden huonot hygieeniset olot. Useat veden välityksellä leviävät
taudit, joita nykyään pidetään lähinnä kehitysmaiden vitsauksina, levisivät saastuneen
veden ja huonon hygienian takia. Esimerkiksi Intiasta peräisin ollut kolera levisi Länsi-
Eurooppaan vuonna 1831 ja edelleen Yhdysvaltoihin seuraavana vuonna. Suomessa
koleraepidemiaan vuonna 1853 noin 5000 sairastuneesta henkilöstä kuoli joka toinen.
Koleran aiheuttaja joutuu ihmisen suolistoon saastuneen ruuan ja erityisesti saastuneen
juomaveden kautta. Epidemiologian isien W. Farrin ja J. Snown työn pohjalta yhteys
vedenhankinnan ja sanitaation välillä oli nyt osoitettavissa. Englanninkielisessä
kirjallisuudessa sana “sanitaatio” viittaa niihin seikkoihin, joilla voidaan parantaa yleistä
hygieniaa, mutta suomen kielessä sanitaatio-sanalla on muitakin vivahteita. Aiemmin
maassamme puhuttiin likavesien johtamisesta ja myöhemmin viemäröinnistä ja jätevesien
käsittelystä.153

Protojärjestelmistä moderneihin järjestelmiin

Merkittävä parannus juomaveden laatuun oli mahdollista, kun 1893 hidassuodatinta
kehitettiin edelleen Yhdysvalloissa Lawrence Experiment Stationilla. Tätä oli edeltänyt
mittava bakteriologian, kemian ja sanitääri-insinöörien tutkimustyö, jossa selvitettiin
lavantaudin etiologia ja varmistettiin sen yhteys viemärivesiin vesistöissä. Nyt
hidassuodatusta haluttiin käyttää tautien torjuntaan, ei niinkään veden kirkastamiseen,
kuten aikaisemmin oli tehty. Menetelmällä Lawrencen kaupungin lavantautikuolemat
vähenivät viidessä vuodessa 79 prosenttia.154

Hidassuodatuksen rinnalla kehitettiin Lawrencessa uutta menetelmää, mekaanista
pikasuodatinta (rapid sand filter), joista ensimmäinen asennettiin vuonna 1885 New
Jerseyn Somevilleen. Pikasuodatus oli nimensä mukaisesti selvästi hidassuodatusta selvästi
nopeampaa, aluksi päivässä suodatettava määrä nousi 25 % ja myöhemmin
moninkertaiseksi. Hidassuodatuksessa suodatettava hiekka puhdistettiin käsin ja
uudemmassa mekaanisesti huuhtelemalla eikä esiselkeytystä enää välttämättä tarvittu.
Vuonna 1900 USA:n kaupunkiväestöstä 28 prosenttia joi suodatettua vettä, jolloin
lavantaudin aiheuttamat kuolemantapaukset vähenivät nopeasti. Vuonna 1908 asemalla
kehitettiin klooraus, jonka ansiosta veden välityksellä leviävät taudit vähenivät jyrkästi
menetelmää käyttävissä kaupungeissa.155

Esimerkiksi Detroit aloitti hypokloriittikäsittelyn vuonna 1913, jonka jälkeen
lavantautikuolleisuus väheni merkittävästi (21,8 prosentilla). Samanlaisia ja jopa parempia
tuloksia saavutettiin useissa Amerikan kaupungeissa. Esimerkiksi Omaha aloitti joesta
ottamansa veden käsittelyn vuonna 1910, kun vuosina 1906–1909 oli 99 kuolemantapausta
100 000 asukasta kohti ja vuosina 1911–1917 enää 25,4 tapausta. Pudotusta tuli siis peräti

                                                          
153. Aziz & co., s.1; Katko 1996, s.39. Tänä aikana pisaratartuntana leviävät taudit (esim. iso-, tuhka- ja vihurirokko) olivat myös

suurena ongelmana eivätkä ne kytkeydy veteen eivätkä välttämättä huonoon hygieniaankaan. Dr. John Snow (1813-1858) on
yksi public health -liikkeen isistä sekä epidemiologian ja anestesian merkittävä kehittäjä. Tunnettu Broad Streetin tapauksen
ratkaisijana. Dr. William Farr (1807-83) oli miasmateorian kannattajien johtaja. Tämä johti lopulta välirikkoon Snown kanssa,
joka väitti Broad Streetin koleraepidemian levinneen veden välityksellä. V.1866 Farr kirjoitti raportin Brod Streetin tapauksesta
ja myönsi jo edesmenneen Snown olleen oikeassa.

154. Tarr, s.124-125, 356-357; Melosi, s.27.
155. Tarr, s.124-125, 356-357; Melosi, s.27,140-141. Hidassuodattimessa viipymä oli noin 10 tuntia, kun nykyisissä

pikasuodattimissa viipymä on noin 0,5-1 tuntia.
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74,3 prosenttia. Vuonna 1914 Amerikassa hidassuodattimet palvelivat noin 5,4 miljoonaa
ja pikasuodattimet noin 11,9 miljoonaa asukasta, joten pikasuodattimet olivat
tehokkaampina ohittaneet hidassuodattimet tässäkin suhteessa.156 (Modernin järjestelmän
mukaisia piirteitä: hallinnointi- ja huoltojärjestelmä, pikasuodatus, desinfiointi.)

Pikasuodatus ja klooraus ovat selkeitä merkkejä järjestelmän siirtymisestä seuraavalle,
modernille tasolla. Hidassuodatuskin oli kuitenkin varsin käyttökelpoinen menetelmä,
seuraavassa yksi selvimmistä tapauksista, jotka osoittivat suodatuksen merkityksen.

Hampurissa rakennettiin 1848 ensimmäiset viemärit samoihin aikoihin vesijohtojen
kanssa. Hampuri otti raakavetensä Elbe-joesta, mutta ei käsitellyt sitä. Jo näihin aikoihin
kaupunkia koetteli kova lavantautiepidemia, joka toistui noin kymmenen vuoden välein.
Kaikista Saksan kaupungeista juuri Hampurissa oli suurimmat lavantautikuolleisuusluvut,
vain vuosina 1878–1887 Köninsberg ohitti Hampurin. Tähän oli syynä Hampurin
puhdistamattomista jätevesistä saastunut Elbe-joki, jonka vettä kaupunki käytti
käsittelemättömänä.157

Lavantauti ei ollut kaupungin ainoa ongelma. Vuonna 1892 Hampurissa asui noin 640
000 asukasta, joista 8 605 kuoli koleraan. Epidemia tappoi yhtä paljon ihmisiä kuin kaikki
muut 1800-luvun Hampurin koleraepidemiat yhteensä. Väestöstä kuoli 13,4 promillea
tähän tautiin muiden kuolinsyiden säilyessä rinnalla pienempinä.158 Altonassa, joka oli
käytännössä samaa kaupunkia Hampurin kanssa ja sijaitsi Elben ja Hampurin välissä, oli
vain 328 kuolemantapausta. Altona otti myös Elbestä raakavetensä, jota pidettiin jopa
huonompana kuin Hampurin. Hampurissa kuolleisuus kymmentätuhatta asukasta kohti oli
134,4 ja Altonassa 23. Tämä suuri ero johtui siitä, että Altona käytti hidassuodatusta ja
Hampuri ei. Altonan hiekkasuodatin oli rakennettu vuonna 1859. Asiaa tutkinut professori
R. Koch kuvailee tilannetta:

”Hampurissa kolera meni juuri Altonan rajalle ja pysähtyi. Eräällä kadulla, joka pitkälti
muodosti rajan, koleraa esiintyi Hampurin puolella kun taas Altonan puolella sitä ei esiintynyt,
ja silti oli vain yksi havaittavissa oleva ero näiden kahden alueen välillä: eri vesilaitokset.” 159

Hampurin puolella vain yksi ainoa paikka säästyi koleralta. Miten tämä on mahdollista?
Hamburger-Plazana tunnettu paikka sijaitsi lähellä Altonan rajaa alueella, jonka
naapurustossa kolera riehui tappavana. Hampurin vesijohtojen vetäminen alueelle olisi

                                                          
156. Melosi, s.470. Näitä aikoja kuvaa oivallisesti Masters 1915 ilmestyneessä runokokoelmassaan. Vesilaitokset herättivät

ilmeisesti intohimoja, sillä ne mainitaan suoraan tai välillisesti puolessa tusinassa runossa. "Harry Carey Goodhue: Ette
milloinkaan, te Spoon Riverin pölkkypäät, älynneet kummastella sitä, että Chase Henry äänesti kieltolain puolesta vain
kostaakseen ulosheittonsa kapakoista. Eikä yhdelläkään teistä ollut kylliksi älyä käsittää minunkaan teitäni ja huomata että olin
Chasen aateveli. Muistatteko, miten hyökkäsin pankin ja raatihuoneen sisärengasta vastaan yleisten rahastojen korkovarojen
kähveltämisestä? Ja miten taistelin johtavia kansalaisia vastaan heidän sälyttäessä verotaakan köyhien kannettavaksi? Ja kuinka
hyökkäsin vesijohtolaitoksen kimppuun sen anastaessa katualueita ja korottaessa hintojaan? Ja ketkä kävivätkään minun
kimppuuni, hyökätessäni näiden taisteluiden lisäksi vielä liikemiehiä vastaan? Muistatte varmaan, miten sitten, noustessani
tulevaisuutensa karille ajaneena hylkynä tappioni katkeruudesta, vedin vaippani kätköstä esiin viimeisen aatteeni, jota olin
siihen saakka varjellut kaikilta katseilta, kuin hellästi hoivattua aasin leukaluuta. Niin rankaisin pankkia ja vesijohtolaitosta ja
liikemiehiä kieltolailla, ja annoin Spoon Riverin maksaa kalliisti kaikki menettämäni taistelut." Masters, s.22.

157. Evans, s.189-192.
158. Evans, s.289-299.
159. Cosgrove, s.109-112. Robert Koch (1843 – 1910) saks. lääkäri ja bakteriologi. Koch tunnisti useita bakteereita, mm. pernarutto-

ja tuberkkelibasillin sekä koleravibrion (v.1883). Hän keksi myös tuberkuliinin sekä menetelmän bakteerien eristämiseksi
toisistaan kasvattamalla niitä viljelyalustalla. Koch sai lääketieteen Nobelin v.1905. Hänen tutkimuksensa tunnettiin hyvin
myös Ruotsissa ja Suomessa. Ks. esim. Wetterberg & Axelsson, s.28-34.



VESI, KAUPUNGISTUMISEN ELINEHTO JA ONGELMA                                             43

ollut vaikeaa, joten alueelle tuli vesi Altonasta. Näin alueen noin 400 asukasta säästyivät
taudilta.160

Ruotsin ensimmäinen viemärilaitos otettiin käyttöön vuonna 1845 Vänernsborgissa, jota
seurasivat Tukholma ja Göteborg vuonna 1864.161 Vuoden 1840 tienoilla rakennettiin
Pariisiin tunneleihin perustuva viemärijärjestelmä. Vuoden 1867 näyttelyn aikana
ryhdyttiin näihin viemäritunneleihin järjestämään yläluokalle suunnattuja huviretkiä, joille
osallistui jopa kuninkaallisia. Ensimmäisenä kruunupäänä viemäreihin tutustui Portugalin
kuningas. Vuonna 1870 kirjoitettiin, ettei kukaan kunniaansa tunteva ulkomainen vieras
jätä tekemättä tätä vierailua. Pääviemäri oli 16 jalkaa (n. 480 cm) korkea ja 18 jalkaa (n.
540 cm) leveä ja sitä valaistiin vierailuajankohtina punaisilla ja sinisillä lampuilla, joten
veneretkien puitteet olivat näyttävät. Kanaalin sivustoilla oli jalkakäytävät, joiden
seinustoilla oli vesijohtoja.162 Todellista monikäyttöä siis!

Euroopan mantereella ensimmäinen kattavan vesi- ja likajohtojärjestelmä valmistui
vuonna 1869 Itä-Preussin Danzigiin (nyk. Puolan Gdansk), seuraavana vastaava
järjestelmä tuli Berliiniin vuonna 1875. Pariisissa ryhdyttiin käyttämään jätevettä kasteluun
1870-luvulla, jopa salaatit parhaimpien hotellien ruokapöytiin kasvatettiin tällä tavalla.163

Seurauksena jäteveden käyttämisestä kasteluun oli pohjavesien saastuminen. Myös
Tampereella harkittiin vastaavaa järjestelmää 1910- ja 1920-luvuilla.164

Ajatus siitä, että vesihuollosta on tärkeä huolehtia, oli pitkän ajan jälkeen palannut.
Tämä yhdessä uusien tieteellisten läpimurtojen ja keksintöjen kanssa loi pohjan modernien
järjestelmien uudelle tulemiselle.

                                                          
160. Cosgrove, s.109-112; Melosi, s.141-142.
161. Backman, s.4.
162. Reid, s.39; Cosgrove, s.86-87.
163. Katko 1996, s.39; Reid, s.39.
164. Katso tarkemmin likavesikysymystä tarkastelevasta luvusta.
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YHTEENVETO

Vedenhankinnasta ja viemäröinnistä eli vesihuollosta 1800- ja 1900-lukujen vaihteeseen
asti voidaan todeta muun muassa seuraavia keskeisiä ilmiöitä:

•  Vedenhankinta ja viemäröinti on ollut tunnettua jo tuhansia vuosia ennen
janlaskumme alkua.

•  Antiikin roomalaisten vesihuolto kattoi keskeiset alan perustekijät. Esimerkiksi
Rooman akveduktien yhteispituus vastasi Tampereen kaupungin vesijohtoverkon
pituutta 1980-luvun loppupuolella. Tampereen vedenkulutuksen ollessa
suurimmillaan vuonna 1972, Tampere kulutti vettä vuodessa saman verran kuin
Rooma kuukaudessa.

•  Rooman valtakunnan hajoamisen jälkeen vedenhankinta ja viemäröinti taantui.
Muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta näitä järjestelmiä ryhdyttiin
kaupunginlaajuisesti kehittämään uudelleen vasta 1800-luvulla.

•  Ensimmäiset vesihuollon järjestelmät ja käymälät löytyvät maamme linnoista.
•  1800-luvun puoliväliin saakka kaupunkien vesihuoltoa voidaan verrata yksittäisen

maalaistalon vesihuoltoon.
•  Veteen ja vedenottoon erityisesti lähteistä ja kaivoista liittyy useita perinteisiä

uskomuksia. Näille yhteistä on kunnioittava suhtautuminen veteen ja luontoon
yleensä. Silti nämä uskomukset olivat ajoittain esteenä juurrutettaessa uutta tietoa
hygieniasta ja vesihuollosta ihmisten mieliin.

•  Suomen kaupungeissa väestö oli osin vielä 1900-luvun ensimmäisinä vuosina
riippuvainen kaivovedestä.

•  Veden kanto oli naisten ja lapsien tehtävä.
•  Kaupunkien väkiluvun kasvaessa kaivojen heikkolaatuinenkin vesi alkoi käydä

vähiin.
•  Vesihuollon järjestelmät on jaettavissa kolmeen ajasta riippumattomaan

järjestelmään: ämpäri-, proto- ja moderniin järjestelmään.
•  Ämpärijärjestelmä toimi vain kun asukkaita oli vähän ja harvassa.





2. KAUPUNKI JA VESIONGELMAN
RATKAISUYRITYKSET

Tampere sai alkunsa Kustaa III käskystä vuonna 1775, mutta vaadittiin kuitenkin monta
vuosikymmentä ja vallanvaihdos ennen kuin kaupunki nousi Suomen teolliseksi
keskukseksi. Tässä nousussa oli yhtenä merkittävänä tekijänä Tammerkoski. Kosken
mahdollisuuksien hyödyntäminen alkoi kuitenkin varsin hitaasti. Ensimmäiset asukkaat
mm. perustivat kosken rantaan myllyjä, joista saatiin vesivoimaa. Vedestä saatua voimaa
käytettiin käsityölaitosten rattaiden käyttövoimaksi. Tällaisia laitoksia perustivat mm.
värjärit. Varsinainen teollisuus antoi odottaa itseään, sillä Tampere oli pitkien ja hankalien
matkojen päässä merkittävistä keskuksista.

Tampereelle myönnetyt kaupunkioikeudet alkoivat kuitenkin pikku hiljaa houkutella
yrittäjiä, joista ensimmäinen oli A. Häggman (1733–1810). Hän perusti vuonna 1783
lumpputehtaan, joka Häggmanin kuoltua siirtyi Hatanpään kartanon omistajalle L. G.
Lefrénille. Tämä rakennutti uuden kivisen tehdasrakennuksen sekä uudisti vesirännin ja
vesirattaan, josta tehdas sai käyttövoimansa. Vuonna 1832 kirjanpainaja J. Frenckell osti
tehtaan, jonka jälkeen varsinainen teollinen toiminta alkoi. Kustavilaisena aikana sai
alkunsa vielä 1789 Nalkalan Tiilitehdas, mutta tällöin Tamperetta ei vielä voinut pitää
teollisuuskaupunkina. Vasta Suomen siirtyminen Ruotsilta Venäjän vallan alaisuuteen ja
sen mukanaan tuomat mahdollisuudet nostivat teollisuuden mahtiinsa.165

2.1. VAPAAKAUPUNKI JA HÄMMÄSTYTTÄVÄ KOSKI

Keisari Aleksanteri I:n Tampereen kaupungille vuonna 1821 antaman vapaakaupunki-
oikeuksien perustuskirjassa korostettiin Tampereen hyvää sijaintia. Perustuskirjan taustalla
oli mm. Suomen taloudellinen irrottaminen vanhasta emämaasta Ruotsista. Erityisesti
haluttiin kehittää Suomen teollisuutta ja keinoksi tähän valittiin vapaakaupunkien
perustaminen. Tampere sopi tarkoitukseen sijaintinsa ja Ruotsin kuningas Kustaa III:lta
saatujen Tampereen kaupungin vahvistettujen vapauksien ansiosta. Perustuskirjan ansiosta
Tampereella asuvia eivät koskeneet ammattikuntamääräykset.166

Aleksanteri I kävi Suomessa 1819 tutustumismatkalla ja poikkesi myös Tampereella.
Hän tutustui Tammerkoskeen sekä sen perkaustöihin ja huomasi myös kosken
                                                          
165. Rasila 1988, s.553-560; Björklund, s.9-11.
166. Rasila 1988, s.621-624.
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mahdollisuudet. Vierailu todennäköisesti edisti Tampereen vapaakaupunkioikeuksia.
Vuoden 1821 määräyksillä näitä vapaakaupunkioikeuksia laajennettiin edelleen: koti- ja
ulkomaiset teollisuuden ja käsityön harjoittajat saivat asettua Tampereelle vapaasti
asumaan, etusijalla olivat rauta- ja metalliteollisuus. Käsityöläiset ja teollisuus saivat
vapautuksen kruununveroista, elinkeinovapauden, vapautuksen sotaväen
majoitusvelvollisuudesta, raaka-aineiden ja työvälineiden tullivapauden sekä
kauppavapauden. Näin teollisuuden kehittyminen pääsi käyntiin. Teollistuminen kiihtyi
1840-luvulta lähtien ja vuonna 1855 Aleksanteri II vahvisti vapaakaupunkioikeudet 50
vuodeksi.167

Vesi käyttövoimana, esimerkkinä Finlayson

Finlaysonin perustaja oli skotti J. Finlayson (1771–1852), joka sai Aleksanteri I:ltä
maapohjaan ja vesivoiman käyttöön täyden omistusoikeuden. Hän perusti vuonna 1820
ensimmäisen valimon ja manufaktuuripajan. Puuvillateollisuuden alkuna Suomessa
voidaan pitää vuotta 1828, jolloin Finlaysonin kehräämön pumpulinkehruukone teki
ensimmäiset lankansa. Finlayson oli käynyt vuonna 1819 Tampereella yhdessä
maanmiehensä J. Patersonin (1776–1855) kanssa.168 Ennen toimintansa aloittamista
Finlayson kävi vielä uudelleen tutustumassa Tampereeseen ja varsinkin koskeen. Matkan
jälkeen hän teki keisarille laajan anomuksen, jossa selvitettiin suunnitelman tarjoamia etuja
Tampereen seudulle ja koko maalle. Tärkeimpänä edellytyksenä Finlayson piti
omistusoikeutta maa-alueeseen ylimmän kosken länsipuoliselta rannalta ja oikeutta
koskeen. Keisari myönsikin nämä oikeudet Suomen vierailunsa jälkeen. Tehdas vaihtoi
omistajaa 1830-luvulla. Uudet omistajat olivat Pietarista, G. A. Rauch (1789–1863) ja C.
S. Nottbeck (1777–1847), jotka laajensivat toimintaansa Suomessa ennenäkemättömiin
mittoihin. Puuvillatehdas keräsi ympärilleen muita tehtaita ja kaupunkiin virtasi väkeä
ympäröivältä maaseudulta ja muualtakin Suomesta. Vuonna 1836 ryhdyttiin
suunnittelemaan uuden modernin tehtaan rakentamista Finlaysonin alueelle. Tehtaan
johtoon valittiin preussilainen F. Uhde, joka antoi uuden tehtaan suunnittelun Viipurin
kaupunginarkkitehtinä toimineelle C. Leszigille. Rakennuksen suunnitteluun osallistui
myös Belgiassa moderniin tekstiilitehdas-arkkitehtuuriin tutustunut englantilainen J.
Barker. Tätä ns. "Kuusvooninkista" ryhdyttiin rakentamaan vuonna 1836, ja työt
valmistuivat 1837. Se merkitsi modernin teollisuusrakentamisen läpimurtoa Suomessa, ja
sille olivat ominaisia suuret salit, joita koneet ja uusi tuotantotapa vaativat.
Kuusikerroksinen tehdasrakennus muodosti Finlaysonin alueen ytimen. Vuosien kuluessa
tämän rakennuksen yhteyteen liitettiin muitakin rakennuksia, joista muodostui Vanha
tehdas, jonka ympärille kymmenien rakennusten muodostama tehdasalue levisi.169

                                                          
167. Rasila 1988, s.554-624. Koskenperkaus, jota keisarikin pääsi todistamaan, oli käynnissä vuosina 1817-1823. Koskea perattiin,

koska kosken niskassa oleva kallioharjanne teki virtauksen epätasaiseksi ja aiheutti tulvia. Harjanteen madaltaminen ja jo
aikaisemmin tehdyn ns. Teiskon kanavan suurentaminen ja syventäminen paransivat virtausta. Perkauksen seurauksena myös
Finlaysonin vesipyörän toiminta parantui.

168. Ks. asiasta tarkemmin Haapala 1986, s.22-28.
169. Lindfors, passim; Voionmaa 1929, s.136-175; Rasila 1988, s.560-585; Haapala 1986, s.22-28; Juuti & Katko, s.242. Ks. asiasta

tarkemmin Haapala 1986, s.22-28. Tehdasalueen länsipuolelle syntyi asuntoalueita, kuten Amuri, joissa merkittävin yksittäinen
asukaskunta hyvin pitkään olivat Finlaysonin työläiset. Finlayson & Co. rakennutti itse työläisilleen vuokra-asuntoja ja jopa
kirkon. Tehtaalaiset muodostivatkin 1800-luvun loppupuoliskolla käytännössä kaupungin kaupungissa tai kärjistetysti
oikeastaan valtion kaupungissa. Finlaysonilla oli oma palokunta, koulu, lastenkoti, sairaala, poliisi, kauppa, seurakunta, ja
säästöpankki, jopa oma maksuvälinekin.
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Kuusvooninkisen alla virtasi kanava, josta sai voimansa suuri vesipyörä, joka oli tehtaan
sydän ja josta voima kulki eri koneisiin. Samoihin aikoihin rakennustöiden kanssa
rakennettiin uusi kanava vedelle kosken oikeaan rantaan. Fiskarsista tilattiin myös
täysrautainen vesipyörä, joka oli halkaisijaltaan 8,23 ja leveydeltään 3,5 metriä. Fiskars
toimitti vesipyörän ja siihen liittyneen valta-akselin ja muita voimansiirtolaitteita. Tehoa
vesipyörä antoi noin 50 hevosvoimaa, joka tarvittiin kokonaisuudessaan kuuden vuoden
kuluttua. Edessä olikin lisävoiman hankinta ja tätä varten 1844 otettiin käyttöön 6,1 metriä
halkaisijaltaan ja 3 metriä leveydeltään ollut vesipyörä. Vuonna 1850 tarvittiin taas lisää
voimaa, tällä kertaa vesipyörä tilattiin Manchesterista William Fairbairnilta. Tämä
vesipyörä jäi Tammerkosken viimeiseksi. Se oli mitoiltaan peräti 8,5 ja 4 metriä. Tämän
jälkeen uusiin tehtaisiin asennettiin voiman saamiseksi vesiturbiineja ja vähitellen
vanhojen tehtaiden vesipyörät korvattiin turbiineilla.170

Tehdasrakennuksen jokaiseen kuuteen kerrokseen, yli 2000 neliömetriä per kerros,
rakennettiin sprinklerit. Ensimmäinen sprinklerijärjestelmän esimuoto valmistui jo 1837.
Tämä pitkälti Barkerin ideoima järjestelmä käsitti ylimpään kerrokseen rakennetun noin
700 kuutiojalan vetoisen puusäiliön, joka täytettiin voimapyörän käyttämän painepumpun
avulla. Puusäiliöstä kaikkiin kerroksiin johti rautaputket, joissa oli myös hanat
ruiskuttimeen päätyviä nahkaletkuja varten. Näin tulipalon sattuessa oli nopeasti tarjolla
paineistettua sammutusvettä.171 Automaattisesti sammuttava ja hälyttävä järjestelmä oli
merkittävä läpimurto teollisuusrakennusten paloturvallisuudessa. Tämä etupäässä
palonsammutukseen tarkoitettu järjestelmä toi myös pesumahdollisuuden tehdassaleihin.

Myöhemmin vuonna 1892 sammutusjärjestelmä korvattiin Grinnellin itsetoimivilla
sprinklereillä. Uudessa järjestelmässä oli sen valmistuessa 3882 sprinkleriä ja se oli
Suomen ensimmäinen varsinainen sprinklerilaitos. Vakuutusyhtiöt alensivat tehtaan
vakuutusmaksuja 20 prosenttia järjestelmän tultua käyttöön.172 Myöhemmässä vaiheessa
sprinklerisäiliö tehtiin teräksestä ja lopulta järjestelmä liitettiin kaupungin vesilaitoksen
verkkoon.173 Tarkasta liittymävuodesta ei ole tietoa, mutta esimerkiksi Kattohuopa- ja
pellavatehtaiden (ks. kuva 2.2.) palopostijohdot liitettiin kaupungin veteen jo vuonna 1903
ja verkatehdas vuotta myöhemmin. Nämä tehtaat mainitaan ensimmäisissä vesilaitoksen
vuosikertomuksissa, joissa ei tämän jälkeen seurata tehtaiden liittymisiä.174 Oletettavasti
Finlaysonillakin vettä on otettu kaupungilta varsin varhaisessa vaiheessa, sillä jo
ensimmäiset matalapaineisen vesijohdon (v.1882 kaupungin rakennuttama) – ja korkea-
paineisen (v.1898 kaupungin rakennuttama) vesijohdon putket kulkivat osin sen aluetta
sivuten.

Nyt Tampereella oli ensimmäinen todellinen suurteollisuuslaitos. Kokonaisuutena
Finlaysonia voidaan pitää myös vesihuollon suhteen varsin modernina järjestelmänä, jossa
oli joitain protojärjestelmän piirteitä. Jätevedet johdettiin vielä pitkään protojärjestelmälle
tyypillisesti puhdistamattomina koskeen. (Luokitus: modernin järjestelmän mukaisia
piirteitä: vesisäiliö, palopostit, osin korkeapaineinen, hallinnointi- ja huoltojärjestelmä.
Protojärjestelmän mukaisia piirteitä: pintavesi, sekaviemäröinti, ei puhdistusta.)
Uudistuksia suunniteltaessa kaupungissa kuultiin tehtaan edustajien mielipiteitä.
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Tehdasalue oli infrastruktuuriltaan huomattavasti edellä muuta kaupunkia, joka oli täysin
ämpärijärjestelmän varassa aina 1880-luvulle saakka. Tätä taustaa vasten myös
myöhemmän tehtaan johtajan ja pääosakkaan W. Nottbeckin vesijohtosuunnitelma 1860-
luvulla näyttäytyy ymmärrettävässä valossa.

Finlaysonin porrastornin rakennustyöt aloitettiin vuonna 1850, mutta rakennus valmistui
vasta 1870-luvulla. Porrastornia käytettiin myös Finlaysonin tehdasalueen sprinkle-
rijärjestelmän vesitornina. Porrastornin kansanomaisempi nimi "Paskarappu" kuvasi hyvin
tornin toista käyttötarkoitusta: se toimi viisikerroksisena käymälänä. Paskarapun huusit
sijaitsivat tornin sivussa ja niistä oli suora yhteys katutason ruumaan, josta paskakuskit
tyhjensivät ne aluksi hevosvetoisiin kärryihin. (ks. kuva 2.1.) Heidän tehtäviinsä kuului
myöhemmin myös saostuskaivojen tyhjennys. Tornia korotettiin useammassa vaiheessa,
ylimmäisenä on edelleen tähystystorni, joka toimi palovartijoiden ja myöhemmin
ilmavalvojien tähystyspaikkana. Tornia käytettiin myös letkujen kuivaukseen.175

Vanhan tehtaan länsipuolelle valmistui 1860 Kelloporttirakennus eli Katuvapriikki, jota
vastapäätä on 1877 valmistunut Plevna, jonka lopulliset julkisivupiirustukset teki
viemäröintiasioistakin tuttu kaupunginarkkitehti F. L. Calonius. Vesivoimalaitos valmistui
vuonna 1928. Alueella sijaitsi myös lukuisia muita rakennuksia.176 Finlayson oli
työntekijämäärältään Pohjoismaiden suurin tehdas vuoteen 1921 asti.177 Pellavatehdas
(myöh. Tampella) syntyi Finlaysonia vastapäätä yläkosken varrelle vuonna 1861,
Verkatehdas alakosken itärannalle vuonna 1858 ja puuvillatehdas Lapinniemeen
Näsijärven rannalle 1899. (ks. kuva 2.2.)

Tehtaiden vesitarve oli vielä kehityksensä alkutaipaleella olevaan kaupunkiin verrattuna
aivan eri suuruusluokkaa: vettä tarvittiin moniin eri tarkoituksiin ja jätevettä syntyi myös
huomattavia määriä. Esimerkiksi Finlaysonilla otettiin vettä suurta kanavaa pitkin, joka
myöhemmin katettiin ensin puukannella ja myöhemmin johdettiin kokonaan maan alle
betonikatteisena. Alkuvaiheessa vettä ei juuri puhdistettu, se vain siivilöitiin ns.
kalasihdillä, jonka läpi vesi virtasi omalla paineellaan.178

Tehtaat tarvitsivat paljon vettä. Kun Klingendahl sai oman vesilaitoksensa valmiiksi,
väheni vuonna 1910 kaupungin vesilaitoksen veden menekki noin 20 000 kuutiolla
vuodessa. Tultaessa vuoteen 1920 suurimmat yksittäiset vedenkuluttajat, jotka ostivat vettä
kaupungin vesilaitokselta, olivat VR, Salmisen nahkatehdas, Lokomo, Finlayson,
Tampereen Puuvilla ja valtion sairaala. Prosentuaalisesti tehtaiden osuus
kokonaiskulutuksesta vaihteli karkeasti 20–30 prosentin välillä.179 (Protojärjestelmän
mukaisia piirteitä: pintavesi, ei käsittelyä, gravitaatio.)

Teollisuuden jätevedet eivät Tampereella kuitenkaan herättäneet vielä pitkään aikaan
kiinnostusta, niinpä Aamulehdestä löytyy koko tarkasteluajanjaksona vain harvoja
hajamainintoja asiasta. Tämä ei ole mitenkään poikkeuksellista, esimerkiksi
Yhdysvalloissa teollisuusjätteet alettiin katsoa merkittäväksi ongelmaksi vasta I
maailmansodan jälkeen.180 Yhdyskunnan jätevedet muodostivatkin tässä vaiheessa

                                                          
175. Juuti & Katko, s.245.
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suuremman uhan terveydelle kuin teollisuuden jätevedet.181 Teollisuuden tämän ajan
jätevesiratkaisut olivatkin selkeitä protojärjestelmiä.

Kuva 2.1. Finlaysonin sontakärry eli nekka kuljettajineen

Huomaa aisassa teksti Finlayson. Vastaavia olivat muutkin saman ajankohdan nekat. Nekan
laidalla myös tarpeellinen luuta. (TMKA)

2.2. PALOVESI JA PALOTOIMI OSA VESIKYSYMYKSEN
SYNTYÄ

Koska vesijohdon tarvetta perusteltiin hyvin pitkään ensimmäiseksi sammutusveden
tarpeella ja vielä vesilaitosten perustamisvaiheessakin vedottiin useissa eri yhteyksissä
tulipalojen sammuttamiseen liittyviin näkökohtiin, on syytä käsitellä tarkemmin myös
palokuntien varhaisvaiheita. Tämä tarkastelu lopetetaan vakinaisen palokunnan ja
vesijohdon perustamiseen, sillä tällöin molemmat eriytyivät selkeiksi omiksi
kokonaisuuksikseen. Vakinaisen palokunnan synty on myös selkeä palotoimen
modernisoitumisen merkki, aiemmin erilaisilla ämpäri- ja protojärjestelmillä hoidettu
palotoimi muuttui moderniksi järjestelmäksi organisaatiomuutoksen ja korkeapaineisen
vesilaitoksen valmistumisen ansiosta. Varhaisvaiheiden tutkiminen on tärkeää myös siksi,
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että vasta 1900-luvun alussa saavutettiin ja vihdoin myös ylitettiin antiikin palotoimen ja
vesihuollon taso. Keskeistä asiassa on, että Rooman valtakunnan hajottua Euroopasta
hävisi pitkälti käsitys yhteiskunnan vastuusta hoitaa kansalaisten terveyteen ja
turvallisuuteen sekä hyvinvointiin liittyviä asioita. Jokainen sai huolehtia hyvinvoinnistaan
itse, ja vasta Chadwickin ja muutaman muun aktiivisen ihmisen – kuten vapaapalokunta-
aatteen kehittäjän, B. Franklinin – ansiosta, alkoi eri rintamilla kyteä muutoksen henki.

Palotoimen ämpärijärjestelmä Tampereella

Sammutusveden puute oli päämotiivi kaikissa vesijohtosuunnitelmissa. Ennen vesijohdon
tuloa oli pyritty pärjäämään esimerkiksi vartioimalla tulipalon varalta.

Tampereen ensimmäiset palovartijat aloittivat työnsä vuonna 1802. Vartiointia hoitivat
asukkaat ja vartiovuorot jaettiin talosta taloon. Ensimmäisessä kaupungin palosäännössä
määrättiin vuonna 1808, että kaupungin kussakin neljässä korttelissa tuli olla palomestari
ja hänen apunaan paloaseitten käyttämiseen harjoitettuja miehiä. Palomestareiden piti
hankkia sammutusvälineitä, kuten tikkaita, ämpäreitä ja puoshakoja. Asukkaiden tuli
toimia vuorollaan palovartijana öisin. Palon syttyessä hälytys toimitettiin kelloa soittamalla
ja palorummuilla. Ensimmäinen letkuruisku saatiin Tampereelle vuonna 1817, mutta sen
käyttö oli ongelmallista vikojen ja käyttötaidon puutteen takia. Tämän vuoksi ryhdyttiin
hankkimaan ruiskumiehistöä. Vuonna 1820 asetettiin ensimmäiset palkatut palovartijat,
jotka olivat myös kaupungin ensimmäisiä poliiseja. Tällöin asukkaat vapautuivat
yövartioinnista, joka oli ollut epämieluisa taakka. Vuoden 1826 palojärjestyksessä
määriteltiin palkkiot vesiastioiden tuomisesta palopaikalle. Ensimmäisenä vesitynnyrin
paikalle tuonut sai kaksi riksiä ja seuraava yhden riksin sekä ensimmäisen vesisaavin tuoja
yhden riksin ja toisen tuoja 24 killinkiä.182Turun suurpalo vuonna 1827 järkytti mieliä
kaikkialla maassa, myös Tampereella. Kun Hämeenlinna neljä vuotta myöhemmin paloi
lähes maan tasalle, alettiin Tampereella pelätä yhä enemmän tuhon sattuvan myös omalle
kohdalle. Sammutuskalustoa ryhdyttiin määrätietoisesti parantamaan. Turun palon
muistoksi Tampere sai uuden paloruiskun, mutta se ei kuitenkaan ollut ilman korjailuja
käyttökelpoinen. Tämä ”Tukholman ruisku” hankittiin vuonna 1836 – samaan aikaan kuin
raatihuoneen tontille rakennettiin ruiskuhuone.183 Myös ensimmäinen yritys veden
johtamiseksi tehtiin tällöin, kun vuonna 1835 saksalaisvalmisteisella pumpulla pumpattiin
vettä Mältinrannasta puuputkea pitkin torin pumppukaivoon.184

Vuonna 1846 kaupungin kaikkiin neljään ruiskuun määrättiin ruiskumiehistöksi 8–12
miestä. Samalla muodostettiin myös erilliset repimis- ja purjeruodut. Palomestarin avuksi
kuhunkin kortteliin määrättiin kaksi miestä ja kullekin palomestarille annettiin palokeksi,
hanko ja tikapuut. Vakinaisen palokunnan ja palokuntatalon perustamista vaadittiin vuonna
1853, mutta kaupunki katsoi, ettei sillä ollut varaa kalliiseen laitokseen. Palovartijoiden
lukumäärää kuitenkin lisättiin 1850-luvulla kahdeksaan mieheen. Tällöin lisättiin myös
pumppuja: Mältinrantaan ja Alarantaan (Hevostorilta eli myöhemmältä Nalkalantorilta
katsottuna alaputouksen suunnassa, Kirkkokadun päässä) asennettiin pumput, jotka
suojattiin myös puukopeilla vedensaannin varmistamiseksi myös talvella.185 (ks. kuva 2.2.)
Tampereella oli 1850-luvun alussa noin 3 800 asukasta. 1860-luvulle tultaessa väkimäärä
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ylitti 5 500 rajan ja vuosikymmenen lopussa se oli noin 7 000. Kun läänin kuvernööri
vuonna 1862 lähetti kaupungille uuden palojärjestysehdotuksen, tehtiin siihen niin paljon
muutoksia, että kuvernööri antoi tamperelaisten itse laatia mielensä mukaisen
palojärjestyksen. Palojärjestys vahvistettiin joulukuussa 1865, kun edellisenä kesänä
kaupunkia oli koetellut 30 taloa tuhonnut suurpalo kaupungin keskustassa.186 Varsinaista
palolakia ei siis ollut olemassa.187

Suurpalon seurauksena toimia palosuojelun parantamiseksi kiirehdittiin: kaupunki
perusti vakinaisen palotoimiston, jonka esimiehenä oli pormestari ja jäseninä johtavia
kaupunkilaisia. Toimisto-nimitys vastasi lähinnä nykyistä lautakunta- tai johtokunta-
nimitystä. Kaupunki jaettiin kaupunginosittain palomestaripiireihin, jotka jaettiin
paloruotuihin. Nuohous ja palotarkastus uudistettiin, vedensaantipaikkoja järjestettiin,
hälytykset ja sammutustyö organisoitiin.188 Myös von Nottbeck teki vesijohtoehdo-
tuksensa palon jälkeen vuonna 1866.

Tulipalon syttyessä oli pantava toimeen yleinen hälytys kirkonkelloja soittamalla,
rummuttamalla, yöaikaan paloräikkiä päristämällä sekä oville kolkuttamalla. Suurpalon
jälkeen palovartijoiden määrää lisättiin kahteentoista. Heistä neljä kiersi kaupunkia, yksi
oli vahdissa kirkontornissa ja yksi käveli silloisen kaupunkialueen keskeisellä kadulla,
Kuninkaankadulla. Kirkontornissa oleva vartija ilmoitti lyhdyllä tai muulla merkillä
kadulla olevalle vartijalle, missä kaupunginosassa tuli oli irti. Katuvartija hälytti
raatihuoneen vartijat, jotka puolestaan herättivät kaikki muut palotoimen toimihenkilöt.
Palovartijoiden lukumäärää lisättiin 1870-luvulla kahteenkymmeneen.189

Vaikka uudistuksia saatiinkin aikaan, tehtävään palkattu, aina valmiina oleva
palomiehistö ja toimivalle sammutusorganisaatiolle välttämätön vesijohto kuitenkin vielä
puuttuivat. Kaiken kaikkiaan veden kuljetus palopaikalle – kuten muuallekin – oli
hankalaa ja veden saanti oikeaan kohteeseen ajoissa oli epävarmaa niin Tampereella kuin
muissakin Suomen kaupungeissa. (Luokitus: ämpärijärjestelmän mukaisia piirteitä: kaivot,
sammutusjoukot.)

Asiaan oli löydettävä jokin ratkaisu. Ensiapu saatiin vapaapalokunnan muodossa.

VPK, palotoimen protojärjestelmä

Vapaapalokunta-aate sai alkunsa USA:ssa, jossa B. Franklin ja hänen neljä ystäväänsä
perustivat VPK:n vuonna 1736. Euroopan ensimmäinen VPK perustettiin vuonna 1827
Mühlhauseniin. Ruotsin ensimmäinen VPK perustettiin vuonna 1830 Göteborgiin tehtailija
J. A. Rossingin aloitteesta.190 Vuoteen 1870 mennessä Ruotsissa oli perustettu jo noin
tuhat vapaapalokuntaa, sen sijaan Norjassa tai Tanskassa VPK-aate ei saanut juurikaan
kannatusta. Venäjälle VPK-aate ehti vasta 1860-luvulla. Venäjään kuuluneessa Virossa
vapaapalokuntia perustettiin 1860-luvulta lähtien. Venäjällä kiinnitettiin huomiota Suomen
ja Viron vapaapalokuntiin ja niitä pidettiin mitä hyödyllisimpinä. Yhdysvalloissa, VPK-
aatteen kotimaassa vapaapalokunnat korvattiin suurimmissa kaupungeissa palkatuilla
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palokunnilla vuosisadan puolivälissä. Turkulainen apteekkari E. Julin (1796–1874) totesi
Åbo Tidningarissa vuonna 1838 olleessa kirjoituksessaan Göteborgissa olevan
vapaaehtoisen palokunnan sekä perusti samana vuonna Turun VPK:n runsas vuosikymmen
kaupungissa riehuneen suurpalon jälkeen.191

Ennen Turun VPK:a Suomessa oli ollut vain muutamia seuroja ja yhdistyksiä ja niihin
kuului pääasiassa säätyläisiä. Aikaisemmin Venäjän vallan aikana yhdistysten
perustamisen esteenä oli ollut Venäjän kielteinen suhtautuminen niihin, mutta kun
suomalaiset osoittivat Euroopan poliittisissa mullistuksissa uskollisuutta keisarille, alkoi
tämä luottaa suomalaisiin. Näin Turun VPK:n perustaminen tuli mahdolliseksi. Koska
harjoitukset kuuluivat VPK:n toimintaan aivan oleellisena osana, kiittelivät kaupunkilaiset
jo muutaman palon jälkeen VPK:a selkeästä ja määrätietoisesta toiminnasta. Poliittisen
tilanteen muuttumisen takia vierähti neljännesvuosisata ennen seuraavan VPK:n
perustamista.192

Vuonna 1873 syntyi Tampereella VPK korvaamaan aina valmiina olevan palomiehistön
puutetta. Tampereen VPK oli seitsemäs VPK Suomessa Turun (1838), Porin (1863),
Helsingin (1863), Uudenkaupungin (1866), Porvoon ja Viipurin (1867) vapaapalokuntien
jälkeen. VPK:n avulla toteutettiin myös yhtenäinen sammutustyön johto tulipaloissa.
Helsingin VPK:n harjoituspaikkana oli Hietalahden tori tai jokin kaupungin satamista,
jolloin vesi otettiin satama-altaasta. Kaupungissa ei vielä ollut vesijohtoa, ja kaivovettä
pidettiin liian arvokkaana harjoituskäyttöön.193 Tampereen VPK:n alkutaival oli
samanlainen kuin jo aikaisemmin olemassa olleiden vapaapalokuntien: vaikka ongelmia
olikin, oli parannus entiseen verrattuna jokaisen kaupunkilaisen nähtävissä. Merkittävä
parannus kaupungin sammutustyön hyväksi oli ensimmäisen vesilaitoksen valmistuminen
vuonna 1882. VPK harjoitteli ahkerasti sen hyödyntämistä tulipaloissa.194

Tehdaspalot muodostivat vaikean haasteen palokunnille. Vuonna 1883 paloi
pellavatehtaan tehdasrakennus. (ks. kuva 2.2.) Palo syttyi 5. syyskuuta heti työpäivän
päätyttyä ja suurin osa työntekijöitä oli ennättänyt jo pois tehtaalta. Tehtaan kellot ja
masuunin ruokakellot kuitenkin hälyttivät ja pian hälytykseen yhtyivät myös Vanhan
kirkon kellot ja tehtaiden höyrypillit. Niiden hälyttämänä työläisiä palasi tehtaalle, samoin
kaupungin palokunta saapui paikalle. Palo alkoi tehtaan kaksikerroksisesta
sivurakennuksesta leviten nopeasti viisikerroksisen päärakennuksen puuräystäisiin. Katolta
tuli levisi alas kolmanteen kerrokseen saakka:

"Sysimustia savupilviä kieriskeli taivaalle vetäen perässään tulen liekkejä, jotka kurottelivat
välillä teräviä huippujaan pimeälle taivaalle, välillä ne kiemurtelivat hehkuvina savupilvien
lomissa levittäen kauhistusta koko kaupungin ylle. Ihmisten tuskanhuudot, hätäkellojen soiton,
kosken kohinan ja palokuntien johtajain isoääniset huudot vaimensi hetkeksi tuon tuosta maata
järisyttävä jyrinä, kun ylempien kerrosten hehkuviksi kuumentuneet koneet toinen toisensa
jälkeen putosivat läpi kerrosten murskaten hirret ja kaiken, mitä niiden tiellä sattui olemaan.
Silloin tuli ärjähti uudella voimalla, silloin savupatsas kohosi entistä korkeammalle kylväen
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tuhansittain kipinöitä, kekäleitä ja palavia lankatukkoja ilmaan, joita tuuli vuorostaan kuljetti
etäälle pohjoiseen päin."195

Tehtaan tehokkain ruisku, turbiiniruisku oli palon syttymispaikalla. Sillä ja hieman
myöhemmin palopaikalle kalustohuoneelta saadulla mieskäyttöisellä ruiskulla tulta
yritettiin sammuttaa huonolla menestyksellä, kunnes seinälle nostetuille toiseen kerrokseen
ulottuville portaille uskaltautui mies paloletkun kanssa. Väkijoukon varoituksista
huolimatta hän meni sisälle rakennukseen ja sai tulen sammutettua toisesta kerroksesta.
Toisesta päästä rakennus kuitenkin vielä paloi ja sammutus kesti seuraavaan aamuun
saakka. Kolme ylintä kerrosta ja sivurakennus tuhoutuivat täysin. Sammutusta vaikeutti
veden puute vaikka oltiin kosken äärellä. Kosken ranta oli kuitenkin rakennettu niin
täyteen, ettei sammutusvettä saatu riittävästi ja sitä jouduttiin tuomaan tynnyreissä
Ronganojan suusta hevosilla. Yli kahdeksansataa henkeä menetti työnsä noin kymmeneksi
kuukaudeksi. Osa väkeä sai työtä raunioiden raivauksesta.196

Palon aikaan kaupungissa oli kolmenlaisia sammutusjoukkoja: ns. kaupungin palokunta
eli yleiseen sammutusvelvollisuuteen ja kaupungin palojärjestykseen perustuva
palojoukko, Tampereen VPK ja tehdaspalokunnat, joita oli suurimmilla tehtailla.197

Tampereen VPK:n yksi keskeisistä unelmista, höyryruiskun hankinta tuli mahdolliseksi
vuonna 1889 kauppias G. F. Ahlgrenin testamentin ansiosta. Höyryruisku oli 40-
hevosvoimainen, kaksi höyrysylinterinen ja siinä oli kaksi pumppua. Se syöksi 1 500 litraa
vettä minuutissa ja pystyi 700 metrin letkujohdon jälkeen kehittämään 20–30 metrin
pituisen suihkun. Välttämättömiä lisäkalusteita olivat letkurattaat, joita tilattiin neljä, ja
uudet letkut, jotka olivat kaksinkertaista pellavaa. Letkua tilattiin 600 metriä. Näin
palokunta ei enää ollut paloissa veden armoilla, sillä 600 metriä letkua ylettyi mainiosti
silloisen kaupungin alueella kosken tai järven rantaan.198 (Luokitus: protojärjestelmä.)

Palotoimen moderni järjestelmä syntyy Tampereelle

Tampereen asukasluku oli 1870-luvun lopussa noin 13 600 ja nousi edelleen 1880-luvun
loppuun mennessä noin 20 000 asukkaaseen. Nopea kasvu jatkui, sillä vuosisadan
vaihteessa Tampereen väkiluku oli yli 36 000. Vakinainen palokunta perustettiin vuonna
1898, samana vuonna kuin korkeapaineinen vesijohto. Tampereen paloasemarakennus
valmistui syksyllä 1908.199

Ensimmäisen tulipalonsa vakinainen palokunta sammutti perustamisvuonna
Henrikssonin kauppaliikkeessä. Palavassa huoneessa oli 100 litran paloöljysäiliö, joten
pahimmassa tapauksessa palo olisi voinut levitä nopeasti. Tulipalo tukahdutettiin kuitenkin
nopeasti lähellä olevan palopostin ansiosta. Palokunta oli osoittanut pystyvänsä toimimaan
nopeasti ja hyödyntämään uutta vesijohtoverkostoa. Palokunnan ansiosta yleiset hälytykset

                                                          
195. Kanerva 1972, s.45-47, 62-65. Työpäivä alkoi viideltä aamulla ja päättyi yleensä kello 19.00. Töitä tehtiin kuitenkin hieman

pidempään, sillä kellon soitto ei kuulunut koneiden melun alta saliin. Töitä tehtiin tavallisesti niin kauan kuin akselit pyörivät
eli "vesi oli päällä".

196. Kanerva 1972, s.62-68.
197. Kanerva 1972, s.329-333; Kaarninen, s.16. Pellavatehtaan VPK perustettiin 1869. Myös Finlaysonilla oli samoihin aikoihin

perustettu VPK. Tampereen Verkatehdas Oy ja J. C. Frenckell & Co:n paperitehdas saivat vapaapalokuntansa 1880-luvulla.
198. Sinisalo 1973, s.5-41. Merkittävä parannus oli myös vuonna 1892 hankittu puhelin. Samana vuonna saatiin hankittua myös

konetikkaat ja pelastuspusseja, joita pitkin pelastettava luisui alas kaksi- ja kolmekerroksisista rakennuksista. Gustaf Fredrik
Ahlgren (1845-1883), kauppias ja lahjoittaja.

199. Suvanto s.56-58.
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muuttuivat harvinaisiksi ja se saavutti suuren suosion, koska ihmiset saivat nukkua yönsä
rauhassa. Myös palovakuutusyhtiöt alensivat maksujaan.200

Tulipalon sammutuksessa ei riitä, että sammutusmiehet ovat ajoissa paikalla.
Sammutusvesi on oltava nopeasti saatavilla ja sitä on oltava riittävästi, suuri määrä erilaista
kalustoa on kuljetettava palopaikalle – letkuja, ruiskuja, tikkaita jne. Myös vedenpaineen
on oltava riittävä. Kuljetuskysymys ratkaistiin aluksi hevoskyydillä. Tampereen palokunta
alkoi toimintansa viiden hevosen voimalla, joiden kunnon ja terveydentilan
vuosikertomukset kuvaavat yhtä huolellisesti kuin miehistönkin. Hevosten määrää lisättiin
vuonna 1912 kahdeksaan, muualla maailmassa auto oli jo syrjäyttänyt hevoset
palolaitoksen palveluksesta. Lisäksi suhteellisen pieni, kätevä ja tehokas polttomoottori
korvasi kankealiikkeisen höyryvoiman sekä nopeasti väsyvän käsivoiman ruiskujen
käytössä. Näin sekä kuljettava että ruiskua ja vedennostoa varten tarvittava voima voitiin
kätevästi sijoittaa samaan kalustoyksikköön, mutta auto saatiin vasta vuonna 1924.201

Vuoden 1865 kaltaista suuren osan kaupunkia tuhonnutta tulipaloa ei enää myöhemmin
ole Tampereella ollut, pitkälti juuri järjestäytyneen palotoimen ja järjestetyn vesihuollon
ansiosta. Sammutusmenetelmien kehityttyä palotoimi ei enää välttämättä aseta
vesihuollolle merkittäviä rasitteita. Osaksi paloturvallisuuden takia putket aikaisemmin
mitoitettiin suuremmiksi kuin nyt olisi tarpeen.202 Tämä seikka aiheuttaa nykyään paikoin
laatuongelmia veden seisoessa putkissa. Osin palotoimen takia valittu – esim. Helsingistä
poikkeava – painetaso osoittautui riittäväksi. (Luokitus: modernin järjestelmän mukaisia
piirteitä: vesisäiliö, palopostit, vakituinen palokunta.)

Kaupunkilait ja kaupunkien palojärjestykset

Suomen kahta pääkaupunkia, Turkua ja Helsinkiä voidaan pitää palotoimen tiennäyttäjinä:
suurissa kaupungeissa on eniten tarvittu järjestettyä palontorjuntaa ja niillä on myös ollut
resurssit sitä järjestää. Liian suurta kiitosta tai kehua ei kuitenkaan näille kahdelle suurelle
ole syytä antaa, sillä viisastuttu on vasta vahingon tapahduttua. Vanhassa Ruotsi-Suomessa
kaupunkien suojeleminen tulen vaaralta oli kaupunginhallinnon tärkeimpiä, ellei tärkein
tehtävä. Puiset ja toisissaan kiinni olevat talot syttyivät kuivaan aikaan hyvin helposti, ellei
varovaisuutta noudatettu. Tulipalon syttyessä koko kaupungin tuho oli hyvin lähellä, sillä
varsinaista palokuntaa ei ollut eikä sammutusveden saamiseksi palopaikalle ollut tehokasta
keinoa.

Tarkempia määräyksiä ja ohjeita palosuojelusta sisältyi vuonna 1350 annettuun Maunu
Eerikinpojan kaupunkilakiin, jonka 22. luku sisälsi yksinomaan tulen käyttöä, sammutus-
tointa ja varomattomien tulen käsittelijöiden rankaisemista koskevia määräyksiä. Joitakin
mainintoja niin palo- kuin vesiasioista löytyy jo 1200-luvun maanlaista. Maunu
Eerikinpojan kaupunginlain määräyksiä rikkoneita rankaistiin sakolla. Kaikkien
asukkaiden oli tulipalon sattuessa osallistuttava sammutustyöhön ja jokaisessa talossa oli
oltava tietty palokalusto. Laki oli voimassa aina vuonna 1734 annettuun Ruotsin
valtakunnan lakiin saakka eli lähes 400 vuotta. Laissa oli tarkkoja määräyksiä myös
palotoimen organisaatiosta. Kaupunki oli jaettava neljään osaan eli kortteliin, joista
jokaisesta valittiin vuodeksi kaksi miestä sammutustyön johtajiksi. Tulipalon syttyessä

                                                          
200. Kaarninen, s.21-24.
201. Suvanto, s.59-61; Kaarninen, s.37-39.
202. Osin putkikokojen mitoitus tarvetta suuremmaksi perustui arvioituun ominaiskulutuksen voimakkaaseen kasvuun.
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palavan korttelin johtomiehet komensivat pelastusosastoa, johon kuului korttelin
sammutusväki. Säästyneiden kortteleiden jokaisesta talosta oli yhden miehen tultava
sammutusmieheksi mukanaan palokirves, 12 kyynärän eli 7,2 metrin pituinen palohaka, 7
kyynärän eli 4,2 metrin pituiset palotikkaat ja vesisanko. Sen lisäksi jokaisen talon edessä
tuli olla vedellä täytetty tynnyri. Palokalujen käyttö ja varsinkin veden saanti palopaikalle
vaati paljon sammutusväkeä. Sammutustyön ylin johtaja oli yleensä pormestari, läänien
pääkaupungeissa maaherra. Kaupungissa oli oltava yleisenä sammutusvälineenä iso
palohaka. Kaupunginlaki määräsi myös palovartioinnista. Kaupungin palokalusto
säilytettiin joko yhdessä tai useammassa kalustosuojassa eli myöhemmässä
ruiskuhuoneessa. Ensimmäiset varsinaiset paloruiskut tulivat Suomeen 1600-luvun
loppupuolella.203

Monessa palojärjestyksessä velvoitettiin kaupungin jokainen porvari, so. kaupungissa
ammattia harjoittava käsityöläinen ja kauppias, saapumaan palvelijoineen palopaikalle.
Sammutusväki jaettiin ammattien perusteella eri tehtäviin. Myös palojen ehkäisyyn
kiinnitettiin huomiota. Maistraatti antoi neuvoja ja ohjeita, jotka koskivat tulen käsittelyä
sekä uunien, savupiippujen, kattojen ja palokaluston kuntoa ja hoitoa.204 (Luokitus:
ämpärijärjestelmän mukaisia piirteitä: kaivot, sammutusjoukot.)

Tulipalojen ja yleisen järjestyksen vuoksi kaupungeissa pidettiin öisin ja markkina-
aikoina myös päivisin vartiota. Tähän oli jokaisen kaupunkilaisen osallistuttava vuoden
1619 kuninkaallisen säädöksen mukaan. Varakkaat alkoivat kuitenkin palkata sijaisia
tehtävään tai maksaa vartiopalveluksesta vapauttavaa maksua. Vartiointivelvollisuus
kytkettiinkin talonomistukseen, joten tehtävä jäi kaupungin porvariston vastuulle.
Varuskunta-kaupungeissa vartioinnin hoitivat sotilaat yksin tai yhdessä porvariston
kanssa.205

Varhaisimmat ulkomaiset palokunnat

Rooma oli Euroopan ensimmäinen suurkaupunki, aikansa maailman pääkaupunki. Rooman
väkiluku saavutti 500 000 asukkaan määrän jo noin 150 e.a.a. ja keisari Augustuksen
aikana (31 e.a.a.–14 a.a.j.) väkiluku nousi miljoonaan. Keisarinajan Rooman palotoimi on
verrattavissa meidän aikojemme palotoimen hoitoon, jonka – samoin kuin vesihuollonkin –
voidaan sanoa varsin myöhään ohittaneen antiikin Rooman aikojen tason. Rooman
valtakunnasta puuttuivat tosin kaikki nykyaikaiset tekniset sammutus- ja viestitysvälineet.
Suuri väkiluku edellytti paitsi järjestettyä vesi- ja elintarvikehuoltoa myös monia muita
yhteiskunnan toimia järjestyksen ja turvallisuuden säilyttämiseksi. Vettä
miljoonakaupungin tarpeisiin toivat monet akveduktit eli vesijohdot. Vesijohtojärjestelmä
perustui painovoiman hyväksikäyttöön eli vesi saatiin korkeammilta alueilta. Keinotekoista
painetta ei käytetty eikä lukuisten kerrostalojen yläkerroksiin voitu toimittaa vettä.
Augustuksen aikana laki salli noin 20 metriset eli viisikerroksiset talot. Kaupungin kadut ja
kujat olivat vähimmäisleveydeltään 2,9 metriä parvekkeista mitattuna. Koska valaistus

                                                          
203. Esim. Juuti, s.21-22.
204. Cardberg, s.4; Ranta 1981, s.112. Maistraatti eli raati oli jo vuoden 1350 kaupunginlain mukaan ylin järjestystä ja turvallisuutta

kaupungeissa valvova elin, jota kuningas edustajansa, voudin, välityksellä valvoi. Sen muodostivat pormestari ja 4-6
raatimiestä sekä vouti.

205. Cardberg, s.4; Ranta 1981, s.112; Juuti, s.22.
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hoidettiin kynttilöillä, soihduilla ja lampuilla, puhkesi Rooman taloissa varsin usein
tulipaloja.206 Ahtaus ja sammutusveden puute edesauttoivat palojen nopeaa leviämistä.

Keisari Augustus toteutti vuonna 7 e.a.a. suuren hallintouudistuksen, jolla Rooma
jaettiin 14 piiriin. Nämä piirit jaettiin edelleen kortteleihin, joita oli yhteensä 265. Korttelin
yhteisiä asioita hoiti neljä korttelinvalvojaa, joiden tehtäviin kuului mm. palontorjunta.
Varsinaista järjestettyä palokuntaa ei Roomassa ollut, mutta hallituskautensa lopulla
keisari Augustus perusti kaupunkivartioston, joka vastasi kaupungin yleisestä
turvallisuudesta. Tähän tehtävään kuului mm. palovartiointi ja tulipalojen sammutus.
Kaupunkivartiosto koostui Augustuksen aikana kolmesta 1000 miehen kaupunkikohortista
ja seitsemästä 1000 miehen vahtikohortista. Jälkimmäinen 7000 miehen joukko oli
palokunta, joka öisin toimi myös järjestyspoliisina.207

Jokaisessa kohortissa oli erityinen ruiskumestari ja palosotilaita eli niin sanottuja
vesimiehiä. Tärkeimpinä aseina taistelussa tulta vastaan olivat erilaiset raivausaseet, joilla
saatiin aikaan suojeleva kuja tulen etenemissuunnan poikki. Rooman silloisen armeijan
suuret muurinmurtajat olivat tässä työssä käytännöllisiä. Kohortti jakaantui edelleen
seitsemään centuriaan, jotka olivat sijoitettuna yhtä monelle asemalle. Yhteensä näitä
kooltaan suomalaista sotilaskomppaniaa vastaavia centurioita oli 49. Kaupunkivartiosto
piti aina kulkuvahteja kaupungilla, joten myös öiseen aikaan tulipalot huomattiin hyvissä
ajoin. Kaarti oli kasarmoituna eri kaupunginosissa, jotta apu olisi aina saatavissa nopeasti
palon sattuessa. Hälytyksen tekivät torvensoittajat, ja veden saannista piti huolen tehokas
akvedukteihin pohjautuva vedenjakelujärjestelmä.208 Tässä vaiheessa Rooman palotoimea
voidaan pitää jo modernina järjestelmänä, joka ammattimaisesti huolehti niin vartioinnista
kuin sammutuksestakin.209 (Luokitus: modernin järjestelmän mukaisia piirteitä: vesisäiliö,
hallinnointi- ja huoltojärjestelmä, vakituinen palokunta.)

Ensimmäinen kunnallinen palonsammutusjoukko muodostettiin vuonna 1686 Wieniin.
Kysymyksessä ei ollut kasarmoitu palokunta, vaan muutamien vakituisen "palosotilaiden"
muodostama ryhmä. Ensimmäinen varsinainen vakinainen ammattipalokunta sitten keisari
Augustuksen palokunnan perustettiin vuonna 1699 Pariisiin. Palokunnan perusti
teollisuusmies F. Dumoriez du Perrier ja sen vahvuus oli 60 miestä. Vuonna 1716 Pariisin
ammattipalokunta korvattiin suuremmalla, sotilaallisesti järjestetyllä palokunnalla, joka oli
jaettu eri osiin kaupunkia kuten Augustuksenkin palokunta Roomassa. Myöhemmin
palokunta liitettiin myös muodollisesti armeijaan. Vuosina 1811 ja 1850 palokuntaa
järjesteltiin uudelleen ja siitä muodostettiin sotilaallinen yksikkö, jalkaväenrykmentti.210

Vuonna 1850 valmistui myös Pariisin 1000 kuutiometrin valurautainen vesisäiliö, tosin
lähinnä rautateiden tarpeisiin.211 Toinen vakinainen palokunta perustettiin Wieniin
1757.212 Lontoossa oli pian vuoden 1666 suurpalon jälkeen useita eri vakuutusyhtiöiden
palokuntia, jotka hoitivat tulipalojen sammutuksen aina vuoteen 1833 saakka. Tällöin
                                                          
206. Esim. Hendricks, Roman water system, s.1-12.
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s.37-38.
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rakennetussa kaupunginosassa. Kaupungin neljästätoista piiristä tuhoutui kymmenen ja rakennuskannasta noin 20-50
prosenttia. Palo vaikutti merkittävästi kaupunkikuvaan, sillä keisari Nero aloitti laajan keskustan uudelleenrakentamisen, jota
kesti 70 vuotta. Asuinrakennukset poistuivat keskustasta torien, palatsien ja amfiteatterien tieltä.

210. Brandsjö, s.9-10; Lehtonen 1978, s.9-10.
211. Asola 1999, s.43-44.
212. Lehtonen 1978, s.9-10.
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vakuutusyhtiöt pääsivät yhteisymmärrykseen eri palokuntien yhdistämisestä koko Lontoon
yhteiseksi palokunnaksi. Palokunta sai nimekseen The London Fire Engine
Establishment.213 Kyseessä oli varsin moderni järjestelmä, mikä olikin tarpeen, sillä
kaupungin väkiluku oli ylittänyt miljoonan rajan vuonna 1800. (Luokitus: modernin
järjestelmän mukaisia piirteitä: hallinnointi- ja huoltojärjestelmä, vakituinen palokunta.)

Turun palon opetukset

Kaupunkien pohjakaavoihin alettiin Ruotsi-Suomessa kiinnittää huomiota kuningas Juhana
III:n aikana 1500-luvun jälkipuolella. Paloturvallisuus ja esteettiset vaatimukset nousivat
vähitellen esille kaupunkisuunnittelussa. Varsinainen kaupunkien asemakaavoitus alkoi
kuitenkin 1600-luvulla, jolloin Hollannin mallin mukaista ruutuasemakaavaa yritettiin
soveltaa Suomen kaupunkeihin. Valtiovalta vaati säännöllisyyttä ja edustavuutta
asemakaavoihin, koska se halusi suurvalta-aseman näkyvän myös kaupunkikuvassa.
Rakentamisen säännöllisyys helpotti suuresti sammutusväen pääsyä palopaikalle.
Keskitetty hallintojärjestelmä edisti kaupunkilaitoksen kehittymistä. Suomessa
ruutuasemakaavan läpimurto ajoittuu kenraalikuvernööri Pietari Brahen aikaan, sillä
saavuttuaan Turkuun vuonna 1637 ryhtyi hän suunnittelemaan uutta kaavaa kaupungille ja
vähän myöhemmin myös muille kaupungeille.214

Useissa Suomen kaupungeissa 1800-luvun alussa riehuneet suuret kaupunkipalot saivat
keisarin määräämään senaatin ja kenraalikuvernöörin velvoittamaan asianomaiset
huolehtimaan paremmin palokalustosta kaupungeissa. Senaatti kehotti maaherroja
jättämään selonteon kaupunkien palokalustosta sekä lähettämään jäljennöksen
palojärjestyksistä. Selontekojen saavuttua todettiin palojärjestysten yleensä täyttävän
vaatimukset, joissa kiinnitettiin huomiota entistä turvallisempaan rakennustapaan,
tehokkaampiin sammutusvälineisiin sekä paremmin harjoitettuun sammutusmiehistöön.
Näin valtiovalta pyrki sekä ajamaan kansalaisten turvallisuutta että säästymään palojen
aiheuttamilta kuluilta, joita erilaiset verohelpotukset ja avustukset aiheuttivat.215

Turun suurpalo sai alkunsa 4. päivänä syyskuuta 1827 Aninkaistenmäellä sijainneesta
ruokatavarakauppias C. G. Hellmannin talosta kello yhdeksän aikoihin illalla. Talo sijaitsi
kaupungin halki virtaavan Aurajoen länsipuolella noin 400 metriä joen rannasta. Suurin
osa Turun kaupungin asutusta, tärkeimmät virastot ja laitokset sijaitsivat joen itäisellä
puolella tuomiokirkon lähellä. Aninkaistenmäen korttelien talot olivat heikosti rakennettuja
puutaloja, joissa oli tuohi, olki- tai turvekatto. Talot sijaitsivat tiheissä rykelmissä.
Hellmanin talossa oli pihakaivo, mutta sen vesi ei riittänyt sammutustyöhön. Koko
kaupunginosassa ei ollut yhtään runsasvetistä kaivoa.216

Turun palokalusto oli tarkastettu vain hieman ennen paloa. Kenraalikuvernööri A.
Zakrevski oli vieraillessaan elokuussa Suomen silloisessa pääkaupungissa Turussa
todennut palokaluston moitteettomaksi. Myös organisaatio tuntuu pystyneen nopeaan
toimintaan, sillä palovartijan kiirehtiessä tekemään ilmoitusta tulipalosta Aninkaisten
rinteellä häntä vastaan tuli Ylisellä sillalla (Kirkkosillan edeltäjä) vastaan akatemian
paloruisku miehistöineen. Palon jälkeen seuranneessa oikeudenkäynnissä, jossa etsittiin
syyllistä palon syttymiseen, kertoi rouva Hellman tuulen lennättäneen läheisestä talosta
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kipinöitä navetan heinäparvelle. Hieman ennen yhdeksää tämä tunsi savun hajua ja kiirehti
ulos. Nähdessään savua tulevan navetasta, hän huusi talonväkeä paikalle. Muuan rengeistä
juoksi navettaan päästämään karjan vapaaksi ja sammuttamaan paloa. Sammutusyritykset
olivat kuitenkin turhia. Myöskään paikalle hälytetyt naapurit eivät pystyneet taltuttamaan
hyvää vauhtia levinnyttä tulta. Huomattuaan palon alkoivat palovartijat soittaa
raatihuoneen ja tuomiokirkon tornikelloja tulipalon merkiksi. Kaupungin ruiskut saapuivat
paikalle palohälytyksen kutsumina.217

Palomiehistön saapuessa paikalle liekit olivat jo saaneet vallan. Voimistuva tuuli puhalsi
savua ja kipinöitä alas mäeltä kaupungin keskustaa kohti. Nopeasti paikalle tuotu suuri
ruisku tukki kapean kadun eikä sitä saatu riittävän lähelle palavia rakennuksia. Rinteen
kaivoista ei saatu riittävästi vettä ruiskulle ja siitä olikin enemmän haittaa kuin hyötyä
sammutusyrityksille. Kaupunginosan palomestarin, hänen alaistensa, talonväen ja muiden
paikalle rientäneiden yrityksistä huolimatta ei palon leviämistä saatu estetyksi.
Sammuttajien kokemattomuuden, palokalujen sopimattomuuden, veden puutteen ja yleisen
tilanahtauden lisäksi sammutustyötä haittasi vielä se, että akatemian ylioppilaat, joista
yleensä oli suuri hyöty palojen sammutuksessa, olivat kesälomalla. Varsin pian
sammuttajille selvisi, ettei korttelia voitu pelastaa myrskyksi muuttuneen tuulen
puhaltaessa savua, kipinöitä ja kekäleitä kohti sammuttajia ja kaupunkia. Uusia paloja
syttyi jatkuvasti. Raskas ja tulokseton sammutustyö masensi sammuttajia. Yksi kerrallaan,
myöhemmin jopa joukkoina, he alkoivat rientää pelastamaan omaisuuttaan. Palotointa
johtava maaherra ei pystynyt estämään sammuttajien poistumista paikalta eikä
säilyttämään kuria. Tässä tilanteessa ylioppilaat olisivat todennäköisesti pysyneet
paikoillaan, koska heillä ei ollut henkilökohtaista omaisuutta pelastettavana palon
kynsistä.218

”Koko rinne Aninkaistenmäen ja joen välissä sekä Multavierun seutu olivat yhtenä
aaltoilevana savun ja moniväristen liekkien merenä, jota kukaan ei voinut lähestyä ja joka
pysähtymättä levisi yhä edemmäs” kertoi eräs silminnäkijä.219 Näyttää siltä, että
kaupunkilaiset uskoivat siltä kohden 40–50 metriä leveän Aurajoen estävän palon
leviämisen joen toiselle puolelle. Näin luultiin, vaikka tuli oli ennenkin levinnyt joen yli,
esimerkiksi vuosina 1593, 1656 ja 1728.220

Palohälytyksestä oli kulunut noin kolme tuntia kun professori C. G. Hällströmin talo
joen itäisellä rannalla syttyi tuleen. Hällströmin talo oli korkea kaksikerroksinen puutalo,
jossa oli laudoista tehty mansardi- eli taitekatto. Vuoden 1805 palojärjestyksessä tällaiset
katot sekä kaksikerroksiset puutalot oli kielletty. Niiden rakentaminen oli lopetettu, mutta
ennen palojärjestyksen voimaantuloa tehtyjä vaarallisia taloja oli vielä vuonna 1827 paljon.
Hällströmin talosta tuli levisi nopeasti mm. vaivaistaloon ja koulurakennukseen ja sitten
tuomiokirkkoon. Silloin taistelu tulta vastaan oli hävitty. Yhtä tuomiokirkkoa suojelevaa
ruiskua lukuun ottamatta kaupungin koko sammutuskalusto oli joen länsirannalla. Niinpä
tuli pääsi lähes esteettä kaupungin keskustaan. Tuomiokirkon kellon kolmen lyönnit
aamuyöllä jäivät sen viimeisiksi: tornin yläosa luhistui. Samaan aikaan pohjoinen kortteli
oli täysin tulen vallassa ja etelässä tuli levisi kohti Uuttatoria ja joen rantaa. Joen
itäpuolella paloi kirkkokortteli, ja tuli lähestyi uhkaavasti Uudenmaankatua, jolloin

                                                          
217. Heervä 1988a, s.18; Nikula, s.35-36, 257.
218. Heervä 1988a, s.18-20; Nuoreva, s.29.
219. Nikula, s.36.
220. Heervä 1988a, s.20; Nikula, s.36-38.
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akatemia oli vaaravyöhykkeessä. Aamun koittaessa myös joen yli vievä silta syttyi tuleen
ja tuhoutui. Tällöin tuli pääsi joen itäpuolella oleviin kortteleihin myös tältä suunnalta.221

Palo saavutti aamuyöllä akatemiarakennuksen. Rautaiset ikkunaluukut, joiden oli määrä
taata kirjastohuoneiden paloturvallisuus, olivat kaikki auki. Pääosa yliopiston arkistoa
ehdittiin pelastaa, mutta kirjasto sen sijaan tuhoutui täysin.222 Kello 15 keskiviikkoiltana
eli 18 tunnin kuluttua palon syttymisestä oli sammutusmiehistö päässyt laantuvan tulipalon
herraksi.223

Palotoimen ämpärijärjestelmä oli osoittautunut täysin riittämättömäksi Turussa. Mutta
mitä sen tilalle?

Turun palo 1827 on suurin Pohjoismaissa sattunut kaupunkipalo. Palossa tuhoutui 253
kivi- tai tiilirakennusta ja 2 290 puurakennusta sekä tuomiokirkko, akatemian talo ja
kirjasto sekä lääninkanslia. Kaupungin taloista säilyi vain noin neljännes. Säästyneissä
rakennuksissa oli poikkeuksetta tiili-, liuskekivi- tai peltikatto. Tuhoisa suurpalo vaati
myös ihmisuhrinsa, sillä palossa kuoli 17 ihmistä ja satoja loukkaantui. Turussa oli tuolloin
kirjoilla vajaa 12 000 asukasta.224

Heti suurpalon jälkeen 1827 syyskuussa kenraalikuvernööri Zakrevski luetteli
kirjeessään keisarille ne periaatteet, joiden mukaan rakennusylihallituksen intendentti C. L.
Engel suunnitteli Turun uuden asemakaavan. Kenraalikuvernööri katsoi, että Turun palon
tuhoisaan leviämiseen oli vaikuttanut kaupungin katujen kapeus sekä tonttien ahtaus ja
jaotus. Tuhot olivat vähäisemmät siellä, missä kadut olivat leveämmät taikka tontit
tilavammat. Myös puutarhat hän oli havainnut tehokkaiksi tulipalojen pysäyttäjiksi. Näitä
ajatuksia noudatellen Engel suunnitteli kaupungille ruutuasemakaavan, jonka suurimpien
poikkikatujen leveydeksi määrättiin 24 metriä ja pienempien 18 metriä. Neljään tonttiin
jaetuista kortteleista tehtiin paloturvallisuuden takia entistä tilavampia. Koska korttelien
sisälle haluttiin rakentaa paloeste, sai vain tontin kolmelle reunalle rakentaa: neljännelle
reunalle piti jättää leveä lehtipuuistutus eli palokuja. Kesällä kipinät pysähtyivät puiden
lehtiin, jolloin palon leviäminen tuulen mukana vaikeutui.225

Turun kukkulat jätettiin Aninkaistenmäkeä lukuun ottamatta rakentamatta. Myöskään
Aurajoen rantaan ei enää saanut rakentaa. Tulen leviäminen joen yli koetettiin estää myös
istuttamalla rantakatujen ja rannan väliin lehmuksia ja jalavia.226 Tonttipolitiikaltaan
järjestelyt olivat Suomessa uraa uurtavia, sillä maistraatti pakkolunasti kaikki palaneet
tontit vähitellen palon jälkeen ja myi uuden asemakaavan mukaiset tontit huutokaupassa.
Tätä ei ollut tapahtunut koskaan aikaisemmin Suomessa. Turun palosta saatiin lopullinen
syy toteuttaa Pietarissa jo muutamia vuosia kypsynyt suunnitelma Yliopiston
muuttamisesta Helsinkiin.227

Palovakuutuskysymys tuli ajankohtaiseksi heti Turun palon jälkeen. Useimmat julkiset
rakennukset, tuomiokirkkoa ja uutta akatemiantaloa lukuun ottamatta, sekä 46 palanutta
turkulaistaloa oli vakuutettu vuonna 1809 perustetussa Suomen Palovakuutuskonttorissa.

                                                          
221. Dahlström, s.91; Heervä 1988a, s.20; Nikula, s.36-38.
222. Knapas 1989a, s.230.
223. Heervä 1988a, s.21; Nikula, s.38.
224. Heervä 1988a, s.21; Nikula, s.36-44. Omaisuutta ryöstettiin laajassa mittakaavassa. Sotaväki komennettiin yleensä

sammuttamaan paloa, mutta tällä kertaa venäläinen sotaväki ei ollut kurinalaista. Koska kaupunkilaisten hevoset oli palon
alkaessa viety vesitynnyrien vetäjiksi, ei suurempaa irtaimistoa juurikaan saatu pelastettua.

225. Heervä 1988a, s.24. Aikaisemmin Suomessa maksimileveytenä oli 12 metriä.
226. Heervä 1988a, s.24-26.
227. Knapas 1987, s.269-270; Knapas 1989a, s.254-255; Knapas 1989b, s.755.



KAUPUNKI JA VESIONGELMAN RATKAISUYRITYKSET                                   61

Sillä ei ollut mitään mahdollisuuksia vastata omin varoin sitoumuksistaan. Valtio ratkaisi
ongelman antamalla yli puolet korvaussummasta palovakuutuskonttorin käytettäväksi
yksityisten vakuutustenottajien hyväksi. Suomen Palovakuutuskonttori lopetettiin
havaittujen heikkouksien takia ja sen tilalle perustettiin Suomen Suuriruhtinaskunnan
Yleinen Paloapuyhtiö vuonna 1832.228  Myöhemmin kaupungit saivat edullista rahoitusta
vesilaitoksien perustamiseen juuri tältä paloapuyhtiöltä. Ämpärijärjestelmää ei pystytty
vielä korvaamaan, mutta erilaisilla tavoilla pyrittiin vahinkoja rajoittamaan ennakolta sekä
huolehtimaan palon uhreista. Nämä toimet eivät kuitenkaan riittäneet, vaan itse
järjestelmään oli saatava muutos: veden puute ja organisoidun sammutusjoukon puute
olivat edelleen ongelmina.

Vaikka Turun palon ja Turun VPK:n perustamisen välillä kului aikaa kymmenen vuotta,
katsoo VPK:a tutkinut Heervä palon olleen todennäköisesti tärkein yksittäinen innoittaja
VPK:n perustamiselle. VPK:n organisaatio suunniteltiin heti alusta alkaen sellaiseksi, että
se pystyisi korjaamaan Turun palossa havaitut puutteet.229 Turun palon aikaan kaikkien
asukkaiden velvollisuus oli osallistua palojen sammutukseen. Palojärjestyksissä annettiin
ohjeita menettelystä tulipalojen aikana. Turun 1827 palon aikana oli voimassa vuoden
1805 palojärjestys, jonka mukaan vastuu paloturvallisuudesta ja sammutustoimesta oli
ensisijaisesti palotoimikunnalla, joka vastasi nykyistä kunnallista palolautakuntaa. Kaikki
talonomistajat osallistuivat palosuojelun kustannuksiin. Toimikunta hankki varansa
verottamalla talonomistajia.230 Myös tästä syystä talonomistajat olivat yleensä innokkaita
vesilaitoksen perustamisen kannattajia.

Suomen muutkin kaupungit paloivat joko kokonaan tai osittain varsin usein. Suomen
vanhin ja pitkään myös suurin kaupunki Turku paloi pahoin jopa kahdenkymmenen
vuoden välein. Kovia koki myös moni muu kaupunki, kuten Viipuri, Turku, Helsinki, Pori,
Oulu, Savonlinna, Lappeenranta, Tampere, Hämeenlinna, Uusikaupunki, Loviisa ja Vaasa.
Vedenpuute vaivasi sammutusta yleisesti.231 Taulukossa 2.1. on lueteltu joitakin keskeisiä
kaupunkipaloja Suomessa.

Taulukossa ei ole lueteltu sotatapahtumista 1808–1809 ja 1918 aiheutuneita suurpaloja.
Epätäydellinen luettelo on koottu eri kaupunkien historioista, kaikista paloista ei mainita
muita tietoja kuin, että kyseessä oli suuri palo tai suurpalo.

Tulipaloluettelo on murheellista luettavaa. Kuisma katsookin puukaupunkien olleen
perimmältään osa pohjoisen havumetsän ekosysteemiä.232 Tulipalojen syitä ja
leviämistapoja tarkasteltaessa ei voi välttyä ajatukselta, että kaivojen ja ämpärijärjestelmän
varassa oleva palotoimi ei riittänyt tarjoamaan riittävää turvaa kaupungeille. Myöskään
luonnon vesilähteet tai vesistöt eivät riittäneet tulen sammuttamiseen. Kunnollisen turvan
tarjosi vasta vesihuollon moderniin järjestelmään kiinteästi liittyvä moderni palotoimi.

                                                          
228. Nikula, s.46-47; Nuoreva, s.28. Tukholman yleisessä palovakuutusrahastossa vakuutetut palon vahingoittamat 146

turkulaistaloa saivat vuoden 1829 alusta alkaen useissa erissä korvausmäärästä vain 87.3 % yhtiön vaikeuksien takia. Myös
Ruotsissa oli riehunut vaikea kaupunkipalo.

229. Heervä 1988a, s.22.
230. Juuti, s.12-13. Noin puolet Turun palotoimikunnan kuluista meni palkanmaksuun. Palovartijoiden ja tornivartijoiden palkka oli

pieni, koska heidän tehtäviään pidettiin helppoina: vartijoidenhan tarvitsi vain tähystää ja hälyttää, mutta ei osallistua itse
sammutukseen. Vartijoiksi palkattiin varsin usein vanhoja sotilaita ja jopa raajarikkoisia. Palkat ilmaisivat pikemminkin
tehtävään kohdistuvaa arvostusta kuin toimenhaltijan välitöntä merkitystä palotoimelle ja koko kaupungin turvallisuudelle.

231. Juuti, s.12-13; Härkäpää, s.20-24; Huittinen & Teinilä-Huittinen, s.131, 156; Nuoreva, s.221-222; Pesälä, s.21-22; Rasila 1984,
s.158-160; Voionmaa 1929, s.431-435.

232. Kuisma, s.159-160.
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Taulukko 2.1. Suomen suurimmat kaupunkipalot

kaupunki vuosi syy tuhot
Turku 1318 sotatoimet koko kaupunki
Turku 1429 koko kaupunki
Turku 1443 koko kaupunki
Turku 1458 salama koko kaupunki
Turku 1493 suuria tuhoja
Turku 1509 sotatoimet koko kaupunki
Turku 1522 sotatoimet koko kaupunki
Turku 1546 kaupungin eteläosa
Turku 1549 Mätäjärven kortteli
Turku 1552 Aninkaisten kortteli
Turku 1565 suuri osa kaupunkia
Turku 1569 suuri osa kaupunkia
Turku 1576 suuri osa kaupunkia
Turku 1582 suuri osa kaupunkia
Turku 1592 1/4 kaupunkia
Turku 1593 koko kaupunki
Turku 1600 koko kaupunki
Turku 1601 Mätäjärven kortteli
Turku 1603 Mätäjärven- ja luostarikorttelit
Turku 1618 Suuria tuhoja kirkkokadulla
Turku 1624 Mätäjärven korttelissa 90 taloa
Viipuri 1627 Vanha kaupunki osittain
Viipuri 1628 Vanha kaupunki, Valli ja Siikaniemi
Viipuri 1652 ”tulen lainaaminen” noin 300 taloa
Helsinki 1654 45 taloa, n. 3/4 uudesta Helsingistä
Savonlinna 1654
Turku 1655 suurin osa kaupunkia
Turku 1656 450 taloa, lähes koko joen kaakkoispuoli
Turku 1664 Luostarikorttelissa lähes 400 aittaa
Turku 1678 243 taloa Tuomiokirkon läheltä
Viipuri 1678 n. 100000 kuparitaalerin vahingot, mm. raatihuone
Turku 1681 Yht. 700-800 taloa, vain 1/6 kaupungista säästyi
Viipuri 1689 n.40 taloa
Viipuri 1690 60 taloa
Turku 1711 n. 150 taloa
Helsinki 1713 sotatoimet kaupunki raunioiksi
Turku 1728 n.140 taloa
Lappeenranta 1729 55 taloa
Helsinki 1761
Turku 1775 152 taloa
Viipuri 1793 tupakointi 176 taloa
Helsinki 1808 61 taloa, 1/4 alueesta
Helsinki 1821 110 taloa, 9/10 alueesta
Oulu 1822 282 kiinteistöä
Turku 1827 2543 rakennusta jne. Tarkummin omassa luvussaan.
Hämeenlinna 1831 tupakointi
Viipuri 1834
Uusikaupunki 1846 salama
Loviisa 1852
Pori 1852 tupakointi
Vaasa 1852
Loviisa 1855
Uusikaupunki 1855 uunin halkeama
Vaasa 1855 salama
Tampere 1865 30 taloa, 516 koditonta
Oulu 1882

Taulukossa ei ole lueteltu sotatapahtumista 1808-1809 ja 1918 aiheutuneita suurpaloja
Epätäydellinen luettelo koottu eri kaupunkien historioista, kaikista paloista ei mainita muita
tietoja kuin, että kyseessä oli suuri palo tai suurpalo
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Kuten edellä kuvatuista tulipaloista voidaan huomata, Suomen kaupungit ovat olleet lähes
samassa tilassa kuin havumetsämme ennen nykyaikaista metsätaloutta: tuhoisa tulipalo
keskimäärin joka 100 vuosi ellei useamminkin,233 toisin sanoen ennen nykyaikaista
metsäpalontorjuntaa. Metsäpalontorjunta saatiin tarkoituksenmukaiselle tasolle vasta 1970-
luvulla suurien metsäpalojen jälkeen. Tämän jälkeen parempi valvonnan taso lisäisi kuluja
enemmän kuin säästettäisiin pienentyneinä metsäpaloina.234 Rinnastus puukaupunkien
suhteesta metsään voidaan viedä vieläkin pidemmälle: puukaupungit olivat perimmältään
osa pohjoisen palaviksi tarkoitettua havumetsän ekosysteemiä. Vielä vuonna 1750
Suomessa oli vain alle sata kivirakennusta.235 Kaupunkipalot saatiin kuriin useita
vuosikymmeniä aikaisemmin kuin metsäpalot, mm. rakennussäännösten ja asemakaavojen
kehityttyä ottamaan huomioon paloturvallisuus sekä vesilaitosten ja palolaitosten
perustamisen jälkeen.

Kivitalojen rakentamisen ja rakennusmääräysten, palokuntien ja vesilaitosten myötä
suuret kaupunkipalot ovat vähentyneet lähes olemattomiin. Niiden tilalle ovat kuitenkin
tulleet erilaiset muut nopeata ja tehokasta pelastustoimintaa vaativat onnettomuudet, jotka
eivät enää kuulu tämän tutkimuksen piiriin.236

Asetus kaupunkien rakentamisen perusteista 1856

Venäjän liitettyä Suomen itseensä 1809 pääkaupungiksi julistettiin Helsinki vuonna 1812
ja sen uudelleenrakentamiselle asetettiin kunnianhimoiset tavoitteet. Vaasan ja Porin palot
1852 johtivat siihen, että tällä välin kehitetty paloja ehkäisevä asemakaavajärjestelmä
säädettiin yleisesti noudatettavaksi vuoden 1856 asetuksella kaupunkien rakentamisen
yleisistä perusteista. Asetuksen pääperiaatteena oli jakaa kaupunki lehtipuin istutetuilla
suojavyöhykkeillä useampaan pienempään osaan niin, että tulipalo voitiin helpommin
rajoittaa vyöhykkeiden sisään. Asemakaavoitettu alue jaettiin 36 metriä leveiden,
vähintään kaksin lehtipuurivein istutettujen katujen avulla pienempiin lohkoihin, joiden
suuruus oli yleensä enintään puoli neliökilometriä. Lohkojen sisällä korttelit erotettiin
toisistaan vähintään 18 metriä leveillä kaduilla ja joka toisessa korttelissa tontit eristettiin
toisistaan lehtipuin istutettujen suojavyöhykkeiden avulla. Yhteensä suojavyöhykkeiden
tuli muodostaa tavallisesti 12 metriä leveä vyöhyke, joka korttelin keskiviivassa saattoi
olla vieläkin leveämpi (esimerkiksi Viipurissa 18 metriä). Asetuksen myötä palokadut ja -
kujat tulivat entistä laajemmin käyttöön, kaupunkien keskustan rakennukset vaadittiin
rakennettavaksi ainakin osittain kivestä sekä määrättiin, että kaivoja ja muita
vedennostolaitteilla varustettuja vedenottopaikkoja tuli olla riittävästi jokaisessa
kaupunginosassa.237 Viemäröinnistä ei löydy mainintoja.

Palopostein varustettuja vesijohtoverkkoja alettiin rakentaa kaupunkeihin 1800-luvun
lopulla. Esimerkiksi Helsinkiin vesijohtoverkosto valmistui vuonna 1876, Tampereelle

                                                          
233. Katko 1996, s.40.
234. Juuti, s.77-78.
235. Kuisma, s.159-160.
236. Juuti, s.14. Muutosta kuvaa myös se seikka, että vain pieni murto-osa palokuntien, nyk. pelastuslaitosten hälytysajoista liittyy

tulipalojen sammuttamiseen. Enemmistö hälytyksistä onkin pelastustehtäviä, mitä kuvaa myös laitosten nimenmuutokset.
Asiasta tarkemmin ks. Juuti.

237. Meurman, s.244-245; Kautto, s.52-53. Korttelin tonttimäärä rajoitettiin yleensä kuuteen tai neljään ja tontin suuruudeksi
määrättiin tavallisesti noin 2220 m2. Kaupungin laitamilla sallittiin pienemmät, noin 420 m2:n tontit, joiden palosolan leveys
oli vain kolme metriä ja rakennusten välit siten kuusi metriä. Myös kadut saivat olla kapeampia, 12 metriä leveitä.
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(matalapainelaitos, protojärjestelmä) vuonna 1882 ja Turkuun vuonna 1903. Tampereella
VPK harjoitteli ahkerasti vanhan vesijohdon hyväksikäyttöä tulipalotapauksissa.238

Matalapaineinen vesijohto ei kuitenkaan riittänyt sellaisenaan antamaan tarvittavaa
vedenpainetta tulipalojen sammutukseen, vaan edelleen tarvittiin erillisiä ruiskuja yms.
Tampereella vasta korkeapainelaitos 1898 toi sammutukseen vettä riittävällä paineella
sinne, minne vesijohtoverkkokin ulottui – ilman muuta apuvälinettä kuin palopostiin
liitettyä letkua. Tämä ei tietenkään poistanut erilaisten ruiskujen tarvetta. Näin palotoimen
moderni järjestelmä kävi mahdolliseksi.

Helsingin vuonna 1861 perustettu vakinainen palokunta oli lajissaan Suomen
ensimmäinen. Turkuun perustettiin vakinainen palokunta vuonna 1869, Viipuriin 1881 ja
Tampereelle vuonna 1898. Usein painevesijohdon ja vakinaisen palokunnan perustaminen
kaupungeissa liittyivät toisiinsa (ks. taulukko 3.2.). Tampereella molemmat perustettiin
jopa samana vuonna. Yleisen sammutusvelvollisuuden ja luottamusmiesjärjestelmän
perustalta asukkaat olivat usein välinpitämättömiä tulipalon sattuessa. Vedenkannosta ja
kuljetuksesta ja sammutusvelvollisuudesta vapautuminen oli suuri helpotus
kaupunkilaisille. Se merkitsi kaupunkilaisille paitsi lisääntynyttä mukavuutta, myös
lisääntynyttä turvallisuutta paremman paloturvallisuuden ja paremman veden muodossa.
Kaupungeille se merkitsi mm. melko nopeasti parantuvaa terveydellistä tilannetta ja
kohennusta kaupunkikuvassa. Tampereella tämä prosessi oli varsin pitkä.

On kuitenkin muistettava, että vesijohto ja palokunta auttoivat pääasiassa vain virallista
kaupunkialuetta ja että kaupungin rajojen ulkopuoliset työläisasuinalueet olivat pitkään
ilman näitä elintärkeitä peruspalveluita. Esimerkiksi Pispalassa asukkaat ratkaisivat
vesipulan ja palosuojelun omin avuin. Vesipula ja puutteellinen paloturvallisuus olivat
vielä pitkään vesi- ja palolaitosten perustamisen jälkeen ongelmia myös kaupungin rajojen
sisälläkin ydinkeskustan ulkopuolella. Esimerkiksi Helsingissä 1880- ja 90-luvuilla
Sörnäisissä ja Kalliossa tulipalot pääsivät riehumaan ennen palokunnan tuloa, sillä
Kruununhaan paloasemalta oli pitkä matka sammutustyöhön. Vedensaanti oli vaikeaa, kun
vesijohtoverkko laajeni hitaasti Kallioon. Myös puurakennukset sai rakentaa Kalliossa ja
Harjussa lähemmäs toisiaan kuin muualla kaupungissa, sillä "tahdottiin valmistaa
työtätekevälle luokalle mahdollisuutta rakentaa huokeampia asuntoja, kuin mikä
varsinaisessa kaupungissa oli mahdollista.” Alueelle ei saanut edes vakuutusta ennen
ensimmäisen paloaseman valmistumista Viertotien varteen vuosina 1891–1893. Tämän
jälkeen Kaupunkien Yleinen Paloapuyhdistys alkoi myöntää vakuutuksia ja kun palokunta
oli lähellä, saatiin monet uhkaavat tulipalot sammutetuksi ja ”tuhansien köyhien kodit
tulen tuholta varjelluksi.”239 Näin kaupunki tasa-arvoistui myös turvallisuuden osalta.
Paljon oli kuitenkin jäljellä tehtävää mm. viemäröinnissä.

                                                          
238. Lehtonen 1978, s.14-15; Nuoreva, s.40 ja 96; Sinisalo 1973, s.5-41.
239. Waris 1932, s.208.
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Kuva 2.2. Tampereen tonttikartta 1800-luvun lopulta

Kartassa näkyy myös kaupungin ojat ja ensimmäiset suuret tehtaat. Pellavatehdas (oik.
yläkulma), myöh. Tampella syntyi puuvillatehdasta (Finlaysonia) vastapäätä yläkosken var-
relle vuonna 1861, Verkatehdas alakosken itärannalle vuonna 1858 ja puuvillatehdas
Lapinniemeen Näsijärven rannalle 1899. Kartassa vanha jo 1783 perustettu lumppupaperi-
tehdas (Frenckell) sijoittuu hieman puuvillatehdasta alemmas. Varsinainen paperi- ja
kartonkitehdas nousi myöhemmin kartassa näkyvän asfalttitehtaan tienoille 1874 alkaen
(myöh. Tako). Työssä esiintyvät kaupunginosat selviävät kuvasta 3.5. Lähde Rasila 1984,
s.155.
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2.3. JÄTEVEDET OJISSA

Viemäröinnin ämpärijärjestelmä Tampereella

Viemärilaitos alkoi kehittyä avonaisista luonnon ojista, joita virtasi vanhan kaupungin
pohjoisosista Pyhäjärveen, Nalkalantorin rantaan ja paperitehtaan kohdalta koskeen.
Vuosien vieriessä ja Tampereen kasvaessa ojia oiottiin, luotiin auki ja kansitettiin, mutta
nämä toimenpiteet eivät riittäneet ja erilainen "lika ja saasta" valtasivat alaa. Tampereen
asukkaat kärsivät "suurta haittaa" likaisista lätäköistä ja tulvivista ojista, mutta vasta
"huutava hätä sai heidät koskemaan luojan laatimaan viemärilaitokseen", ts. ojiin.240 (ks.
kuva 2.2.)

Kun Tampereen kaupungin perustamista suunniteltiin, varattiin asuintontteja 56
porvarille. Heti kaupungin perustamisen jälkeen tontin tarvitsijoita oli kuitenkin
huomattavasti enemmän eli 80. Maaherra ratkaisi ongelman jakamalla suurimmat tontit
kahtia tai jakamalla kaksi tonttia kolmeksi. Näin kaikki halukkaat saivat tontin, mutta
suunniteltu symmetria kärsi tästä syyskuussa 1780 tehdystä toimituksesta. Maaherra jakoi
asuinpaikat elinkeinon mukaisesti. Vettä tarvitsevat elinkeinon harjoittajat sijoitettiin
veden äärelle ja tulta työssään käyttävät aivan kaupungin äärimmäiselle laidalle. Vaikka
tilaa myöhempiin aikoihin verrattuna oli vähintäänkin riittävästi, asuivat silloiset
tamperelaiset mielestään ahtaasti. Kaupunki laajeni jatkuvasti, vaikkakaan ei tulevaa
kasvua silmälläpitäen riittävän suunnitelmallisesti.

Vuosina 1804–1807 tehtiin laajennus, joka toi useita lisätontteja ja jonka ansiosta kadut
saatiin pääasiassa jatketuksi suorissa linjoissa. Kaupunki rakennettiin etupäässä kuiville
pelloille ja niityille, mutta mukaan mahtui myös kosteita seutuja, jotka eivät olleet
haluttuja asuinpaikkoja. Aluksi nämä kosteammat seudut olivat kokonaan vailla asutusta
tai hyvin harvaan asuttuja. Purot ja ojat virtasivat vapaasti omia reittejään tonttien halki ja
katujen poikki. Sinne tänne oli rakennettu siltoja ja rumpuja. Suuri puro, joka on merkitty
jo vanhimpiin tiluskarttoihin, virtasi rauhassa vanhaa uomaansa kaupungin rajojen
ulkopuolella eikä vielä Ruotsin vallan aikana aiheuttanut ongelmia. Pohjoisosassa kulkevat
purot ja suuret lammikot sen sijaan haittasivat ja aiheuttivat varsinkin sateisina aikoina
paljon vaivaa. Nämä ei-toivotut vedet laskivat suureen lännestä itään virranneeseen ojaan,
joka paperitehtaan kohdalla laski koskeen. Tämä oja haittasi mm. pääsyä polttimolle ja
tulvi usein viereisten talojen maille. Ojan aukipidosta, joka tehtiin lapiotyönä, käytiin
lukuisia käräjiä. Myös kaupunki piti laskuojan aukipitämistä tärkeänä tehtävänään. Vaikka
oja aiheutti runsaasti harmia, se ei kuitenkaan ollut tulva-aikoja lukuun ottamatta
kovinkaan leveä: ihmiset huvittelivat hyppimällä ojan yli.241 Kuvassa 2.2. on nähtävissä
kaupungin ojat ja tontit 1800-luvun lopusta.

Kaivoja oli 1830- ja 1840-luvuilla keskikaupungilla lähes jokaisella pihalla. Erillisiä
käymälärakennuksia sen sijaan oli keskikaupungilla vain yksi tänä aikana, yleensä käymälä
oli jonkin muun rakennuksen yhteydessä. Tampereen asukkaat kärsivät likaisista
lätäköistä, vesiperäisistä maista ja muista vastaavista ongelmista, joita yritettiin ratkaista
vuosina 1857 ja 1862, jolloin parannettiin Läntisen- ja Puutarhakatujen risteyskohdasta
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jätevettä paperitehtaan rantaan johtavaa ikivanhaa laskuojaa, vaikkakin huonoin tuloksin.
Tämä kaupungin pahin "lammikkoseutu" säilyi samanlaisena uudistustöistä huolimatta.242

Viemäröinnin hitaan kehityksen aika

Heinäkuun 23. päivänä vuonna 1866 maistraatti perusti terveydellisten olojen parantamista
pohtimaan komitean Sundhetskomitern i Tammerfors, ts. terveyskomitean, joka oli
eräänlainen terveyslautakunnan edeltäjä. Komitea koostui pääasiassa kaupungin
merkkimiehistä ja teki perusteellista työtä terveystilanteen parantamiseksi.243 Sanomia
Tampereelta 31.7.1866 kuvailee komiteaa, joka kansan suussa nimettiin ajan henkeen
sopivasti raittiuslautakunnaksi, seuraavasti:

”[…] valittiin sen jäseniksi, paitsi kaupungin molemmat lääkärit, joista Tohtori Idman
esimieheksi, seuraavat henkilöt, yksi kustakin kaupunginosasta: Aptekari Serlachius, Aptekari
Granberg, Kauppias Enqvist, Värjäri Liljeroos ja Kauppias Hilden. […] Kokemus todistaa, että
yleensä erityisissä kohdissa kasvaneet ja erityisiä töitä tekevät henkilöt ovat muita heikommat
ja kivulloisemmat, niin ovat e.m. kaupunkilaiset yleensä kivulloisempia kuin maalaiset,
käsityöläiset muutamista ammateista kivulloisempia kuin muut, tehtaantyöntekijät kuin muut
työntekijät. Tämän vaikutta suureksi osaksi syyt, joita on mahdotoin poistaa; mutta löytyypä
toisiakin ihmisten terveyden tilaa likeisesti koskevia syitä, joita on mahdollinen muuttaa ja
useinkin vähillä kuluilla parantaa, saati vaan yleisö tulee niitä huomaamaan. Sellaisia
ulkonaisia syitä eli vaikutuksia ovat ilma, vesi, ravinto, asunto ja sen maan laatu, mihin
asunnot ovat rakennetut. Uskoa voivansa kokonaan sulkea taudit olis turhuus; mutta monia
tautia on mahdollinen estää ja yleistä taudillisuutta vähentää. Liikkuvain tautien havaitaan
yleensä ensinnä ja pikemmin tarttuvan niihin, jotka ovat huonoissa varoissa, asuvat ahtaissa ja
nihkeissä huoneissa ja elävät kehnosta ja ravitsemattomasta ruuasta. Meidänkin kaupungista
voisi mainita useita vesiperäiselle asemalle rakennetuita ja ahtaaseen asutuita taloja, joissa
täällä liikkuvat taudit, viimeksi kuumetauti tänä vuonna, erinomattain ovat majailleet.”244

Miasmateorian mukainen oppi tautien syistä tulee näin selkeästi esille. Teorian mukaan
tauteja syntyi juuri märässä ja likaisessa maaperässä orgaanisen aineksen mädäntyessä.245

Kuiva ja puhdas maa olivat turvallisia. Huomio kohdistui moniin tauteihin, mutta kolera ja
lavantauti nähtiin suurimpina uhkina. Vaikka tauteja ei kokonaan edes uskottu voitavan
hävittää, pidettiin tärkeänä kamppailla niitä vastaan rokottamalla ja parantamalla
asuinoloja mm. viemäröinnillä. Englannin esimerkkiä seurattiin tarkoin:

”[…] Mitä varoavaiset toimet voivat matkaansaattaa, sen osoittaa, muista lausumatta,
rokoistutus. Kaikista taudista vaati entisinä aikoina rupuli useimmat uhrit, ja kuolemalta
säästettyin kasvoihin painoi tauti rumistavan merkkinsä. Ne ajat ovat menneet. Vilutauti,
kuumetauti, sekä kuppa ovat sellaisia tautia, joiden yleisempää levenemistä on sopivilla
toimilla mahdollista estää. Englannissa on yleisiä taudin syitä tyystin tarkasteltu, ja siellä tämän
suhteen pidetyt toimet ovat seurattavia. Lontoossa, koko Suomen maata suurammalla
väkiluvuilla, oli kuolevaisuus 50 vuotta takaperin suhteellisesti suurempi kuin useimmissa
muissa kaupungeissa; nyt taas ovat toimet, joihin terveyden edesauttamiseksi siellä on
ryhdytty, tehneet tämän kohdan ihan toiseksi. Euroopan maista suurissa kaupungeissa kuolee
nyt enemmän väkeä kuin Lontoossa. Pääkaupungin tässä suhteessa niin onnelliset kohdat ovat
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kehoittaneet tutkintoihin muissakin osissa Englantia, ja laki on vahvistettu, joka määrää, että
kuolevaisuuden jossakin paisunnasta muutamana vuonna keskimäärin ollen suurempi 23
tuhannelta hengeltä, syytä siihen tarkemmin tutkitaan. Tällaisten terveyden toimen hedelmistä
tahdomme mainita ainoasti yhden. Kolera ilmaantui Englannissa v. 1848 ja 1853. Kahdessa
isommassa toinen toistaan läheisessä kaupungissa raivosi tauti tovin ensimainittuna vuonna.
Sen jälkeen ryhdyttiin suuriin ruokontatoimiin toisessa näistä kaupungeista, toisessa ei.
Koleran 1853 taas tultua Englantiin, kuoli edellisessä kaupungissa ainoasti 10, mutta
jälkimäisessä 2000 henkeä, muita samanlaisia esimerkkiä myös Englannista lausumatta. Että
raittiuskomitea on valittu, sepä jo on askel parempaa kohden. Pikaisia ja silmiinpistäviä
seurauksia sen vaikutuksesta älköön kukaan odottako, ne tulevat kuin ehtivät, […] Tässä
kohtaavissa vastuksissa emme saa muistella ainoasti itseämme, vaan erinomattain pienoista nyt
kasvavata sukua, johon laiminlyönneistä raittiuden toimesta syntyneet vahingolliset seuraukset
sattuvat enemmän kuin täysiikäsiin ihmisiin.”246

Englannin tilanne tunnettiin Suomessa ja Tampereella varsin tarkoin. Englannissa tehdyt
toimenpiteet, olivat pitkälti ns. Public Health –idean isän, lakimies E. Chadwickin ja hänen
seuraajiensa liikkeellepanemia. Edellisen kaltaisten mainintojen lisäksi asiasta ilmestyi
myös kirjallisuutta, jossa Englannista alkanutta uudistusta seurattiin huolellisesti.247

Chadwick itse kutsui uutta ajatusmallia ”the sanitary idea”. Englannissa kaupunkien
väkiluku oli kaksinkertaistunut parissa vuosikymmenessä 1800-luvun alussa, asuinolot
työväestön keskuudessa olivat heikot ja taudit riehuivat. Chadwick oli työväen oloja
tutkineen komitean sihteeri ja hän kirjoitti raportin ”The Sanitary Condition of the
Labouring population of Great Britain”. Tutkimusta valmistelivat myös J. Key, N. Arnott
ja S. Smith. Koska tutkimusta pidettiin radikaalina, julkaistiin se vuonna 1842 vain
Chadwickin nimissä. Raportin keskeisiä väittämiä olivat mm. seuraavat: viemäröinnin
puute ja ahtaat asunnot korreloivat tautien, korkeiden kuolleisuuslukujen ja alhaisen
elinikäodotuksen kanssa; surkeat olot johtuivat henkilön luonteessa olevista puutteista;
keskushallinnon oli puututtava tehokkaasti yleisen hygienian ongelmiin.248

Ensimmäinen väittämä erosi selvästi keskiaikaisesta ajattelusta, että taudit olivat
jumalan rangaistus. Viimeinen kohta heitti taisteluhansikkaan hallitukselle: kirjoittaja
halusi estää hällä väliä -suhtautumisen raporttiin.249 Tavoite onnistuikin ja vuonna 1848
perustettiin General Board of Health, jonka johdossa Chadwickin oli vuoteen 1854. Hänen
tavoitteena oli saada yleinen hygienia hallintaan.250 Chadwickin menetelmät purivat, sillä
viemärijärjestelmien käyttöönoton jälkeen kahdessatoista Iso-Britannian kaupungissa
kuolleisuus laski 26:sta 17:ta promilleen.251 Porterin mukaan lavantauti iski kaikkiin

                                                          
246. Sanomia Tampereelta 31.7.1866. Lontoo kärsi vielä kolmesta kolera-epidemiasta 1855, 1866 ja 1872.
247. Hjelt, s.9-51. Sanomia Tampereelta 21.7.1866 artikkelin tiedot ovat peräisin todennäköisesti Hjeltin kirjasta Studier i Allmän

Sundhetsvård.
248. Hamlin, s.1-4, 13; Hendricks, chapter 5.8; Porter, s.117-119.
249. Hendricks, chapter 5.8.
250. Hamlin, s.1-4, 13; ks. myös Porter, s.118-121. Tämä Chadwickin ajaman sanitary movementin tavoitteena ei kuitenkaan ollut
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ikäryhmiin ja varsinkin ihmisiin, jotka elivät likaisissa olosuhteissa. Maaseuduilta
kaupunkeihin 1800-luvulla kurjiin asuinolosuhteisiin muuttanut työväestö kärsi
lavantaudista eniten. Vuoden 1870 jälkeen Iso-Britanniassa kuolleisuus infektiotauteihin
yleensä väheni dramaattisesti.252

Chadwick itse yksinkertaisti teoriaa käytännönläheisemmäksi ja katsoi, että lika on
syypäänä tautien syntymiseen. Siispä liasta oli päästävä eroon. Chadwickin mielestä
tärkeintä oli rakentaa uusia massiivisia viemärijärjestelmiä. Hän uskoi, että nelikulmaiset
viemärit ja laajat tunnelit eivät huuhtoutuneet kunnolla, vaan tarvittiin pieniä,
poikkileikkaukseltaan kapeammalla kärjellään seisovan kananmunanmuotoisia viemäreitä.
Nämä munan- tai ovaalinmuotoiset viemärit tulivat käyttöön myöhemmin Tampereella ja
ne osoittautuivat hyvin toimiviksi. Chadwickin mielestä "vesikuljetus" oli viemäreissä
ainoa hyväksyttävä menetelmä "jätösten" eli ulosteiden poistamiseksi ja hän halusi
saviputket suurten tiilisten sadevesiviemäreiden tilalle. Tämä oli ensimmäinen muutos
viemäröinnissä sitten antiikin aikojen. Hänen mielestään joka taloudessa piti olla riittävästi
vettä viemäreiden tarpeeksi. Raportissa myös kehotettiin johtamaan jätevedet
maanviljelysalueille lannoitteeksi sen sijaan, että ne johdettaisiin vesistöihin. Chadwick
ratkaisi ongelmia pikemminkin kuten insinööri eikä kuten lakimies. Pahoin saastuneiden
jokien puhdistamiseksi hän ehdotti jätevesille vuonna 1870 kolmea menetelmää: suodatus,
imeytys ja kemiallinen puhdistus.253

Monien vaiheiden ja raporttien jälkeen erilaiset terveydenhuoltoa ja viemäröintiä
sivunneet lait korvasi vuoden 1875 terveyslaki, Public Health Act, joka oli Englannin
terveydenhuollon selkäranka seuraavat 50 vuotta. Englannista tämä "sanitary movement"
levisi myös Pohjois-Amerikkaan, jossa L. Shattuck kirjoitti vuonna 1850 raportin "Report
of the Sanitary Commission of Massachusetts". Raportissa huomioitiin erityisesti
Chadwickin rooli.254

Pitkälti Chadwickin alulle paneman liikkeen vuoksi ulosteiden vesikuljetus ja vesivessat
voittivat muunlaiset ratkaisut. Esimerkiksi kompostikäymälöiden ja vastaavien kehittely
keskeytyi lähes tyystin vuosisadan ajaksi. Chadwick loi hitaan kehityksen ajan
protojärjestelmän perusteet, joita käytetään osin vieläkin. Hän myös kylvi modernin
viemäröinnin siemeniä ehdottamalla mm. suodatusta ja kemiallista käsittelyä jätevesien
puhdistukseen.

Viemäriojat

Tampereella "raittiuslautakunta" eli terveyskomitea ryhtyi heti toimiin mm. Lontoon
rohkaisevan esimerkin innoittamana. Ensimmäisenä kohteena olivat kaupungin ojitukseen
liittyvät asiat. Vuodelta 1866 peräisin olevasta kertomuksesta "kaupungin ojituksesta"
saadaan kuva kaupungin viemäreistä ja ojista. Kaupungin perustamisen jälkeen entiset
vapaana virranneet ojat ohjattiin vähitellen kulkemaan pitkin tonttien rajoja käyttämällä
hyväksi katurumpuja ja rakennusten alituksia. Samainen terveyskomitea esitti
mietinnössään viemäriverkostoa rakennettavaksi kaupunkiin. Komitea vetosi siihen, että
lavantauti raivosi pahimmin kaupungin huonoimmin ojitetulla alueella, lammikkoseudulla.
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Raittiuskomitea totesi paljon epäkohtia tutkiessaan kaupungin terveydentilaa. Se antoi
raporttinsa Maistraatille255 27.11.1866 ja listasi seuraavat ongelmat kaupungin
terveysoloissa ja ympäristössä:

”1. Puuttuva eli vaillinainen vedenjuoksu. Sellaisia vajavaisuuksia tavattiin 59 talossa sekä
viallinen ja vaillinainen ojittamisen vetesissä paikoissa, eritenkin uuden kaupungin
länsipuolella, josta vesi juoksee kaupunkiin ja suurien sateitten sattuessa saattaa pihat tulville,
jonkatähden raittiuskomitea katsoi soveliaaksi, että vesi johdettaisiin kaupungin ulkopuolella
joko Näsijärveen tahi Pyhäjärveen ja kaikki valtaojat tehtäisiin niin suoriksi kuin mahdollista.
2. Siistittömyys ja puuttuva pihojen ja palokatujen ruokko, joita puuttuvaisuuksia tavattiin
enemmän kuin 30 talossa ja sikoläättiä 12 talossa.
3. Terveydelle vahingolliset asuinhuoneet. 16 taloa havaittiin sellaisiksi.
4. Asukkailla liian täytetyt asuinhuoneet
5. Vesiperäiset kellarit
6. Huonosti laaditut ja siistittömät sontaruumat, jotka yleensä havaittiin siistittömiksi ja
ruokottomiksi.
7. Saunat. Niiden joukossa tavattiin muuan sauna talosta n:o 19 erinomaisen siistittömänä.
8. Kaivot. Näitä on kaupungissa joka talossa kumminkin yksi ja muutamissa kaksi ja vieläpä
kolmekin.
9. Koskiveden saastuttaminen. Komitea on havainnut, että koskivesi saastutetaan sekä talleista,
hyyskistä ja sontatunkioista että pesulautoista ja värihuoneitten vedestä, jossa on monenlailla
myrkyllisiä aineita, vielä lumppujen pesusta ja vaalennusaineista sekä kaasulaitosten
ruupuista.”256

Raittiuskomitean ehdotuksen johdosta päätti porvaristo seuraavan vuoden tammikuun 30.
päivänä, että maistraatti kaupungin kustannuksella antaisi insinöörin "tasamitata"257 eli
kartoittaa kaupungin sekä kaupungin laajentamiseksi ehdotetun maan. Tämän jälkeen
insinööri tekisi arvion, millä tavalla ja kuinka suurilla kustannuksilla vesi johdettaisiin
kaupungista. Seuraavaksi kuultaisiin porvariston ja talonomistajien mielipiteet. Tämän
jälkeen maistraatti aikoi pakottaa yksityiset talonomistajat juoksuttamaan vedet tontiltaan
kaupungin osoittamiin ojiin 20 markan sakon uhalla. Tampereen Sanomat totesi asiasta:

”Uusille tontille kaupungissa ei saisi rakentaa, ennen kuin pihat ovat täytetyt ja vedenjuoksu
niin järjestetty, ettei vesi seisahdu rakennusten alla, josta rakennusneuvomiesten tulee pitää
tarkka vaari. Asuinhuoneuksille niillä raittiuslautakunnan ehdotuksessa luetelluilla tontilla,
joissa terveydelle vahingollisia asuinhuoneita, naulattaisiin läktilevy päällekirjoituksella
”Terveydelle vahingollinen asumus”, jota levyä asianomaiset 50 markan sakon haastolla
kiellettäisiin ottamasta pois, ennenkun ovat todeksi näyttäneet, että huoneet ovat terveyden
suhteen parannetut, jonka ohesta talonomistajia varotettaisiin pitämään vaaria, ettei huoneissa
osuisi liika määrä väkeä eikä ilmanvaihdatusta vesiperäisissä kellareissa, eritenkin
lämpösempänä vuodenaikana, laimin lyötäisi. […] Kaikki kaivot, joista otetaan vettä
juotavaksi eli ruuanlaittoon, ovat vähintäkin joka kolmas vuosi perattavat, joista palomestarien
tulee pitää huolta ja uppiniskaisuuden sattuessa sitä Maistraatille ilmoittaa.”258

Terveyskomitea oli siis tehnyt perusteellisen ehdotuksen vallitsevan tilanteen
korjaamiseksi. Kaupungin talot ja pihat oli tutkittu ja puutteet ja korjausehdotukset kirjattu
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ylös. Kaikki tämä tähtäsi kunnollisen viemäröinnin järjestämiseen ja sitä kautta yleisen
terveystilanteen parantamiseen. Myös puhtaanapidosta annettiin tarkat määräykset.
Vuonna 1867 porvaristo päätti ehdotuksen mukaisesti ryhtyä toimiin viemäriverkon
suunnittelemiseksi. Katovuodet kuitenkin lykkäsivät asiaa kuten vesijohtosuunnitelmiakin,
ja "maanpunnitus" eli korkeussuhteiden mittaus vei aikaa. Vuonna 1873 valmistui
maanmittarin laatima suunnitelma, jonka mukaan avattaisiin kaksi viemäriä: avoviemäri
Mustalahden torilta pitkin Esplanadia ja Rantakatua Nalkalan torin rantaan ja toinen
maanalainen viemäri Puutarhakadun takaa Itäistäkatua pitkin Laukontorin avonaiseen
ojaan saakka. Vuonna 1875 laadittiin taas viemärisuunnitelmia. Ehdotettiin, että
viemäriputki kulkisi Kauppakadulta tontin nro 135 läpi yli Hämeenkadun sekä ”sittemmin
pitkin palokatua yli Hallituskadun vastaantulevaan avoimeen viemäriojaan”. Asiaa
pohtinut valmistelukomitea ja sen puolesta L. J. Hammaren esittivät: ”Afloppskanal” eli
Viemärikanaali – otsikolla, että

”Kyseessäoleva viemärijohto pitää rakentaa insinööri Ahlbergin ehdotuksen mukaan
kiilakivistä (kilad sten), jolloin sen kestävyys siten saadaan kieltämättä moninkertaiseksi,
kieltämättä kiilakivien käytöllä saavutettava lisääntynyt kestävyys moninkertaisesti korvaa
nousseet kustannukset. Koska rahavarat tällä hetkellä eivät anna myöden koko rännin
toteuttamista yhdellä kertaa, valiokunta ehdottaa, että aluksi rakennetaan vain se osa, joka
kulkee läpi Hallituskadun sekä jatkuu avoimeen ojaan, joka sijaitsee kolleega Stolpen ja
levyseppä Iskanderin pihojen välissä, sekä Paleniuksen ja Sjöblomin talojen välissä, työn
mainitun osan loppuun saattaminen on välttämätöntä, ehdotammekin, että muun  putken
rakentaminen jätetään toistaiseksi. Siten nyt käsillä oleva työ lienee aloitettava tulevana
keväänä, […] urakoitsija hankkii tarvittavat materiaalit, kiilakivet, soran ja sammalen ja
valiokunta ehdottaa, että työ annettaisiin urakalla jollekkin henkilölle, jolla on asiantuntemusta.
Tampereella 10. Elokuuta 1875, Valmistelukomitean puolesta L.J. Hammaren.”259

Seuraavana vuonna 1876 ryhdyttiin rakentamaan viemäreitä pääasiassa vuoden 1873
viemärisuunnitelman mukaan. Vuonna 1880 piirrettyyn kaupungin karttaan oli merkitty
kolme pääviemäriä: vanha paperitehtaalle laskeva viemäri, itäisen kadun viemäri, jolla oli
kauppakadulta tuleva sivuhaara ja kaksi suuhaaraa Laukontorin tienoolle sekä Esplanadin -
Rantakadun viemäri.

Tehdyt muutokset eivät juuri tuoneet hygieniaan parannusta. Voionmaa toteaakin, että
tämä puutteellisesti rakennettu viemäriverkko ei riittänyt kaupungin tarpeisiin. Valtio asetti
myös paineita kaupungin viemäriverkon kehitykselle: vuoden 1879
terveydenhoitoasetuksen mukaan kaupungin oli laadittava kymmenen vuoden kuluessa
asutusta vastaava viemärisuunnitelma. Kaupungin hallinnossa viemäröinnin puutteiden
aiheuttamat ongelmat ja valtion vaatimukset otettiin vakavasti: aina 1880-luvun alusta
terveydenhuoltolautakunta kehotti toistuvasti kaupunkia laajentamaan ja parantamaan
viemärilaitostaan.260 (Luokitus: protojärjestelmän mukaisia piirteitä: sekaviemäröinti, ei
puhdistusta.)

                                                          
259. TKA, Valt.PTK.18.8.1875. Lars Johan Hammarén (1833-1906), liikemies, kauppaneuvos, valtiopäivillä Tampereen edustajana

1872, 1877-1878, 1882 ja 1885. TKa valt. pj. 1879-1890.
260. Voionmaa 1907-1910, s.558-560; Keisarillisen Majesteetin Armollinen Asetus terveydenhoidosta Suomenmaassa, § 10.
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2.4. ENSIMMÄISET YRITYKSET VESIHUOLLON
       JÄRJESTÄMISEKSI TAMPEREELLA

Tampereen kaivot olivat maankuuluja viheliäisestä ja ”peräti mulkeasta vedestään” 1800-
luvun alkupuolella ja vielä myöhemminkin. Tämä johtui Amurin puolella olleesta suuresta
suosta, ”sen vedet kun melkeinpä valtoiminaan saastuttivat kaupungin katuja, pihoja ja
palokujia”. "Vesikysymys oli jokapäiväinen valituksen aihe" kaupunkilaisten
keskuudessa.261

Ensimmäinen yritys: kaupungin pumppaamo 1835

Tampereella vesihuollon perinteet juontavat juurensa vuoteen 1835. Tällöin pumpattiin
Saksasta hankitulla pumpulla vettä Näsijärven Mältinrannasta puuputkessa torin
pumppukaivoon. Yritys kuitenkin katsottiin epäonnistuneeksi, sillä vettä tuli vähän ja sekin
oli likaista ja haisevaa. Voionmaa toteaa: ”Vielä huonompi onni oli Mältinlahden
pumppulaitoksella ja torikaivolla, joita kolmekymmentäluvulla koetettiin rakentaa,
etupäässä palolaitoksen tarpeeksi; niihin menivät sadat riksit aivan hukkaan.”262

Kyseinen järjestelmä muodostui ilmeisesti kaupungin rakennuttamasta puisesta
kahdeksan tuuman vesijohdosta, joka lähti Mältinrannasta sijaitsevasta pumpusta ja päätyi
torille. Samassa yhteydessä tehtiin kovalla kiireellä myös kaksi avokaivoa. Hanke liittyi
Turun 1827 suurpalon jälkeisiin toimiin, joilla yritettiin parantaa palontorjuntaa.
Kaupunkiin oli hankittu uusi paloruisku ja rakennettu Raatihuoneentorille ruiskuhuone.
Vedensaanti palopaikalle perinteisin keinoin kangerteli melkoisesti. Tästä vesihankkeesta
merkiksi jälkipolville jäi 1840-luvun karttoihin merkiksi ”Stadens pumverk” eli kaupungin
pumppaamo.263 (ks. alkulehden kuva)

Vuoden 1835 vesijohtohanke ajoittuu Tampereen kaupungin voimakkaan kasvukauden
kynnykselle. Tässä vaiheessa maaseutumainen asuminen alkoi muuttua vähitellen kohti
kaupunkimaista. Puukaupunkien toimintaa voidaan verrata maalaistaloon 500-kertaisessa
mittakaavassa. Luonnehdinta sopii myös Tampereeseen. Kun kaupungin koko kasvaa ja
maaseutumainen – tai maalaistalomainen – asuminen alkaa hävitä kaupunkimaisen asu-
misen tieltä, irrottautuu kaupunki aineenvaihdunnallisesti ympäristöstään. Ravinteet eivät
enää palaudu kiertoon esimerkiksi sikojen syötäväksi tai maanparannusaineiksi, vaan ne
poistetaan jätteinä tunkioille, kaatopaikoille ja myöhemmässä vaiheessa viemäriverkostoa

                                                          
261. Murros, s.27-29. Näsijärven veden johtaminen Tampereen kaupunkiin lienee ensi kerran tullut puheeksi jo 1700-luvun

loppupuolella melko pian kaupungin perustamisen jälkeen. Tehtailija Abraham Häggmanilla oli Tampereen paperiruukin
perustamisen ohella oli useita muitakin ruukkisuunnitelmia, muun muassa myllysuunnitelma Tammerkoskeen. Tähän hän ei
kuitenkaan saanut lupaa Hatanpään itselleen pidättämien etuoikeuksien vuoksi. Kerran maaherran puheilla ollessaan hän
kiivaili varsinkin myllyoikeudesta. Maaherra silloin kyllästyneenä patruunan valituksiin vastasi, että "helppoahan
tamperelaisten on päästä Hatanpään etuoikeuksista, jos kaivavat koskelle uuden väylän Kuninkaankatua pitkin, niin sinne ei
Hatanpäällä ole mitään asiaa". Tämä maaherran piloillaan lausuma ajatus ei ottanut tulta Häggmanissa, vaikka Hatanpään
etuoikeudet häntä kiusasivatkin.  "Eikä tästä veden johtamisesta sen jälkeen enää mitään kuulunut."

262. Voionmaa 1929, s.481.
263. TKA Maistraatin päätös 3.4.1837; Kartat TKA, Karta öfev Tammerfors Ström 1842, G. Mohell ja Plan Karta öfer en del af

Tammerfors ström (G. Mohell); Voionmaa 1929, s.481; Jokisen muistio, passim. Vuoden 1835 pumpusta ei ole löytynyt
tarkempia tietoja.



KAUPUNKI JA VESIONGELMAN RATKAISUYRITYKSET                                   73

pitkin vesistöön.264 Aluksi ne kuitenkin imeytyivät maaperään saastuttaen ja pilaten myös
kaivoja. Tampereella oltiin 1830- ja 1940-luvuilla nopeasti kiihtyvän muutoksen alussa.
Teollisuuden kasvun myötä kaupunki kasvoi nopeasti. Muutoksen rajuutta kuvaa hyvin
esimerkiksi väkiluku, joka kasvoi tämän työn tutkimusjakson aikana yli 25-kertaiseksi:
alun noin 1600 asukkaasta yli 40 000 henkeen. Kaupungin nopea kasvuvaihe alkoi Rasilan
mukaan vuonna 1838.265  Jätteiden määrä kasvoi vähintään samassa suhteessa, mikä merkitsi
suuria ongelmia kaupungin yleiselle hygienialle ja maaperän hidasta saastumista sekä muita
ympäristöhaittoja.

Vuonna 1855 Tampereella laitettiin pumppu myös alarantaan. Pumput olivat usein rikki
ja niiden hoito oli kallista. Silti päätettiin asentaa yksi pumppu kumpaankin rantaan, koska
puuvesijohdosta ei tullut kunnollista vettä. Pumput suojattiin myös puukopeilla, jotta niistä
saataisiin vettä myös talvella. Näistä paikoista otettiin myös kaupungin palovesi
tarvittaessa.266 Nämä pumput olivat mitä ilmeisimmin käsipumppuja, joita pumppaamalla
saatiin vettä järvestä kurkottelematta, vaikkakin melko hitaasti.

Mältinrannasta otettiin huonosta alusta huolimatta vettä myös jatkossa. Maistraatin
päätöksessä vuodelta 1837 mainitaan vedenotto Mältinrannasta:

”Peseminen ja sotkenta, nahkain puhdistaminen ja liottaminen, hattujen peseminen ja
sarkain huuhtominen koskessa Mältinrannan vesipumppujen yläpuolella, Särkänsaaresta
alaspäin pitkin rantoja ja katujen päissä aina Brummertín talon kohdalle,kielletään 5 ruplan
hinnalla.” 267

Kyseessä oli selkeästi vielä ämpärijärjestelmä, vaikka vettä siirrettiinkin putkea pitkin.
Laajemmasta jakelusta kuluttajille ei vielä voitu edes haaveilla. Tämä oli kuitenkin selkeä
yritys kohti laajempaa järjestelmää. Mitä ilmeisimmin käsitys siitä, että tilanteeseen tuli
saada muutos, oli voimistumassa. Pesu- ja sotkentakiellosta on pääteltävissä mm. nahkojen
käsittelyn aiheuttaneen haittaa vesistölle ja vedenotolle Mältinrannasta. (Luokitus:
ämpärijärjestelmän mukaisia piirteitä: kaivot, ojat, sammutusjoukot. Protojärjestelmän
mukaisia piirteitä: gravitaatio.)

Senaatti vaati Tampereen kaupungilta lausuntoa vakinaisen palokunnan perustamisesta
vuonna 1853, jolloin se edellytti myös jonkinlaisen vesijohdon olemassaoloa. Jo ennen
1800-luvun puoliväliä käsittelivät sekä ammatinharjoittajat että kaupunginvanhimmat
asiaa. Jälkimmäiset päättivät vuonna 1858 "englantilaisten ja joidenkin kauppiaiden"
aloitteesta anoa senaatilta lainaa vesijohdon rakentamiseksi. Vesijohtoputkia ehdittiin jo
hankkia, mutta suunnitelma kuitenkin lykkääntyi pitkäksi ajaksi. Putki oli tarkoitus
rakentaa Näsijärvestä torille.268

Yksityinen vesilaitos Tampereelle?

Vesijohdon rakentaminen unohtui, kunnes vuoden 1865 tulipalo toi asian jälleen esille.
Tällöin Finlaysonin tehtaan patruuna, tehtailija William von Nottbeck (1816-1890) kirjoitti
Tampereen maistraatille:

                                                          
264. Kuisma, s.162-163. Toki Tampereella oli vielä runsaasti sikoja, niiden pito kiellettiin vasta 1900-luvulla. Myös karjaa oli

runsaasti.
265. Rasila 1984, s.131.
266. TKA Maistraatti 3.4.1837; Voionmaa 1929, s.481; Jokisen muistio, passim.
267. TKA Maistraatti 3.4.1837; Voionmaa 1929, s.481; Jokisen muistio, passim.
268. Turpeinen, s.228.
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”Koska tiheät tulipalot osoittavat, miten tarpeellista ja toivottavaa olisi hankkia parempi
tilaisuus vedensaantiin kuin Tampereen kaupungilla tällä hetkellä on, ehdotamme me
vesijohdon avaamista tehtaanrännistämme kaupungin torille, mistä vaaran sattuessa vettä mitä
helpoimmin voitaisiin hankkia kaikkiin kaupungin osiin.” 269

Maistraatin pyynnöstä hän teki tarkemman tarjouksen vesijohdon rakentamiseksi.
Tarjousta pyydettiin von Nottbeckilta mm. siksi, että Finlaysonin alueella oli jo rakennettu
vesijohto- ja sprinklerijärjestelmiä. Ensimmäinen sprinkleri-järjestelmän esimuoto oli
valmistunut vuonna 1837. Nyt von Nottbeck ehdotti, että 7 500 hopearuplalla saataisiin
rakennetuksi puinen johto Mältinlahdesta Kuninkaankatua ja Kauppakatua pitkin torille ja
toisen ehdotuksen mukaan 28 000 ruplalla verkosto koko silloiseen kaupunkiin. Maistraatti
päätti siirtää asian jatkokäsittelyyn 22. 11. istuntoon, johon pyydettiin von Nottbeckilta
kirjallista selvitystä ehdoista, joilla hän ottaisi asian hoitaakseen.270 Suunnitelmassa
keskeisenä tavoitteena oli parantaa paloturvallisuutta. Vedenotto oli suunniteltu vanhaan
paikkaan Mältinrantaan, samoin reittiehdotus oli käytännössä sama kuin aikaisemmin.

Tämän jälkeen maistraattiin iski ”epäilyn henki”.271 Mikä tämän epäilyn oikein herätti?
Maistraatti käsitteli kokouksissaan 22.11. ja 11.12. kokouksissaan von Nottbeckin ehtoja
vesijohdon rakentamiseksi. Huomattavaa kymmenkohtaisessa ehtoluettelossa on työn
lähtökohta: tehtailija ehdotti omalla kustannuksellaan rakentavansa vesijohdon, joka olisi
myös hänen omaisuuttaan. Varsinaiset ehdotkin oli Nottbeckin kannalta varsin taiten
aseteltu:

”Kun maistraatti kehotti minua rakentamaan Tampereen kaupungin alueelle vesijohdon olen
minä päättänyt omalla kustannuksellani rakentaa sellaisen seuraavilla ehdoilla:
1. Että vesi voidaan aluksi johtaa joko Mältinrannasta tai Mustastalahdesta kaupungin läpi
Kauppatorille jolloin putket saavat sellaiset mittasuhteet, jotka ovat tarkoituksenmukaiset;
2. Että vesijohto saadaan vetää keskelle katuja, sekä että talonomistajat, joiden tontit ovat
näiden katujen varsilla, voivat kohtuullista maksua vastaan saada tarvittavan veden;
3. Että kyseessä olevaa vedenjohdatusta pidetään minun tai perillisteni omaisuutena ja että
siten minä saan käyttää sitä omaan tarpeeseeni; samoin kuin maistraatti sitoutuu, sinä aikana
kuin minä pidän vedenjohdatusta asianmukaisessa kunnossa ja vähitellen laajennan sitä muihin
kaupunginosiin tarpeen mukaan, siihen, että mitään muuta vesijohtoa ei saa rakentaa ilman
minun lupaani kaupungin alueelle;
4. Jos minä möisin laitoksen toiselle henkilölle tai luopuisin kyseisestä laitoksesta, sitoudun
sitä ennen tarjottuun hintaan tarjoamaan sitä maistraatille;
5. Jos jonkun ennalta arvaamaton luonnonmullistuksen takia vesijohto olisi jonkin aikaa
käyttökelvoton, sitoudun minä korjaamaan sen mutten siitä aiheutuneita vahinkoja;
6. Maistraatti sitoutuu asettamalla sopivan sakon estämään vahingonteon vesijohtoa ja kaikkea
siihen kuuluvaan kohtaan;
7. Kaupungin kassa suorittaa minulle vuosittaisen 200 Suomen markan maksun, sitä vastaan
että Raatihuone, ylempi alkeiskoulu ja sairaala käyttävät vesijohtoa, maksu suoritetaan minulle
vaikka kyseiset laitokset eivät käyttäisi sitä;
8. Sikäli kuin vesijohto myötävaikuttaa yleiseen turvallisuuteen ja mm. tuo mukanaan
kaupungin asukkaille sen hyödyn, että heidän kiinteistöjensä vakuutusmaksut laskisivat, pidän

                                                          
269. Lindfors, s.150-151, 233, 268-269; TKA, Maistraatti 18.10.1865, § 2. Carl ja William Nottbeck korotettiin Suomen

aatelissäätyyn v.1855 nimellä von Nottbeck ja kaksi vuotta myöhemmin heidät otettiin Ritarihuoneeseen.
270. TKA, Maistraatti 18.10.1865, § 2; Lindfors, s.150-151, 233, 268-269.
271. Rasila 1984, s.458.
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halpana 40 pennin markan maksua Maistraatin perimästä kuudestoistaosasta, jota vastaan niin
markkinoilla kuin tavallisina toripäivinä voi toriväki käyttää vettä ilmaiseksi;
9. Maksun siitä vedestä, joka kulutetaan Kauppatorilla ja sen lisäksi erityisiin paikkoihin
asennetuista paloposteista, sitoudun asettamaan niin kohtuulliseksi kuin mahdollista;
10. Jos kuudestoistaosan määrä tulevaisuudessa pienenisi alle 2500, maistraatti vastaa
puuttuvista maksuista. ”272

Ehdoista on pääteltävissä, että von Nottbeck kaavaili vesijohdosta hanketta, jonka
varsinaiset riskit kantaisi maistraatti. Tämä selviää kohdista 5 ja etenkin 10. Käytännössä
sopimukseen suostuminen olisi tuonut von Nottbeckille vesimonopolin Tampereella (kohta
3). Markkinatulot, joista von Nottbeck halusi osalliseksi, olivat kaupungille hyvä
tulonlähde. Vuosina 1863-1866 keskimääräiset markkinatulot olivat noin 2 700 silloista
markkaa vuodessa kaupungin kaikista noin 50 000 markan tuloista. Vaikka
markkinamaksuissa olikin havaittavissa pienenemistä, ei silti ole kummallista, että
maistraatti ei halunnut von Nottbeckia osille tähän tulonlähteeseen: von Nottbeck halusi 40
penniä vähintään 2 500 markkinavieraasta (kohta 8), mikä olisi tarkoittanut vähintään 1
000 markan tulojen menetystä kaupungille. Prosentuaalisesti tämä olisi merkinnyt em.
ajanjaksona n. 37 prosentin tulojen menetystä markkinatuloista. Jos markkinatulot olisivat
romahtaneet, olisi 2 500 markkinamaksuosuutta vastannut summa jäänyt täysin kaupungin
kustannettavaksi (kohta 10). Tällainenkin näköala saattoi käydä maistraatin mielessä, sillä
kävijät markkinoilla olivat viime vuosina vähentyneet. Pienemmän vesijohtosuunnitelman
toteuttamiseen tarvittu 7 500 hopearuplan summa oli markoissa 30 000 mk.

Vaikka kaupungille suunnitelmaan ryhtyminen olisi saattanut merkitä melko suurta
taloudellista vastuuta, on kuitenkin muistettava, että von Nottbeckille koituva tulo
suunnitellusta vesijohdosta olisi ollut vain pieni murunen upporikkaan aatelismiehen
tuloissa. Jo hänen osinkotulonsa tuona aikana olivat kuusinumeroiset. Todennäköistä
onkin, että vaikka kaupungille tulonmenetys olisi ollut varsin suuri, von Nottbeck katsoi
tekevänsä hyväntekeväisyyttä. Puuvillatehtaan patruunan ja pääosakkaan ja
keskivertotamperelaisen tulot olivat aivan eri kertaluokissa. Kaikista kaupunkilaisista
tuona aikana vähintään kolmannes oli tehtailijan palveluksessa. Vaikka von Nottbeck
lukeutui keisariperheen ystävystöön, tunsi hän kiintymystä ja kiinnostusta Tamperetta ja
sen hallintoa kohtaan.273

Vesijohtohanke onkin hyvä esimerkki tästä kiinnostuksesta. Tässä tapauksessa
kaupungilla ei kuitenkaan ollut varaa suostua ehdotukseen – ja päättäjät olivat tarpeeksi
kaukonäköisiä oivaltaakseen tämän. Kyseinen järjestelmä olisi jo toteutuessaan täyttänyt
protojärjestelmän tunnusmerkit. (Luokitus: protojärjestelmän mukaisia piirteitä: pintavesi,
ei käsittelyä, gravitaatio.)

Kunnallinen vesilaitos

Maistraatin kokouksessa 11.12.1865 todettiin, että kaupunki ei voi suostua von Nottbeckin
pyytämiin takeisiin. Kun Nottbeckin ehdotus tyrmättiin, oli kauppias Hilden sitä mieltä,
että kaupunki antaisi ”jonkin sopivan henkilön tutkia maaperän” ja tehdä esityksen
vesijohdon rakentamista kaupunkiin. Siinä tapauksessa, että ehdotus olisi toteutettavissa
”niillä varoilla, joita kaupunki pystyy hankkimaan itselleen, sekä sen lisäksi saisi valtiolta
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273. Rasila 1984, s.30-42.
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lainan” tarkoitukseen, tekisi kaupunki vesijohtotyön. Muut paikallaolijat kannattivat
ehdotusta. Tämän jälkeen kauppias Hilden ehdotti, että asetetun komitean jäsenistä
valitaan henkilöt toteuttamaan tutkimus, teetetään kustannusarvio, ja että komitean jäsenet
sen jälkeen tekevät maistraatille asiapaperit kaupunkilaisten tutkittavaksi,
kommentoitavaksi ja päätettäväksi. Ehdotuksesta oltiin taas yksimielisiä. Tähän komiteaan
valittiin vuori-insinööri Idestam, apteekkari Serlachius sekä kauppiaat Hilden ja Brander.
Tutkimusten jälkeen päätettiin kutsua asianomaiset kuultavaksi.274 Kokouksessa päätettiin
siis hylätä von Nottbeckin ehdotus ja rakentaa vesijohto omana työnä.

Kaupungin luottamuselimissä käytiin aika ajoin keskustelua vesijohdon tarpeesta.
Sanomia Tampereelta ja Aamulehden palstoilla keskustelua oli kysymyksen
merkittävyyteen nähden yllättävän harvoin, vain muutamissa tapauksissa lehdessä
seurattiin näkyvämmin tilannetta. Esimerkiksi pääkirjoitukseen kaupungin vesi- ja
viemäröintiasiat pääsivät vain muutaman kerran.

Sanomia Tampereelta pääkirjoitus 25. kesäkuuta 1866 käsitteli asiaa varsin kattavasti
kuvaavalla otsikolla ”Himottu vedenjohdatus”:

”Kun jokainen ymmärtänee, kuinka suuresti hyödyllinen ja tarpeellinen tällainen laitos olisi
kaupungillemme, tahdomme lyhyesti osoittaa, mitä sen toimeen panemista varten tähän asti on
tehty, ja millä kannalla asia tätä nykyä seisoo. Noin kymmenen vuotta sitten otti kaupungin
porvaristo tämän seikan keskusteltavaksi. […] johtamisen torvia jo oli toimitettu, joutui
kuitenkin erinäisistä syistä koko asia unohdukseen ja jäi sillensä. Tulipalon tähden, joka yöllä
19-20 välillä viime kulunutta Elokuuta kaupunkiamme kohtasi, rupesi porvaristo taas
miettimään mitä etuja sellainen laitos tuottaisi ja otti uudestaan asian esiin. Muutamia yhteisiä
kokouksia asian selittämistä varten pidettyä, päätettiin ”Tehtaan” omistaja herra v.
Nottbeckilta, jota aina on tällaisen johdatuksen aikaan saamista harrastanut, tiedustella,
tahtoisiko hän ottaa sen toimittaaksensa ja jos hän siihen myöntyisi, samalla pyytää häntä
Maistraatille antamaan kirjallinen ehdoitus, sisältävä millä ehdoilla hän olisi halullinen sitä
rakentamaan. […] Tätä ehdoitusta tarkastelemaan valitsi porvaristo silloin toimikunnan, jonka
neljä jäsentä kuluneen Joulukuun 11 pnä antoivat lausuntonsa, jossa kehoittivat porvaristoa
olemaan herra v. Nottbeckin tarjoukseen suostumatta, koska heille tarkasteltavaksi jätetystä
ehdoistuksesta eivät kummankaan puolen velvollisuudet eivätkä oikeudet olleet tarkoin
määrätyt.
Kun siis ei ollut toivoa saada yksityisten kautta tämä laitos aikaan, päätti kaupunki itse ruveta
vedenjohdatusta rakentamaan, ja antoi yllä mainitulle toimikunnan neljälle jäsenelle toimeksi
kaupungin kustannuksella jonkun soveliaan henkilön kautta edeltäpäin tutkia siihen kuuluvia
kohtia ja tehdä täydellinen kustannus-arvio aiotusta yrityksestä. Jos siten tulisi selville, että
sellainen laitos kohtuullisilla ehdoilla saataisiin aikaan, toivottiin sitä hanketta varten saataman
laina ja kuultiin tämän kunnille hyvin tärkeän seikan tällä toimein parahiten saatettavan
päättymään. Toimikunta ensin onkin tämän päätöksen johdosta sääntäynyt tie- ja vesikulkuin
hallitukseen, joka on asiaa tarkastelemaan määrännyt luutnantti Fridolin Stjernwallin; hän
onkin jo tänne tullut työtänsä aloittamaan.”

Suunnitelmia laadittiinkin, mutta katovuodet toivat kaupungille muuta mietittävää ja asian
toteuttaminen jäi sikseen.275
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Vesijohtoilija Malakias Pasi avuksi

Vuonna 1874 tarjoutui isojokelainen vesijohtoilija, itsellismies M. Pasi rakentamaan
puuputkista vesijohdon Tampereelle. Tämä lienee ainutkertainen tapaus, jolloin
maaseudulta on tullut kaupunkiin aloite vesihuollon rakentamiseksi.276

Pasin ehdotuksen toi maistraatin tarkasteltavaksi 2.3.1874 kauppias L. J. Hammaren.
Asiaa pohtimaan asetettiin komitea, jonka kahdessa kokouksessa asiaa selvitettiin.
Komitean esityksessä asiaa tarkasteltiin perinpohjaisesti:

”Vesijohtoilija Malakias Pasi esitykseen, että vettä otettaisiin Mältinlahdesta Kauppatorille
[…] ehdotetaan, että:
1. Vedenjohdatus alkaa Mältinlahdesta, lähtien aivan herra Nottbeckin uimalan luota, ja jatkuu
sieltä pitkin Kuninkaankatua Kauppakadun kulmaan sekä sieltä pitkin viimeksimainittua katua
Kauppakadun ja torin kulmaan ja edelleen torin lounaisosaan. Vesiputkien pitää sillä matkalla
millä ne kulkevat, täytyy rakentaa jommallekummalle puolelle viiden tai vähintään neljän
kyynärän päähän kadun varrella sijaitsevista rakennuksista. Jos tämä projektin alla oleva reitti
Mältinrannasta Polttimonkadun ja Kuninkaankadun kulmaan ei ole käytettävissä, johdetaan
vesi Mältinrannan pohjasta pitkin Kuninkaankatua mainittuun kulmaukseen. Kulmaus, mihin
vesijohto tulee, pitää ottaa huomioon, että kulma tehdään niin, että se on mahdollisimman
epätarkka, mutta ei suinkaan suora tai suorakulma (siis 90 ja 180 asteen välille loiva kulma)
2. Vesijohtoputket valmistetaan halkeilemattomista mäntytukeista, puun ollessa läpimitaltaan
14 tuumaa kapeammasta päästä, joiden sisälle sitten koverretaan seitsemän tuuman pyöreä
reikä.
3. Nämä putket asennetaan vähintään kolmen kyynärän syvyyteen maahan ja siellä missä
vedenjohdatus voi tulla kosketuksiin viemäriputkien kanssa, pitää putket johtaa viemärien alta.
4. Vesiputkien liitokset (karvit) pitää tiivistää […] piellä sekä tehdä ympäryssidos
rautapannalla; itse putket pitää puun lahoamisen estämiseksi käsitellä kahden tuuman
paksuisella savikerroksella.
5. Vesijohtoputkien suu pitää olla niin syvälle upotettu, että se sijaitsee 1½ kyynärää alimman
vedenpinnan alapuolella; se paikka mistä vesi juoksee putkistoon, ympäröidään kivipaadella ja
putkiaukon ympärille tehdään raudasta sihti, jonka läpi muta ja kaikki muu sellainen jäte estyy
virtaamasta putkistoon, jotka voisivat aiheuttaa paakkuuntumista putkistossa; kuin myös itse
putken aukko (imuputken aukko) varustetaan läpällä, jonka avaamisesta ja sulkemisesta veden
sisäänottoa putkeen säännellään.
6. Niissä (kadun)kulmissa, joissa Uusi-, Puutarha- ja Kauppakatu risteävät Kuninkaankadun
kanssa, rakennetaan nk. Palopostit, jotka eivät saa nousta kadunpinnan yläpuolelle, ja
muutenkin niiden pitää olla niin rakennettuja, että tulipalon sattuessa vesi saadaan vesiletkuilla
helposti.
7. Torilla vesijohdon päätepisteeseen pystytetään puinen peitetty vesisäiliö, josta eri suuntiin
lähtee neljä  putkea, jokainen niistä 2½ tuumaa läpimitaltaan, joiden kautta vesi tarvittaessa
voidaan johtaa; putkien pitää olla niin rakennettuja, että putket joko kaikki yhdellä kertaa tai
yksi kerrallaan voivat olla käytössä.
8. Siten rakennetusta vesijohdosta kaupungin talonomistajille annetaan oikeus maksua vastaan,
jonka summa riippuu erityismääräyksestä, johtaa vettä taloihinsa tai tontilleen.
9. Työ aloitetaan tulevan marraskuun ensimmäisenä päivänä ja sen pitää olla valmiina
seuraavan vuoden (1875) marraskuun ensimmäisenä päivänä. Sekä, että työn pitää
keskeytyksettä jatkua. Ennekuin putket lasketaan maahan, pitää asiantuntijoiden tutkia ja
hyväksyä ne; samoin pitää ottaa huomioon: katua ei saa repiä auki suuremmalta kuin
kymmenen sylin alalta kerrallaan: että kaikki se kaivettu maa ja multa, joka jää yli kadun
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uudelleentäyttämisestä, hävitetään: että siellä missä kaivausta tapahtuu yli kadun tai sitten
porttikongin ohi, siellä pitää puoli katua tai puolet porttikongista jättää ohikulkuun: ja että
kadut korjataan työtä edeltävään kuntoon.
10. Hyvitykseksi tästä vesijohtotyöstä kun se on asianmukaisesti valmistunut, maksetaan
jokaiselta 12 mk syleltä, tai yhteensä koko matkalta 520 syleltä putkia, 6240 mk, jonka lisäksi
erillinen korvaus torille vaaditusta vesisäiliöstä suoritetaan 200 mk, johon lasketaan mukaan
kaikki tarpeellinen mekaniikka, paitsi vesisäiliö ja putket, jotka kaupunki maksaa.
11. Kun työ on edistynyt Mältinrannasta Kuninkaankadun ja Puutarhakadun kulmaukseen, ja
kun työ on tarkistettu ja hyväksytty, maksetaan 25 prosenttia ennakkoa sovitusta
kokonaissummasta, loppu suoritetaan kun työ on kokonaisuudessaan suoritettu ja todettu
tarkoitustaan vastaavaksi ja vesijohto on ollut kuuden kuukauden ajan käytössä. Jos työ ei
saavuta toivottua tulosta, ei makseta suurempaa eikä pienempää osaa hyvityksestä.”277

Asia oli pohdittu rakentamisen osalta valmiiksi pieniäkin yksityiskohtia myöten. Tässäkin
suunnitelmassa vedenottopaikkana oli Mältinranta. Keskeinen ero von Nottbeckin
ehdotukseen verrattuna oli se, että vesilaitos tässä suunnitelmassa oli kaavailtu kaupungin
omistukseen. Putket olisivat olleet koverrettuja mäntytukkeja, joita käytettiin kohtuullisella
menestyksellä monissa vesilaitoksissa.278 Pasi olisi ollut vain urakoitsija, ei von
Nottbeckin tapaan sekä rakennuttaja ja omistaja.

Suunnitelman keskeisenä motivaationa oli, von Nottbeckin suunnitelman tapaan,
paloveden saanti. Järjestelmään kuuluivat siten myös palopostit (kohta 6). Veden otto oli
suunniteltu tapahtuvaksi samankaltaisesti imuputkella (kohta 5) kuin myöhemmässä
matalapainelaitoksessa v.1882 tehtiin. Ensimmäistä kertaa suunniteltiin myös vesisäiliö
(kohta 7), vaikkakin se olisi jäänyt ilmeisesti kooltaan varsin vaatimattomaksi eikä
sijaintikaan vaikuttanut parhaalta mahdolliselta. Mikäli suunnitteilla oli käyttää vesisäiliötä
myöhemmän Oulun ensimmäisen vesilaitoksen säiliön tapaan myös veden noutamiseen
astioilla, oli sijainti tietysti sopiva. Asiasta ei kuitenkaan löydy tarkempia mainintoja
ehdotuksesta tai muualta. Urakoitsijalle olisi jäänyt merkittävä riski hankkeesta (kohta 11).

Suunnitelman kolmas kohta herättää kuitenkin suurimmat epäilyt toimivuudesta.
Mahdollisten vuotojen varalta olisi toki parempi sijoittaa vesijohto viemärin yläpuolelle.
Edellä lainauksessa esitettyä järjestystä on löydettävissä ajoittain myöhemmissäkin
suunnitelmissa, esim. Hämeenlinnasta löytyy vuoden 1908 suunnitelmasta mainittu
järjestys.279 Puutteistaan huolimatta kyseessä olisi ollut jo selkeä protojärjestelmä.
(Luokitus: protojärjestelmän mukaisia piirteitä: gravitaatio, pintavesi, ei käsittelyä.
Modernin järjestelmän mukaisia piirteitä: alkeelliset palopostit ja vesisäiliö.)

Kun asiasta piti lopullisesti päättää, ei porvariston edustajia ollut paikalla ja maistraatti
siirsi asian uuden kunnallisasetuksen mukaan valittavaan valtuustoon. Valtuustossa asiaa
käsiteltiin useampaankin otteeseen, ja 24.2.1875 päätettiin, että ”Vedenjohtauksen
laittamisen ehdotus jätetään siksensä, koska laitoksen tehtäväksensä ottanut mies ei ole
antanut mitään vastausta sitä vasten asetetun komitean ehdotukseen.”280 Ei ole selvillä,
miksi Pasi ei jättänyt vastausta esitykseen. Saattaa olla, että hän muutti tässä vaiheessa
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Isojoelta Jämsään. Myös kohdassa 11 määritellyt ehdot ovat saattaneet häivyttää
urakointihalut.

Saman vuoden lokakuun 13. päivänä valtuusto päätti lopullisesti asiasta. Päätettiin
”jättää vedenjohdatuksen toimittaminen komitealle, jossa on jäseninä herrat Hammaren,
Sumelius, Rosengren, Petersson ja Wigren, joille ennenkin on tämä asia uskottu”.281 Tämä
merkitsi uutta aikakautta Tampereen vesihuollon historiassa: tästä eteenpäin kaikki
suunnitelmat ja hankkeet pantiin toimeen kaupungin aloitteesta.

August Ahlbergin esitys v.1880

Vuonna 1880 kaupunginvaltuusto hylkäsi myös insinööri A. Ahlbergin laatiman
vesijohtoehdotuksen. Ahlberg ei siis kuulunut vesijohtokomiteaan. Seuraavassa Ahlbergin
esitys, joka julkaistiin näkyvästi myös Tampereen Sanomissa:

”Vedenjohtolaitos Tampereelle on niin hyvin tarpeen vaatima kuin välttämättömäksi yleisesti
tunnustettu, mutta uskottavasti suurten rakennuskustannusten pelosta on vuodesta vuoteen
lykätyksi. Myönnetty tarve on erittäin jokaisen suuremman tulipalon jälkeen saanut uutta
herätystä, joka vähittäin on taas laimistunut, Tarkemmin nähdäksemme miten ääretön hyöty
olisi vesijohdosta kaupungille, laskemme tässä viime vuonna tapahtuneitten tulipaloin
tuottamat vahingot, jotka kaikki sattuivat melkein tyynellä ilmalla ja kuitenkin taisivat tehdä
niin tuntuvia häviöitä: [...] Näistä numeroista tekee summa 203 044 markkaa, jonka täällä
sijoitetut palovakuutusyhtiöt ovat saaneet maksaa, jota paitsi kaupunginkassa on erityisistä
toimista mainituista tulipaloista suorittanut 2060 m.67 p. Usea palaneista taloista oli rakennettu
viimeisinä vuosina.

Varmuudella voidaan otaksua että jos tulipaloin kohdatessa olisi heti alussa ollut riittävästi
vettä, vahingot olisivat supistuneet vähinnäkin puoliksi ja palovakuutus-yhtiöt olisivat vuoden
kululla saaneet niin muodoin ainoastaan 101 522 markan tappion. Siis yhtä suuri säästö kuin
häviökin. Jos useammissa tapauksissa ei olisi tyven ilma sattunut, seuraukset olisivat olleet
arvaamattomat. Kun enimmissä valkeanvaaroissa tulen leveneminen käy erittäin pikaisesti
onnettomuuden alussa eli niin kauan kuin vedenpuute kestää, ja sen avaramman alan
valloittaminen lakkaa tavallisissa kohtauksissa paikalla kun vesijohto riittävillä vesivaroilla
tulee säännölliseen liikkeeseen, samoin täälläkin taidettaisiin saada toimeen, joten näemme
selvästi miten verrattomia säästöjä vesijohdon kautta voitaisiin tehdä. Kaupungissa
sammutuskuntain palokalut ovat sattuneissa tulipaloissa näkyneet olevan täydellisesti
tyydyttävät, ja mitä niiden hoitoon tulee, ei sekään jätä erityistä toivottavaa.” 282

Ahlberg arvioi, että kaupunki säästäisi paljon, kun menetykset säännöllisin välein
riehuvissa tulipaloissa vähenisivät. Hänen mukaansa kaupungissa edellisenä vuonna
sattuneet tulipalot olivat aiheuttaneet noin 203 000 silloisen markan suuruiset vahingot,
jotka olisivat supistuneet arviolta puoleen, jos kaupungissa olisi ollut kunnollinen
vesijohto. Ahlbergin ehdotus oli teknisesti varsin edistynyt ja se hylkäsi matalapaineisen
ratkaisun:

”Vuonna 1878 oli täällä asetettuna komitea, joka valmisti ehdotuksen osittaiseen vesijohtoon;
sen kustannus nousee 72 000 m:kaan, eikä 80 000, niin kuin huhu kertoo. Tämä osittainen
vedenjohtolaitos, jolle pitäisi tuleman Näsijärven pinta painokorkeudeksi, on ehdoteltu
alkamaan Mältinlahdesta Kuninkaankadun vieritse Hämeenkadulle sekä Kuninkaankadusta
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haaroittua Kauppatorille ja Esplanadille; johto pitäisi varustaa tarpeellisella määrällä kaivoja,
palosijoja, suihkulähteitä ja vedensyöksyjä. Tämä aivan hyvin ajateltu ja tutkittu esitys on
aluksi sangen suureksi hyväksi, mutta ei täytä nyky-ajan vaatimuksia, varsinkin kun kaupungin
Pohjois-osa ei siitä saisi vähintäkään hyötyä. Luonto on muodostanut Näsijärven
tyhjentymättömäksi vesivarastoksi, ja Mustanlahden vuorelle suurenlaisen vesisäiliön
perustaminen antaisi nyt niin kuin tulevinakin aikoina kaupungille yltäkylläisesti vettä. […]
Yhdistykää hrat talonomistajat ja muut kaupungin etua ja menestystä harrastavat henkilöt,
tehkää yhteinen päätös että toimittatten luonnon osittaman työn, johdattaen Näsijärven
kirkkaan veden ensin Mustanlahden vuorelle tarvetta varten laitettuihin vesisäilöihin, joista
sitten voitte täyttää kaupungin lukemattomat vajaukset. Älkää hankkiko jotain väli-aikaista
vaan alkakaa paikalla ajan vaatimusten kanssa yhteensopivaa työtä, jota ei oitis
kokonaisuudessaan tarvitse tehdä vaan osittain sen mukaan kuin varat myöten antavat.”283

Vesijohto olisi siis rakennettava alusta kaupungin kasvu huomioiden sekä tehtävä suuri
ylävesisäiliö Mustanlahden vuorelle riittävän paineen turvaamiseksi. Myöhemmin tosin
Hausen arvioi Pyynikin harjun paremmaksi säiliön sijoituspaikaksi. Myös työväestön
asuinoloja ajateltiin suunnitelmassa:

”Työläisetkin saavat tämän tarkoituksen hyväksi antaa, vaikka vähänkin apunsa, sillä heilläkin
on parempi olo asumuksessaan kun mukavasti ja helpolla saa runsaan varaston puhdasta vettä,
tarvitsematta lukea pisaroita, joita hän nyt tavallisesti raskaasti päätetyn päivätyön jälkeen
pakoitetaan useinkin pitkän matkan päästä hakemaan itsellensä ja omillensa. Parin turbiinin
sijoittamisella esm. kaupungin myllyn lähelle taidetaan vesi nostaa Mustanlahden vuorelle tai
parin vähemmän höyrykoneen asettamalla Näsijärven rantaan Mustanlahden vuoren vierestä,
joten viime tapauksessa täydellisesti puhdasta vettä saadaan, joka luultavasti paitsi edellä
tapahtuvaa siivilöitsemistä voidaan täyttää useimmissa taloustoimen tarpeissa.” 284

Ahlberg huomautti raskaan ja vaivalloisen vedenkantamisen jäävän pois vesijohdon myötä.
Myös veden pumppaukseen ehdotetut ratkaisut olivat vähintäänkin ajan tasalla ja
turbiiniratkaisu jopa aikaansa edellä. Veden käsittelyä hän ei nähnyt tarpeellisena:
Näsijärven vesi tarvitsi vain siivilöimistä. Jokapäiväiset tarpeet ja palontorjunta otettiin
huomioon suunnitelmassa:

”Maksuero herrain komitean jäsenten tekemän ehdotuksen, jossa Näsijärven pinta on
painokorkeutena, ja tämän esityksen välillä, noin 30 jalkaa ylemmällä painokorkeudella, ei
taida tulla nousemaan yli 30000 markan, varsinkin kun lisääntyneen painokorkeuden
vaikutuksesta voitaisiin vesiputkien keskiö ottaa pienemmäksi. Viimeisessä suhteessa tulee
kaupungin pohjoisosakin kaikkein toivoman runsaan ja hyvän veden nautintoon. Useimmat
kaupungin talonomistajat taitaisivat varata talojansa Näsijärven kirkkaalla vedellä ja viljellä
sitä ei ainoastaan kohtaavissa onnettomuuden sattumissa vaan myös moninlaisissa
jokapäiväisissä tarpeissa. Ilmaantuvissa tulipaloissa, kun vettä nykyisissä oloissa saadaan
erittäin niukasti ja kalliisti, voitaisiin sitä tarjota yllinkyllin ja halvalla, ruuvaamalla letkuja
kuhunkin palopaikkaan eli postiin; kyökki varustetaan vesiranalla, jotta silmänräpäyksessä
taidetaan mutamain lankien ruuvaamalla johtaa vesi ympäri ja lävitse koko rakennuksen.
Palokuntain vaivaloinen ja vaarallinen työ tulisi täten melkoisesti vähennetyksi, ajaminen ja
kirkuminen lakkaisi melkein kokonaan, huonekaluin korjaamiselle taidettaisiin omata
enemmän huomaivaisuutta, kun ulkopuolella palokuntia olevat henkilöt eivät millään ehdolla
saisi olla osallisia minkään laisessa korjauksessa tai päästä määrätyn sammutuskunnan piirin
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sisälle. Kaupungissa edustetut paloapuyhtiöt antaisivat tietysti joka melkoisia vuosiapuja tai
alentaisivat nykyisiä vakuutusmaksuja, jotka jos vesijohto ei tule todellisuudeksi ehdottomasti
koroitetaan. Alinomainen vedenmenekki antaa kentiesi läheisessä tulevaisuudessa melkoisen
koron täydellisen vesilaitoksen tarvittavalle pääomalle. Muuan vesijohtoa suosiva henkilö on
joiltakuilta herroilta talonomistajilta tiedusteltua, miten juuri vuotuinen apu olisi heiltä
vesijohdon hyväksi toivottavana, saanut arvelluksi tuloksi 1900 markkaa. Niiden luku oli
ainoastaan 18.” 285

Ahlberg laski paineistuksella saavutettavan säästöjä, kun putkien läpimittaa voitaisiin
pienentää. Myös paloturvallisuus paranisi, kun paloposteista saataisiin nopeasti vettä ja
sammutustyö muuttuisi ammattimaisemmaksi. Ehdotuksessa mainitut ajatukset sammutus-
työn järjestämisestä toteutuivatkin myöhemmin. Rahoitusta saataisiin paloapuyhtiöiltä
paremman paloturvallisuuden nimissä. Kokonaiskustannukset jäivät taloa kohti varsin
kohtuullisiksi:

”Otaksukaamme että kaupungissa on 250 rakennettua taloa ja että joka talo maksaisi
keskimäärin vesijohtoa varten 50 m:kaa vuosittain, niin saamme siten 12 250, joka summa
suorittaisi 6 sadalta korkoa 204 166 markan 66 pennin pääomalle, jolla erinomaisen avara
vesijohtolaitos nykyisissä oloissa saadaan toimeen.” 286

Ahlberg suunnitteli talokohtaista vuosimaksua, hieman samaan tyyliin kuin myöhemmin
toteutettiinkin. Mitattuun kulutukseen perustuvaa maksua hän ei maininnut. Ahlberg toivoi
hankkeelle "johdattajaa":

”Sanotun johdosta toivon että joku kaupungin etua ja edistystä suosiva henkilö ryhtyisi
vesijohto-kysymyksessä asian johdattajaksi, ja yhdellä tai toisella tavalla tekee luonnistuneen
selityksen tässä esitetylle kokeelle. Kun on hevosystäviä ja monia muita ystäviä, taidetaanhan
ajatella vesi-ystäviäkin. A. bg.”287

Ahlberg oli huolissaan myös työläisten asemasta. Hän mainitsi erikseen, että työläisten olot
helpottuisivat, kun vesi virtaisi keittiöön eikä sitä tarvitsisi "raahata" pitkän matkan päästä.
Ahlbergin ehdotus olikin ehkä paitsi liian kallis valtuustolle, myös liian moderni. Ahlberg
toi taiten esityksessään selville myös matalapaine-ehdotuksen huonot puolet ja varsin
suoraan totesi suunnitellun matalapaineratkaisun jäävän väliaikaiseksi. Näin myös kävi.
Voidaankin todeta, että matalapainelaitosta kohtaan suunnattu kritiikki oli oikeaan
osunutta ja myöhempi korkeapaineinen vesilaitosehdotus oli keskeisiltä kohdiltaan varsin
samanlainen kuin Ahlbergin esitys.

Valtuusto kuitenkin hylkäsi ehdotuksen 21.4.1880 liian kalliina. Saman vuoden syksyllä
valtuusto kuitenkin määräsi anniskeluyhtiön voittovaroista 10 000 markkaa rahastoitavaksi
vesijohdon rakentamista varten.288 Ehdotuksessa mainittu hyvä vesi on kirjattu pari
kuukautta aikaisemmin annetussa vuoden 1879 terveydenhoitoasetuksessa, jonka 15 §
mukaan ”Jokaisessa kaupungissa pitää, mahdollisuuden mukaan, hankittaman tilaisuutta
siihen, että hyvää vettä runsaasti ja helposti saadaan.” Asetus onkin todennäköisesti ollut
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ehdotuksen takana, mutta ehdotus meni huomattavasti pidemmälle kuin asetus olisi
velvoittanut. Kokonaisuutena tarkasteltuna Ahlbergin esitys oli ensimmäinen laajempi
suunnitelma, joka keskittyi myös muuhun kuin vesijohdon rakentamiseen. Siitä löytyvät
kaikki keskeiset perustelut vesijohdon rakentamisen puolesta sosiaalisia vaikutuksia
myöten. Jälkikäteen arvioituna suurin ongelma olisi koitunut talokohtaisesta laskutuksesta,
joka myöhemmin olisi pitänyt muuttaa kulutukseen perustuvaksi. Tämä ei suinkaan olisi
ollut mahdotonta. Ahlberg pyrki ratkaisemaan vedentarpeen pitkälle tulevaisuuteen eikä
tekemään väliaikaisratkaisua välittömän pulan tyydyttämiseksi. Ahlbergin kehotus unohtaa
lyhytnäköiset ratkaisut kaikui kuuroille korville. Kyseessä olisi ollut mittava ja
kaukonäköisesti suunniteltu moderni järjestelmä, jossa oli vielä joitakin protojärjestelmän
piirteitä. Laitosta olisi voitu laajentaa samaan tapaan kuin myöhempää korkeapaineista
laitosta. (Luokitus: modernin järjestelmän mukaisia piirteitä: vesisäiliö, korkeapaine,
palopostit. Protojärjestelmän mukaisia piirteitä: pintavesi, ei käsittelyä.)

Toinen yritys: matalapaineinen vesilaitos ja viemärilaitos

Huhtikuuta 21. päivänä vuonna 1881 antoi läänin kuvernööri usein toistuvien tulipalojen ja
kaupungin kaivoveden huonon laadun vuoksi määräyksen perustaa vesijohtolaitos
Tampereelle. Aluksi valtuuston jäsenet harkitsivat nyt Jämsässä asuvan M. Pasin tekemää
ehdotusta, joka oli samanlainen kuin hänen aikaisempi esityksensä. Kaupungin valtuuston
asettama vesijohtokomitea kuitenkin luopui nopeasti vanhasta suunnitelmasta ja teetti
uuden suunnitelman, jonka laatimisessa oli ilmeisesti apuna Vaasan radan ratahanketta
johtanut yli-insinööri G. Th. Ahlgrén. Sen mukaan vesijohto kulkisi Mältinrannasta
Laukontorille muutamin sivuhaaroin. Valtuusto hyväksyi suunnitelman keväällä 1882.
Työtä suorittamaan asetettiin rakennuskomitea, jonka puheenjohtajaksi tuli insinööri E. O.
Bergbom.289 Bergbom on yksi vesihuollon varhaisvaiheiden merkkimiehiä ja oli myös
suunnittelemassa Oulun vesilaitosta sekä Tampereen viemärilaitosta.

Matalapaineista vesijohtoa ryhdyttiin rakentamaan suunnitelman mukaan, vesijohto
rakennettiin Mältinrannasta Laukontorille ja siitä vedettiin useita sivuhaaroja eri
vedenottajille. Aamulehti 19.4.1882 käsitteli asiaa laajasti:

”Sattuvissa valkeanvaaroissa palotoimen tarpeen täyttämiseksi esittää komitea, että
kaksiputkinen vedenviskaaja toimitettaisiin torille ja Esplanaadille Rantakadun risteykseen
sekä avoin kaivo Esplanaadille Puistokadun risteykseen, joita paitsi tulisi asettaa pitkin
putkijohtoa sammutusottamoita eli kraanoja. Mitä itse vesijohdon tekemiseen tulee, on komitea
ajatellut siten, että valtaputkeksi käytetään harkkorautaisia torvia, jotka sisältä läpimitaten ovat
8 englannin tuumaa avarat ja varustetut lieriöliitteillä. Valtaputki johdetaan Mältinlahdesta
kuuden jalan syvyydelle veden matalimmillaan ollessa ja yhtä syvälle pitkin matkaa kadusta
lukein, ja rannasta alkain suljetaan se visusaumaisilla seinillä eli upotearkulla, joka on
täytettynä rouhitulla kivellä, ja soveliaalla paikalla kanavakaivoksesta suljetaan sementistä
tehtyyn graniittiseinään, joille paikoille kraanat laitetaan. Sivuputkiin pitkin Puisto-, Kauppa-
ja Rantakatuja otetaan ja mainitun laatuisia torvia, joiden keskiö tekee 3 ½, 5 ja 5 englannin
tuumaa.

Kun vesijohdon rakennus siinä määrässä kuluttaisi suurempia varoja, kuin kaupungilla
nykyään on käytettävänä, ja kun valtaputken laskenta Kauppakatuun asti ja sivuputken
saaminen samaa katua myöten torille, toimittamalla torille jo mainitun vedenviskaajan, jotka
työt komitea arvioilta kuulee nousevan 50 000 markkaan, vastaa kaikista tapauksista
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melkoisesta määrästä vesijohdolla autettavaksi aiottua tarkoitusta – ei komitea ole epäillyt
lausua ajatustansa siihen suunta, että vesijohdon saamiseksi ainoastaan torille olisi nykyään
työhön ryhdyttävä, mutta myöskin että sanottu vesijohto pitäisi toimitettaman mitä pikemmin
sitä parempi. Niin kuin on esitetty, sisältyy vesijohtoehdotukseen sekin, että palokraanoja
laitetaan soveliaihin paikkoihin pitkin niitä katuja, joita putkista johdettu on. Mutta kun
kaupungin johto- eli viemäriojat ovat Kuninkaankadun varrella vielä tekemättä, ei komitea
katso saattavansa nykyään esittää täydellistä palokraanojen laittamista pitkin jo sanottua katua,
vaan pyytää tämän yhteydessä ehdottaa sellaisten viemäriojain kaivattamisen tarvetta ja saapi,
odottain näiden laittamista kaupungin arkkitehdin toimella, puolustaa ainoastaan väliaikaisten
vedenottopaikkain asettamista. Vesijohtotöiden yhteydessä olevain menojen suorittamiseksi
esittää komitea, että vesijohtorahastossa säilytetyt 20000 markkaa etupäässä käytettäisiin ja
Tampereen vähittäismyynti- ja anniskeluyhtiön voittovaroista viime vuodelta lisäksi 1500
markkaa, jonka ohessa komitea ehdottaa etteikö jäännöstä, nouseva noin 1500 markkaan, saisi
kaupungin rakentamisrahastosta lainata tavallista talletuskorkoa vastaan, kahtena vuonna
anniskeluyhtiön voittovaroista takaisin suoritettavaksi.”290

Hankkeen urakoitsijana toimi R. Huber (1844–1905), joka oli johtanut Helsingin
vesijohtolaitoksen rakennustöitä. Huber sitoutui rakentamaan johdon 45 000 silloisella
markalla. Budjetti ylittyi hiukan, sillä työhön käytettiin kaikkiaan 48 408 markkaa, jotka
kaikki olivat anniskeluvaroja.291 Kaupungin kaikki menot näihin aikoihin olivat jatkuvassa
kasvussa: vuonna 1820 menoja oli yhteensä vain noin 1600 markkaa, joka oli asukasta
kohti 1,75 mk. Vuonna 1850 menoja oli noin 12 350 mk eli neljä markkaa asukasta kohti,
vuonna 1880 menot olivat 189 300 ja 14 mk ja kymmentä vuotta myöhemmin jo 573 600
ja 33 mk. Vuosisadan vaihtuessa vastaavat menot olivat 2614 200 ja 77 mk ja vuonna 1910
jo yhteensä 4 430 600 eli 116 markkaa asukasta kohti.292 Rakennustyö oli siis hyvin
kallista ja se merkitsi karkeasti noin neljäsosaa koko kaupungin menoista.

Vesijohdon imuputki tehtiin puusta ja varsinainen pääputki harkkoraudasta, eikä puusta,
kuten joissakin tutkimuksissa on mainittu. Pääjohdon pituus oli 2 150 jalkaa eli noin 650
metriä. Johdosta vedettiin haara keskustorilla vieläkin sijaitsevalle suihkulähteelle. Työt
kestivät keväästä 1882 saman vuoden joulukuun 13. päivään asti, jolloin se tarkastettiin ja
hyväksyttiin.293 Keskeisenä hankkeen tavoitteena oli, kuvernöörin määräyksen lisäksi,
kohentaa paloturvallisuutta sekä korvata huono kaivovesi paremmalla vesijohtovedellä.

Viinavaroin rakennettu vesijohto sai vetensä Näsijärvestä, Mältinrannasta, josta jo
aikaisemmin oli otettu vettä eri yhteyksissä. Vesi virtasi 130 jalkaa pitkän puisen
imujohdon kautta muurattuun kaivoon. Tästä vesi juoksi ns. kangassiilin läpi varsinaiseen
"putkijohtoon" eli vesijohtoon. Harkkorautainen putkijohto oli vähintään kuusi jalkaa
syvällä maassa. Sisämitaltaan 10 englannintuumainen putki kulki Kuninkaankatua
Kauppakadulle saakka (2150 jalkaa=650 metriä) ja sieltä kuusituumaisena Kauppatorille
(570 jalkaa). Tehtailija von Nottbeck lahjoitti 7 000 silloista markkaa suihkukaivon
rakentamiseksi Kauppatorille. Myös Oulussa yksityiset lahjoittajat tukivat vesijohtoa.
Suihkukaivosta vesi johdettiin edelleen lasitettujen 8-tuumaisten putkien kautta
Hämeenkadun alla olevaan viemäriojaan. Vedenjuoksutus voitiin sulkea johdon päässä
olevasta kraanasta.294
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Vesijohdossa oli seitsemän vedenottopaikkaa eli palopostia, joihin voitiin liittää
paloletkuja. Lisäksi oli palokaivo vanhan Postikonttorin kohdalla Pumpulitehtaankadun
kulmassa. Näitä vedenottopaikkoja käytettiin ainoastaan tulipalojen sattuessa. Postien ja
palokaivon avaimia säilytettiin palopostien viereisissä taloissa. Lisäksi palovartijoilla ja
palopäälliköllä oli avaimet. Turvallisuussyistä kaikki avaimet olivat samanlaisia. Talojen
haltijat eivät saaneet korvausta palopostien asettamisesta talojensa viereen.
Sammutusveden ohella tarvittiin vettä myös jokapäiväisiin tarpeisiin. Palokunnan
ruiskuhuoneen vieressä olikin vedenottopaikka. Vesi tähän kaivoon tuli Kauppakadulta
Raastuvantontin halki kuusituumaista putkea pitkin.295 Pumppukaivosta sai vapaasti hakea
vettä ilman korvausta eli se oli ns. vapaakaivo, jota kutsuttiin myös vapaapostiksi.

Puutarha- ja Kuninkaankadun kulmaan rakennettiin haaraputki vesijohdon myöhempää
laajentamista − Puutarhakadulta Esplanadille − varten. Samoin varauduttiin verkon
laajentumiseen Kuninkaankatua pitkin kaupungin eteläiseen osaan rakentamalla haaraputki
Kuninkaan- ja Kauppakadun kulmaan. Vesijohdon hoitamisesta päätettiin
kaupunginvaltuustossa 27.9.1882. Tässä varsin seikkaperäisessä päätöksessä
”vesijohtolaitos” eli vesilaitos alistettiin kaupungin rahatoimikamarin alaisuuteen
rakennustöiden päätyttyä. Ilmoitukset sivujohtojen liittämisestä pääjohtoon tuli myös tehdä
rahatoimikamariin. Nämä ns. talojohdot määrättiin tehtäväksi talonomistajan
kustannuksella. Talojohtojen kautta ”huusholli-tarpeisiin” tulevasta vedestä määrättiin
maksuksi 20 silloista markkaa koko tontilta ja 15 markkaa puolelta tontilta. Lisäksi
perittiin 15 markan lisämaksu, jos talossa harjoitettiin liiketoimintaa, joka aiheutti
lisäkulutusta. Esimerkkinä tällaisesta toiminnasta mainittiin apteekit, ravintolat, karvarin-
eli värjärinliikkeet, oluenpano, tislaus, kivennäisvesitehtaat ja saunat. Lisämaksu oli
tonttikohtainen: jos tontilla oli useampia liikkeitä, perittiin vain yksi lisämaksu. Maksut
määrättiin vahvistettavaksi 25 vuodeksi. Sisäjohtoja rakensivat muutamat suurimmat talot,
kuten Sumelius, Liljeroos ja Molin, mutta useimmat tyytyivät ns. pihapostiin.296 Systeemi
oli siis erilainen kuin Helsingissä tai myöhemmin Oulussa.

Lisäksi kaupunginvaltuuston päätöksessä määrättiin, että maksutonta vettä sai ottaa
tynnyrillä, tiinulla ja ämpärillä yleisistä vedenottopaikoista, ns. vapaaposteista. Samaan
tapaan sai vettä ottaa Helsingissä sekä myöhemmin Oulussa vesisäiliöistä. Myös katujen
pesuun käytetty palopostivesi oli maksutonta.297 Vuonna 1883 vesijohtoa laajennettiin
yhteensä noin 17 000 markalla, josta 7 000 mk oli von Nottbeckin em. lahjoitusta
suihkukaivoa varten. Loput olivat anniskeluvaroja.298 Vuonna 1884 tällä ns. vanhalla
vesijohdolla oli yhdeksän tilaajaa eli talojohtoja oli tämä määrä. Seuraavana vuonna määrä
kasvoi vain yhdellä, mutta 1886 oli jo 13 tilaajaa. Seuraavana vuonna määrä kasvoi taas
vain yhdellä, samoin sitä seuraavana vuonna. Vuonna 1889 oli varsinainen kasvuvuosi,
sillä vuoden lopussa laitoksella oli jo 38 tilaajaa.299 Vanhan vesijohdon tilaajamäärän voi
kertoa ainakin kymmenellä, jotta päästään lähellekään todellista käyttäjämäärää.

Vaikka vanhan vesijohdon tilaajamäärä kasvoi jatkuvasti, lisääntyi myös siihen
kohdistunut kritiikki. Verkatehtaan suuri tulipalo vuonna 1888, uudet kivitalot, kaupungin
kasvu, vesijohtoveden heikko laatu muun muassa puhuivat uuden vesijohdon rakentamisen
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puolesta. Anniskeluvaroja kertyi pikku hiljaa, joten tämä alkoi olla mahdollista.300

Järjestelmän laskutusperiaate aiheutti epäkohtia. Koska vesimaksu oli kiinteä eikä mitatun
kulutuksen mukainen, tuhlattiin vettä. Tampereen Sanomat uutisoi 27.2. 1886:

”Ainoa keino saada vettä vesijohdosta on se, että arvoisat vesijohtojen omistajat eivät pidä
johtojaan auki päivät päästään, sillä siten he saattavat toiset veden puutteeseen. Olisi sentähden
varsin suotavaa, että kukin tässä kohden sen verran katsoisi lähimmäisensä etua, että pitäisi
johtonsa suljettuna silloin kun ei ole tarpeellista ja välttämätöntä sen aukipitäminen.”

Matalapaineinen vesijohto oli selkeä protojärjestelmä, jonka laajentaminen moderniksi
järjestelmäksi alkoi näyttää huonommalta vaihtoehdolta kuin kokonaan uuden järjestelmän
rakentaminen. Siinä oli kuitenkin joitakin modernin järjestelmän piirteitä. (Luokitus:
protojärjestelmän mukaisia piirteitä: pintavesi, ei käsittelyä, gravitaatio. Modernin
järjestelmän mukaisia piirteitä: hallinnointi- ja huoltojärjestelmä, palopostit.)

Mainittu matalapainejärjestelmän kritiikki kohdistui sellaisiin asioihin, joilta olisi
todennäköisesti vältytty toteuttamalla Ahlbergin vuoden 1880 esitys. Valittu vaihtoehto oli
kyllä suoranaisilta kustannuksiltaan halvempi, mutta kuten Ahlberg itsekin huomautti
esityksessään: ”Älkää hankkiko jotain väli-aikaista vaan alkakaa paikalla ajan vaatimusten
kanssa yhteensopivaa työtä, jota ei oitis kokonaisuudessaan tarvitse tehdä vaan osittain sen
mukaan kuin varat myöten antavat.” Tällä hän viittasi ylävesisäiliön rakentamiseen, sillä
matalapaineisen vaihtoehdon Ahlberg oli hylännyt kokonaan. Sama lainaus pätee hyvin
myös painetasoon. Matalapaineisen järjestelmän kritiikin kasvaessa Ahlbergin esittämät
ajatukset tuntuvat entistä ajankohtaisimmilta. Tampereella tehty valinta, jossa paras
vaihtoehto hylättiin ja lähdettiin rakentamaan halvempaa, teknisesti heikommaksi tiedettyä
systeemiä, ei ole poikkeuksellinen. Mm. Helsingin jätehuollosta löytyy vastaavia
esimerkkejä.301

Aamulehti otti selkeän kannan uuden vesilaitoksen rakentamisen puolesta. Vanhan
vesijohdon puutteet tulivat perusteluineen hyvin esille asialle omistetussa pääkirjoituksessa
Kaupungin vesijohdosta:

”Hyvän veden merkitystä terveydellisessä suhteessa aletaan jotenkin yleisesti käsittää ja uskoa.
Vaan yhtä helppoa, kuin tämän tiedon levittäminen, ei ole hyvien vesipaikkain löytäminen
kaupungissa, jossa kaivoihin pyrkii tulvaamaan vesiä, joihin on sekottunut kaikellaisia likaisia
aineita. Pari vuotta sitten saatiin kyllä kokea, mitä kaivo, jossa vesi ei ole puhdasta, voi saada
aikaan, kun parilla kolmella korttelilla makasi sadoittain ihmisiä kuumetaudissa. […]
Jokapäiväisessäkin käytännössä ovat siis kaivot epäluotettavat ja luotettavamman vesipaikan
tarve tuntuva, vaan vielä kelvottomammat ovat kaivot esim. valkeanvaaran sattuessa. Silloin
riippuu sammutuksen onnistuminen pikaisesta veden saannista, vaan kaivosta ei mitenkään
voida tynnöriä eikä tiinua pikaisesti täyttää. Verraton hyöty onkin sentähden tällaisissa
tilanteissa vesijohdosta, etenkin siellä missä se on rakennettu niin, että nostaa veden
korkeimpainkin rakennusten yläosiin. Vesijohtotorveen pistetty letku toimittaa liekkiin
enemmän vettä kuin mikää ruisku, eikä vaadi läheskään niin paljon miehiä hoitamaan, kuin
muut joko mies- tai höyryvoimalla käyvät sammutusneuvot. Kokemuksesta tiedetään, mikä
hyöty tulipaloissa on Tampereen vesijohdostakin, vaikkei sitä voidakaan käyttää välittömänä
sammuttajana.” 302
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Kirjoituksen hyvä vesi –käsite pohjautuu Terveydenhoitoasetukseen. Vaikka asetus ei
hyvää vettä määritellytkään tarkemmin, löytyy asiasta kirjoituksia Duodecim- ja
Terveydenhoitolehdistä. Duodecim kohdisti kirjoituksensa lähinnä lääkäreille ja käsitteli
hyvän veden määrittelemistä ja kokeiden tekemistä. Terveydenhoitolehti taasen valisti
yleistajuisemmin kansaa.303 Tulipalot, huonot kaivot, taudit ja vesijohdon hyöty
tulipaloissa toistuivat Aamulehden kirjoituksessa uuden vesijohdon perusteluista
puhuttaessa. Nyt terveydelliset näkökohdat nousevat entistä selvemmin
palontorjunnallisten näkökohtien rinnalla ja ohi. AL jatkoi:

”[…] miten saataisiin vesijohto, joka vastaisi tarkoitustansa ei ainoastaan kaupungin
nykyisessä koossa, vaan vielä tulevaisuudessakin. Niin kuin tunnettu, ei nykyisellä vesijohdolla
ole suurempaa nostovoimaa, kuin mikä Näsijärven pinnan korkeudesta syntyy, josta syystä
tämä voima kaupungin yläosassa on varsin heikko. Sitäpaitse ei vesijohto ulotu muuta kuin
pieneen osaan kaupunkia kosken länsipuolelle. Esplanaadin ympäristö ja tausta sekä koko
Kyttälä jäävät siitä osattomiksi. Kelirikon aikaan varsinkin on tästä suuri haitta, kun vettä
saadaan kiskottaa virstamääriä kaupungin syrjäosiin. Nykyisen vesijohdon laajentaminen ei
myöskään kannata, kun se ei kykene nostamaan vettä rakennuksiin kaupungin yläosassa ja
rakennuksia yhä aletaan korottaa kaksin- ja kolminkertaisiksi. On vielä muistettava, että
vesijohdon suu nykyään on semmoisessa paikassa, ettei siitä koskaan saada täysin puhdasta
vettä. Koski vetää suuhunsa kaikki järven pohjasta irtaantuvat kasviainekset ja vesijohdon
yläpuolella oleva viinatehdas purkaa jätteitään vesijohdon tienoille. Perunankuoria saadaankin
ajoittain oikein tuntumaan asti vesijohdon veden mukana.” 304

AL katsoi pitkälle tulevaisuuteen Ahlbergin esityksen tavoin. Myös työnsäästöön ja
mukavuuteen liittyvät näkökohdat olivat esillä Ahlbergin esityksen tavoin.
Viinanpolttimon haitat olivat hyvin tiedossa. AL esittikin:

”Olisi sen tähden rakennettava semmoinen vesijohto, joka toisi koko kaupungille kelvollista
vettä ja kaikenlaatuisiin rakennuksiin. Semmoista johtoa varten tuskin voitaneen mistään löytää
soveliaampaa paikkaa kuin Mustan lahden kallio on. Verrattain vähällä vaivalla saa siihen
kylliksi tilavan säiliön, joka kaupunkiin katsoen on riittävän ylhäällä. Veden nostaminen
säiliöön ei myöskään matkan lyhyyden vuoksi tule erittäin rasittavaksi, etenkin jos pumppua
käyttävän koneen annetaan käyttää sen ohessa jotakin muuta laitosta. Tästä säiliöstä voitaisiin
sitten johtaa vesi kaikkialle kaupungissa länsipuolella koskea sekä jostakin soveliaasta paikasta
kosken alatse Kyttälän puolelle. […] luullaksemme olisi rahoja edullisilla maksuehdoilla
saatavina lainaksi kaupunkien yleiseltä paloapuyhtiöltä. Toivomme piankin olevamme
tilaisuudessa julkaisemaan summittaisen arvion tämmöisen laitoksen maksusta, joka ei
suinkaan nouse niin korkeaksi, ettei sitä voitaisi rakentaa, jollei vaan tilaisuutta rahojen
saamiseen jätetä käyttämättä. On nimittäin luultava, että Oulun esimerkkiä rahojen
lainaamiseksi kaupunkien paloapuyhtiöltä tulevat muutkin kaupungit seuraamaan.”305

Kirjoituksessa tyrmätään varsin selkeäsanaisesti matalapaineisen vesijohdon laajennus ja
kaivot. Varsinkin paloturvallisuusnäkökohdat sekä veden laadullinen parantaminen
puolsivat Aamulehden mukaan paineistetun vesijohdon ja -säiliön rakentamista. Säiliötä
ehdotettiin jo Ahlbergin esittämälle paikalle. Myös uusien keskustan kerrostalojen
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paloturvallisuusnäkökohdat ja talousvedensaanti oli otettu huomioon. Vaikka tiedettiin,
että raha oli kaupungin kassakirstussa tiukalla, nähtiin mahdolliseksi saada lainaa
Kaupunkien Yleiseltä Paloapuyhtiöltä, joka oli perustettu vuonna 1832. Ironista on, että
vesijohdon rahoittaja, viinatehdas, oli myös järjestelmän suurimpia ongelmia mm.
vesijohtoa tukkivine perunankuorineen. Tämä huomattiin myös kirjoituksessa, samoin
mahdollisuus saada edullista lainaa "Oulun malliin" kaupunkien paloapuyhtiöltä oli
tiedossa.

Vuonna 1890 Helsingin kaupungin vesilaitosinsinööri C. Hausen laati uuden
pumppaukseen perustuvan suunnitelman vesijohtotoimikunnan tilauksesta. Hausen oli
Suomen arvostetuimpia asiantuntijoita alalla, hänellä oli laaja kokemus
vesilaitossuunnittelusta Suomesta sekä myös kansainvälistä tietämystä laajoilta opinto- ja
tutustumismatkoilta Keski-Eurooppaan. Suunnitelman etenemistä seurattiin tarkkaan
Aamulehdessä. Näin pääkirjoitus heinäkuussa 1890:

”[…] Niin kuin tiedetään, on kaupungin nykyinen vesijohto puutteellinen siinä, ettei se nosta
vettä ylipäässä kaupungia tarpeellisen korkealle. Tuntuva haitta on siitäkin, että johdon suu on
paikassa, johon ylipuolella olevasta viinapolttimosta laskeksen kaikenlaista roinaa, perunain
jätteitä y.m. Tämä seikka lienee herättänyt kaupungin terveyden hoitoa harrastavissa miehissä
kysymyksen uuden ajan- ja tarkoituksen mukaisen vesijohdon rakentamisesta […] Kaupungin
valtuusmiehet asettivat viime vuonna valiokunnan […] tutkimaan vesijohdon mahdollisuutta
siten, että säiliö sijoitettaisiin Mustanlahden kalliolle. Valiokunta huomasi, asiaa käsitellessään,
laitoksen niin suuremmoiseksi, että täydellisen esityksen tekemiseen tarvittaisiin varsinaisen
ammattimiehen apua ja esittikin että insinööri Hausen Helsingistä kutsuttaisiin tänne tutkimaan
olisiko Mustanlahden kallio sopiva vesijohtolaitokselle vai tarvittaisiinko hakea joku muu sitä
soveliaampi paikka. [...] Hra H:n mielestä olisi uusi vesijohto tehtävä vallan toisin.
Mustanlahden kalliolle laitetusta säiliöstä ei näet olisi mahdollista saada vettä nousemaan
täkäläisistä rakennuksissa kyllin korkealle, ei ainakaan ylipäässä kaupunkia, ja sehän on juuri
nykyisen vesijohdon päävikoja. Toisin olisi asian laita, jos säiliö perustettaisiin jonnekin
Pyynikin harjulle, sillä sieltä olisi helppo saada veden nousemaan kaikkialla kaupungissa niin
korkealle kuin vaan tarve vaatii.” 306

Hausen tyrmäsi Mustanlahden kallion säiliön paikkana: sieltä vettä ei olisi saatu
nousemaan riittävän korkealle varsinkaan uusissa kerrostaloissa. Ehdotuksen mukaan
laitoksen raakavedenkäsittely- (jota AL nimittää puhdistuslaitokseksi) ja pumppauspaikka
olisi tullut silloisen myllyrakennuksen paikalle kosken itärannalle:

”Toisena tärkeänä kysymyksenä vesijohtoa parannettaessa on: mihin sijoitetaan puhdistus- ja
pumppulaitos? Näille laitoksille tullee hra H. tietääksemme ehdottamaan asemaksi nykyisen
myllyrakennuksen paikan. Paikka on tosin kosken itärannalla, vaan se seikka ei suuria haittoja
tee. Tuolta tulisi näet johtotorvet käymään ensin kosken ylitse eli pikku sillan Puutarha-kadun
itäpäähän ja siitä alkaen sitten mainitun kadun alitse säiliöön Pyynikille. Näin ollen olisi
puheena oleva vesijohto niin asian- ja tarkoituksenmukainen, ja samalla kosken voimaa
käyttämällä, niin halpa kuin mahdollista. Kaupungin myllyn paikkaa tullee siis m.m.
vesijohtokin tavottamaan.

Mitä sitten veteen, sen laatuun, tulee, on Tampere siihen nähden erittäin edullisessa asemassa,
koskapa vesi Näsijärvessä, josta sitä tietystikkin otetaan, on jo sinäänkin, puhdistamattomana,
harvinaisen puhdasta – niin puhdasta, että helsinkiläisten on toisin ajoin pakko käyttää
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vesijohdostaan vettä, joka puhdistettuna on Näsijärven puhdistamattomaan veteen verraten
paljon huonompaa, likaisempaa.” 307

Hausen teetätti analyysin Näsijärven vedestä helsinkiläisellä tohtori O. Aschanilla. Tätä
tutkimusta siteerattiin jatkossa monissa eri yhteyksissä. Suluissa Helsingin vesijohdon
arvot:308

"kiinteitä, liuvenneita aineta 3,86 gr. (10,13)
epäorgaanisia aineita 2 gr (6,10)
orgaanisia aineita 1,56 (4,03)
happikulutusta 2,85 (6,27)
klooria 0,87 (0,87)
rikkihappoa 0,42
kalkkia 0,82
magnesiaa nimeksi
ammoniakkia ei juuri lainkaan
rikkihapoketta 0
salpietarihappoa juuri nimeksi (nimeksi)
kovuus 0,82."

Tutkimuksen perusteella vesi oli kirkasta, ainoastaan hyvin vähän kellertävää, ilman min-
käänlaista eri makua tai hajua, harvinaisen puhdasta luonnollista vettä. Tavatut orgaaniset
aineet olivat kasvikuntaan kuuluvia, jonka vuoksi ne eivät vaikuttaneet veden ”kelpaivai-
suuteen”.309 Tästä pitkälle tähdänneestä suunnitelmasta kerrotaan myöhemmin. Vaikka
suunnitelmia tehtiin, oli niiden toteutuminen vielä monen mutkan takana. Tänä aikana
vanha vesijohto jatkoi kasvuaan. Vuoden 1890 lopussa sillä oli 44 ja loppuvuodesta 1891
jo 75 tilaajaa.310 Aamulehti seurasi perinteisesti kaupungin terveystilannetta mm.
julkaisemalla kertomusta Tampereen terveyden- ja sairaudenhoidosta, vuoden 1890
terveystilannetta pidettiin melko surkeana:

”Se osa kaupunkia, joissa nämä kulkutaudit etupäässä ovat liikkuneet, erittäinkin tulirokko ja
suolikuume (tyfus abdominalia) on 7:mäs kaupungin-osa eli niin kutsuttu Amurinmaa. Syy
tähän on varmaankin se, että mainittu kaupungin-osa on rakennettu suomaalle, että tämän
kaupungin-osan kesku-ala on matalampi kuin syrjäpaikat, niin että kaikki likavesi kokoontuu
tänne mätänemään, koska minkäänlaista likaviemärirakennusta täälläpäin vielä ei löydy, tahi
valuu kaivoihin ja saastuttaa ne. Ylimalkaan ovatkin kaivot tässä kaupunginosassa mitä
huonommalla kannalla niin että tuskin koko kaupunginosassa kaivoa löytynee, jonka vesi olisi
hyvää. Sitä paitsi ovat kaikki kadut kivittämätä, niin että lika ja kura erittäinkin niin sateisena
ja märkänä syksynä kuin v. 1890 oli, on niin runsas että tuskin liikkumaan pääsee. Tahdon
kuitenkin tässä vakuutuksenani lausua, että mainitut taudit (ainakin tulirokko ja suolikuume)
ovat maaseudulta ja muualta kaupunkiimme tuodut, koska aikaisemmin keväällä monessa
paikassa likiseurakunnissa sekä tulirokko että suolikuume hyvinkin runsaassa mitassa
liikkuivat. Kaupunkiin kokoontui Porin rautatierakennusta varten ylt`ympäri maat löysää
työkansaa, jota etupäässä saa syyttää siitä, että tautia on kaupunkiin muualta tuotu. Koska
kaupunki vielä on erityistä kuumesairaalaa vailla ja sairaita siis ei voi terveistä eroittaa, ei ole
ihme, että niin tarttuvat taudit kuin esimerkiksi eli tuli- ja tuhkarokko, laajaksi levenevät.
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Onnena voi pitää että etupäässä tulirokkoa on voitu supistaa niinkin pieniin määriin, kuin yllä
nähty, kuin ajattelee, että useammissa perheissä löytyy monta lasta, vaan yksi ainoa
asuinhuone. Ylimalkaan ovat työväenrakennukset kaupungissa siihen suuntaan sisustetut, että
keskellä on yhteinen keittiö ja sen ympärillä 4-5 eri perhekuntaa, niin että on ihan mahdotonta
parhaimmallakaan tahdolla toista perhettä erittää toisesta […]”311

Varsinkin kaivojen huono kunto ja toimivan viemäröinnin puutteita Amurissa pidettiin
suurena ongelmana. Myös yhteiskeittiöiden rooli tautien leviämisessä tuotiin kirjoituksessa
esille.

Vuonna 1892 rakennettiin uudelle hautausmaalle eli Kalevankankaalle oma vesijohto.
Sen rakensi Tampereen Rakennuskonttoori. Vesi otettiin toisella puolen maantietä olevasta
kaivosta ja johdettiin sieltä hautausmaalle, minne tuli kaksi vedenottopaikkaa.312 Vuonna
1892 ei kasvua tapahtunut, mutta vesijohdon tulot olivat menoja suuremmat. Tämä
kaupungin kassan kannalta onnellinen tilanne jatkui vesijohdon lakkauttamiseen 1907
saakka. Esimerkiksi Oulun vanha vesijohto tuotti tappiota koko olemassaolonsa ajan.
Tampereella vuonna 1893 vesijohdolla oli 77 tilaajaa. Seuraavana vuonna tilaajien määrä
ei kasvanut, mutta Hallitus- ja Itäisen puistokadun kulmaan rakennettiin uusi "vedenotto-
paikka" eli vapaaposti. Vuonna 1895 vesijohdolla oli 87 tilaajaa. Tällöin hyväksyttiin
viimein Hausenin suunnitelma, jolla vesijohto laajennettaisiin ”yli kaupungin” hyväksyttiin
kaupungin elimissä. A. Ahlbergin vuonna 1880 tekemästä lähes vastaavasta ehdotuksesta
oli kulunut 15 vuotta samalla, kun erilaisissa viivytyksissä ja puutteellisten ratkaisujen
kokeilussa oli kulunut paljon rahaa. Vuonna 1896 kaupunginvaltuusto nimitti uuteen
vesilaitokseen liittyvien vesijohtotöiden valvojaksi insinööri A. Brandtin. Vanhalla
vesijohdolla oli tällöin 88 tilaajaa ja vuonna 1897 vastaavasti 89 tilaajaa.313

Jätevedet edelleen kaupungin riesana

Tampereen kaduilla vellova lika ja lieju olivat varsinkin keväisin ja syksyisin
kaupunkilaisten harmina. Maan kosteuden katsottiin pitkälle 1800-luvun puolivälin jälkeen
vallalla olleen miasmateorian mukaan aiheuttavan sairauksia. Koska esimerkiksi
Englannissa oli viemäröinnillä kuivatettu kaupunkeja ja saavutettu hyviä tuloksia,
päätettiin myös Tampereella jo vuoden 1866 komitean työn tuloksena parantaa yleistä
terveyttä mm. ojituksen avulla. Vaikka komitea saikin tuloksia aikaiseksi, jäivät pahimpien
seutujen ongelmat käytännössä entiselleen.

Pahoin saastuneen Amurin eli silloisen Amurinmaan saastuneita korttelia kutsuttiin
vuonna 1882 ironisesti "ympäröiväin seutuin todelliseksi vesisäiliöksi". Tilanne ei juuri
parantunut, vaan Amurinmaan asukkaita vaivasivat tulirokko ja suolikuume muuta
Tamperetta enemmän. Kaupunginosa oli rakennettu suomaalle ja sen keskusta oli reunoja
matalammalla, joten jätevedet eivät päässeet virtaamaan poispäin. Usein jätevedet löysivät
tiensä kaivoihin. Kerrotaankin, että koko seudulta ei löytynyt 1880- ja 1890 -luvuilla
yhtään kaivoa, jossa vesi olisi ollut hyvää. Jätevesi ja kura aiheuttivat ongelmia
kaupunginosassa: sateisina ja märkinä syksyinä, kuten esimerkiksi 1890, pääsi tuskin
liikkumaan kuivin jaloin. Ongelmaa lisäsi vielä se, että alueen katuja ei oltu kivetty.314

                                                          
311. AL 3.5.1891.
312. AL 3.4.1892.
313. TKA, raha 1892-97; KTK 1905.
314. Voionmaa 1907-1910, s.558-559.



90                                                                  KAUPUNKI JA VESI

Myös katujen kunnossa ja niiden ylläpidossa oli ongelmia. Katujen kunto ja viemäröinti
liittyivät kiinteästi toisiinsa. Asia herätti runsaasti keskustelua, seuraavasta Aamulehden
pääkirjoituksesta löytyy keskeisimmät syyt katujen kunnossapidon järjestämiseksi ja
viemäröinnin ratkaisemiseksi:

”Katujen kunnossapito on talonomistajain raskaimpia velvollisuuksia. […] Mutta valitettavasti
on näinä aikoina kaivamistöitä kaduillamme ollut niin paljon, että jo niidenkin tähden on usein
katuja ollut kesät päästään liikkeeltä suljettu. Katuihin on upotettu likaviemäritorvia ja
vesijohtoputkia melkein joka paikkaan keskikaupungissa. Entäs sitten tuo armas punnitustyö!
Se se vasta on saanut aikaan sulkuja, lammikoita ja pykäliä katuihimme sekä antanut
oikeuksille monta sekavaa vyyhteä selviteltäväksi. Onpa se pyrkinyt panemaan pyörälle
kokeneiden vanhusten, kaupungin valtuusmiestenkin päät. Tähän asti ovat he kuitenkin
pysyneet järkähtämättöminä kuin muuri eivätkä ole suostuneet mihinkään peruutuksiin eikä
korvauksen myönnytyksiin tapahtuneista vahingoista. Kaupungille tietysti olisi edullisinta, jos
tämä järkähtämättömyys saataisi hyvään lopputulokseen, mutta vähemmän kiittäisivät
kaupunkilaiset valtuutettujensa viisautta, jos oikeudet alkaisivat ottaa varteen yksityisten
valituksia ja tuomita korvauksia kärsityistä vahingoista.” 315

Talonomistajat kantoivat taloudellisen vastuun katujen kunnossapidosta. Tämä saikin
talonomistajat ajamaan katujen tilaa parantavia toimia kuten viemäröintiä. Vastaavia
esimerkkejä löytyy myös esimerkiksi Hämeenlinnasta. Korvaus- ja vastuukysymykset
olivat usein varsin monimutkaisia. Viemärityöt aiheuttivat kuitenkin katujen ylläpito-
ongelmia ja niistä johtuvia mutkikkaita oikeudenkäyntejä.316

Ratkaisuna puutteellisen viemäröinnin aiheuttamiin lukuisiin ongelmiin esittivät
insinööri Bergbom ja arkkitehti Calonius vuonna 1882 valtuustolle, että tehtäisiin
suunnitelma kosken länsipuolisen kaupungin tarpeisiin tarkoitetun viemärilaitoksen
rakentamiseksi. Insinööri C. O. Helenius laatikin suunnitelman, jonka mukaan viemärit
rakennettaisiin rautapoltetuista eli sintratuista tiilistä. Pääviemäri kulki suunnitelmassa
Uudeltakadulta Kuninkaankatua pitkin Kalatorille. Suunnitelmasta pyydettiin lausunnot
kahdelta alan ammattilaiselta, insinööri E. Graeffelta ja insinööri R. Huberilta. Lausuntojen
ja "maan punnitustyön" eli maaston korkeussuhteiden mittauksen jälkeen valtuusto päätti
toukokuussa 1887 ryhtyä rakennuttamaan viemärilaitosta. Tätä suurta työtä varten
asetettiin erityinen rakennusvaliokunta. Ensin rakennutettiin likaviemäri Uuden- ja
Kuninkaankatujen kulmasta Kuninkaan- ja Rantakatuja pitkin Laukontorin rantaan. Työ
jatkui monta vuotta. Kuusi, yhdeksän ja 12-tuumaisista tiiliputkista tehty viemäri ulottui
vuonna 1892 jo pahimmalle ongelma-alueelle eli Amuriin saakka.317

Kosken itäpuolisen kaupungin viemäröimiseksi valmistui suunnitelma vuonna 1883.
Tässä insinööri C. Heleniuksen ja kaupungin arkkitehti F. L. Caloniuksen suunnitelmassa
vedottiin – vuoden 1866 raittiuslautakunnan malliin – Englannin kaupunkien esimerkkiin.
Englannissa keuhkotaudin aiheuttamat kuolemantapaukset olivat pudonneet puoleen
viemäröinnin aikaansaaman maan kuivumisen jälkeen. Selonteossa korostettiin myös,
kuinka likainen maa-aines ja pohjavesi aiheuttivat erilaisia tauteja ja kuinka viemäröinnillä
näistä haitoista päästäisiin. Suunnitelman kustannusarvio oli kuitenkin niin korkea, että
vasta 1891 ryhdyttiin viemäröimään Kyttälän aluetta. Tällöin käytettiin kokeilumielessä
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myös betoniputkia, vaikka pääasiassa pysyttiinkin vanhassa tiiliputkessa. Saumakohdissa
käytettiin nyt saven sijasta myös asfalttitervan ja pien sekoitusta. Vuonna 1905 otettiin
betoniputket uudelleen käyttöön.318

Tampereen Vuosikirjassa 1884 käsitteli laajalti viemäröintisuunnitelmia:

”Ehdoitus […] osoittaa etupäässä, että maan mätänevien aineiden tuottama lika ynnä
maanpintaa lähinnä seisovan eli n. k. pohjavesi on monenlaisten tautien, niin kuin jäsensäryn,
keuhkotaudin, kuumetaudin, punataudin ja koleeran pääsyynä. Todisteeksi likaviemärein
laittamisen hyödystä mainitaan, että muutamissa Englannin kaupungeissa keuhkotaudin
tuottamat kuolemantapaukset ovat puoleksi vähentyneet maan kuivaamisen jälkeen. Ehdoitus
tarkoittaa veden ja juoksevan lian pois johtamista maanalaisten ojain kautta ja maan kuivana
pitämistä savitorvien avulla.” 319

Miasmateoria oli vielä voimissaan. Kuten Englannin esimerkistä huomataan, tehosivat
virheellisen teorian pohjalta tehdyt toimenpiteet kuitenkin veden välityksellä leviävien
tautien aiheuttamiin ongelmiin. Viemäröinnillä ei toki muiden tautien osalta ollut
vaikutusta, esimerkiksi pisaratartuntana leviävä keuhkotauti, joka mainitaan lainauksessa,
oli vähentynyt aivan muista syistä. Seuraavassa lainauksessa kuvataan mm.
rakennusaineita sekä viemärin muotoa:

”Kyttälään ehdoitellaan kaksi valtaojaa, yksi Puutarha- ja toinen Verkatehtaankadun alle,
edellinen sivutorvijohtojen kautta kokoamaan kaiken veden eteläpuolelta Soukanlahden katua
aina Hämeenkatuun asti; jälkimmäinen taas johtamaan veden Hämeenkadun ja Hatanpään
kadun väliltä. Kolmanteentoista kaupunginosaan, rautatien itäpuolelle tarvitaan kaksi valtaojaa,
toinen 7:nen ja toinen 3:nen kadun alle. Valtaojat, jotka kaivetaan keskelle katua 8 jalkaa
syvälle maanpinnan alle ja jotka eivät saa seinänsä lävitse laskea valuvaa likaa, tehdään
harmaasta kivestä ja rautatiileistä; aukon läpileikkaus on oleva soikonmuotoinen, 1.20 metriä
(4 jalkaa) korkea ja 0.8 metriä (2.7 jalkaa) leveä ja on sen laskettu voivan niellä 300 kannua
vettä sekunnissa. Sivuojat, joiden aukon läpileikkaus on ehdoitettu 23 senttimetriä (9½ tuumaa)
Kyttälässä ja 30 senttimetrin (12 tuumaa) kolmannessatoista kaupunginosassa, tehdään
klafeeratuista savitorvista.” 320

Viemäriaukko suunniteltiin kapeammalla päällä seisovan kananmunan muotoiseksi, minkä
oli jo Chadwick havainnut hyväksi. Järjestelmä suunniteltiin myös huoltoa silmällä pitäen:

”Jokainen valtaoja varustetaan virutusluukulla, joka avataan ojaa puhdistattaessa; samoin
laitetaan alapääsyaukkoja kaikkien katujen risteihin ilman lasketusta varten torvijohtoihin ja
niiden tarkastamisen ja puhdistamisen tähden. Tiilistä tehtävien viemärikaivojen kautta kootaan
sade- ja muu vesi. Lopuksi esitetään että työ tehtäisiin vähitellen monien vuosien kuluessa,
koska valmistunutta osaa saatetaan siitä heti hyödyksi käyttää.” 321

Vaiheittain rakentaminen oli onnistunut ratkaisu, koska valmistunutta osiota voitiin heti
käyttää ja myös kustannukset jakautuivat tällöin eri vuosille. Hanke oli kokonaisuudessaan
hyvin mittava myös taloudellisesti: kustannusarvio kohosi yhteensä 373 375 markkaan.322

Järjestelmän tarkistamiseen ja huoltamiseen siis varauduttiin. Munanmuotoinen
läpileikkaus palveli erilaisia virtaamia, ratkaisu toimi varsin hyvin kun taas ylimitoitetuissa
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pyöreissä putkissa pieni virtaama saattoi aiheuttaa ongelmia. Kyseessä oli kuitenkin
sekaviemäröinti, jossa ei eritelty jäte- ja sadevesiä toisistaan. Myöskään varsinaista
jätevedenpuhdistusta ei vielä pitkään aikaan edes suunniteltu. Näin kyseessä oli siis
protojärjestelmä, jossa oli modernin järjestelmän piirteitä. (Luokitus: protojärjestelmän
mukaisia piirteitä: sekaviemäröinti, ei puhdistusta. Modernin järjestelmän mukaisia
piirteitä: hallinnointi- ja huoltojärjestelmä.)

Miasmateorian mukaiset syy-yhteydet tautien ja ”pohjaveden korkeuden” eli tässä
tapauksessa seisovien sade-, lika- ja valumavesien aiheuttaman maaperän kosteuden välillä
tulevat selkeästi esille kirjoituksessa. Aamulehdessä käsiteltiin vuonna 1885 vuoden 1879
terveyshoitoasetuksen 38 § mukaisia toimia koleraa vastaan ja sivutaan myös viemäröintiä.
Seuraavassa muutamia otteita pitkästä ja yksityiskohtaisesta artikkelista:

”Tauti ilmestyy nopeimmin seuduilla tahi enemmän rajoitetuilla tiloilla paikkakunnissa, missä
maa suuressa määrässä on saastutettu jätteillä ihmisten taloudesta, erittäinkin hyyskistä eli
likasäiliöistä, tahi missä viemärit ovat huonossa kunnossa ja missä likavesi saapi seisoa.
Sentähden pitää kaikkialta niin pian kuin suinkin mahdollista viedä pois likavesi ja muu
likaisuus asuntojen läheisyydestä. Kaikki kaupungit, joissa on hyvät viemärit, ovat
huomattavassa määrässä kadottaneet otollisuuden koleeralle. Samasta syystä ovat myöskin
kaikki semmoiset paikat, joissa on likavesilätäköitä kaupungissa, kuivattavat joko ojien
kaivamisella tahi täyttämisellä, kuin myöskin ne paikat joihin kloaakkiputket tahi muut
likavesiviemärit päättyvät, tarpeeksi syvennettävät. Kysymyksessä olevia laitoksia ei ole
kumminkaan, jos niillä on saavutettava tarkoitettu seuraus, valmistettava juuri koleeran
ilmestyessä, vaan on niiden jo ennen oltava valmiina. [...] Kun koleera ilmestyy
huonoasemaisiin ja hyvin likaisiin asuntoihin, on huomattu hyödylliseksi, että mitä
suurimmalla kiireellä tyhjennetään nämät asunnot ja muutetaan asukkaat parempi asemaisiin
tahi niiden puutteessa sitä vasten tehtyihin väliaikaisiin asuntoihin. [...] Kaikki, mikä yleensä
pahentaa terveyttä, tekee myöskin yksityisen vastaanottoisemmaksi taudille yleisesti ja
koleeralle erittäinkin, kun se on kulkutautina, siis huono ilma, huono vesi, huonot ruoka-aineet,
epäsiisteys, kaikenlaiset irstailemiset, äkkinäiset mielenliikunnot.
1. Ilman saastuttamisen estämiseksi sekä kaduilla ja kartanoilla että asunnoissa on puhtautta ja
siisteyttä noudatettava kaikkialla. Erityistä huolenpitoa vaativat likasäiliöt ja hyyskät, joita on
koleeran aikana yhä huolellisemmin puhdistettava kun muulloin [...]
2. Eikä vähempää huolenpitoa vaadi juomavesi; kaivot ovat pidettävät puhtaina, rujia,
katuroskia tahi muuta likaisuutta ei saa millään ehdoilla pitää niitä lähellä, että vesi siitä
likautuisi; missä semmoisia kokoja löytyy, ovat ne pois vietävät.
Kehoittamalla on kehoitettava koleeran aikana käyttämään ainoasti vettä semmoista, joka on
puhdistettu joko tavallisessa puhdistuslaitteessa, tahi siten että se on laskettu puhtaan puuvillan
läpi. Koska hapot hävittävät helposti koleeransiemeniä, voidaan menestyksellä joka kerta
kehoittaa veteen vähän etikkaa tahi sitruunahappoa tahi muuta semmoista. Kansan yleisesti
käyttämä sahti tahi kalja on myöskin hyvin sopivaa juotavaksi koleeran aikana. […]”323

Käytännössä terveydenhuoltoasetus siis edellytti mm. viemärilaitoksen perustamista, jos
sellaista ei kaupungissa vielä ollut. Tärkeänä nähtiin laitoksen tauteja ennaltaehkäisevä
vaikutus. Myös juomaveden ja jätteiden käsittelyssä tuli noudattaa suurta huolellisuutta.
Artikkelissa annettiin myös hyvin yksityiskohtaiset ohjeet hyyskien puhdistuksesta ja
jätteiden käsittelystä. Miasmateorian mukainen syy-seuraussuhde ilmenee kirjoituksesta.
Huonojen elämäntapojen ja moraalittomuuden vaikutukset nähtiin taudille altistavina.
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Huhtikuussa 1887 viemärikysymys nousi jälleen tapetille: Aamulehdessä otsikolla
”Seuraukset alkavat jo näkyä” – pääkirjoituksessa käsiteltiin asiaa yksityiskohtaisesti.
Varsinkin kesällä virtaamattomat jätevedet lemusivat ja aiheuttivat harmia:

”Olemme jo usein lehdessämme puhuneet likaviemärien tarpeellisuudesta kaupungissamme
sekä huomauttaneet siitä kuinka vesi vuodet päästään seisoo muutamien korttelien maan-
päällisissä ojissa. Etenkin on se kortteli, joka ympäröi Puutarha-, Kuninkaan-, Uusi- ja Länsi-
pitkänkatu kovaosainen tässä suhteessa. Kortteli on yltäänsä tasasta saviperäistä alankoa, johon
kolmelta puolelta valuu kuravesi, eikä maan viettämättömyyden tähden lähde siitä minnekään.
Palokujissa kiertelevä oja on sentähden alati täynnä seisovata vettä, joka tämmöisenä leutona
talvena kuin tämänkin pysyy melkein koko talven sulana ja happanee. Kesällä on se niin
kamala, että sitä tuskin voi lähestyä. Puutarhakadun puolelta virtaa vielä siihen nahkuritehtaan
kuravesi, kun kadun tasoitus on toimitettu niin, ettei vesi juokse pitkin katua vaan poikki.
Muilta puolilta korttelia oli kuitenkin katuvesien vaara tähän asti poistettu, mutta viime
syksynä autettiin asiaa sillä, että Puutarhakadulle rakennettiin oikein varsinainen kura-
vesisäiliö. Kaduntasoituksessa oli joku vuosi sitten menetelty viisaasti, että vettä oli tahdottu
pakoittaa juoksemaan vastamäkeen, vaan kun se yhä edelleenkin pysyi kuuliaisena vanhalle
luonnonlaille eikä ottanut noudattaakseen vapaakaupunkimme määräyksiä, seisahtui vesi
kadulle siinä missä vastamaa alkoi. Tästä oli seurauksena, että parin talon kohta
Puutarhakadulla oli seisovana vesilammikkona.” 324

Vastaavia virheitä tapahtui myös muualla, yrityksen ja erehdyksen kautta valitettavasti on
moni muukin asia opittu. Viemäröinnin ongelmista seurasi myös hankalia riitoja ja
samoista syistä syntyneet lammikot aiheuttivat varsinkin pimeän aikaan vaaratilanteita:

”Asiasta nousi riita, joka senaatissa päättyi siten, että viereisen tontin omistaja alamaanpuo-
lella sai alentaa katunsa maan mukaiseksi. Sen etemmäksi ei senaatin päätös vettä johtanut ja
niin syntyi säiliö keskelle korttelia. Rahatoimikamari näytti aavistaneen, ettei päätöstä, joka
velvoittaisi veden eteenpäin johtamisen maan viettoisuuden mukaan, olisi heti odotettavissa ja
teetti sentähden tukevan kaiteen lammikon ympärille, jotta ajajat eivät hevoisineen syöksyisi
siihen. Tämä varokeino ei kuitenkaan ollut riittävä, sillä pimeänä aikana joutuivat katuvieriä
kulkevat jalkamiehet suin päin veteen. Katuviereen, koska sitä liikkeen ja etenkin lammikon
kohdalle sattuvan rukoushuoneen portin tähden ei voitu sulkea, rakennettiin silta ja niin on
liikkeen suhteen tehty kaikki, mitä moisissa oloissa voidaan vaatia.” 325

Aamulehti kiinnitti huomiota myös lammikoiden terveyshaittoihin:

”Kadun puolelta ja keskeltä korttelia nousee happanevasta vedestä myrkyllisiä kaasuja, jotka
tekevät vaikutuksensa asukkaiden terveyteen. Viime vuonna oli tyttökoulu Puutarhakadun
varrella ja oppilaissa sanotaan huomatun useammin pahoinvointia kuin sitten koulun muutettua
terveellisemmälle paikalle. Puutarhakadun ja Länsipitkänkadun kulmatalossa on aikaihmisiä
sairastunut tulirokkoon puhumattakaan lasten terveydestä, joka tuskin lienee tyydyttävä
missään talossa mainitussa korttelissa. Vilu- ja muuta kuumetautia on ilmestynyt toisellakin
puolella Puutarhakatua tuon kuuluisan lammikon lähistössä. Jotenkin varmana asiana voitanee
siis pitää, että kuravesi on alkanut näissä paikoin myrkyttää ilmaa ja vahingoittaa asukkaiden
terveyttä.” 326
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Kuraveden ja siitä nousevien höyryjen vahingollisuus kuvaa hyvin miasmateoriaa.
Tekstissä mainittu tulirokko ei kuitenkaan liity viemäröintiin. Tämän streptokokkitaudin
leviämiseen vaikuttavat esim. asumistiheys. Vaikka tautien syntyä koskeva teoria oli väärä,
Aamulehden johtopäätökset eli esitykset toimenpiteiksi olivat oikeat:

”Eikö kaupungin velvollisuus ole sopivilla toimenpiteillä estää epäterveellisten paikkain
turmiollista vaikutusta? Onko yleisen likaviemärin rakentaminen, joka kuitenkin on
välttämätöntä, lykättävä siksi kun sen puute on ehtinyt saattaa vahinkoa kaupunkilaisten
terveydelle? Ja lopuksi onko terveyslautakunta kaupungissa vaan nimen vuoksi? Eikö sen ole
pidettävä silmällä kaikkia seikkoja, jotka yleiselle terveydelle ovat turmiollisia, ja olisiko se
silloin selvinnyt hyvin tehtävästä, jos esim. sattuvan ruton osaksi olisi jättänyt kaupunkiin
moisia ruton levittäjiä? Sen kyllä tiedämme, ettei terveyslautakunta valta ruveta likaviemäriä
rakentamaan, vaan sen velvollisuutena on kuitenkin pontevasti tuoda esille kaikki ne
asianhaarat ja epäkohdat, jotka yleiselle terveydelle ovat haitallisia. Jos eivät asianomaiset ota
varteen terveys-lautakunnan huomautuksia, niin on se heidän eikä terveyslautakunnan syy.”327

Lehdessä vaadittiin kärkevästi nopeita toimenpiteitä viemärilaitoksen rakentamiseksi.
Tilanne olikin varsin surkea, mutta muutoksia oli pikku hiljaa luvassa. Kuukautta
myöhemmin, toukokuun 25 päivänä kokoontuivat Tampereen valtuusmiehet reaalikouluun,
jolloin käsiteltiin mm. viemäriasiaa:

”[…] päättivät valtuusmiehet yksimielisesti, että aluksi pääviemäri olisi rakennettava. Kysy-
myksen suhteen mitä tietä tämä olisi vietävä esitti herra Sumelius, että se laskettaisiin
Uudenkadun kulmasta pitkin Kuninkaankatua Kauppakatuun ja sieltä Kauppatorin ylitse herra
G. Selinin ja hänen talojen väliltä koskeen, johon olisi puusta tehtävä jatko niin että viemäri
veisi veden tehtaitten sulkujen yli. Mutta asiasta keskusteltua ja äänestettyä päättivät
valtuusmiehet kuitenkin hyväksyä valiokunnan esittämän tien Kalatorin ylitse pitkin
Kuninkaankatua Uudenkadun kulmaan. Valiokunnan mietintö hyväksyttiin myöskin muissa
kohdin paitsi ettei asiaa jätetty Rahatoimikamarin haltuun, vaan asetettiin erityinen komitea sitä
varten, johon jäseniksi valittiin herrat C. W. Åkerlund, G. Selin, H. Liljeroos, W. Blom, R.
Munsterhjelm, Th. Clayhills ja arkkitehti G. Schreck. Tälle komitealle uskottiin täysi
päätösvalta asiassa sekä koko rakennustyö niin kuin myöskin vesijohtoröörein laskeminen
Pyynikinkadun kulmaan, johon viimemainittuun työhön tarvittavat varat ovat otettavat
anniskeluyhtiön voittovaroista.”328

Ajatus puisesta viemärin osiosta ei ollut ajan tasalla, tähän ajatukseen reagoitiinkin
myöhemmin voimakkaasti. Valtuuston pöytäkirjan liitteenä olleessa valiokunnan
muistiossa täsmennettiin asiaa. Valiokunta oli kuullut insinöörejä Graeffe ja Huber, joiden
lausuntojen pohjalta se tuli siihen päätökseen, että viemäri oli muurattava rautatiilistä
kapeammalla päällään seisovan kananmunan muotoiseksi:

”[…] jonka kautta viemäri tulee paljon halvemmaksi kuin jos sen alipää eli pohja niin kuin
insinööri Helenius on esittänyt tehtäisiin hakatusta kivestä. Viemäri jolla tulisi olemaan 6
tuuman paksut seinät on rakennettava munan muotoiseksi ja olisi korko 4 ja levyys 3 jalkaa
suusta aina Pyynikin kadun ja Kuninkaankadun kulmaan ja siitä eteenpäin korko 3 ja levyys 2
jalkaa. Perustus olisi tehtävä puusta. Itse viemärin suu olisi laitettava neliskulmaiseksi ja olisi
suu asetettava siten että se tulee olemaan yli alhaisinta vedenpintaa Pyhäjärvessä. Koska siinä
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paikassa mihinkä insinööri Helenius on aikonut suun tulevan on vastavirtaa niin pitää
valiokunta soveliaana että se muutetaan pumppujen luo. Herrain insinöörein mielen mukaan
olisi viemäri asetettava niin syvälle että viemärin pohjasta maanpintaan olisi 8 ½ jalkaa eli
kuitenkin niin että viemärin päällä tulee olemaan 5 jalkaa maata. Puhdistusluukut
(spölingslussar) ovat poisjätettävät koska ne ovat tarpeettomat. Ventilationi on tapahtuva
galvaniseerattujen peltiröörien (ventilationsrör) kautta jotka asetetaan siellä täällä huoneitten
ulkoseiniin. Niin kutsutut infallsbrunnar asetetaan ainoastaan niitten kortterien kulmiin,
mihinkä päin vesi juoksee ja niin kutsutut instigningsschakter ovat rakennettavat korkeintaan
300 jalkaa toisistaan. Mutta koska insinööri Helenius on arvannut että koko viemärilaitos tällä
puolen koskea tulisi maksamaan 358 802 markkaa 30 p josta pääkloakki 45 m. 79 p joka
juoksevalta jalalta katsoo valiokunta sopivinta olevan että ainoastaan pääkloaakki aluksi olisi
rakennettava. Kysymyksen suhteen kuinka tämä pääkloaakki kulkisi on valiokunnassa ollut eri
mielipiteitä.”329

Insinööri Huber tarjoutui tekemään enemmistön ehdotuksen (pääviemäri Kalatorilta pitkin
Kuninkaankatua aina Uuteenkatuun) 90 000 markalla ja vähemmistön ehdotuksen (Pyhä-
järvestä pitkin Kirkkokatua yli Kauppatorin eteläiseen kulmaan raatihuoneen tonttia ja siitä
pitkin itäistä Pitkääkatua Kauppakatuun pitkin Kauppakatua Kuninkaankatuun ja pitkin
Kuninkaankatua Uuteenkatuun) 55 000 markalla. Enemmistö valiokunnassa oli sitä mieltä,
että vaikka edellinen olikin 35 000 markkaa kalliimpi, olisi se rakennettava. Kanta tuli
myös valiokunnan esitykseksi valtuusmiehille. Urakoinnilla pyrittiin säästöihin, tällöin piti
ottaa vastuukysymykset huomioon. Urakoitsijan vastuulle jäivät työn aiheuttamat
mahdolliset vahingot. Esimerkiksi suurten sateiden aiheuttamat vahingot työmaille
kuitenkin rajattiin pois urakoitsijoiden vastuulta. Kaupungin edustaja valvoi
urakkatyömaita.330 Aamulehti seurasi tilannetta tarkkaan valtuuston pöytäkirjoista. Se
uutisoi kauan kaivattua rakennushanketta näkyvästi.331 Jätevesien ympäristövaikutuksesta
ei tässä vaiheessa keskusteltu.

Säästösyistä päädyttiin rautatiiliviemäreihin kivisen viemärin sijaan. Aikaisemmin oli
esiintynyt samasta syystä ajatuksia viemärin rakentamiseksi puusta. Tämän Helenius
tyrmäsi täysin sopimattomana vaihtoehtona:

”[…] kaupungin aiotun lokaviemärin johdosta, että valtuusmiehistössä on ollut kysymys
rakentaa se puusta. Jos semmoiset mielipiteet pääsevät vallalle, olisi parasta olla kokonaan
ajattelematta mitään lokaviemärin rakennusta. Kun puu on niin hyvää ja tarkoituksenmukaista
rakennusainetta lokaviemärijohdoille, miksi ei sitä käytetä kaikissa kaupungeissa, mihin
semmoisia rakennetaan? Siksi, että kokemus on osoittanut, että jos puuta tähän käytetään, paha,
jota tahdotaan sillä poistaa, päinvastoin leviää ja enenee suuremmaksi kuin edeltäpäin voidaan
aavistaakaan. Lokaviemärijohdollahan tarkoitetaan kaupungin alueelta mitä huolellisimmin
poistaa kaikkea likaisuutta, joka saastuttaa maan ja synnyttää kulkutauteja. Voidaanko toivoa
sitä puisella lokaviemärillä? Juoksevalla soralla ja sannalla sekoitettu likaisuus repii puunsolut
auki viemärin pohjalla ja seinämillä, muodostaen siten rosoisen pinnan, johon kaikki
varsinaiset lika-aineet kiinnittyvät ja siten tavallansa sihvilöivät lokaveden. Ennen pitkää
muuttuvat semmoiset johdot makasiineiksi, joissa syntyy mitä myrkyllisempiä ja
vahingollisempia kaasuja, joita ympäröivä maa sitten imee, josta ne taas nousevat
asuinhuoneisiimme, joista useimmat ihmiset ovat pakoitetut viettämään enimmän osan ikäänsä.
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Neuvon sentähden, jollei varoja ole kivisen lokaviemärin rakentamiseen, jättämään
rakentamisen tuleviin parempiin aikoihin.”332

Heleniuksen mukaan puuviemärit olivat huono vaihtoehto, eikä niitä käytetty muissa
kaupungeissa. Hänen mielestään puusta rakennetuista viemäristä saavutettavat säästöt
olivat kyseenalaisia, joten hän ehdotti, että sivuviemäreissä kiven sijasta käytettäisiin
kiillotettuja savitorvia (ns. ruukkuputkia), mitkä olisivat jopa puuputkia halvempia.
Parempi olisi jopa jättää viemärit rakentamatta kuin tehdä ne puusta. Näin puheet puisesta
viemäristä loppuivat. Säästöt tässä asiassa olisivat koituneet paitsi kalliiksi myös
kohtalokkaiksi. Hyvästä valmistelusta huolimatta työ ei aina sujunut suunnitelmien
mukaan. Myös urakoinnissa oli joskus ongelmia.333

Varsinkin Itäisen ja Läntisen Pitkänkadun, Puuvillatehtaan ja Kauppakadun välinen tila
oli 1880-luvulla pahoin saastunut. Vuonna 1887 lavantautiin sairastuneista jopa 5/6 asui
tällä alueella.334 Lavantauti ei juuri tarttunut vieroittamattomiin lapsiin (ks. kuva 3.6. ja
taulukko 3.6.). Lapsikuolleisuus ja kuolleisuus olivat Tampereella yleensä korkeampia
kuin muussa maassa. Muualla lavantauti oli ollut pahimmillaan jo 1868, mutta
Tampereella pahin oli vasta tulossa.335 Myös Aamulehti noteerasi huonon terveystilanteen
siteeraamalla kertomusta yleisestä terveys- ja sairashoidosta Tampereen kaupungissa
vuonna 1887:

”Yleinen terveydentila kaupungissa vuotena 1887 on, valitettavasti kyllä, ollut hyvinkin
epäsuotuisa. Vuoden ensimmäisinä kuukausina liikkui pienempi tulirokko […] ja Syyskuusta
alkaen raivosi lavan(kuume)tautiepidemia kaupungissa niin lavealta, ettei moista viime vuosina
maassamme ole ollutkaan ja se vuoden loputtua vielä liikkui. Kaikkiaan oli vuoden neljänä
viimeisenä kuukautena lavantautiin sairastunut 313 henkeä. Tämän taudin hajannaisia
kohtauksia on sitä paitsi tapahtunut jokaisena vuoden eri kuukautena.”336

Aamulehti seurasikin tarkoin terveystilannetta kaupungissa, esimerkiksi kuukausittain
julkaistiin artikkeli sairastuneista. Tehdyt toimenpiteet selviävät seuraavasta Aamulehden
jutusta. Vaikka viemäriä rakennettiinkin varsin nopeaan tahtiin, eivät vaikutukset näkyneet
nopeasti terveystilanteessa. Paha takaiskukin sattui: kaupungissa puhkesi vuonna 1887
lavantautiepidemia, jossa noin 15 000 asukkaasta sairastui 369, joista kuoli 36.337

Lavantautiluvut eri vuosina selviävät taulukosta 3.6. Tilanteen parantamiseksi ryhdyttiin
toimiin, sillä lavantauti ei ollut ainoa ongelma:

”Terveydentilan parantamiseksi kaupungissa ovat valtuusmiehet päättäneet rakentaa
likaviemärin kaupunkiin ja tarkoitusta varten myöntäneet varat. Likaviemäri alkaa Uuden- ja
Kuninkaankadun kulmasta, kulkee pitkin Kuninkaankatua Rantakadun kulmaan, poikkee siitä
pitkin Rantakatua Laukon torille asti ja menee sitten Laukon torin poikki, kunnes se laskee
virtaan kosken alapuolella. [...] Terveyshoitokunnan esityksistä päättivät valtuusmiehet sitä
paitsi alottaa sivulikaviemärin rakentamista Pohjoisrantakadun ja Läntisen pitkänkadun
kulmasta pitkin viimemainittua katua Puutarhakatua myöten yllämainittuun päälikaviemäriin,
jonka kautta vesiperäisempi ja hygienillisesti huonoin osa kaupunkia, Itä- ja Länsipitkä-
katujen, Puuvillatehtaan ja Kauppakadun välillä tulee kuivattavaksi. Maanala, jolle tämä
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vanhin osa kaupunkia on rakennettu, on niinkutsuttua kuohusavea, joka on likomärkä vedestä,
jolla ei ole mitään laskua; siellä löytyivät palokujat niinkuin niitten läpi menevät laskukanavat
ovat täytetyt kaikenlaisella lialla, josta tietysti ilma ympäristössä on saastutettu.
Tulirokkoepidemia alkoi tämän piirin sisäpuolella, niin kuin myöskin 5/6 kaikista lavantautiin
vuoden loppuun saakka sairastuneista henkilöistä asui täällä. Likaviemärin rakentaminen
kaupunkiin on jo pitkiä aikoja sitten ollut kaupungin mitä tähdellisempiä toivomuksia, ja useita
ehdotuksia niitten toteuttamiseksi on tehty. Nyt on, kuten sanottu, työ aljettu, joten kaupunki
hygienisellä alalla edesmennenä vuonna on ottanut mitä suurimman askeleen eteenpäin. […]
Lavantauti epidemian synnyttyä kaupunkiin ryhtyi terveyshoitolautakunta heti ponteviin
toimiin sen ehkäisemiseksi. Kaivo talossa n:o 291 n.s. Kaakinmaan kaupungin osassa, jossa
kulkutauti ensin alkoi, suljettiin heti kaikki hyyskät tyhjennettiin, ja puuteroitiin kalkilla ja
ra´alla karbolihapolla. Paikkakunnan sanomalehdissä annettiin puheenjohtajan kautta tarkkoja
ohjesääntöjä yleisölle, jota paitsi insinööri Ahlberg (terveyspoliisi) lakkaamatta valvoi
puhtauden pitoa taloissa; erittäin ohjesääntö julkinaulattiin sukkatehtaan huoneukseen; vettä
kaivosta talossa n:o 79 III:ssa kaupungin osassa lähetettiin Helsinkiin tohtori O. Aschanin
keemilliseen toimistoon tutkittavaksi ja, sen kelvottomaksi selitettynä, suljettiin kaivo
maistraatin kautta […]”338

Miasmateoria alkoi nyt väistyä myös Tampereella ja bakteriologian näkökannat vallata
alaa. Niinpä vesinäytteitä alettiin lähettää Helsinkiin tutkittavaksi. Lavantautiepidemian
vuoksi saastuneita kaivoja suljettiin, "hyyskät" tyhjennettiin ja käsiteltiin kalkilla ja
karbolihapolla. Terveydenhoitoasetuksessa mainittu ”hyvän veden” vaatimus alkoi
täsmentyä eikä aistinvarainen vedentutkimus enää riittänyt.

Miasmateoria ja tartuntatautiteoria eivät olleet vain toistensa kanssa kilpailevia
suuntauksia. Useat lääkärit suhtautuivat teorioihin varsin joustavasti. Pilaantuneen ilman
nähtiin miasmaattisesti aiheuttavan taudit ja leviävän tartuntatautiteorian mukaisesti
tartunnan välityksellä. Aikana ennen tehokkaita mikroskooppeja tauteja aiheuttavia mikro-
organismeja oli mahdotonta nähdä ja näin osin uskon asia, mutta pahalta haiseva ilma oli
konkreettista. H. Vuorisen mukaan bakteriologia löi itsensä läpi niin Suomessa kuin
muuallakin 1880-luvulla. Tartuntatautiteorian mukaisesti taudit alkoivat esiintyä myös
kirjallisissa lähteissä aikaisempaa selkeämpinä, itsenäisinä "olioina".339

Hyvän veden määrittelystä ja tutkimusmenetelmistä annettiin 1880- ja 1890-luvuilla
ohjeita mm. Duodecim-lehdessä, josta ne levisivät käyttöön. Lehdessä oli esimerkiksi
vuonna 1885 laaja kaksiosainen artikkeli, jossa käydään läpi hyvän juomaveden vaatimuk-
set sekä yksityiskohtaiset ja edulliset menetelmät veden tutkimiseksi. Hyvältä
juomavedeltä vaadittiin mm. seuraavia ominaisuuksia: kirkkaus, värittömyys, hajuttomuus,
raitis maku ja pieni liuenneiden kiinteiden aineiden määrä (enintään 0,5 grammaa litrassa),
keskilämpö ei saa vaihdella paljon eri aikoina, ei paljon elimellisiä aineita (enintään 0,5
grammaa litrassa), ei lainkaan mikroskooppisia kasveja ja eläimiä (bakteerit, amebat jne.),
kloridien ja sulfaattien määrä pieni (enintään 0,008–0,05 grammaa klooria ja 0,063–0,09
rikkihappoa litrassa), nitraatteja vain nimeksi (enintään 0,004 grammaa litrassa), nitriit-
tejä, ammoniakkisuoloja ja rikkivetyjä ei lainkaan, rautaa vain vähän, muita metalleja ei
lainkaan, ei kalsium- ja magnesiumsuoloja (yhteensä enintään 0,18–0,20 grammaa
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litrassa). Näiden aineiden esiintymisen perusteella juomavesi voitiin
”hygieenismikroskooppisen tutkimuksen nojalla” jakaa kolmeen luokkaan: 1. puhdas, joka
tapauksessa kelvollinen vesi, 2. epäilyksen alainen vesi (mm. roskia, saprofyyttejä) ja 3.
huono, nautittavaksi kelpaamaton vesi (bakteereita yms.). Kirjoituksessa erityisesti
ulkohuoneet, ts. hyyskät, navetat ja tallit nähtiin varsinkin kaivovesien uhkana. Vesijohdot
nähtiin kalliina, mutta asukkaiden terveyden kannalta hyvinä ja todettiin vesijohtojen, ts.
vesilaitosten vähentäneen Euroopan suurimmissa kaupungeissa kuolleisuutta ja
kulkutauteja.340

Tampereella viemäreitä rakensivat yleensä urakoitsijat. Jokin selkeä viemäriosuus
annettiin huutokaupassa urakoitsijan tehtäväksi joko könttäsummasta tai sitten maksettiin
korvaus jokaista viemärin jalkaa kohden. Aamulehti uutisoi urakointia ahkerasti, sillä asia
herätti mielenkiintoa paitsi töiden näkyvyyden takia niin myös siksi, että urakoissa liikkui
paljon rahaa.341 Viemäröinnin vaikutukset yleiseen terveydentilaan kaupungissa käsitettiin
hyvin ja uuden viemärin valmistumista odotettiin hartaasti:

”Isommista töistä terveyshoidon alalla kaupungissa vuonna 1890 mainittakoon, että jo
edellisinä vuosina aljettu likaviemärisystemin rakentaminen pitkitettiin ja laajennettiin […]
Mainittakoon vielä että kaupungin valtuusmiehet päättivät heti v. 1891 alusta teettää
punnituskartan 7:nen kaupungiosan yli ja tämän valmiiksi saatua, ryhtyä toimiin sanotun
kaupunginosan ojittamiseksi, joten siis voi toivoa, että likeisessä tulevaisuudessa tämän
epäterveellisin osa kaupungissa on saatava paremmalle kannalle terveydellisessä suhteessa.”342

Viemäröinti ja vesijohdot rakennettiin samaan kaivantoon. Koko 1890-luku olikin kaupun-
gissa melkoista katujen mylläystä. Aamulehti uutisoi töiden etenemistä varsin uutterasti.

”Katujemme mylläys on viime vuosina käynyt kiireellistä vauhtia eteenpäin, kun ikään kuin
kilvassa lasketaan vesijohtoja ja viemäriä 6-8 jalan syvyyteen. Maa avaa lapion, kangin ja
ruudin käytännöstä povensa, ja samalla saadaan nähdä miten erilaista maata on kaupunkimme
alla. Ei pitkälle tarvitse mennä, kun maa muuttuu hetteisestä suosta kivikoleikoksi tahi
päinvastoin, miten melkein yleensä lienee koskien rantamilla laita. Itäpuolella koskea luullaan
olevan, sen mukaan mitä tutkimukset jo sieltä osoittavat, maan laatu paremmin yhtäläistä, kuin
n.s. ”vanhasta kaupungista”, josta jo pian jokaista katua on pitkinpäin kaiveltu ja useita
poikkipäin keskellä kaupunkia, kun talojen omistajat ovat vesijohtoja asuntoihinsa ottaneet.
Tuskin mistään on maa niin tyyni kivistä, kuin siinä osassa Puuvillatehtaankatua, joka juoksee
Mustanlahden- ja läntisen Puistokadun välissä, ja johon nyt paraillaan kaivetaan viemäriojaa.
”Tässä on kivi kiven vieressä ja päällä ja on tässä vielä sittenkin kiviä,” sanoi muuan työmies,
ja se näkyy olevan ihan tosi. Työn otti tehdäkseen talonomistaja K. Lindeman 2 m 30 p:iä
jalalta.”343

Joskus, kuten marraskuussa 1891 työt katkaisi myös materiaalin puute,344 mutta töitä
jatkettiin jälleen seuraavana keväänä.345 Työt siis seisoivat materiaalipulan vuoksi
kuukausia. Vuosi 1892 oli jo huomattavasti parempi: valmista viemäriä tehtiin yli neljä
kilometriä. Tänä vuonna valmistui koko Kyttälän alue, vaikka ongelmiakin oli:
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”Kyttälän puolen pääviemäri valmistui eilen koko kesän kestäneeltä työkaudeltaan. Viemäri,
joka on valmistettu rautatiilistä sementtimuurauksella, alkaa kosken rannasta entisen
Ronganojan suusta ja kulkee pitkin Puutarhakatua Vartiotornin katuun saakka, josta se
poikkeaa mainittua katua pohjoiseen kunnes taas kääntyy itään tontin 649 läpi sekä rautatien
alueen läpi 4:nen Tammelan kadun päähän Peltokadulle, Tammelan puolella. Tämä väli on
ollut urakalla valmistettava hra K.W.Helanderilla, josta rautatien piirin osan on kustantanut
valtio ja muun osan kaupunki. Muuraus työt alkoivat keväällä kohta kevät-pakkasien loputtua
ja kestivät yhtämittaa tähän saakka. Kiusallisempaa työpaikkaa tuskin tarvinnee urakoitsijalla
olla, kuin tässä on ollut muutamia paikkoja, sillä kolmella eri paikkueella on ollut tavattomia
kuohulähteitä, joissa kussakin on mennyt aikaa useampia viikkoja. Tämmöisissä paikoissa on
tehty työtä yöt ja päivät, joten vuorokauden miestyö on noussut toista sataa markkaa. Myös on
kalliotakin ollut Vartiotornin kadulla sekä tontilla 649, joka myös on hidastuttanut työ
edistymistä. Kärsivällisyyttä ja vahvaa kukkaroa on tässä työssä hyvin tarvittu. Tammelan
puolella on, kuten ennen olemme maininneet, valmistettu saviruukku-torviviemäreitä, joiden
alapää on ollut tukossa 4:nen Tammelan kadun ja Peltokadun risteyksestä tähän saakka kunnes
edellä mainittu viemäri nyt joutui yhteyteen. Näitä valmistaissa on täytynyt vesi ottaa pois
pumppaamalla, jotta työtä on voitu tehdä. Näin toimimalla talven tuloa peläten on riennetty
Tammelan viemäreitä valmiiksi, ja vesi pääsee nyt Tammelan puistokadulta saakka (Mäkipään
puolelta) viemäriyhteyteen, josta tärkein on että nykyään valmistunut kaupp. K.S. Åhmanin
isompi saunalaitos pääsi viemäriyhteyteen. – Tammelan puolen viemäreistä on
Rahatoimikamari teettänyt työnjohtajansa johdolla enemmän osan ja pari pienempää osaa
urakoitsijoilla.”346

Hyvästä työstä huolimatta lopputulos ei aina tyydyttänyt. Ongelmia saattoi tulla, vaikka
rakennustyöt olisi tehty kunnolla. Vuonna 1893 Amurissa viemärit jäätyivät, koska ne
olivat liian lähellä maanpintaa:

”[…] ovat jäätyneet tukkoon kaikilta niiltä paikoilta, joista torvet jäivät matalalle
maanpinnasta, ja koholliset niillä tienoilla ovat huutavassa hukassa vesitulvista. – Kaupunki
kyllä esitti viime syksynä, että talolliset korottaisivat heti katuosansa tämän epäkohdan varolle,
vaan asianomaiset valittivat päätöksestä, ja saivat korotuksen ajan myöhästymään ensi kesään,
ja näin on nyt käynyt.”347

Aamulehti uutisoi viemärityötä hieman ennakkoon urakan ollessa loppusuoralla Uutisia
Tampereelta ja lähiseudulta – palstalla 18.4.1893:

”Kaupunkimme viemärilaitos, joka varsinaisella järjestetyllä kaupunginalueella alkaa olla
täydellinen, jahka kolmella pienellä lisäyksellä laitosta lisätään, on laadultaan seuraavaa:
Kivitorvijohtoa 350 metriä,
Puutorvi   ”            1,300”,
Tiilitorvi   ”            2,960”,
15” savitorvijohtoa   1,400 ”,
12” ”              1,790”
9” ”              4.500”
6” ”              2,440”
yhteensä               14 740 metriä
 […] Tämän verkon yhteydessä on likakaivoja, joihin maanpinta ja katuvedet laskevat, 123, ja
puhdistuskaivoja, joihin vedessä kulkevat roskat seisahtuvat, 72, eli yhteensä 195
viemärikaivoa. Länsipuolella koskea on laitoksen yhteydessä kaikki yksityistalot, paitsi 10,
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jotka eivät vielä ole ottaneet osaa, sekä kosken ranta ja tehtaiden muutamat talot, joihin ei
verkkoa kaikkiin tarvinnekkaan. Verkkoa on vielä laajennettava kolmelle talolle ja ne kolmeen
eri paikkaan, joista karttunee noin 150 metriä lisää. Itäpuolella koskea on verkko myydyllä
tonttialueella, joka paikassa, vaikka ei kaikki rakennuksellaan olevat talot ole siihen yhtyneet.
Näin ollen vastannee kaupunkimme nykyajan terveyshoidollisia vaatimuksia tässä suhteessa, ja
maksaahan laitos kaupungille koko joukon yli 200 000 mk.”348

Vuosina 1887 — 1894 tehtyjen töiden jälkeen viemäriverkon pääosa oli valmis: yhteensä
varsinaisia johtoja oli liki 15 kilometriä ja viemärikaivoja 195 kappaletta, joista 123 oli
syöksykaivoja ja 72 puhdistuskaivoja. Verkoston kokonaispituudeksi vuonna 1894
laskettiin ojat yms. mukaan lukien lähes 65 kilometriä. Kosken länsipuolella viemärin
yhteydessä olivat tällöin melkein kaikki talot ja kosken itäpuolella koko myyty alue.
Tämän jälkeen viemäriverkkoa on laajennettu, täydennetty ja ajanmukaistettu kaupungin
kasvun mukaan.349 Kyseessä oli selkeä protojärjestelmä, jossa oli piirteitä modernista
järjestelmästä sekä mahdollisuus laajentamiseen ja täydentämiseen kohti modernia
järjestelmää. (Luokitus: protojärjestelmän mukaisia piirteitä: sekaviemäröinti, ei
puhdistusta. Modernin järjestelmän mukaisia piirteitä: hallinnointi ja huoltojärjestelmä.)

Jätehuollon ensiaskeleita: "paskan hajussa kasvaa"

Myös jätehuollon ratkaisut oli tehtävä. Goldman toteaa, että jätteiden hävittäminen on yhtä
vanha kysymys kuin sivilisaatio, mutta puoleen väliin 1800lukua se pysyi pitkälti
yksityisenä asiana.350 Tämä ajoitus sopii varsin hyvin myös Tampereeseen. Tampereella
nämä ratkaisut tulivat ajankohtaisiksi samanaikaisesti vesihuollon ratkaisujen kanssa.
Väkiluvun kasvaessa likaämpäri, ulkokäymälä ja komposti eivät enää olleet soveliaita
keinoja jätehuollon tarpeisiin. Kaupungin yleisen hygienian kannalta yksi suurimmista
ongelmista oli ulosteiden aiheuttama uhka ympäristölle ja terveydelle.

Maistraatin avuksi terveysoloja selvittämään perustettiin vuonna 1866 terveyskomitea.
Se teki selvityksen kaupungin olosuhteista vuonna 1867, minkä perusteella se määräsi mm.
seuraavaa:

"Sontaruumat ovat kuivina pidettävät ja sitä varten pohjalle pantava multaa, sahajauhoja,
halkoja tahi muita aineita, jotka imevät märkyyden, sekä suurempain likajoukkojen estämiseksi
20 markan sakon uhalla tyhjennettävät viimeistäkin kesäkuun 1 p. joka vuosi, jonka jälestä
sontaruumille on siroitettava kalkkia eli vihtrillivettä, jossa on naula vihtrilliä kahdeksalla
kannulla vettä, tahi muulla saastutusta poistavalla aineella. Vielä käskettiin Fiskaalin pitää siitä
vaari, että entiset määräykset pihojen ja katujen puhtaina pitämisestä noudatetaan, yleiset
saunat pidetään siistinä sekä tallit ja sontaroukkiot muutetaan tarkoituksen mukaisemmiksi.”351

Ulosteiden uhka kaupungille ei kuitenkaan näiden toimien ansiosta poistunut, vaan ongel-
mat lisääntyivät väkiluvun kasvaessa. Päivässä 300 ihmistä tuotti hevoskuormallisen ulos-
teita. Harjula on laskenut, että teoreettisesti Tampereella vuonna 1890 hevoskuormia olisi
tarvittu päivässä 66 ja kymmenen vuotta myöhemmin jo lähes kaksinkertainen määrä.352
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Tukholmassa oli kuitenkin todettu, että vain viidennes määrästä kerättiin talteen loppujen
valuessa maahan tai haihtuessa ilmaan. Ongelmaa lisäsivät eläinten ulosteet. Tampereen
vuoden 1890 terveyshoitosääntöjen mukaan lautakunnalla oli oikeus kieltää eläinten pito
kokonaan, mikäli terveydellisiä haittoja ilmeni. Omavaraistalouden ihanne säilyi kuitenkin
pitkään, ja pysyviä eläintenpitokieltoja langetettiin Tampereella vasta 1920-luvulla.353

Karja lisäsi huomattavasti myös talousveden tarvetta. Lehmät, siat ja muut eläimet joivat
vettä paljon eikä kaivovesi usein riittänyt eläimille vaan vettä piti hakea pidemmältä,
esimerkiksi koskesta.354

Yleistä puhtautta kaupungissa valvoi terveydenhoitolautakunnan käsikassarana
terveyspoliisi vuodesta 1885 alkaen. Ensimmäinen terveyspoliisi oli siviili-insinööri A.
Ahlberg. Käymälöiden eli hyyskien desinfiointia ja tyhjentämistä käytettiin varokeinona
vuoden 1887 lavantautiepidemian aikana. Tuolloin kaupunginlääkäri Idman huomasi, että
sivistymättömien asuinalueena pidetyssä Kyttälässä vain 21 talonomistajaa jouduttiin
sakottamaan puhtausmääräysten laiminlyönnistä, kun taas kaupungin "aristokrattisessa
(raha) osassa" syytteitä annettiin yli kaksi kertaa enemmän eli yhteensä 45 henkilölle.355

Aamulehtikin kertoi muiden uutisten yhteydessä joskus puhtaanapidosta eli
jätehuollosta. Näin vuonna 1888 viemäröintiuutisen yhteydessä:

”Kaupungin puhtaanapito on niin järjestetty, että hyyskät ovat joka vuosi ennen Kesäkuun 1:stä
päivää tyhjennettävät ja on jokainen talonomistaja velvoitettu pitämään pihansa ja katuosansa
puhtaana. Puhtaana pito kaupungin yleisissä paikoissa on annettu urakalle Toukokuusta
Toukokuuhun. […] Lavantauti epidemian synnyttyä kaupunkiin ryhtyi terveyshoitolautakunta
heti ponteviin toimiin sen ehkäisemiseksi. Kaivo talossa n:o 291 n.s. Kaakinmaan kaupungin
osassa, jossa kulkutauti ensin alkoi, suljettiin heti kaikki hyyskät tyhjennettiin, ja puuteroitiin
kalkilla ja ra´alla karbolihapolla.[…]”356

Talonomistajien piti tyhjentää tai tyhjennyttää käymälänsä vuosittain kesäkuun alkuun
mennessä. Kaupungin yleisten paikkojen puhtaanapito taas annettiin urakaksi halvimman
tarjouksen tehneelle aina 1800- ja 1900-lukujen vaihteeseen asti, jolloin tehtävä siirtyi
kaupungin rakennuskonttorille, jossa oli sitä varten oli palkattu vakinaista henkilöstöä.
Samoihin aikoihin ryhdyttiin myös kiveämään katuja.357 Kaupungin poliisijärjestyksen
1892 mukaan lanta ja muu lika oli kuljetettava pois hyyskistä ja talleista tiiviissä
ajoneuvoissa erikseen määrätyille paikoille, mutta myös laittomia kaatopaikkoja syntyi
runsaasti. Näitä yksityisten perustamia lantapattereita oli useita Pyynikillä, Messukylän,
Koskenmaan ja Kaupinojan teiden varsilla. Pattereista leviävä haju aiheutti jatkuvia
valituksia eikä lannan kuljetus vesiteitse pois kaupungista ollut sekään vailla ongelmia:
proomuista valui usein veteen ulosteita ja satamat olivat ahtaita.358

Ensimmäiset yleiset käymälät rakennettiin terveydenhoitolautakunnan vaatimuksesta
vuonna 1887 tärkeimmille kauppapaikoille toreille sekä Mustanlahden rantaan.359 Vuonna
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1889 Kyttälän talonomistajat valittivat Ratinan pellon "lantapatterista", joka levitti
kesäaikaan "epätervellistä, pahanhajuista ja tukahuttavaa katkua" koko alueelle.360

Vaikeaan tilanteeseen tuli hieman apua yksityiseltä taholta: patruuna Wilhelm F. von
Nottbeck (Williamin vanhin poika), joka omisti Lielahden kartanon, suunnitteli
kapearaiteista rautatietä vuonna 1898 kaupungista kartanolleen Ylöjärvelle. Hän pyysi
lausuntoa terveydenhoitolautakunnalta siitä, olisiko kaupungille hyötyä rautatiestä
"lantakysymyksen" ratkaisussa.361 W. von Nottbeck suunnitteli rautatietä etupäässä
viedäkseen kaupungista lantaa pelloilleen. Terveydenhoitolautakunta otti samalla
keskusteltavaksi koko puhtaanapidon järjestämisen Tampereelle, etenkin länsialueella: kun
kaupunki laajenee länteen, talonomistajia täytyy kieltää käyttämästä kaupungin nykyisiä
lantapattereita. Muita sopivia paikkoja ei kaupungin mailla ollut. Siksi oli hankittava
lantapatteripaikkoja maalta, kaukana kaupungista, mikä vaikeutti ja nosti puhtaanapidon
kustannuksia, koska sallittu lannankuljetusaika oli poliisijärjestyksen mukaan kesällä
lyhyt. Kaupungin olikin korvattava hevoset nopeammilla menetelmillä. Ahtaat satamat
eivät mahdollistaneet laajamittaista lannan laivausta. Jos Nottbeckin aiottu rautatie
toteutuisi, ratkaisisi se lautakunnan mielestä kysymyksen tavalla, josta koituisi
“määräämätön etu kaupungille sekä yleisterveydellisessä että rahallisessakin suhteessa”.
Lautakunta toivoikin "mitä hartaimmin", että von Nottbeck toteuttaisi aikeensa. Patruuna
liitti lautakunnan lausunnon rautatiehakemukseensa valtiolle ja rata rakennettiin kaikkien
osapuolten siunaamana.362 Kapearaiteista rautatietä liikennöi pieni höyryveturi, jonka veti
viljaa puitavaksi, turvetta eläinten kuivikkeeksi ja lantaa pelloille.363

Vuoden 1898 rakennussääntö määräsi talonomistajat muuttamaan käymälänsä, tallinsa,
navettansa ja lantakamarinsa tiiviiksi, hajuttomiksi ja vedenpitäviksi viiden vuoden
kuluessa. Juokseva lika tuli säädöksen mukaan johtaa viemärijohtoon, likakaivoon tai
pienemmissä pihoissa rautaiseen "kaatokulppoon". Vuonna 1899 lautakunta totesi, että
lantapatterien salliminen kaupungin alueella oli antanut aihetta lukuisiin valituksiin. Se
kirjasi vuosikertomukseensa, että lannan veto ja säilyttäminen kaupungin alueella oli syytä
kieltää kokonaan.364

Vuonna 1900 tehtailija W. von Nottbeck kiinnitti huomion Pirkkalan maantien varren
avotunkioon, johon kaadettiin "eläinraatoja, ihmis- ja eläinulostusta ynnä kaikenlaista
muuta likaa" ja joka haisi hirveälle, kuhisi kärpäsiä ja oli "terveydellinen riesa" koko
kaupungille.365 Tehtailija kiinnitti huomionsa moneen muuhunkin epäkohtaan, kuten
sopimattomaan paikkaan, taudinaiheuttajiin ja tunkion aiheuttamaan uhkaan vesijohdolle:

"[…] kuopan johon eläinraatoja, ihmis- ja eläinulostusta ynnä kaikenlaista muuta likaa
kaupungista vedetään. Vaikka saattaisikin kestää sitä hirveätä hajua, jota mainittu kuoppa
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363. Könönen b, s.14-16; Randell, s.144. Myöhemmin rautatietä käytettiin Enqvist-yhtiön töissä.
364. TKA, THL VK 1899, s.25; THL PTK 21.9.1900, § 73; THL VK 1900, 10-11; THL VK 1903, 69-70; Voionmaa 1907-1910,

s.569-570; Harjula, s.21. Jutikkalan mukaan kaatokulppo tai lokakulppo oli pieni allas, jonka kautta likavedet valuivat
viemäriin. Esim. Jutikkala, s.147. Laakkosen mukaan lokakulppo tarkoittaa vanhemmissa taloissa pihan keskellä ollutta
viemäriin johtavaa likakaivoa, uudemmissa huoneistoissa asuntoihin yhdistettyä viemäriä tai sen kaatoallasta. Laakkonen 2001,
s.101.

365. Harjula, s.20.
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levittää semminkin kesäkuumalla, ja kärsiä tuhansien kärpästen ja muitten hyönteisten
puremisen, jota siellä viihtyvät todelliseksi kauhuksi kaikille niille, jotka ovat pakotetut
kulkemaan sitä tietä, ei kuitenkaan voi olla huomioonottamatta sitä terveydellistä riesaa, jonka
mainittu kuoppa tuottaa koko seudulle, eikä vähemmin itse kaupungille. Kaupungissa,
sellaisessa kun Tampere, jossa suurin osa asukkaista on työkansaa, liikkuu vuoden mittaan aina
joku tahi joitakuita tarttuvia tautia. Sairaitten ulosteet niinkuin terveittenkin tyhjennetään
kuoppaan ja tulee se sen kautta varmaksi paikaksi, josta kaikenlaiset taudit saavat alkunsa. Jo
jos otamme vielä huomioon, että mainittu paikka sijaitsee Näsijärveen päin kallistuvalla
rinteellä, josta kaupungin vesijohto saa alkunsa; että sateen ja lumen sulamisen aikana kuoppa
täyttyy vedellä, joka lukemattomine mikroobeineen vuotaa kaupungin kaivoon, niin ei voi olla
kauhulla ajattelematta sitä vaaraa jossa kaupunki alituisesti on oman tyhjennyspaikkansa
takia."366

Lautakunta kävi tutustumassa tilanteeseen paikan päällä ja totesi "patterin"367 eli lannan
kaatopaikan sopimattomaksi. Lautakunta kääntyi valtuuston puoleen ja esitti, että
kaupungin puhtaanapidosta olisi tehtävä kattava kokonaissuunnitelma. Asiaa pohdittiinkin
komiteassa, mutta selvitysten jälkeen todettiin, ettei mihinkään pysyviin uudistuksiin voitu
käydä, ennen kuin käymälöistä ja lantakatoksista oli tehty pohjistaan vedenpitävät.
Asutuksen puristuksiin jääneille lantapattereille etsittiin sijoituspaikkoja väljemmin
asutuilta alueilta. Pysyvämpää ratkaisua ja tynnyrijärjestelmään – ts. yksinkertaistettuna
jätteiden ja ulosteiden lajittelu ja keruu yhdenmukaisiin tynnyreihin ja järjestelmällinen
kuljetus sekä käsittely – siirtymistä ei terveydenhoitolautakunnan toiveista huolimatta
saatu aikaan.368

Helsingissä kunnallinen tynnyrijärjestelmä tuli käyttöön pitkän keskustelun jälkeen
vapaaehtoisena vuonna 1904. Myös muualla oli vastaavia suunnitelmia. Esimerkiksi
Pietarsaaressa kaavailtu, lääkäri W. Backmanin ajama puhtaanapitolaitos
tynnyrijärjestelmineen sekä sikala kaatuivat talonomistajien vastustukseen. Siellä
puhtaanapitokysymys oli esillä vuosikymmenen ajan, kunnes 1911 se tyrmättiin
lopullisesti. Viemäriverkostoa alettiin rakentaa vuonna 1913. Talonomistajat pelkäsivät
kustannuksia, sillä puhtaanapitolaitoksen kulut olisivat tulleet heidän maksettavakseen,
kun taas kaupunki vastaisi likaviemärien rakentamisesta ja kuluista.369

Tampereella myös F. Idmanin omistaman Hatanpään kartanon viljelyksille ajettiin
karjanlantaa 1800- ja 1900-lukujen vaihteessa. Vuonna 1913 kartano siirtyi kaupungin
omistukseen. Vaikka karjaa ei enää pidetty, oli lannanajo edelleen tärkeää. Lantaa ajettiin
kaupungin ruumista jatkuvasti: neljä kuormaa kesäisin päivässä, talvella kolme.
Lantakuskien kolonnassa oli jopa kolmetoista hevosta. Kuuluisimpia lantakuskeja olivat
Paska-Pransse ja Tohka-Matti, joka oli joukon esimies ja oli virassaan peräti 44 vuotta. He
ammattitovereineen ajoivat lantaa "nekalla" (ks. kuva 2.1.) patteriin, joka oli Paskolammin
rannassa Isonportin lähellä. Sieltä patteri siirtyi asutuksen tieltä Nekalan vainioille, josta
edelleen Kakssiltasen notkoon ja seuraavaksi tiilitehtaan savimonttuun. Kaikkein viimeksi
lantaa ajettiin suoraan pelloille. Hatanpään kartanoon laivattiin myös proomuilla lantaa
Mustanlahden sataman kautta. Lastaus oli tehtävä terveyspoliisin hyväksymillä proomuilla

                                                          
366. THL PTK 16.7.1900, § 49; THL BI:4 5.7.1900 v. Nottbeckin kirjelmä lautakunnalle.
367. Ks. liite 1.
368. TKA, THL VK 1899, s.25; THL PTK 4.9.1900, § 63; THL PTK 10.9.1900, § 65; THL PTK 21.9.1900, § 73; THL kirje

valtuustolle 22.9.1900 no 33; THL VK 1900, s.10-11; THL VK 1903, s.69-70; Voionmaa 1907-1910, s.569-570; Harjula, s.21.
369. Laakkonen 2001, s.94-99; Nygård 2001, s.32-38.
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öiseen aikaan. Pispalassa tunnettuja ruumien tyhjentäjiä, "paskakuskeja" olivat 1910-
luvulla Suhosen Nitsu ja Säilän Rane. Säilä oli hyvin sanavalmis ja antoi herkästi sanan
sanasta, jos joku halveksivasti arvioi hänen tärkeää työtään.370

Kolmas tunnettu kuski oli V. Hannu, jolle sattunut tapaus osoittaa, ettei tämäkään
ammatti ollut vailla riskejä:

"[…] oli poikennut kopilla (lähellä Rajaporttia ollut pieni kahvikoppi eli vaatimaton kahvila)
palatessaan kaupungista sontareissusta. Olipa tullut kerskailtua, kuinka monta naukkua oli
saanut jokaisesta `ruumasta` Amurin talonisänniltä. Lauleskellen ajeli Hannu Pispalan halki
kohti Lielahtea lantakuormineen. `Sontanekan` kansi oli unohtunut Amuriin, joten lillinki
loiskahteli avoimessa nekassa. Sankarimme istui torkkuen sontanekan etureunalla paperossi
suupielessä, matka oli jo alkanut väsyttää. Kuinka ollakaan, hevonen sattui jostain syystä
nykäisemään ajoneuvoja ja ajaja kellahti löyhkäävään elementtiin. Elleivät sivulliset olisi
huomanneet tapausta, olisi miekkoselle tullut ikävä loppu, mutta avuliaat ihmiset auttoivat
hänet ylös. Pahampi humala haihtui kylvyssä ja mies pääsi jatkamaan matkaa."371

Tämän ammattikunnan lisäksi oli olemassa ns. sikamiehiä, jotka ajoivat ruoantähteet
sikojen syötäviksi. Kodeissa kerättiin ruoantähteet ns. laskiämpäriin, joka tyhjennettiin
pihalla olevaan laskipyttyyn eli laskitynnyriin. Työväestön yhteiskeittiöissä jokaisella
ruokakunnalla oli oma laskiämpärinsä (ks. kuva 2.3). Ruoantähteet houkuttelivat rottia.
Terveyden-hoitolautakunta antoikin erilaisia määräyksiä ongelman voittamiseksi.
Sikamiehet hakivat tynnyrit hevosilla tietyiltä alueilta ja veivät ruoantähteet sikaloihin
syötäväksi.372

L. Viita kuvaa tällaista Tampereella yleistä yhteiskeittiöasumusta seuraavasti:

"Kuisti oli avokuisti ja siitä pääsi yhdellä ovanaukaisulla yhteiskeittiöön. […] oven luota
vasemmalta oikealle luetellen keittiössä oli laskiämpäri, hylly ja ikkuna, laskiämpäri,
ruokakompukka (-komero), laskiämpäri, keittiöön aukeava ovi, perunakoppa, keittiöön
aukeava ovi, tuoli ja vesiämpäri, tiilirometto viisine matopesineen (piisi), keittiöön aukeava
ovi, perunakoppa, keittiöön aukeava ovi, iso mateennahalla paikattu lasipurkki, keittiöön
aukeava ovi, laskiämpäri, laatikko, pöytä, keittiöön aukeava ovi, ja viimeisessä nurkassa
laatikko, laskiämpäri ja ullakonportaat; […] katon pinta-ala oli noin kaksitoista neliömetriä ja
että […] koko yhdyskunnan viiden kamarin ja keittiön yhteenlaskettu kattoala oli lähes
kahdeksankymmentä neliömetriä ja vakinaisia katsojia kolmekymmentäkaksi henkeä ja yksi
melkein sokea mummo […] ullakon portaiden tai pikemminkin tikkaiden edessä vuotaa
tihertävä laskiämpäri kaatui miltei säännöllisesti […]"373 (ks. kuva 2.3.)

Jätevesien valumisen aiheuttamat ongelmat eivät heti poistuneet, vaikka käymälät ja
navetat olikin tiivistettävä vuoteen 1903 mennessä. Esimerkiksi vielä vuoden 1909
kuluessa määrättiin 17 kaivoa suljettavaksi, kaikki runsaan ammoniakki-, salpietarihapoke-
tai klooripitoisen vetensä tähden. Melkein kaikkien kaivojen vesi sisälsi niihin valuvien

                                                          
370. Maasilta, s.12; Juuti & Katko, s.185; Kivi, s.22. Laivausta tehtiin ainakin vuonna 1900. Kaupungin käymälöiden ja

puhdistuskuoppien puhtaanapidosta käytiin kovaa kilpailua, koska lannoitteista oli kova kysyntä. Vuonna 1915 koko urakka
siirtyi Hatanpäälle. TKA, valt. VK 1915, s.67-68. R. Juvalainen muistelee erästä osuvaa Säilän kommenttia: "Hänelle kerran
joku kaveri ihmetteli: ´Kas kun sinä voit tyhjentää ruumaa kun ne niin haisee.` Tähän Rane vastasi: ´Kas kun sinä voit p-seessäs
pitää.` Kyselijä ei puhunut enää mitään vaan lähti hiljaa kävelemään." Lainaus teoksesta Ainutlaatuinen Pispala, s.122.

371. Ainutlaatuinen Pispala, s.73-74. T. Hortamo muistelmia n. vuodelta 1920. Nekka ks.liite 1.
372. TKA, THL VK 1951, s.94; Mielonen, passim. Laski tarkoittaa lähinnä sianruokaa. Käytettiin joskus myös tarkoitettaessa

likaämpäriä, siis keittiöstä kertyviä jätevesiä varten pidettyä ämpäriä.
373. Viita, s.15-16.



KAUPUNKI JA VESIONGELMAN RATKAISUYRITYKSET                                   105

jätevesien vuoksi "klorinatrimia". Jos maakerros oli pahoin saastunut, sisälsi kaivovesi
myös ammoniakkia ja muita typpiyhdisteitä. Tällaiset kaivot määrättiin suljettavaksi.
Yleinen siisteys kaupungissa lisääntyi 1910-luvulla, kun poliisijärjestyksessä puututtiin
moneen puhtaanapidon yksityiskohtaan, mm. sylkemiseen ja "katujen kostutukseen".374

(Luokitus: ämpärijärjestelmä.)
Näihin aikoihin kaavailtiin kaupunkiin myös pudreetti- eli lannoitetehdasta. Pudreetti oli

kuivattua ja jauhettua ulostetta, joten tehdas olisi osaltaan helpottanut uloste- ja
lantaongelmia. Rahakamari tutustui Sundsvallissa ja Göteborgissa käytettyyn uusimpaan
valmistusmenetelmään. Tehdasta ei kuitenkaan perustettu, koska menetelmästä oli vuonna
1915 vasta vähän kokemusta. Syynä oli myös se, että kaupungilla ei ollut tarvittavaa maata
lannan varastointia ja tehdasta varten. Aikaisemmat menetelmät eivät olleetkaan kovin
rohkaisevia. Helsingissä pudreettitehtaalle haettiin lupaa 1888, mutta tehdasta ei
rakennettu. Helsingin kaupungininsinööri Ehrström nimittäin tutustui suomalaisten
selvitysten puuttuessa Göteborgin kaupungininsinöörin Almqvistin useita Keski-Euroopan
lannoitetehtaita käsittelevään raporttiin. Jätteen jalostusprosessissa lietteestä oli
haihdutettava nestettä yli 90 prosenttia eikä Almqvistin mukaan tämä ollut taloudellisesti
kannattavaa eikä teknisesti edes mahdollista. Hän painotti myös, ettei Euroopassa ollut
vielä yhtään tyydyttävästi toimivaa pudreettitehdasta.375

Vuonna 1923 kaikkiin taloihin määrättiin taloihin tiiviit peltiset laskiastiat, jotta rotat
eivät pääsisi ruoantähteiden kimppuun, samalla toiseen jäteastiaan piti kerätä sianruoaksi
kelpaamaton jäte. Taloihin jaettiin asiaa koskevat menettelyohjeet. Talonomistaja oli
velvoitettu tyhjentämään jäteastian kaupungin kaatopaikalle Nekalaan heti astian täytyttyä
tai heti kun se alkoi haista. Laskitynnyrin haki "sikamies" säännöllisin väliajoin.376

Kaikista uudistuksista huolimatta vuosisadan ensimmäisillä vuosikymmenillä kaupungin
ominaishajuksi kuvattiin lannan hajua. Lanta nähtiin pääosin myönteisenä asiana, lanta oli
maamiehen kultaa. Tamperelainen sanonta kuuluikin: "Paskan hajussa kasvaa, eikä siinä
luita ole, vedä sisääs vaan".377 (Luokitus: protojärjestelmä.)

                                                          
374. TKA, THL PTK 6.2.1907, § 23; THL PTK 18.2.1907, § 26; THL PTK 1.4.1908, § 60; valt. VK 1915, s.67-68; raha VK 1902,

s.47; raha VK 1903, s.54; THL VK 1909, s.54; THL VK 1914, s.63-64.
375. TKA, valt. VK 1915, s.67-68; THL VK 1898, s.12-13; Laakkonen 2001, s.88-89.
376. TKA, THL VK 1951, s.94; Mielonen, passim; Harjula, s.104-105. Toimenpiteiden tuloksena rottaongelma pieneni. Vielä

1960-luvulla oli Kalevassa kerrostalossa tavallisesti laskiämpäri, jonka sikamies kävi hakemassa. N. Jokela muistelee:
"Laskiämpärit katosivat sitten yhtäkkiä. Mä muistan, miten hullulta tuntui, kun piti laittaa kaikki roskat vaan yhteen pönttöön".
Lainaus Mielonen. Rottia vastaan järjestettiin myös erityisiä rottasotia, ensimmäinen näistä sodista alkoi v.1901, jolloin
vuosittain hävitettiin n. 40 000 - 60 000 rottaa. Sikojen pito kiellettiin kaupunkialueella vasta Tampereen vuoden 1932
terveydenhoitojärjestyksessä. Samalla kiellettiin myös nautakarjan, lampaiden, vuohien ja siipikarjan pito muutamin
poikkeuksin.

377. Kivi, s.24.
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Kuva 2.3. Yhteiskeittiön kaavakuva 1900-luvun alusta

Tampereelle tyypillisen työväestön yhteiskeittiön ympärillä oli 3-5 asuinhuonetta. Eri
huoneiden asukkailla oli omat ruokakaappinsa sekä laskiämpärit. Kuvassa näkyy myös
vesiämpäri. Ämpärijärjestelmää selkeimmillään. (Rasila 1984, s.278.)
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Taulukko 2.2. Asuntojen vesijohdot, viemärit ja wc Helsingissä ja Tampereella
                               1910 ja 1938

% huoneistojen määrästä.

    vuosi 1910       vuosi 1938

Kaupunki vesilaitos per. vesijohto lokakulppo WC vesijohto viemäri WC

Helsinki 1876 61,2 59,1 31,8 87,1 86,9 69,1

Tampere 1882 38,0 37,1 8,4 69,7 69,6 31,5

Helsingissä WC levisi melko nopeasti esim. Tampereeseen verrattuna. Tämä selittyy mm.
Helsingin kerrostalojen suhteellisesti suuremmalla määrällä ja asuinrakentamisen
korkeasuhdanteella. WC oli aluksi ylellisyystuote, eikä esim. Snellmanin 1909 tutkimuksessa
vähävaraisten asunnoista löytynyt lainkaan vesiklosetteja. Ks. Laakkonen 2001, s.99-103 ja
Snellman. Eräiden muiden kaupunkien varustetaso vuosina 1910-1930 selviää taulukosta 3.3.
Lähde: SVT VI väestötilastoa 1910 ja SVT XXIV 1938. Vuoden 1910 tiedot ovat
ensimmäiset asiasta julkaistut tiedot. Tällöin tehtiin maan suurimmissa kaupungeissa
väestönlaskennan yhteydessä asunto-olojen selvitys.

Ulosteongelman ratkaisu vesikloseteista?

Vesiklosetit alkoivat tulla esille ulosteongelman ratkaisukeinona 1800-luvun lopussa.
Suomen ensimmäinen luvallinen wc rakennettiin jo 1883 Suomen pankkiin Helsinkiin.
Vesikäymälöistä ja niiden tarpeellisuudesta käytiin monessa maamme kaupungissa
kiivastakin keskustelua, niin myös Tampereella 1800-luvun lopulla ja vuosisadan
vaihteessa. Helsingissä useimpiin 1800-luvun lopussa rakennettuihin kerrostaloihin tehtiin
wc, mutta vielä vuonna 1906 kerrostaloissakin saatettiin asettaa ulkokäymälä etusijalle.378

Tampereen terveydenhoitolautakunta vaati vuonna 1890 F. W. Gustafssonin
keskikaupungilla sijainneeseen taloon rakennetun wc:n poistoa luvattomana vaikka
rakennuttajan todistuksen mukaan:

"klosetit [...] ovat  niin varustetut, että ei niiden läpitse mitään vahvempia aineita kuin vesi voi
mennä kaupunkin viemäri ojaan, sillä klosetin alle on varustettu likakaivo, jonka sivusta käy 4
tuumaa vahva savinen juoksuputki, mikä on ylisessä päässä varustettu siilillä."379

Vastaava tapaus sattui edellisellä vuosikymmenellä Helsingissä, kun suurliikemies F. W.
Grönqvist teetti vesiklosetit vuonna 1882 valmistuneeseen kivitaloonsa Pohjois-
Esplanadilla. Vuonna 1884 Grönqvist hävisi kiistansa kaupunginviskaalin kanssa, kun
senaatti vahvisti Uudenmaan läänin kuvernöörin päätöksen, joka kielsi laskemasta
epäpuhtauksia kloseteista viemäriverkostoon.380 WC:n terveysriskeistä oltiin montaa
mieltä asiantuntijoiden parissa, esimerkiksi R. Huber ja hygienian dosentti, myöh.
professori V. Sucksdorff pitivät etuja haittoja suurempana, kun taas Tampereen
kaupunginlääkäri Idman piti haittoja hyötyjä suurempana. Idmanin kanta jäi tappiolle ja
vuoden 1898 rakennusjärjestyksessä vesiklosetit sallittiin, mutta ne määrättiin

                                                          
378. Katko 1996, s 57-58.
379. TKA, THL BI:1, Gustafssonin kirje lautakunnalle 10.6.1890.
380. Laakkonen 2001, s.48-50.
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rakennettavaksi siten, että vain virtsa päästettäisiin viemäriin. Tämä jäi kuitenkin
käytännössä toteutumatta. WC yleistyi Tampereella varsin verkkaisesti: Mitron arvion
mukaan vuonna 1916 noin 25 prosentilla kaupungin asukkaista oli vesiklosetti
asunnoissaan ja vuoteen 1921 tultaessa osuus oli edelleen sama. Virallinen tilasto ilmoittaa
kuitenkin luvuiksi 8,4 % vuonna 1910, 14,2 % vuonna 1920 ja 32,3 % vuonna 1930.
Vaikka Mitro täydensikin tietojaan kaupungin asuntotarkastajalta, tuntuvat virallisen
tilaston luvut todennäköisimmiltä. Joka tapauksessa ne ovat yhteismitallisia muiden
kaupunkien lukujen kanssa, jotka on esitetty taulukossa 3.3. WC siisti osaltaan
kaupunkikuvaa sekä paransi hygieniaa. Kuitenkin vesiklosetit aiheuttivat infektiovaaran
kuljettaessaan ulosteita puhdistamattomina vesistöön. Suoraan viemäriverkkoon ulosteet
eivät menneet aivan ensimmäisiä vesivessoja lukuun ottamatta, sillä jokaisessa paikassa,
”missä wc-laitteet on, samalla ns. klosettikaivo, joka pidättää kaikki kiinteät ulostusaineet
toimien sitä paitsi jonkinlaisena puhdistuslaitoksena”.381 (ks. WC:n yleistymisestä eräissä
kaupungeissa taulukko 3.3. sekä Tampereella ja Helsingissä taulukko 2.2.)

M. Harjula toteaa, että vesiklosetti nähtiin terveydenhoidollisena voittona, koska ulosteet
saatiin sen avulla välittömästi pois pihoista ja taloista.382 WC:n alkutaipaleella
Tampereella työväenasunnot olivat vielä siinä vaiheessa, että oman pihanperäkäymälänkin
saanti oli edistysaskel.383 Vaikka huuhteluvessat Tampereella yleistyivät vähitellen,
varsinkin kaupungin reunamien puutalo- ja omakotitalokortteleissa käytettiin
kuivakäymälöitä aina 1950- ja 1960-luvuille saakka.384

On huomattava, että Tampereen viemärit rakennettiin ensimmäisessä vaiheessa lähinnä
kaupungin maa-alan kuivatusta varten ja vasta myöhemmin muut näkökohdat tulivat esille.
Viemärin suunnitteluvaiheessa tai sen valmistuessa vuonna 1894 ei ollut tarkoitus liittää
vesiklosetteja viemäriverkkoon, vaikka niitä ulkomailla jo jonkin verran olikin. WC toi
yleistyessään mukanaan vesistöjen uuden saastumisvaaran, jota ei hyyskien ja potan
aikakaudella ämpärijärjestelmässä ollut. Kaupungin vesilähde, Näsijärvi alkoi saastua ja
oireet ilmenivät lisääntyvinä lavantautitapauksina, jotka myöhemmin 1900-luvun kahtena
ensimmäisenä vuosikymmenenä laajentuivat vaikeiksi epidemioiksi. Järjestelmä oirehti
eikä riittänyt lopulliseksi vastaukseksi vesikysymykseen. Likaämpärin taas korvasi
viemärilaitoksen tullessa vähitellen kaatokulppo, vaikka laskiämpäri ja -tynnyri säilyivät
osin vielä pitkään II maailmansodan jälkeenkin. (Luokitus: protojärjestelmä)

                                                          
381. TKA, THL PTK 16.5.1890, § 6 ja 13.6.1890, § 2; Mitro 1921b, s.67; SVT VI väestötilastoa 1910; SVT VI

väestötilastoa 54:1-11; SVT 72:1-13 väestötilastoa 1930; Jutikkala, s.11; Turpeinen, s.225-228; Björklund, s.116;
Niiranen, s.160.Vuonna 1930 70 % Helsingin taloista oli wc, esim. Kuopiossa luku oli 22 %. Lainaus valt. arkisto,
lokaviemärivesivaliokunta 10.5.1921 valtuustolle. Gustaf R. Idman (1857-1927) TKa kaupunginlääkäri 1887-1907.
Tampereen vesilaitoksella 1912-1957 töissä ollut A. H. Jokinen mainitsee julkaisemattomassa muistiossaan, että
Tampereella olisi ollut viidessä talossa wc jo 1882, mutta tämä on erittäin epätodennäköistä, eivätkä muut lähteet tue
tätä väitettä. Todennäköistä onkin, että Jokinen on sekoittanut matalapaineisen ja korkeapaineisen vesijohdon
valmistumisvuodet ja että hän tarkoittaa vuotta 1898.

382. Harjula, s.22.
383. Jutikkala, s.147. Oma käymälä oli työväenasunnoissa v.1909 Snelmanin mukaan vain joka viidennessä huoneistossa.
384. Juuti & Katko, s.185.
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YHTEENVETO

Miasmateorian mukaisesti ongelmiksi nähtiin kosteus, lika yms. asiat, vaikka suunnitellut
toimenpiteet ongelmien poistamiseksi olivat kuitenkin oikean suuntaisia. Vesikysymys
alkoi syntyä eri paikoissa eri aikoihin kaupungin kasvun mukaan. Vaikka kaupungit
kasvoivatkin eri tahtiin, vesikysymyksen synty on samanlainen: ensin tulipalot ja kaivojen
vedenpuute uhkaavat, seuraavaksi vähäkin vesi käy epäterveelliseksi. Ongelmana siis oli
ensin määrä ja sitten laatu.

Palotoimen ja vesihuollon onnistuneita ratkaisuja löytyy jo antiikin Roomasta. Samat
ongelmat, jotka Roomassa ratkaistiin jo ajanlaskumme alun tienoilla, vaivasivat
teollistuvaa maailmaa 1800-luvulla. Keskeistä vesikysymyksen ratkaisussa onkin kyky
nähdä ongelma ratkaisemisen arvoiseksi, ei niinkään teknologinen taso.

Tampereella vesikysymystä yritettiin ratkaista huonolla menestyksellä monta kertaa:

•  Vuonna 1835 ensimmäinen yritys. Suunnitelma toteutettiin, mutta tulokseen ei oltu
tyytyväisiä. Hanke ajoittuu Tampereen kaupungin voimakkaan kasvukauden
kynnykselle.Tässä vaiheessa maaseutumainen asuminen alkoi muuttua vähitellen
kohti kaupunkimaista.

•  Vuonna 1865 yksityisvetoinen suunnitelma kaatui maistraatin haluttomuuteen antaa
vesimonopolia von Nottbeckin käsiin.

•  Vuonna 1865, kun von Nottbeckin ehdot oli torjuttu, päätettiin kaupungin omin
voimin hankkia vesijohto kaupunkiin.

•  Maistraatti perusti vuonna 1866 komitean terveydellisten olojen parantamista
pohtimaan. Tämän Sundhetskomitern i Tammerfors, ts. terveyskomitean työ perustui
Englannin sanitary movementin ajatuksiin, jotka tunnettiin Tampereella hyvin.

•  Vuonna 1874 tarjoutui M. Pasi rakentamaan urakkana vesijohdon. Kaupungin
hankkeelle asettamat ehdot kuitenkin todennäköisesti veivät urakointihalut.

•  Insinööri A. Ahlberg teki modernin vesilaitosehdotuksen vuonna 1880, mutta
valtuusto hylkäsi sen liian kalliina. Sen sijaan päädyttiin vesikysymyksen toisessa
ratkaisuyrityksessä puutteellisempaan protojärjestelmän mukaiseen vesilaitokseen
vuonna 1882. Ahlbergin esitys oli ensimmäinen suunnitelma, joka keskittyi myös
muuhun kuin vesijohdon rakentamiseen. Siitä löytyvät kaikki keskeiset perustelut
vesijohdon rakentamisen puolesta sosiaalisia vaikutuksia myöten. Hän pyrki
ratkaisemaan vedentarpeen pitkälle tulevaisuuteen eikä tekemään väliaikaisratkaisua
välittömän pulan tyydyttämiseksi.

•  Pääasiallisena motivaationa näissä suunnitelmissa oli tulipalojen vaara ja sen
torjunta. Vesijohdon tarvetta perusteltiin hyvin pitkään eri kaupungeissa
ensimmäiseksi sammutusveden tarpeella ja vielä vesilaitosten
perustamisvaiheessakin vedottiin useissa eri yhteyksissä tulipalojen sammuttamiseen
liittyviin näkökohtiin.

•  Miasmateoria alkoi 1880-luvun lopulla väistyä myös Tampereella ja bakteriologian
näkökannat vallata alaa. Esimerkiksi vesinäytteitä alettiin lähettää Helsinkiin
tutkittavaksi.
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•  Vuosien 1887–1894 rakennustöiden jälkeen viemäriverkon pääosa oli valmis.
Kyseessä oli selkeä protojärjestelmä, jossa oli piirteitä modernista järjestelmästä.

•  Vedenkannosta ja sammutusvelvollisuudesta vapautuminen oli suuri helpotus
kaupunkilaisille.

•  Aluksi vesijohto ja palokunta auttoivat pääasiassa vain kaupungin keskustan
asukkaita.

•  Tehtaiden vesitarve oli vielä kehityksensä alkutaipaleella olevaan kaupunkiin
verrattuna aivan eri suuruusluokkaa: vettä tarvittiin moniin eri tarkoituksiin ja
jätevettä syntyi myös huomattavia määriä. Suurilla teollisuuslaitoksilla oli omat
järjestelmänsä tarvitsemansa veden ottoon.

•  Teollisuuden jätevedet eivät Tampereella herättäneet tarkasteluajanjaksona
juurikaan kiinnostusta.

•  Samanaikaisesti kaupungin vesikysymyksen ratkaisujen kanssa pohdittiin
jätehuollon ratkaisuja.

•  Ilmeisesti ensimmäinen vesiklosetti tehtiin vuonna 1890 Tampereelle ilman lupaa.
WC sallittiin Tampereella vuonna 1898.





3. VESIONGELMAN RATKAISU

Suomen kaupunkien tuhoisat kaupunkipalot vaikuttivat merkittävästi vesihuollon
kehitykseen ja niihin vaatimuksiin, joita vesihuollon järjestelyille asetettiin.385 Vastaava
kehitys on nähtävissä myös maamme pohjoismaisten naapureiden alueella, mutta Keski-
Euroopan kivestä rakennetuissa kaupungeissa uhka ei ollut yhtä selkeä kuin pohjoisen
puisissa kaupungeissa.386 Tulipalojen sekä kaupunkeja vaivanneen vedenpuutteen
vaikutukset olivat tietysti monitahoisemmat, suoranaisten inhimillisten ja taloudellisten
vahinkojen lisäksi työläiset saattoivat joutua työttömiksi tulipalon jälkeen tai vesipulan
koetellessa tehdasta.387 Sammutusveden tarpeen lisäksi vesijohdot ja viemärit tulivat
välttämättömiksi huonontuneen hygienian vuoksi. Kaupungit kasvoivat ja osin jopa
slummiutuivat, esimerkiksi Tampere viimeistään 1870-luvulla.388 Kaupunkien yleisten ja
yksityisten kaivojen veden laatu huononi eikä vesi riittänyt kasvavalle väestömäärälle
varsinkaan kuivina aikoina. Kaupunkien rajojen taakse syntyi myös työläisten hökkeli-
kaupunkeja, jotka ”uhmasivat kaikkea kunnallispolitiikkaa ja kaupunkiyhteiskunnan
säännöksiä”.389 Vesi oli puuttuvan viemäröinnin ja jätehuollon vuoksi usein pilaantunutta.
Pilaantunut juomavesi, ahtaat asumisolot ja puutteellinen hygienia aiheuttivat vakavia
epidemioita sekä kaupungeissa että maaseudulla. Vastaava kehitys on nähtävissä myös
esimerkiksi USA:n suurissa kaupungeissa.390

Suomi alkoi teollistua ja kaupungit kasvaa 1800-luvun loppupuolella, jolloin vesihuollon
järjestäminen tuli välttämättömäksi. Tällöin Suomi oli vielä yksi Euroopan
maatalousvaltaisimpia valtioita. Ennen viemäriverkostojen rakentamista sadevedet
virtasivat ojissa, joihin päätyi myös jätevesiä. Kaupunkilaisten oli pääosin itse
huolehdittava jätteistään ja jätevesistään. Jätteet heitettiin yleensä pihan perälle tunkioon
tai vaivojen säästämiseksi jopa talojen alle, nurkan taakse tai portin pieleen. Suurin
ongelma olivat jätevedet, jotka valuivat tunkioilta kaivoihin, kaduille, kellareihin, ojiin,
lampareisiin, maapohjaan ja lähivesiin. Jotkut kaupunginosat "likosivat haisevissa vesissä".
Viemärilaitos muutti kaupunkien asukkaiden, varsinkin talonomistajien, vastuulla olleen
hajautetun jätehuollon viranomaisille keskitetyksi. Jätevesien valtaamat kadunvarret
siistiytyivät ja kaupunki raikastui. Viemärit siirsivät jätevesiongelmat lähimpään rantaan.
Lemuavista ja törkyisistä rantavesistä tuli vuorostaan julkinen häpeä ja paljon keskusteltu
ympäristöongelma Tampereella, Helsingissä ja Turussa. Osin kaupunkilaisten aiheuttama
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paine sai päättäjät tutkimaan keinoja haittojen vähentämiseksi. Vesien pilaantumista
ryhdyttiin tutkimaan, ja jätevedenpuhdistamoja suunnittelemaan ja joissain kaupungeissa
myös rakentamaan jo 1900-luvun alkupuolella.391

Tällainen viemäröintiratkaisu oli selvä parannus vanhaan tilanteeseen.
Ämpärijärjestelmästä päästiin näiltä osin eroon, mutta ratkaisua ei vielä löytynyt.
Viemäriojat ja -johdot veivät vain ongelman pois silmistä putkea pitkin vesistöön.
Kyseessä olikin eräänlainen protojärjestelmä. Myös hyvän juoma-, talous- ja paloveden
kysymys oli vielä ratkaisematta. Matalapaineinen vesijohto oli selkeä väliaikaisratkaisu,
protojärjestelmä, joka saavutti vain pienen murto-osan kaupunkilaisista ämpärijärjestelmän
säilyessä pääasiallisena vedenhankintamenetelmänä. Järjestelmän ongelmat, jotka
ilmenivät näkyvimmin mm. lavantaudin, saastuneiden rantojen ja riittämättömästi
paineistetun sammutusveden muodossa, lisäsivät vaatimuksia asian ratkaisemiseksi
pysyvästi.

3.1. TAMPERELAINEN RATKAISU

Hausenin moderni suunnitelma 1890

Toistuvat tulipalot ja erilaiset epidemiat saivat kaupungin johtoelimissä ja asukkaissa
aikaan päättäväisyyden, jota vaadittiin vesihuollon aikaansaamiseksi ja viemäröinnin
järjestämiseksi. Myös asukkaiden oma-aloitteisuus vaikutti merkittävästi vesihuollon
järjestämiseen. Erilaisista yksityisvetoisista hankkeista huolimatta Tampereella päädyttiin
kunnalliseen vesilaitokseen. Tarvittavaa yksimielisyyttä ajanmukaisen vesilaitoksen
perustamiseksi insinööri A. Ahlbergin esityksen mukaisesti ei löytynyt, vaan eri vaiheiden
jälkeen toteutettiin jo suunnitteluvaiheessa puutteelliseksi ja väliaikaiseksi todettu
matalapaineratkaisu. Ahlberg oli vuoden 1880 esityksessään ruotinut
matalapainesuunnitelman ja havainnut kaikki tulevan matalapainejohdon keskeiset
ongelmat. Ahlbergin suunnitelma olisi toteutuessaan ajanut hyvin asiansa. Voidaankin
todeta, että vesiongelman ratkaisussa menetettiin ainakin kymmenen vuotta, kun vuoden
1880 suunnitelmaa ei toteutettu.

Matalapainelaitos ei ollut toiminut montaa vuotta, kun sen antama vesipaine havaittiin
liian alhaiseksi. Verkatehtaan suuri tulipalo vuonna 1888 ja uudet korkeammat kivitalot
osoittivat ajanmukaisen vesilaitoksen tarpeelliseksi. Vuonna 1889 asettikin valtuusto
komitean suunnittelemaan uutta vesijohtoa. Lähes vastaavista syistä myös Oulussa
siirryttiin myöhemmin matalapaineisesta korkeapaineiseen vesijohtoon. Komitea totesi
kuitenkin pian, ettei se kyennyt ratkaisemaan asiaa. Vesilaitoksen suunnitelma tilattiin
insinööri C. Hausenilta Helsingin vesilaitokselta. Hausen laati vuonna 1890 uuden
pumppaukseen perustuvan suunnitelman, joka tähtäsi kauas tulevaisuuteen. Tehtävä oli
mitä ilmeisimmin kiireellinen, sillä Hausen allekirjoitti valmiin ehdotuksensa peräti
jouluaattona. Suunnitelmassa hän arvioi kaupungin väkiluvun olevan neljännesvuosisadan
kuluttua noin 40 000, jonka perusteella keskimääräisen vuorokausikulutuksen ollessa 70
litraa olisi tarvittu 900 kuutiometrin säiliö:
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”Niin hyvin Helsingissä kuin muissa paikkakunnissa saavutetun kokemuksen nojalla pidän 50
litraa hengeltä vuorokaudessa keskimäärin tarpeellisena vesimääränä, vaikka suurin
tarpeellinen määrä joskus voi nousta 70 litraan. Löytyy kyllä kaupunkeja, joissa veden
käyttäminen nousee tätä määrää suuremmaksi, mutta tähän on syynä joko vaillinaiset laitokset
tahi huono tarkastus, jonka johdosta suurin osa vettä joutuu hukkaan […] Kun Tampereella tätä
nykyä on noin 20 000 asukasta, tulisi suurin tarvittava vesimäärä vuorokaudessa olemaan 20
000 x 70 l = 1400 kuutiometriä, mutta koska laitoksen hoitaminen tulisi kärsimään ja sitä paitsi
kävisi kalliiksi, jos johtolaitos alituisesti laajennettaisiin samassa suhteessa kuin asukasten
kulku ja vedentarve lisääntyvät, on tapana laskea muutamia johdon osia kuten painetorvea,
torviverkkoa sekä vesisäiliöitä kaksinkertaisen asukasluvun tarvetta varten, se on noin 25
vuoden ajaksi eteenpäin.” 392

Paineen saamiseksi riittävän korkeaksi, säiliö suunniteltiin sijoitettavaksi 54 metriä
Näsijärven pinnan yläpuolelle Pyynikin harjulle. Hausenin suunnitelmassa vesi otettiin
Tammerkosken niskalta, josta vesi omalla paineellaan johdettiin kosken keskiputouksessa
olevalle kaupungin myllylle. Siellä se suodatettaisiin ja sen jälkeen pumpattaisiin
verkostoon. Ylävesisäiliön Hausen ehdotti tehtäväksi Pyynikille, mutta antoi vaihtoehdoksi
− omasta mielestään huonompana vaihtoehtona − Mustanlahden kallion. Pyynikin harju
täytti paikkana kaikki vaatimukset säiliön paikaksi, mm. korkeutensa ja maaperän
suhteen.393 Tässäkin mielessä Hausenin ehdotus oli ajan tasalla, sillä paineistuksen edut oli
huomattu maailmalla jo aikaisemmin, mutta matalapaineisia vesijohtoja oli käytössä vielä
runsaasti. Esimerkiksi Ranskassa vuonna 1892 vielä alle puolet kaupungeista toimitti vettä
painevesijohtoverkkoa pitkin.394

Suodatin ja tulojohto

Vesi otettaisiin – kuten matalapaineiseen vesijohtoon – entisestä paikasta Mältinrannasta
Näsijärvestä. Hausen oli kyllä kuullut paikan ongelmista, joita Aamulehtikin oli
ansiokkaasti ruotinut:

”Veden ottopaikka olisi oleva entinen. Sen mukaan mitä olen kuullut löytynee kyllä ajoittain
perunankuoria nykyisessä vesijohtovedessä viitaten siihen että, läheisen polttimon laskutorvi
sotkee veden, mutta epätietoista on, voisiko tätä välttää siirtämällä tahi pitentämällä
vedentulotorvea. Yksinkertaisempaa ja varmempaa on luullakseni että polttimon laskutorvet
muutetaan siten että ne päättyvät hiukan ottopaikkaa alempana, jolloin koski veisi mukanaan
poislasketut aineet koskettamatta vedentulotorvea.”395

Hausen totesi tutkimusten perusteella Näsijärven veden laadultaan sopivan juomavedeksi,
mutta vesi vaati hänen mielestään suodattamista esim. hiekkasuodattimilla:

"Tämän johdosta on kysymyksessä oleva vesi, joka sitä paitse on kirkasta, hieman kellertävää,
mautonta ja hajutonta tavattoman puhdasta luonnollista vettä. Siinä löytyvät eläimelliset aineet
ovat analyysistä päättäen kasviperäistä laatua, joten ne eivät estä vettä käyttämästä, vaikka
niiden määrä ei ole aivan vähäinen [...] Edellisestä päättäen voisi otaksua, että vesi muutta
puhdistuksetta olisi nautittavaksi sopivata, ja vaikeata kai olisi selvästi näyttää toteen, että se
olisi epäterveellistä. Kuitenkin useimmat vesiteknikot pitävät suoditsematonta pintavettä
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vesivarastoksi sopimattomana, koska se on arvaamattomien vaikutusten alaisena, jotka voivat
matkaan saada satunnaisia saastutuksia kuten ulostuksen tapaisia aineita, joiden kautta tautia
synnyttäviä bakterioita voi levitä veteen [...] Sekä tästä syystä kuin myös siitä, että Näsijärven
veden muassa, jos sitä suuressa määrin käytetään seurannee sakeita aineita sekä vihdoin senkin
tähden, että aikojen kuluessa bakterioita korkeammallakin asteella olevia eläimiä nimittäin
kaloja ja krapueläimiä joutuisi johtoverkkoon tehden veden nauttimisen vastenmieliseksi, on
minun mielestäni sangen suotavaa, että vesi suoditaan, ennen kuin se käyttäjille jaetaan.
Hiekkasuotimet ovat enin käytetyt, varmimmat ja käytännössä. helpoimmat, jonka tähden
sellaisia olen tässä ehdotuksessa esittänyt. Niin kutsutut karkeat suotimet, joiden
perustamiskustannukset tosin ovat paljoa vähemmät, mutta vedestä eroittavat ainoastaan
suuremmat kiinteät, kappaleet, eivät ole soveliaita."396

Veden varsin hyvästä laadusta huolimatta Hausen siis piti suodattamista välttämättömänä.
Helsingin kaupungin vesilaitosinsinöörinä hän oli perehtynyt vesihuollon kehitykseen
Euroopassa: esim. vuonna 1889 hän oli tutustunut paikan päällä vedenpuhdistusmenetelmien
käyttöön Belgian, Hollannin, Saksan ja Englannin kaupunkien vesijohtolaitoksissa. Matka,
joka ulottui yhteensä 22 kaupunkiin, vahvisti Hausenin käsityksen "veden puhdistamisen" eli
veden käsittelyn tarpeellisuudesta: käsittelemätön pintavesi saastui helposti. Hausenin
nauttimasta ammatillisesta arvostuksesta huolimatta valtuuston asettama vesijohtokomitea
arvosteli voimakkaasti suunnitelmaa. Tämä tapahtui osaksi kustannussyistä, mutta myös siksi,
että Tampereen kokoisen kaupungin ei katsottu tarvitsevan näin laajaa vesijohtolaitosta.
Myöskään Hausenin esittämiin väkiluvun kasvuarvioihin ei uskottu.397

Koska Hausenin mukaan vedenottopaikan läheisyydestä Mältinrannasta ei löytynyt
soveliasta paikkaa suodattimille, ehdotti hän niitä rakennettavaksi myllyn ja ehdotetun
pumppulaitoksen viereen kaupungin myllyn tontille:

”Tämä paikka, joka etupäässä tulee kysymykseen pumppulaitoksen rakentamisessa, on
myöskin sangen sopiva suotimille, syystä että nämä voidaan sijoittaa noin 6,8 m. Näsijärven
pintaa alemmaksi ja vesi siis juoksee niihin oman paineensa kautta ja pumppuamatta.
Vedenjuoksu suotimiin tapahtuisi jo 1öytyvän 250 m.m. torven kautta Kuninkaankadun alitse
Puutarhakadulle, jota pitkin torvi o1isi jatkettava, sitten jatkettavaksi kosken yli Myllyniemeen.
Kosken yli johdettaisiin torvi siltaa myöden, jonka kannatusväli olisi 33 m ja jonka puukehys
täytettäisiin sammalilla; samaan kehykseen sijoitettaisiin myös painetorvi pumppulaitoksesta
kaupunkiin. Vuolaan kosken pohjalle kävisi sekä kalliiksi että vaaralliseksi sijoittaa torvet,
koska niitä olisi mahdoton tarpeen sattuessa korjata, mikä sitä vastoin ehdotetulla keinolla
kävisi helposti laatuun. Vesirännin alle kosken länsipuolella olisivat torvet mainitusta syystä
sijoitettavat holvattuun harmaakiviseen kehykseen ja uuden myllyrakennuksen perusmuureihin
olisi ennakolta tehtävä sopivia aukkoja.”398

Suunnitelma käsitti neljä 200 m3:n hidassuodatinta, joista kaksi olisi käynnissä, yksi
puhdistettavana ja yksi varalla.

”Luonnollinen vesi virtaa torvien läpi suodinaluksissa, jotka ovat tehdyt hiekasta, sorasta ja
tiilestä, suoditaan näiden kautta ja virtaa suodittuna laskutorvien kautta neljään peitettyyn
puhdasvesikaivoon jotka johtotorvilla ovat siten yhdistetyt, että mikä suodinosasto tahansa
voidaan yhdistää jokaiseen kaivoon noista neljästä. Ylälaskuntorvet ovat pystysuoria torvia,
joita voi asettaa ylös ja alaspäin siten vähentääkseen ja lisätäkseen suotimien painekorkeutta
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pakoittaen niitä siten toimimaan yhdenmukaisesti. Puhdasvesikaivoista menee imutorvi
pumppuihin, tämäkin niin laitettu että se imee vettä mistä tahansa. Tämän järjestelmän
tarkoituksena on tehdä suotimien toiminnan riippumattomaksi kaivojen satunnaisesta
korjauksesta eli puhdistuksesta. Kun Tampereen lähiseudulla ei ole saatavana hyvää harmaata
kiveä, ovat suodinmuurit ehdotetut tehtäviksi Monier-järjestelmän mukaan sementtibetonista
(kivi-iskoksesta) rautatukeilla, paras tätä nykyä tunnettu aine tällaisia rakennuksia varten mitä
tulee vedenpitävyyteen ja kestävyyteen pakkasia vastaan. […] Suotimien ja
puhdasvesikaivojen tyhjentämistä ja liikaveden poisjohtamista varten suotimista on tarpeeseen
juoksukanavajärjestelmä […] Ensimmäisinä kymmenenä vuotena vesijohdon valmistuttua
tarvittanee ainoastaan kaksi suodinosastoa, josta syystä aluksi vaan puolet ehdotetusta
laitoksesta olisi valmistettava.” 399

Hausen siis itse ehdotti suodatinkustannusten jakamista pidemmälle ajalle niin, että ensin
rakennettaisiin vain kaksi neljästä hidassuodattimesta ja kaupungin kasvaessa loput noin
kymmenen vuoden kuluttua. Ehdotetulla, vuonna 1804 keksityllä hidassuodatuksella, oli
saavutettu hyviä tuloksia ulkomailla.

Pumppulaitos

Hausen suositteli pumppulaitoksen voimanlähteeksi myllykosken vesivoimaa, jota hän piti
monestakin syystä höyryvoimaa parempana. Jälkimmäistä oli aikaisemmissa
suunnitelmissa ehdotettu käyttövoimaksi, mutta se oli kallista ja hankala ottaa käyttöön
seisokin jälkeen. Tämä seikka oli tärkeä myös palontorjunnan kannalta. Ahlbergin
suunnitelma vastasi näiltäkin osin Hausenin suunnitelmaa, mutta poikkesi monesta muusta
maamme kaupungista, siinä, että voimanlähteenä oli vesivoima. Oulussa400 ja
Helsingissä401 voimanlähteenä oli höyry.

Pumppuja suunnitelmassa oli kolme, joista aluksi hankittaisiin vain kaksi:

”Koska Tampereen kaupungilla on käytettävänä 800 hevosvoiman suuruiseksi arvattu
vesivoima myllykoskessa, josta ainoastaan joku osa nykyään käytetään, tuntuu minusta enin
tarkoituksenmukaiselta, että tätä helppohintaista käytinvoimaa käytetään vesijohdon
pumppulaitokseen. Veden pumppuaminen höyryllä käy jotenkin kalliiksi; niinpä tarvitaan
esim. Helsingin uudessa vesinostolaitoksessa 1 syli halkoja nostaakseen 1000 m3 vettä 60 m
korkealle. Tampereen vesilaitoksessa on kuitenkin paine oleva kolmannes suurempi sekä
koneet pienemmät ja luultavasti vähemmän täydelliset, josta syystä kustannus polttoaineista,
nykyisten alhaisten hintainkin siellä vallitessa, olisi laskettava 14 markaksi 1000 m3:ltä eli
vuorokaudelta, otaksuen 50 l tarpeen henkeä ja vuorokautta kohti. Tämä summa nousisi
kuitenkin 5110 mk:aan vuodessa vastaten 5 prosenttia mukaan 102200 markan pääomaa, mitkä
summat vastedes; kun vedentarve tekee 2000 vuorokaudessa, nousisivat kaksinkertaisiksi.
Paitsi rahallista edullisuutta on kuitenkin vesikäyttimillä toinenkin etu höyrykäyttimien
rinnalla, se niin. että edelliset tarpeen vaatiessa, esim. tulipalon aikana, voidaan heti saada
toimimaan, mikä ei ole höyrykäyttimien laita, jos ne ovat sattuneet seisomaan jonkun aikaa
vuorokautta. Suurin vesitarve vuorokaudessa tekisi 25 vuoden kuluttua 2800 m3 (40000 henkeä
a 70 l.) ja tulisi tarvittavan pumppulaitoksen, kuten ennen on näytetty, voida hankkia tämä
määrä. Mutta jotta pumppuja tarvittaessa voitaisiin korjata, olisi pumppulaitos jaettava
kolmelle koneelle, joista kaksi yhteensä voivat hankkia tarpeellisen vesimäärän […] olisi
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hankittava kolme pumppua, joista kukin voisi nostaa 1400 m3 vuorokaudessa. Tavallisissa
oloissa voisi kaksi pumppua 16 tunnissa nostaa säännöllisesti tarpeellisen määrän 2000 m3

vuorokaudessa, ainoastaan harvoin tarpeellisen suurinta määrää nostettaessa tarvitsisi niiden
olla liikkeessä koko vuorokauden, tahi olisi apukone käytettävä. Näistä kolmesta pumpusta
voidaan aluksi, kun tarve on vähempi, yksi jättää pois. Jälellä olevat kaksi olisi tavallisesti
samalla aikaa toimessa puolen vuorokautta, ainoastaan toista korjattaessa tarvitsisi toisen olla
liikkeessä yölläkin.”402

Hausenin arviot veden tarpeesta ja asukasluvun kasvusta osuivat varsin oikeaan.
Pikemminkin kasvuarviot olivat niukasti ali- kuin ylimitoitettuja kuten kaupungin
valtuutetut suunnitelmaa kritisoivat. Tämä käy hyvin ilmi kuvasta 3.1.

Kuva 3.1. Veden kokonaiskulutus ja käyttötarkoitus sekä ominaiskulutus Tampereella
                    1899–1946

Veden ominaiskulutus (kulutus litroissa asukasta kohden vuorokaudessa) ei anna täysin oi-keaa
kuvaa asukkaiden vedenkulutuksesta, koska se on laskettu henkikirjoitetusta väestöstä eivätkä
kaikki kaupungin asukkaat olleet varsinkaan laitosten alkuaikoina vesijohdon piirissä.
Tampereelta tietoja on vasta vuodesta 1899 alkaen, sillä vanhan 1882 vesijohdon aikana ei
kulutusta mitattu. V. 1899 ominaisvedenkulutus oli 13 litraa ja 93 litraa tutkimusjakson
päättyessä v. 1921. Veden ominaiskulutus nousi muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta aina
II maailmansotaan saakka. Yksityisen kulutuksen osuus kasvoi suhteessa muuhun kulutukseen
1930luvulta alkaen. Vuoden 1930 notkahdukselle ovat todennäköisesti syynä pulavuodet.
Vesimaksujen lievä korotus astui voimaan v. 1932 alusta. Lähde: TKVL VK 1898–1921.
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Koneiksi Hausen esitti Helsingistä poiketen Jonvalin turbiineja. Helsingin vesilaitoksessa
käytettiin Fourneyronin turbiineja, jotka hän katsoi ”kalliinlaisiksi” ja ”vähemmän
soveliaiksi”, kun vedessä on ”jäähyytelöä”. Jotta valinta kone- ja turbiinijärjestelmäksi
olisi mahdollisimman hyvä, Hausenin mielestä oli käytettävä apuna kokenutta konepajaa
tai koneinsinööriä.403 Jonval-turbiinit soveltuivat ensimmäisistä turbiinityypeistä parhaiten
Suomen mataliin putouksiin. Niitä oli Suomessa paljon 1800-luvun loppupuoliskolla,
kunnes vuosisadan taitteessa nopeampikäyntiset Fransis-turbiinit syrjäyttivät ne.404

Hausenin suunnitelman mukaan turbiineja varten tarvittava käytinvesi oli otettava
myllyn rännistä erillään olevasta rännistä niin, että myllyrännin ja turbiinien puhdistus tai
korjaus ei häiritsisi vesilaitoksen toimintaa. Ränni oli rakennettava betonista ja peitettävä
rautatukeilla sekä maakerroksella. Rännin säde oli 1,15 metriä. Turbiinien edustalla ränni
päätyi säiliöön, josta vesi johdettiin turbiineihin. Rännin sekä kolmen turbiinin suut piti
voida sulkea jokainen omalla luukullaan. Vesi juoksisi pois myllyn laskurännin kautta.

Hausenin suunnitelma oli todella pikkutarkka ja käsitti mm. suunnitelman
koneenkäyttäjän huoneeksi ja suodattamattoman veden ottamiseksi:

”Pumpputalossa olisi yksi huone ja kyökki varustettava koneenkäyttäjää varten, ellei joku
läheisistä vanhoista puutaloista voida tähän tarkoitukseen sovittaa. Vaikka pumput tavallisesti
imutorven kautta ottavat vettä suotimista, olisi haara tästä torvesta johdettava turbiiniränniin,
niin että edeltäpäin arvaamattoman tarpeen sattuessa myös suoditsematonta vettä on saatavissa.
Painetorvi pumppujen lähellä on varustettava suuremmalla varaventtiilillä, joka sallii
pumppujen toiminnan, jos paine nro 5 Amurin linjan ja Pyynikin välillä olisi korjauksen tähden
suljettu.”405

Edellä kuvattu varaotto voisi olla tarpeen, kun vettä tarvittiin paljon ja nopeasti kuten
esimerkiksi tulipaloissa.

Painejohto

Pumppulaitoksesta johti suunnitelmassa 250 millimetrin putki, ”painetorvi” yhdensuuntai-
sesti vedenottojohdon kanssa Puutarha- ja Itäisen pitkänkadun risteykseen, jossa se
jakautui kahteen 200 mm haaraan, jotka kulkivat pitkin Itäistä Pitkää-, Hallitus-,
Puuvillatehtaan- ja Kortelahden katuja sekä yhtyivät uudestaan Kortelahden ja
Puutarhakadun risteyksessä 250 mm johtoon, joka jatkui ylävesisäiliöön. "Haaroituksen"
eli kiertojärjestelmän tarkoituksena oli tasoittaa painetta kaupungissa, mikä tapahtui
paremmin kahdella sen reunalla kulkevalla johdolla kuin yhdellä keskeltä kulkevalla.
Toisena, mutta ei suinkaan vähäisempänä, syynä järjestelmään oli veden saannin
turvaaminen toisen putken rikkoutuessa. Painejohdon kautta juoksi vesi pumpun käydessä
ensin johtoverkkoon ja sen tultua täytetyksi ylävesisäiliöön. Kun pumppulaitos seisoi,
juoksi vesi säiliöstä kaupunkiin.406

Putkien paineenkestosta ja asennuksesta oli myös tarkat suunnitelmat. Vesiverkkoon
käytettävät putket olisi ennen asentamista testattava 20 ilmakehän paineella sekä
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varustettava kehyksillä. Kaikki putket piti ”ruosteettomina ja kuumina päällystää
asfaltilla”.407

Ylävesisäiliö

Pumppulaitokseen ja vesijohtoverkkoon yhteydessä olevaa ylävesisäiliötä tarvittiin
Hausenin suunnitelman mukaan, koska vedentarve vuorokauden eri tunneilla oli erilainen,
mutta pumpata ei voi aina juuri tarvetta vastaavasti. Esimerkiksi tulipaloissa vettä
saatettaisiin tarvita enemmän kuin kyettäisiin pumppuamaan, jolloin vesisäiliö pelastaisi
tilanteen. Säiliötä tarvittiin Hausenin mukaan myös siksi, että johtoverkossa tapahtuu
veden kulutuksen takia suuria paineen vaihteluita ellei säiliö toimisi myös paineen
tasoittajana. Säiliö oli samalla siis sekä vesireservi että verkostopaineen tasaaja. Myös
ylävesisäiliön paikkaa Pyynikillä Hausen perusteli erittäin yksityiskohtaisesti:

”Vesisäiliöiden paikka valitaan mieluummin luonnollisilla sellaisilla kukkuloilla, joissa säiliö
voidaan upottaa maan sisään. Muurattava osa tulee siten mahdollisimman vähäiseksi, jota
paitsi vesi talvella suojellaan kylmän ja kesällä lämmön vaikutukselta. Ainoastaan missä
luonnollisia kukkuloita ei ensinkään löydy tahi löytyy ainoastaan riittämättömiä, käytetään
vesisäiliöinä rauta-astioita; (sisternejä) muuratulla alustalla, mutta: nämä tulevat tavallisesti
kaksi kertaa niin kalliiksi kuin yhtäsuuret muuratut säiliöt, jota paitsi ne vaativat korjauksia ja
vähitellen pilataan ruosteen kautta. Näitä niinsanotuita vesitornia pidetään sentähden
hätäkeinoina, josta syystä niitä tavataankin melkein yksinomaisesti tasankomailla. Mitä tulee
säiliön korkeuteen, niin se riippuu kaupungin katujen korkeudesta, sillä luonnollisesti voi
vaatia että vesijohtoa tulipalon sattuessa voidaan käyttää joka osassa kaupunkia. Myös on
toivottava, että paine johtoverkossa niin suuri että vesisäteet paloaukoista ulottuvat
korkeimpien talojen kattojen yli. Tampereen korkein kaupungin osa, seitsemäs, on enemmän
kuin 10 m. Näsijärveä y1empänä; jos tähän lasketaan kolmekerroksisen rakennuksen korkeus
kattoineen 17 m:llä, tulisi siis veden painekorkeuden olla noin 27 m. Mutta osa
painekorkeudesta kuluu hankausvastustusten voittamiseen johtoverkossa ja letkuissa, osa sen
vastustamisen voittamiseen, jolla ilma estää vesisäteiden vapaata nousua, joista syistä näiden
todellinen korkeus on vaan puolet lasketusta painekorkeudesta, jonka tässä tapauksessa tulisi
olla 54 m. Jos sitä vastoin tyydytään siihen, että ylösnostetuilla letkuilla pienempi vesimäärä
voitaisiin lähettää talon katolle, niin olisi 40 metrin korkeus vesisäiliölle riittävä. Helsingin
vesisäiliö on noin 30 metriä kaupungin korkeimpien katujen yläpuolella, mutta vedenpaine
tuliaukoissa ei siellä ole tyydyttävä edes viime mainittuun tarkoitukseen.” 408

Helsingin kokemuksiin Hausen vetosi monesti. Tällä kertaa hän viittasi Helsingin
vesilaitoksen riittämättömään paineeseen palontorjunnan kannalta. Tampereella verkoston
paine olikin saatava korkeammaksi:

”Koska nyt ainoastaan kilometrin matkan päässä Tampereelta löytyy erinomainen paikka
vesisäiliötä varten, nimittäin Pyynikin harju, joka täyttää kaikki vaatimukset niin hyvin mitä
tulee korkeuteen kuin myös maan laatuun, en ole epäillyt ehdottaa säiliötä sijoitettavaksi
lähelle sen korkeinta paikkaa Ilotornin vieressä, jossa veden pinta tulisi olemaan 54 m
ylempänä Näsijärveä. Lausuttujen toivomusten johdosta olen kuitenkin myös tehnyt
vaihtopuolisen kustannusarvion vesitornia varten Mustalahden vuorelle.” 409
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Hausen hyödynsi ylävesisäiliösuunnitelmassa (ks. kuva 3.2.) myös kokemuksiaan
ulkomaanmatkoiltaan sekä Helsingistä. Ylipäätään ylävesisäiliö erotti suunnitelman
varhaisista suunnitelmista, paitsi Ahlbergin suunnitelmasta, jossa ylävesisäiliö oli ollut
keskeisellä sijalla. Helsingissä oli myös ylävesisäiliö olennaisena osana järjestelmää, ja
jopa Oulun varhaisessa vuoden 1902 järjestelmässä oli alkeelliset säiliöt. Vain säiliön
paikka poikkesi Ahlbergin suunnitelmasta: Ahlberg oli suunnitellut säiliön paikan
Mustanlahden vuorelle, jonne Hausen teki vaihtoehtoisen suunnitelman. Painekorkeutta
Hausen ehdotti huomattavasti suuremmaksi kuin Ahlberg, jonka suunnitelmassa
painekorkeus olisi ollut vain noin kymmenen metriä.

Kuva 3.2. Ylävesisäiliö 1898 ja myöhemmin toteutettu laajennus

Piirustuksissa katkoviivalla merkitty osa on suunniteltu laajennusosa. Säiliö toteutettiin
onnistuneesti, sillä se oli vuonna 2001 ollut käytössä jo yli 100 vuotta. (Teknikern 1899, s.28)

Ylävesisäiliön koon ja valmistusmateriaalit Hausen harkitsi myös tarkkaan. Hän ajatteli
myös maiseman säilymistä:

”Vesisäiliöön mahtuisi tämän ehdotuksen mukaan 900 m3 vettä, vastaten nykyisellä
asukas1uvu11a noin vuorokaudessa, ja kaksikertaisella asukasluvulla noin puolessa
vuorokaudessa tarvittavaa vesimäärää. Tämä on hyvin järjestetyissä vesijohdoissa tavallinen
suhde enkä tahdo neuvoa tekemään säiliötä pienemmäksi, sillä suuren tulipalon
sammuttamiseen tarvitaan muutaman tunnin kuluessa noin miljoona litraa, eikä pumppulaitos
riitä hankkimaan tätä vesimäärää, kun otetaan huomioon että käyttäjät samalla aikaa tarvitsevat
vettä. Vesisäiliö ehdotetaan tehtäväksi betonista (kivi-iskoksesta) rautatukeilla [...] Se on 2,5
metriä korkealla välimuurilla eroitettava kahteen kammioon, joista siis kukin voidaan
puhdistaa tarvitsematta tyhjentää koko säiliötä. Katto on tiiliholvi rautakannattimilla, nojautuen
kahteen holviaukoilla varustettuun tiiliseen muuriin, sekä pakkasen suojaksi peitetty
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maakerroksella, jota voi istuttaa ja kylvää, ja joka siten ei rumenna kaunista paikkaa Ilotornin
juurella. Tiiliholvin ja maakerrospeitteen väliin on asfalttikerros laitettava. Säiliön ilmavaihdos
toimitetaan ilmarumpujen avulla. Painetorvi päättyy kahdella haaralla kumpaiseenkin
kammioon. Laskutorvet ovat tietenkin hankittavat [...]”410

Torviverkko eli vesijohtoverkko

Periaatteena vesijohtoverkon järjestämisessä Hausen piti sitä, että "itseensä päättyviä
johtoja", ts. umpiperiä on vältettävä, koska ne tahtoivat talvella jäätyä veden seisoessa
öisin. Paras keino jäätymisen estämiseksi oli se, että vesi liikkuisi jatkuvasti verkossa.
Tämä saavutettaisiin sillä, että "johtojärjestelmä oli yhdistetty", ts. kiertojärjestelmä.
Kiertojärjestelmä mahdollisti myös halkaisijaltaan pienempien putkien käytön kuin
haaraverkostossa, sillä kiertojärjestelmässä "eri johdot tukivat toisiaan".411 Hausenin
perusteluja kiertojärjestelmälle voidaan pitää varsin nykyaikaisina.

Oulussa matalapainelaitosta rakennettaessa suunniteltiin verkosto niin, että sitä voitaisiin
käyttää myös paineistettuna. Tampereella Hausen piti ikävänä sitä, että vanhan vesijohdon
putket eivät soveltuneet uusiokäyttöön:

”…asia on että tähän asti sijoitetut torvet, lukuun ottamatta yhtä osaa 250 m.m. torvea
Kuninkaankadun alla, eivät sovellu johtoverkon suunnitelmaan. En ole kuitenkaan luullut
tarvitsevani huonontaa tätä pitämällä lukua entisistä torvista, joita asetettaessa ei ole ensinkään
ajate1tu tulevaisuutta, sitä vähemmän; koska on epätietoista, ovatko ne kaikkialla kylliksi
lujasti yhdistetyt kestääkseen niin kovaa vesipainetta kuin korkeapaineinen vesijohtolaitos
vaatii. Epäilemättä voidaan ne kuitenkin käyttää, jos ne kaivetaan ylös ja sijoitetaan uudelleen
tämän ehdotuksen mukaan, mieluummin kaupungin korkeammissa osissa, jossa paine tulee
olemaan pienin, ja olen minä kustannusarviossa lukenut ne hyviksi 8000 m:lla.” 412

Kadusta kaivettuja kiviä ym. ei Hausenin mukaan saanut käyttää putkikaivannon
peittämiseen, vaan niiden sijasta oli käytettävä savensekaista hietaa tai ”muuta sopivaa
täytettä”. Putket oli suunnitelman mukaan kaivettava 2,4 metriä kadun pinnan alle.
Poikkeuksiakin putkien sijoitukselle oli: ”

”Ainoastaan missä liejusavea tahi muuta vesiperäistä maanalaa tavataan, voidaan ne asettaa
vähän matalammalle, koska kirsi ei tunkeudu niin syvälle tällaiseen maaperään.” 413

Putkien oli kestettävä 20 ilmakehän paine. Lisäksi oli asennettava suuri määrä
”eristämisranoja” eli sulkuventtiileitä, jotta korjausten vuoksi eristettävät, ilman vettä
jäävät alueet olisivat mahdollisimman pieniä. Paloaukkoja verkkosuunnitelmasta löytyi
noin 100 metrin välein ja ne tuli suunnitelman mukaan sijoittaa aivan lähelle katujohtoja,
ei kuitenkaan sivukäytäville, jossa ne jäätyisivät helposti. Helsingissä käytettyä
paloaukkomallia Hausen suositteli ”sangen soveliaana”.414

Suunnitelmassa oli yksityiskohtainen budjetti, jopa vaihtoehtoisista ratkaisuista. Myös
suunnitellut laajennukset vesijohtoverkossa huomioitiin:
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”Johtoverkon 1aajennus on täällä (Helsingissä) tapahtunut siten että sittenkun kaupungin
keskiosat ovat vedellä tulleet varustetuiksi, lisälaajennuksia on, tapahtunut siinä määrin missä
yleisö on vesijohtoa kannattanut. Muutamissa tapauksissa on vastaisilta käyttäjiltä vaadittu
takaussitoumus vuotuisesta vedenkäytännöstä vastaava 10 prosenttia torvijohdon kuluista.
Vapaakaivoja maksutonta käyttämistä varten on ollut sijoitettuna johtoverkon päätepisteissä,
mutta ovat tulleet poistetuiksi sen mukaan kun johtotorvea on jatkettu, koska on huomattu että
ne ovat estäneet yksityisten torvien hankkimista taloihin. Kun vesijohto perustettiin, saivat
ajoissa ilmoittautuneet käyttäjät vapaasti kaupungilta yksityisjohtoja katutorvista tonttirajaan
tietysti siten edistääksensä vesijohdon käyttämistä.” 415

Hausenin näkemys vapaakaivoista oli varsin selkeä. Hänen mukaansa oli huomattu, että ne
olivat Helsingissä osaltaan estäneet talojen halukkuutta liittyä verkostoon. Tämän vuoksi
niitä oli poistettu sitä mukaa, kun johtoverkkoa oli laajennettu. Hausen ei siis suositellut
vapaakaivoja vanhan vesijohdon malliin, vaikkei sitä tämän suorempaan sanonutkaan.
Hänen kantansa on kuitenkin luettavissa rivien välistä.

Kustannusarvio, jonka Hausen esitti tietyin varauksin, oli yksityiskohtainen. Se käsitti
paitsi tarvikkeet ja työt, myös mm. vesilaitoksen hallinnon palkkoineen, jotka hänen
ehdotuksensa mukaan olivat:

”Vuotuiset menot hallinnosta, liikkeestä ja hoidosta sekä korot nousevat 20000 asukasta varten
seuraaviksi:
Vesijohdon esimies  3600
Kirjoitusapulainen   800
Suoditseminen  2000
Koneenkäyttäjä  1500
Torvimestari    1500
Laitoksen ylläpito ynnä kaikenlaisiin
tarpeisiin  3000
Korkoa 5 prosenttia ja kuoletus ½ prosenttia
perustamispääomalle 576000 markkaa 31680
  Summa 44080”416

Vesimaksut eli veden kulutusmaksut perustuivat Hausenin suunnitelmassa kulutuksen
mukaiseen, mitattuun laskutuksen eivätkä kiinteään maksuun vanhan vesijohdon tapaan.
Tämä oli tärkeä linjaus, joka pitkällä aikavälillä mahdollisti vesilaitoksen kasvun aivan eri
tavalla kuin aikaisemmin oli ollut mahdollista. Tämä oli tärkeä seikka myös siksi, että
vesimittarien jälkikäteen tapahtuva laajamittainen asennus olisi ollut varsin työläs ja kallis
operaatio, joka olisi hidastanut kehitystä pitkään. Veden kulutusmaksut hän ehdotti
asetettavaksi hieman Helsinkiä alemmas eli 30 penniin kuutiometriltä:

”Vesimaksu 20000 hengeltä a 3 mk 60000 mk. Sitä vastoin voidaan menot ja tulot
40000 asukasta varten otaksua olevan 60000 ja 120000 markkaa, kaikki sillä
edellytyksellä, että veden hinta on jotenkin sama kuin Helsingissä, nimittäin 30 p.
kuutiometriltä. Kolme markkaa vuodessa henkeä kohti ei ole liian korkealle lasketti
vesimaksu, koska tämä Helsingissä tekee noin 4 markkaa henkeä kohti vuodessa.” 417
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Rakennusbudjetin loppusumma oli  770 000 markkaa, jota tosin oli mahdollista erilaisin
muutoksin, mm. tullivapauksilla, pienentää. Budjetin, kuten koko suunnitelman,
lähtökohtana oli paitsi hyvän veden tuottaminen eri tarkoituksiin, myös se, että laitos
keräisi itse varat myös tuleviin investointeihin. Hausen toteaakin:

”Luulen täten osoittaneeni, että se ehdotus vesijohdoksi Tampereelle, jota minulla on ollut
kunnia esittää, perustuu sellaisiin asianhaaroihin, jotka takaavat Tampereelle rahalliseltakin
kannalta katsoen pysyväistä hyötyä. Jos tarvitaan lisätietoja tahi vaikuttimien laveampaa
selitystä asiasta tahi toisesta ehdotuksessani, olen aina valmis mielihyvällä sellaisia antamaan.
Helsinki Joulukuun 24.p. 1890. C. Hausen ”418

Kaiken kaikkiaan Hausenin suunnitelma oli kuin suoraan nykyaikaisesta oppikirjasta:
vesihuollon perusteet ovat säilyneet samoina. Onpa Hausenin suunnitelman mukainen
Pyynikin ylävesisäiliö käytössä yli sata vuotta valmistumisensa jälkeen. Se onkin Suomen
vanhin käytössä oleva yhdyskuntien ylävesisäiliö.419 Hausenin suunnitelma toteutuessaan
ehdotetussa muodossa olisi keskeisiltä osiltaan täyttänyt kirkkaasti modernin järjestelmän
tunnusmerkit. (Luokitus: modernin järjestelmän mukaisia piirteitä: mitattuun kulutukseen
perustuva laskutus, hallinnointi- ja huoltojärjestelmä, vesisäiliö, korkeapaine.
Protojärjestelmän mukaisia piirteitä: pintavesi, hidassuodatus.)

Hausenin suunnitelma vesitetään

Hausenin ehdotus oli suunniteltu 40 000 asukasta varten. Kun kaupungissa silloin oli vain
20 000 asukasta, löi suunnitelman laajuus ällikällä kaupungin valtuutetut ja ehdotus jäi
lepäämään. Myös laitoksen rakennuskustannukset tuntuivat korkeilta. Vasta vuonna 1895
valtuusto hyväksyi suunnitelman, joskin supistetussa muodossa. Aamulehti yritti osaltaan
kiirehtiä asiaa useaan otteeseen. Syyskuussa 1894 kysymystä käsiteltiin perusteellisesti:

”Uudenaikaisen, täydellisen vesijohtolaitoksen saaminen käypi vuosi vuodelta päivän
polttavimmaksi kysymykseksi täällä meidän kunnassamme. […] Ehdotus, josta aikanaan
teimme selkoa lukijoillemme, on kaikin puolin moitteeton, mutta sen kustannusarvio nousi 697
000 markkaan, ja tämäpä se on pannut asiata vielä toisenkin kerran miettimään, ennen kuin
näin suuriin rahallisiin uhrauksiin on uskallettu ryhtyä. Vesijohtoasiaa on kuitenkin aina senkin
jälkeen pidetty vireillä, ja pääkysymyksenä on ollut, eikö hra Hausenin valmistamaa ehdotusta
voitaisi muuntaa jollakin tapaa niin, että kustannusarvio saataisiin halvempi. Kaupungin
valtuusto on asettanut tätä varten eri vesijohto-komitean, ja tämä komitea on m.m. pyytänyt
lausuntoa täkäläiseltä ”teknilliseltä klubiltakin” hra Hausenin ehdotuksesta ja
kustannusarviosta. Teknillinen klubi taas asetti omasta keskuudestaan komitean tätä lausuntoa
valmistamaan, ja nyt viime viikolla on viimeksi mainittu komitea lausuntonsa teknill. Klubille
esittänyt.” 420

Vaikkakin komitean mukaan Hausenin ehdotus oli asiantunteva ja tarkotuksenmukainen
sekä toteutuskelpoinen, esitti se kuitenkin suunnitelmaan merkittäviä muutoksia. Komitea
näki muutosten merkityksen kuitenkin vähäisenä:
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”[…] siihen (Hausenin ehdotukseen) haitatta voidaan saada muutamia muutoksia, joiden kautta
vesijohtolaitoksen sekä rakentaminen että kunnossapito tulee koko lailla huokeammaksi ja
ehdottaa sen vuoksi. 1:si) että, koska vesi Näsijärvessä on siksi puhdasta, että sitä haitatta
voidaan puhdistamattomana käyttää, suotolaitokset jätettäisiin kokonaan pois ja
vedenottoputken pää sijoitettaisiin koskenniskan yli menevän rautatiesillan keskimmäisen
saaren kohdalle, missä ei ole peljättävissä satunnaista törkyä vettä likaamassa;
2:si) että insinööri Hausenin ehdottama putkisilta kosken yli samoin jätettäisiin ehdotuksesta
pois ja sijaan laitettaisiin vanhat putket kosken pohjaa pitkin osakeyhtiö Sähkön sentraalin
sivuitse Kirkkopuiston kautta kaupungin puolelle;
3:si) että, ainakin toistaiseksi, vesiputkia ei ulotettaisi länsipuolella koskea niille tonteille, jotka
ovat eteläpuolella Satamakatua eikä myöskään sille osalle Amurinkaupunkia, joka on
pohjoispuolella Uuttakatua;
4:si) että aluksi putkia pantaisiin itäpuolelle koskea vaan eteläpuolelle Puutarhakatua, ellei
tulenvaarain varalta putkien ulottamista aina Tammelaan saakka pidetä tarpeellisena.” 421

Kaikki nämä muutokset olivat kuitenkin hyvin merkittäviä poikkeuksia alkuperäisestä
suunnitelmista. Suurin linjaus oli hidassuodatuksen poisjättö. Myös muita muutoksia
suunniteltiin:

”Näitten muutosten mukaan supistuisivat kustannukset 60200 markkaan tai vaihtoehtoisesti
565000 markkaan, riippuen siitä, tuleeko pääjohto pitkin Uuttakatua tuolla puolen rautatien
aluetta tehtäväksi vai ei. Mutta vielä enemmän luulee komitea kustannusarviota voitavan
supistaa. Komitean mielestä voi näet koko Pyynikin mäelle aijotun vesisäiliön myöskin jättää
kokonaan pois ja sijaan laittaa vaan itsestään käypiä pumppuja, jotka kyllä voivat vettä
tarpeeksi putkiin painaa. Näin tehden saataisiin kustannusarviosta edelleen pois noin 80000
markkaa. Sen jälkeen, kun hra Hausen valmisti ehdotuksensa, on näet näitä tällaisia pumppuja
suuresti parannettu. Tämä kohta kaipaa kuitenkin vielä komiteankin mielestä asiantuntijain
perusteellisempaa tarkastusta. Insinööri C. Hausenin kustannusarvio nousi, kuten mainittu,
697000 markkaan; puheenaolevan komitean ehdottamain muutosten mukaan nousi se vaan
485000 markkaan, ja olisi siis 212000 markkaa halvempi kuin edellinen. Jos taas vesisäiliö
Pyynikin mäelle perästäpäin tulisi tehtäväksi olisi halvemmuus ainoastaan 132000 mark. ja
vesijohtolaitos maksaisi siis 565000 markkaa.”422

Ylävesisäiliön poisjättäminen tässä vaiheessa yhdessä muiden muutosten kanssa olisi
poikennut ratkaisevasti Hausenin esityksestä halvempaan, mutta samalla huomattavasti
huonompaan suuntaan. Teknillisen Klubin eli myöhemmän Teknillisen Seuran ottama
kanta, että suodatuksesta luovutaan, merkitsi valtuustolle mahdollisuutta jättää Hausenin
tarpeellisena pitämä suodatusjärjestelmä rakentamatta säästön nimissä. Tämä oli
puuttumista olennaiseen asiaan eikä hienosäätöä, kuten muut kirjoituksessa mainitut seikat.
Tilanteessa, jossa asiantuntija ja asiantuntijaelin olivat eri mieltä, oli valtuuston helppo
valita näennäisesti halvempi ratkaisu. Kaikkien komitean muutosten jälkeen
kustannusarvio olisi ollut 212 000 markkaa halvempi. Jos muut komitean muutokset olisi
toteutettu, mutta ylävesisäiliö rakennettu, olisi säästö ollut 132 000 markkaa. Tämä säästö
tarkoitti karkeasti noin viidesosan eli noin 20 % säästöä kokonaiskuluissa. Tammikuussa
1895 Aamulehti kiirehti vesilaitoksen rakentamista jo varsin tiukkaan sävyyn:

”[…] ettei vesijohton rakentamista enää käy lykkääminen. Kaupungin 700:sta talosta on 76 eli
vähän enemmän kuin joka kymmenes talo vesijohdolla varustettu ja nekin onnelliset ovat aivan
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rajoitetulla alalla. Muiden on vedätettävä vetensä kaukaa tai otettava kelvottomasta kaivosta.
Suuria varoja nykyisen johdon laajentamiseen ei taitaisi ollakkaan, vaan kylläpä ne onnelliset,
joilla vesijohto on, pitäisivätkin huolen, ettei laajennuksesta tulisi mitään, sillä heti kun
semmoisesta on kysymys, väitetään, että pääjohto ei voi useampain tilaajain tarvetta
tyydyttää…Mutta onko sitten välttämätöntä lykätä vesijohdon rakentamista tuonnemmaksi?
Eipä suinkaan, jos vaan on halua epäkohtaa auttaa. Vesijohto oli paljoa enemmän
tulevaisuuden kuin nykyisyyden laitos, sillä sitä voidaan laajentamalla käyttää useita
vuosisatoja. Olisi sentähden ajattelematonta tämän sukupolven säästöillä rakentaa niin
suuremmoista ja kaukaiseen tulevaisuuteen ulottuvaa laitosta, puhumattakaan siitä, että pienten
pääomien sijoittaminen tämänlaatuisiin yrityksiin tuottaa aina haittaa asioimisliikkeelle. Hyvän
lahjan saisivat tulevat sukupolvet sittenkin, jos laitos rakennettaisiin kuoletuslainalla, sillä sen
loputtua jäisi heille ainoastaan hoitokulut. ”423

AL näki vesilaitoksen tarpeen myös tulevaisuudessa ja arvioi sen käyttöiäksi useita
vuosisatoja. Tästä syystä ei tulisi pienten säästöjen vuoksi lykätä rakentamista vaan tarttua
heti toimeen. Kirjoitus sai tukea arvovaltaiselta taholta, kun kaupunginlääkäri Idman
kannatti siinä esitettyjä ajatuksia ja käytti vanhaa "keppi ja porkkana"-menetelmää. Ensiksi
porkkana:

”Vesi on kaiken elämän välttämätön ehto. [...] Jano on […] paljoa vaarallisempi vihollinen
kuin nälkä. Tästä käy selville, että ihmisen terveys suuressa määrin riippuu tilaisuudesta saada
tarpeeksi ja helposti raitista vettä. Luonnollista on, että veden tarve erittäin on tärkeä siellä,
missä paljon ihmisiä asuu yhdessä, kuten kaupungeissa. Yleisen terveyshoidon tärkein
vaatimus kaupungeissa onkin sentähden vesijohto, ensiksikin sen takia, että vesi elon
ylläpitämiseksi on niin tärkeä, ettei se milloinkaan voi puuttua ravinnosta eli toisin sanoen että
vesi on mitä tärkein ravintoaine, toiseksi sen takia, että vesi on meidän tärkein puhdistusaine,
sen kautta että siinä useimmat muut aineet liukenevat. Ilman vettä ei mitään puhtautta, ilman
puhtautta ei mitään terveyttä! Vesijohdon ei kuitenkaan tule täyttää ainoastaan näitä kahta niin
sanoakseni yksityistä tarkoitusta, vaan sen tulee myöskin tyydyttää yleisiä, yhteisiä tarpeita
niin kuin katujen puhtaanapitoa, tulenvaaran ehkäisemistä j.n.e. . [...] vesijohto ylipäänsä on
laitettava niin avaraksi, että se antaa 150-200 litraa vettä asukasta ja päivää kohti, tähän sivuun
luettuna myöskin se vesimäärä, joka käytetään yleisiin tarkoituksiin. Mutta veden paljous ei
suinkaan ole ainoa ehto, joka vesijohdon tulee täyttää. Veden pitää myöskin olla terveellistä.
Sen pitää olla puhdasta, kirkasta, hajutonta eikä se saa sisältää mitään otganilliia eikä
orgaanittomia terveydelle vahingollisia aineita. …ettei millään lailla isommassa kaupungissa
voi tulla toimeen kaivojen avulla. Vesi on kaupunkien kaivoissa ylimalkaan huonoa ja
huononee vielä vuosi vuodelta. Mitä enemmän asukkaita kaupunkiin kokoontuu, sitä enemmän
likaantuu myöskin maaperä kaupungissa. Kaikenlaatuista lokaa, kaikenlaista kariketta
kokoontuu maahan, imeytyy siihen ja siitä sade- ja muun veden kanssa kaivoihin. Tampereella
esimerkiksi, jossa vielä löytyy useita taloja, joilta puuttuu lokakaivoja, joitten ulkohuoneista,
talleista ja navetoista ei löydy varsinaisia lattioita, on yllin kyllin tilaisuutta maanperän
saastuttamiseen.” 424

Idman nosti vanhojen perusteiden rinnalle veden käytön peseytymiseen. Peseytymällä saa-
tiin aikaan puhtautta ja puhtaus tiesi terveyttä. Veden määrän asukasta kohti Idman arvioi
varsin hyvin. Hänen mainitsemillaan määrillä pärjätään mukavasti myös yli sata vuotta
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myöhemmin 2000-luvun alun Suomessa. Vesilaitoksen positiivisten perustelujen jälkeen
Idman käytti keppiä ja veti synkeät kaivovesitilastotkin uuden vesijohtohankkeen tueksi:

”Joskus saattaa tapahtua niinkin, että jonkun taudin tarttuma-aineet suorastaan tavalla tai
toisella joutuvat kaivoihin ja synnyttävät ruton niin kuin esimerkiksi Tampereella tapahtui v.
1887, jolloin hirveä lavantautirutto, johon satoja ihmisiä sairastui ja johon kymmenkunta
kuolikin, sai alkunsa kahdesta kaivosta. Muuten ovat Tampereella kaivot aina olleet huonoja.
Jo v. 1885 tarkasti Turun kemiallisen kontrolliaseman esimies hra Ernst Löthner Hämeen
läänin kuvernöörin kehoituksesta veden 23:sta kaivosta Tampereella. Tulos oli surkea.
Ainoastaan kolmesta kaivosta löytyi hyvää vettä, 5:ssä tyydyttävää, 5:ssä välttävää sekä 10:ssä
ihan huonoa ja terveydelle suorastaan vahingollista. [...] Täkäläinen terveyshoitolautakunta on
vuosi vuodelta tarkkaan seurannut tätä asiata. Mainittakoon tässä ainoastaan viime vuoden
(1894) tulokset. Länsipuolella koskea löytyi v. 1894 217 kaivoa. Näistä on veden huonouden
takia vuoden kuluessa täytynyt kieltää käyttämästä tai suorastaan täyttää 46. Yhdellä tai toisella
tavalla pilaantunutta vettä löytyi 153:ssa, vaan hyvää vettä ainoastaan 18:ssa kaivossa.
Itäpuolella koskea oli kaivojen luku 146, joista 32:ssa kelvotonta, 106:ssa huonoa ja ainoastaan
8:ssa hyvää vettä. 24,000 asukkaalla tulee siis ainoastaan 26 kaivoa, s.o. yksi kaivo 925
henkilöä kohti, joitten vettä voi pitää täysin kelvollisena ja terveellisenä, toiset 337 ovat
pidettävät enemmän tai vähemmän terveydelle vaarallisina.”425

Vaatimukset uuden vesijohdon rakentamiseksi kävivät siis jatkuvasti kovaäänisimmiksi ja
myös vanha johto oireili:

”Vesijohtoveden ottopaikka Puutarha- ja Puistokatujen kulmassa on lopettanut vedenannin,
kun Näsijärven vesi on alentunut siihen määrään, ettei se voi enää näin korkealle nousta.
Vedenottopaikassa Hallituskadulla onkin tämän johdosta tungos vedenottajien kesken. Tun-
gosta lisää vielä se, kun tässäkin saadaan vettä vaan ajoittaisin, sillä kun johdon toisissa
haaroissa alempana otetaan, ei sitä silloin tule puistolle saakka. Nykyisen vesijohtoverkon
voimat näyttävät siis, varsinkin talvenaikana, riittämättömiltä, eikä laitosta suinkaan nykyisessä
asussaan enää kannata levitellä.”426

Vuonna 1895 valtuusto viimein hyväksyi suunnitelman, mutta teki kuitenkin yhden
kohtalokkaan päätöksen: se jätti suodattimet pois suunnitelmasta. Vesijohtokomitea esitti
vuonna 1895 valtuustolle oman ehdotuksen, jossa Hausenin laatimasta suunnitelmasta oli
poistettu hiekkasuodattimet, mitä oli myös Teknillinen Klubi ehdottanut säästöjen saamiseksi.
Suodattimet hylättiin kustannuksiltaan liian kalliina ja osaksi tarpeettomina, sillä
"Näsijärvessä sanottiin olevan järvivedeksi maailman puhtainta vettä". Hausenin kerrotaan
tokaisseen tähän: "Tätä tullaan vielä katumaan!"427

Hausenin esittämillä suodattimilla oli saavutettu Euroopassa lupaavia tuloksia: kun
Hampurissa levisi vuonna 1892 laaja koleraepidemia Elbe-joen käsittelemättömän veden
välityksellä, joen alajuoksulla sijaitseva Altonan kaupunginosa välttyi koleralta, vaikka sen
vesijohtolaitos käytti Hampurin jätevesien likaamaa Elbe-joen vettä. Altonan tavoin
esimerkiksi Pariisin lähikaupungit saavuttivat hiekkasuodattimilla hyviä tuloksia: Seine-
joen vettä käsittelemällä kaupunkien sairastuneisuus lavantautiin laski 48 prosenttia ja
kuolleisuus 42 prosenttia.428
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Asiantuntijana kuultu Helsingin elintarvikkeiden tarkastusaseman johtaja kemian
professori O. Aschan varoitti lausunnossaan veden vaaroista. Hän antoi kuitenkin
Tampereen kaupunginlääkärin G. R. Idmanin tavoin Näsijärven vedenlaadusta erinomaisen
arvion. Näsijärven vesi oli Aschanin ja Idmanin tutkimusten perusteella hyvälaatuista, ja
kunnallistekniikan rakentaminen vaati valtavia kustannuksia. Niukat julkiset varat ja niiden
kohdentamisen vaikeudet näkyivät tartuntavaaraa vähentävän suodatinjärjestelmän
hylkäämisenä. Valtuusto asetti erityisen komitean työtä jatkamaan. Komiteaan kuuluivat
A. Huikarinen, G. Selin, C. W. Åkerlund, O. Bondsdorff ja A. Hällström sekä varajäseninä
I. E. Kjäldman, I. Pettersson ja J. Kupiainen. Hanke toteutettiin sitten vuosina 1895–98 ja
rakennustöitä johti insinööri A. Brandt.429

Mittaukseen perustuva laskutus

Kaupungin valtuusmiehet päättivät Hausenin ehdotuksen mukaisesti 21. päivänä lokakuuta
vuonna 1897 vesijohtokomitean esityksestä, että aikaisemmasta käytännöstä poiketen
vedestä laskutetaan ainoastaan mittauksen eli todellisen kulutuksen mukaan.
Aikaisemminhan matalapainelaitoksen aikana laskutus tapahtui tonttikohtaisesti.
Mittauksen mukaiseen laskutukseen oli päädytty nimenomaan ”haaskauksen estämiseksi”.
Myös Hausen oli esittänyt tätä:

”Yksinkertainen keino tämän (veden hukkaamisen) estämiseen on veden jakaminen mitan
mukaan, mikä kuitenkaan ei ole tarpeellista heti vesijohdon toiminnan ensi aikoina, vaan vasta
myöhempään kun tarve näyttää pyrkivän olemaan suurempi kuin yllä mainittu kohtuullinen.
Kun perustamiskustannukset riippuvat joka päivä tarvittavasta vesimäärästä suurenevat
edelliset suuressa määrin ja tarpeettomasti, jos laskun perusteeksi pannaan se vedentarve, joka
voi tulla kysymykseen jos käyttäjät saavat pidellä vettä mielensä mukaisesti niin kuin asian
laita on vettä jaettaessa ” a discretion” (mielivaltaisesti), jolloin määrättyä vuosimaksua vastaan
huoneelta tahi muuten vettä saa käyttää kuinka suuressa määrässä tahansa. Minun tietääkseni ei
tämä myöskään ole tuottanut mitään todistettavaa hyötyä mitan mukaisen jakamisen rinnalla,
mutta kyllä usein paikoin vaikuttanut että sekä syylliset että syyttömät ovat saaneet kärsiä
vedenpuutetta.” 430

Valtuusmiehet päättivät kustantaa talojohdot katujohdosta tonttiviivaan saakka sekä
tonttien sisäpuolella vesimittarit laitteineen. Valtuusto päätti veden kulutusmaksuksi 20
penniä kuutiometriltä kulutuksen ollessa 0–100 m3 neljännesvuodessa, 15 penniä
kuutiometriltä sen ollessa yli 100 m3. Tämä kulutusmaksu oli huomattavasti alhaisempi
kuin Hausenin esittämä 30 penniä, joka sekin olisi ollut alle Helsingin hintatason.
"Vesisopimuksen" eli vedentoimitussopimuksen molemminpuoliseksi irtisanomisajaksi
päätettiin kolme kuukautta. Vastoin Hausenin esitystä köyhempiin kaupunginosiin
päätettiin rakentaa vapaaposteja ilmaisen veden ottamista varten. Vapaaposteja
rakennettiin aluksi kahdeksan: Pyynikin Ristikadun ja Kortelahdenkadun kulmaan,
Makasiinikadun ja toisen Amurinkadun kulmaan, Puuvillatehtaan ja toisen Amurinkadun
kulmaan, Uudensillankadulle Rukoushuoneen alapuolelle, Pinninkadun ja IV kadun
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kulmaan, XI kaupunginosaan (ks. kuva 3.5.) ja Juhannuskylään lähelle Naistenlahden
kaupunginosan rajaa.431

Rakennustöiden alku

Tammikuun 24. 1896 valitsivat valtuusmiehet rakennustyötä johtavan vesijohtokomitean
puheenjohtajaksi insinööri A. Huikarisen 200 mk kuukausipalkalla. Valtuusto
kokouksessaan 14. helmikuuta hyväksyi komitean ehdotuksesta töitä johtamaan insinööri
A. Brandtin 400 markan kuukausipalkalla. Palkkausasioita puitiin Aamulehdessäkin: lehti
oli sitä mieltä, että kaikista puheista huolimatta 400 markan kuukausipalkka oli pienin
mahdollinen tämän tason henkilölle. Teknisenä neuvonantajana hankkeessa käytettiin
suunnitelman laatijaa, insinööri Hausenia ”koska tällä alalla suurempaa kokemusta
saavuttanutta rakennusinsinööriä ei ollut saatavissa työtä johtamaan”.432

Komitean ensimmäisiä tehtäviä oli hankkia toimitilat. Tällainen huone vuokrattiin
kauppias G. Selinin kivitalosta torin varrella, koska kaupungin omassa talossa ei ollut
tähän tarkoitukseen sopivaa tilaa. Varastopaikaksi otettiin tarkoitukseen sopiva kaupungin
tontti numero 627 rautatien vierestä, koska rautateitse saapuneet tavarat saatiin puretuksi
suoraan varastopaikalle. Myös varastonhoitaja palkattiin.433

Hausenin ehdotuksesta kosken länsipuolella 300 mm "pääpainojohdon"434 tilalle valittiin
275 mm pääjohto ja 250 mm "painojohdon"435 tilalle otettiin 225 mm pääjohto. Näin
säästyneet varat käytettiin kaikkien 80 mm putkien vaihtamiseksi 100 mm putkiin.
Viimeinen muutos katsottiin hyväksi varsinkin palontorjunnan kannalta. Myöskin
Hausenin ehdotuksesta kosken länsipuoliseen 225 mm "painojohtoon" sijoitettiin
alkuperäisessä suunnitelmassa olleiden sulkuventtiilien lisäksi neljä sulkuventtiiliä, jotta
"painojohdon" mahdollisesti vahingoittuessa ilman vettä jäävä alue jäisi mahdollisimman
pieneksi.436

Pumppulaitos ja tulojohto rakennetaan

Professori R. Kolsterille ja Hausenille annettiin tarkastettavaksi kaikki
pumppulaitostarjoukset. He pitivät jätetyistä viidestä tarjouksesta parhaana zürichiläisen
Escher Wysch & C:on ehdotusta, vaikkakin tämä olikin kallein. Ehdotuksen mukaan
pumppulaitokseen kuului kolme kaksitoimista kaksoispumppua, joiden kammit
muodostivat 90 asteen kulman keskenään: näin pumppujen käynti saatiin tasaiseksi. Kukin
pumppupari toimi toisistaan riippumatta ja niillä kullakin oli oma 25 hevosvoiman
"turpiininsa" eli Jonval-turbiininsa. Näitä ei kuitenkaan heti voitu tilata eikä
pumppulaitoshuoneen rakentamiseenkaan ryhtyä, koska kaupungilla ei ollut oikeutta
nostaa myllyn salpaa pudotuskorkeuden nostamiseksi. Komitea anoi läänin kuvernööriltä
lupaa ottaa pumppulaitoksen turpiineihin "käytinvettä"437 eli käyttövettä Tammerkoskesta
                                                          
431. Hausen; raha 1895-97. Päätös oli merkittävä, sillä siitä tuli pysyvä: vesilaitos päättyy siinä kohdassa, missä vesi luovutetaan sen

käyttäjälle. Tavallisesti vesimittariin, joka on vielä vesilaitoksen omistama. Kajosaari, s.10
432. TKA, KTVT 1896; AL 21.1., 25.1., 27.3.1896.
433. TKA, KTVT 1896.
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436. TKA, KTVT 1896; AL 21.1., 25.1., 27.3.1896.
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ja samalla pyydettiin lupaa saada korottaa myllyn salpaa 0,8 metriä, jotta kaupunki
paremmin voisi käyttää hyväkseen omistamaansa vesivoimaa. Piiri-insinööri puolusti
hakemuksen alkuosaa, mutta vastusti loppuosaa sillä perusteella, että ylempänä olevat
tehtaat kärsisivät salvan korottamisesta. Komitea anoi kuvernööriltä, että hän määräisi
sopivan insinöörin tekemään kokeita asian selvittämiseksi. Näiden kokeiden perusteella
anottaisiin kaupungille oikeutta salvan korottamiseen 0,8 metrillä tai niin paljon kuin
toisten etuja loukkaamatta olisi mahdollista. Insinööri K. Th. Sohlbergin kokeiden jälkeen
kaupungille myönnettiin anottu korotus. Komitea anoi myös lupaa ”kaikellaisten ikäväin
rettelöiden välttämiseksi johtoveden ottamiseen” Näsijärvestä, vaikka olikin selvää, ettei
kukaan voisi sitä estää. Lupa saatiinkin, vaikka se viipyi kuukausikaupalla.438

Vuoden 1896 lopulla aloitettiin valmistavat työt kosken niskaan laskettavan tulojohtoa
varten. Vasta 24. maaliskuuta 1897 antoi Hämeen läänin kuvernööri komitealle luvan
tulojohdon laskemiseksi sekä veden ottamiseksi kaupunkilaisten taloustarpeisiin
toistaiseksi korkeintaan 3 000 litraa minuutissa, mikä vastasi kolmen pumpun
"antokykyä"439 eli kokonaistuottoa niiden ollessa samaan aikaan käynnissä. Tämä johto
tehtiin 350 mm läpimittaisista valurautaputkista, jotka varustettiin pallomuhveilla johdon
saamiseksi taipuisaksi. Kosken pohjaan kaivettiin 0,6 x 0,6 m suuruinen kuoppa, johon
johto laskettiin väkipyörien avulla. Koska rakennuspaikalla kävi niin vahva virta, ettei vesi
jäätynyt, oli rakennettava kiinteät telineet. Pohjaa kaivettiin ruoppauskauhoilla ja sieltä
nostettiin kaikkiaan noin 190 m3 "maata" eli maa-ainesta ja 45 m3 "kalliota" eli
kalliomursketta. Johto oli joka paikasta vähintään 0,3 metriä Näsijärven tunnettua alinta
vedenpintaa alempana, ja katujen alla oleva osa oli tulojohtoa vielä syvemmällä. Näin vesi
virtasi matalimmankin veden korkeuden aikaan omalla painollaan pumppulaitokseen.440

Putket ostettiin Haapakosken tehtailta. Tulojohdon suulle sijoitettiin ylöspäin käyristetty
400 mm "polviputki", jonka päälle laskettiin 10 mm suuruisilla rei´illä varustettu,
halkaisijaltaan 500 mm ja 900 mm korkea siivilä estämään isompia roskia, kaloja yms.
pääsemästä johtoon. Siivilä voitiin nostaa rautavitjoilla ylös puhdistettavaksi, mitä varten
tehtiin erityinen telineiden välissä seisova ja siivilän läpi kulkeva ohjaustanko. Siivilä
sijoitettiin Näsijärveen niin, että sen yläpinta oli pohjasta kahden metrin korkeudella.
Veden syvyys oli alimmillaan kuusi metriä, joten pohjalika ei päässyt johtoon veden
mukana ja vesi kesällä oli jonkin verran pintavettä kylmempää. Toukokuun 26. päivänä
vuonna 1897 laskettiin johdon pää polviputkineen pohjaan ”niin sanoaksemme
yhdennellätoista hetkellä, sillä silloin oli vesi Näsijärvessä jo noussut siksi korkealle, että
pyrki nostamaan telineet paikoiltaan, vaikkakin ne olivat kivillä kuormitetut”. Siivilä
polviputkineen ostettiin myös Haapakosken tehtaalta. Väliaikaisten puhdistustelineiden
tilalle laskettiin kivillä täytetty hirsiarkku, joka samalla suojeli siivilää ja ohjaustankoa.441

Hämeen läänin kuvernöörinviraston päätöksellä 18. maaliskuuta 1897 annettiin
komitealle oikeus sijoittaa kaupungin myllytontille kolme 25 hevosvoiman turbiinia
vesijohdon pumppujen käyttämiseksi sekä oikeus ottaa niihin käyttövesi suoraan
Tammerkoskesta 1,75 metrisen maanalaisen betoniputken kautta. Samalla
kuvernöörinvirasto antoi kaupungille oikeuden korottaa myllyn salpaa ja myllyruuhen
laitoja kaupungin pyytämän määrän. Salpa oli kuitenkin korotettava niin, että tulvaveden
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ajaksi korotus voitiin poistaa. Korotusten johdosta lisääntyi kaupungin omistama
vesivoima saman verran kuin vesijohdon kaikki kolme pumppua kuluttivat.442

Kun nyt oli lopullisesti saatu määrätyksi tulevien turbiinien pudotuskorkeus,
allekirjoitettiin pumppujen ja turbiinien, joita molempia hankittiin aluksi vain kaksi,
hankintasopimus toukokuussa 1897. Sopimuksen pääosat olivat seuraavat:

”Turpiinien, joiden taattu voima on 25 HP, tulee 448-415 litran vesimäärällä sekunnissa
pudotuskorkeuden ollessa 5,36-6,00 m., kyetä antamaan pumppuparille tarpeeksi voimaa
nostamaan 1000 l. vettä minuutissa 80 m. nostokorkeuteen. Turpiinien kierrosluku on 190 ja
pumppujen 46 minuutissa. 2 turpiinin ja 2 pumppuparin hinta on yhteensä 33060 Fr.
Zürichissä, pakkauksesta maksetaan 3 prosenttia eli siis 991:80 Fr. kuljetus- y.m. kustannukset
ovat ostajan maksettavat. Hankkija lähettää taitavan pystyttäjän 1700 Fr. hinnasta valvomaan
pystyttämistöitä: apulaiset, nostolaitokset, muuraustyöt y.m. kustantaa ostaja. Kaikista
työpiirustuksista saa ostaja kankaalle piirretyt kopiot ilmaiseksi. Takuuaika on 12 kk. Hinnasta
maksetaan 1/3 tilattaessa, 1/3 kun koneet lähetetään ja loppu sitte kun pumput ja turpiinit ovat
koetellut ja huomattu vastaavan sitoumuksen määräyksiä. Valmistusaika on 6-7 kuukautta. ”443

Nämä koneet saatiin hankituksi tullivapaina. Kun konepajalta oli saatu piirustukset,
ryhdyttiin rakentamaan konehuonetta. Alkuperäisessä ehdotuksessa käyttövesi olisi
johdettu turpiineihin avonaista kanavaa pitkin. Tämän sijasta päätettiin kanava tehdä 1,75
metrin "betonitorvista" eli -putkista maan alle. Näin tehtiin siksi, että avonainen kanava
olisi vienyt myllytontilta paljon tilaa ja olisi haitannut liikennettä. Haitta olisi ollut myös
se, että ”vesi sellaisessa helposti jäätyy varsinkin ensi aikoina, jolloin virran nopeus siis
tulee olemaan verrattain pieni syystä että ainoastaan yksi turpiineista samaan aikaan on
käynnissä.” Betoniputkesta käyttövesi purkautui suurempaan katettuun altaaseen, joka oli
muurattu osaksi kivestä ja osaksi betonista. Siitä vesi juoksi harmaasta kivestä muurattujen
kuilujen läpi turpiineihin. Allasta puhdistettiin virran tuomasta sorasta ja roskista
tyhjentämällä se erityisen 350 mm johdon kautta, joka päättyi turbiinien menokanavaan.
Menokanava oli avonainen ja sen luiskat verhottiin 30 senttimetrin kivikerroksella.444

Kaksikerroksinen pumppuhuonerakennus muurattiin tiilistä. Sen yläkertaa käytettiin
varastopaikkana ja mittarien tarkastuspajana. Näsijärvestä otettu "johtovesi" eli raakavesi
saapui ensin maanalaiseen halkaisijaltaan viisimetriseen ja syvyydeltään
kahdeksanmetriseen sylinterinmuotoiseen betonista valettuun säiliöön. Tästä säiliöstä
pumput imivät veden ja "painoivat" eli pumppasivat sen edelleen painejohtoverkkoon.
Tällainen välisäiliö oli välttämätön siksi, että näin voitaisiin estää johtoveden virtaus
paineenalaisena pumppuihin. Tämä olisi johtanut siihen, etteivät pumpun venttiilit olisi
toimineet hyvin. Jotta vedenpinta voitiin pitää samassa määrätyssä korkeudessa
välisäiliössä, oli ”tulojohdon aliselle suulle sijoitettu uimurin avulla toimiva sulkuläppä
siten, että vedenpinnan alentuessa läppä avautuu ja päästää uutta vettä säiliöön”. Säiliö oli
varustettu myös "liikavedenjohdoilla" eli ylijuoksuputkilla ja "tyhjennysjohdoilla".
Tyhjennysputkia käytettiin säiliötä puhdistettaessa. Tehdyistä kokeista kävi ilmi, että
Näsijärvestä tulevasta johdosta sai matalimman vedenkorkeuden aikana noin 5000 litraa
minuutissa, mikä määrä riitti viidelle samaan aikaan käynnissä olevalle pumpulle. Jotta
vesijohtoverkko ei jäisi ilman vettä silloinkaan, kun tulojohto Näsijärvestä menisi
epäkuntoon, oli välisäiliö yhdistetty 350 mm "torvijohdolla" eli johdolla turbiinialtaaseen,
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joten hätätilassa voitiin saada myös koskivettä. Tämä varajohto pidettiin muulloin
suljettuna.445

Rakennustöiden järjestäminen

Kun lopullisesti oli päästy selville putkiverkon laajuudesta, ryhdyttiin hankkimaan putkia,
putkenosia, muita tarvikkeita ja työkaluja. Ilmoituksilla koti- ja ulkomaan teknisissä
lehdissä kehotettiin halukkaita putkitoimittajia kääntymään komitean puoleen. Samoin
tiedusteltiin tunnetuista koti- ja ulkomaisista tehtaista ja liikkeistä palopostien,
sulkuventtiilien, lyijyn, pakkauslangan ym. laitteiden ja materiaalien hintoja. Tätä ennen
teki komitean puheenjohtaja matkan Helsinkiin tiedustellakseen mahdollisuutta saada
tullivapaus ulkomailta tuotaville tarvikkeille. Sekä senaattoreilta että teollisuushallituksen
vuori-intendentiltä tuli kuitenkin kieltävä vastaus, koska Suomesta löytyi Haapakosken
erikoisvalimo, joka valmisti tällaista tavaraa. Valimo vei suurimman osan tuotteistaan
Venäjälle alennetulla tullilla. Siksi näyttäisi ”sangen omituiselta, jos suomalaiset saisivat
tuottaa ulkomaalaista tavaraa maahan tullitta samalla kun oman maan samallaista tavaraa
valmistava tehdas elää Venäjän tullilaitoksen kukkaron kustannuksella.”446

Määräajan kuluttua putkitoimitustarjouksia jätettiin kaikkiaan kuusi, joista yksi oli
Haapakoskelta. Harkittuaan asiaa päätti komitea yksimielisesti ostaa putket kotimaasta.
Halvin tarjous tuli Englannista, josta tilattuna ja tullitta putket olisivat tulleet 72 000
markkaa halvemmiksi, mutta tulleineen ne olisivat maksaneet 57 000 markkaa enemmän
kuin Haapakosken putket. Haapakosken valimon ja komitean välisestä
kauppasopimuksesta on seuraavassa tärkeimmät osat:

”Hankittava putkimäärä on noin 1000 tonnia. Ensimmäinen osa oli hankittava ennen 1/8,
toinen ennen 1/10 ja loput ennen 1/5 97. Kaikki putket koetellaan Tampereella 20 ilmakehän
vesi paineella, jonka niiden tule kestää särkymättä tai vuotoja syntymättä. Kaikki putket ovat
kuumina ja ruosteettomina siveltävät ”Angus Smithin solutionilla”. Muhvien tulee olla
varustettuja lyijykoroilla ja tulee niillä olla sellainen lujuus, että niitä saattaa tilkkiä tavalliseen
tapaan niiden särkymättä. Putkien pituus on oleva 9 engl. jalkaa […] Hinta on 220 mk 1000
kilolta vapaasti Tampereen asemalle hankittuina. Joka vuorokaudelta, minkä hankinta
myöhästyy, maksaa hankkija Tampereen kaupungin kassaan 1000 mk, josta summasta
kuitenkin vähennetään sellainen osa, joka vastaa aikanaan saapuneitten putkien suhdetta koko
sillä kerralla hankittavaan paljousmäärään. Kauppasopimuksen täyttämisen vakuudeksi on
hankkija hyväksytyissä siirretyissä arvopapereissa tallettanut pankkiin 25000 Smk, josta
talletustodistus on komitealle annettu.” 447

Putkenosat sekä venttiili- ja palopostihatut tilattiin "Haapakosken Osakeyhtiöltä 280
markan tonnihintaan". Tavaran laatuun oltiin tyytyväisiä. Ensimmäisestä lähetyksestä,
johon kuului 200 mm putkia, särkyi kokeissa vain noin puoli prosenttia, kun Viipurissa
vesilaitosta rakennettaessa oli 300 mm putkista särkynyt kaksi prosenttia. Tampereen
Pellava- ja Rautatieosakeyhtiöltä tilattiin yhteensä 130 palopostia 135 markan
kappalehintaan. Ne olivat muutoin samanlaisia kuin Helsingissä, mutta 20 senttiä
korkeampia, "koska johdot Tampereella upotettiin saman verran syvemmälle maahan" eli
2,2 metriä syvälle putken yläpinnasta mitattuna. Niiden piti myös olla "vankemmin
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rakennettuja" kestääkseen suurempaa painetta. Sulkuventtiilitarjouksista kotimainen, John
Stenbergin Konetehtaan Osakeyhtiön tarjous oli hieman kalliimpi kuin ulkomaiset, mutta
komitea päätti tilata ne kuitenkin mainitusta tehtaasta ”siinä toivossa, että täten koko
tarvittavalle määrälle tuhlatut 300 mk eivät ole hukkaan heitetyt kun niillä koetetaan
kotimaista teollisuutta elvyttää.” Alimman lyijyä koskevan tarjouksen jätti Lindner & C:o
Birminghamista, kun taas pakkauslanka ja 10 itsetoimivaa ilmaventtiiliä ostettiin Th. W.
Peterseniltä Birminghamista. Putkien koetuskoneita hankittiin kaksi Helsingin
kaasulaitoksen konepajasta. Kaksisylinterinen koetuspumppu ostettiin Schmidt & Zornilta
Berliinistä. Muut työkalut ja tarvikkeet ostettiin pääasiassa tamperelaisilta kauppiailta.448

Kun säiliön piirustukset valmistuivat, ryhdyttiin säiliön kiviä louhimaan läheisestä ns.
Thermopylen kalliosta (myöhemmän Pyynikin kesäteatterin läheisyydestä). Alun perin oli
ollut tarkoituksena ostaa kivet, mutta koska halvinkin tarjous oli liian kallis (18 markkaa
kuutiolta), oli kivet louhittava kaupungin maalta. Kivien kuljettamiseksi rakennuspaikalle
rakennettiin keveistä kiskoista hevosrata. Vuoden 1896 kuluessa louhittiin melkein koko
tarvittava määrä eli 1 200 m3 säiliötä varten ja noin 400 m3 pumppulaitosta varten.
Kesäkuun 8. päivänä 1896 ryhdyttiin kaivamaan säiliön perustuksia Pyynikin soraharjuun.
Elokuun 7. päivänä aloitettiin säiliön muuraustyö. Permanto ja seinät muurattiin
kiilakivistä "sementtilaastiin suhteessa 1:3" eli laastilla, jossa oli yksi osa sementtiä ja
kolme osaa hiekkaa. Aikomus oli muurata koko säiliö jo vuonna 1896, mutta marraskuun
12 päivänä täytyi työ keskeyttää pakkasten vuoksi, joten noin 210 m3 jäi muuraamatta.
Koko muurin "kuutioala" eli tilavuus oli 1 275 m3.449

Kivien louhinta, kuljetus ja muuraustyöt teetettiin urakalla. Aamulehti kommentoi aika
ajoin kauan odotettujen rakennustöiden edistymistä:

”Vesisäiliö on jo valmiiksi kaivettu; se on 30 metr. pitkä 13½ leveä ja noin 6 metrin syvyinen,
vettä sinne mahtuu 900 kuutiometriä. Säiliöön tulee tehtäväksi kiviseinät, jotka sementillä
päällystetään. Se tulee muuten jaettavaksi kahteen osastoon, jotta toisessa silloinkin on vettä,
kun toista tarvitsee puhdistaa. Tyhjentäminen käyt siten, että avataan n.s. menoputket, joiden
kautta vesi toisesta säiliöstä virtaa alas Pyhäjärveen, jota vastoin väliseinä osastojen välillä
estää sen toisesta muualle kuin kaupunkiin virtaamasta. Kaupungin nykyiset vesijohtoputket
käytetään tällaisiksi menoputkeiksi, sillä muuhun ne eivät kelpaa.”450

Aamulehden lukijat saivat ajantasaista tietoa rakennushankkeen edistymisestä. Osalle
vanhan matalapaineisen vesijohdon putkia löytyi käyttöä uudessa laitoksessa. Myös
hankinnat, niiden testaus ja kivien louhinta saivat Aamulehden huomion osakseen.
Luontoakin ajateltiin:

”Uudet putket on laitettu Haapakosken tehtaassa. Niitä on tilattu 100 tonnia ja niiden
tukevuutta paraillaan koetellaan, ja ylipäänsä ovatkin ne näyttäytyneet kestäviksi. Tästä näkyy,
että saadaan sitä kotimaassakin aikaan tätä laatua teollisuutta, jota ison aikaa on paljaastaan
ulkolaista käytetty […] Paloposteja tulee kaupunkiin sijoitettavaksi joka 50 metrin päähän.
Muuraustyöt alkavat Pyynikillä tänään. Kivien laskemista varten on säiliön päälle rakennettu
telineet, jossa on erityiset hissilaitokset kiviä laskemassa. […] Kivet säiliöön otetaan
Termopyylen vuoren rinteeltä, ja erityinen rautarata on sitä tarkoitusta varten säiliön luota
tänne. Sopivia kiviä ei ole muualta löydetty, vaan on täytynyt käyttää niihin tätä paikkaa.
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Toivottavasti ei kuitenkaan luonnon kauneus siitä häiriinny. – Työssä on miehiä harjulla
nykyään noin satakunta, kertovat.”451

Heti elokuun alkupäivinä 1896, kun ensimmäinen putkilähetys oli saapunut ja putket
testattu, ryhdyttiin laskemaan putkia Kyttälän ja Tammelan kaupunginosissa. Maankaivu ja
täyttämistyöt tehtiin pääasiassa urakalla, mutta varsinainen putkityö päiväpalkalla. Koko
verkko kosken itäpuolella ehdittiin asentaa vuonna 1896 ja myös vähäinen määrä
kaupungin länsipuoleistakin verkkoa. Putkea laskettiin yhteensä 5279 metriä sekä
asennettiin 39 palopostia hattuineen. Myös ilmaventtiilejä sijoitettiin vesijohdon
korkeimpiin kohtiin. Tulojohtoa laskettiin ensimmäisenä rakennusvuonna 200 metriä
Mältinrannan ja Puuvillatehtaan katujen välille.452

Rakennustöissä oli ensimmäisenä vuonna noin 360 miestä sekä kaksi mestaria ja kolme
neljännysmiestä. Tapaturmavakuutus otettiin Kullervo-yhtiöstä 2½ -kertaisesta
vuosipalkasta. Korvausta maksettiin tapaturman sattuessa 75 prosenttia päiväpalkasta.
Ainoastaan muutamia pienempiä vammoja sattui. Palkanmaksupäivinä työväestö antoi
vapaaehtoisesti pieniä summia ns. kipukassaan, josta sairauden sattuessa jaettiin
avustuksia. Varastot ja konttorin irtaimisto vakuutettiin Fenniassa. Vakuutusta ei otettu
turhaan, sillä vuoden lopulla llomäellä sijainnut pajarakennus paloi. Työssä käytettiin
pääasiassa kaupungin kirjoissa olleita henkilöitä, joille palkat maksettiin ensimmäisenä
vuonna kerran viikossa. Toisena ja kolmantena rakennusvuonna palkat maksettiin
kuitenkin harvemmin, koska:

”[…] surullisena tosiasiana täytyy nimittäin mainita että hyvin suuri osa työväestöä melkein
säännöllisesti juopottelee palkanmaksupäivän jälkeisen päivän, joten siis yhtenä päivänä
viikossa työt eivät voi mennä ettenpäin säännöllistä menoaan. Minkälaista häiriötä tämä aikaan
saa, on helppo käsittää.”453

Anniskeluvoittovaroja saatiin vuonna 1896 hankkeeseen 20 000 markkaa. Pieniä tulojakin
oli: säiliön perustuksesta kaivetusta katukivistä ja ns. hylkykivistä saatiin jonkin verran
tuloja. Ensimmäisen vuoden suurin ongelma johtui viivästyneestä siltahankkeesta:

”Kuten tunnettu, on aikomus johtaa sekä tulojohto että kosken länsipuolinen painojohto kosken
poikki pitkin aiottua Uudenkadun kivisiltaa. Valitettavasti makaa koko silta-asia jossain
virastossa ties kuinka kauvan aikaansaaden sen, että valmis vesijohto saa ruveta kenties
vuosimääriä odottamaan pääsyä kosken poikki, ellei ajoissa ryhdytä kiirehtimään asian
toteuttamiseksi.”454

Aamulehti oli edelleen kiinnostunut rakennustöistä, se jopa julkaisi sanasta sanaan
vesijohtotoimikunnan toimintakertomuksen vuodelta 1896 sekä käsitteli asiaa myös muissa
kirjoituksissa.455
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Työ valmistuu

Toukokuun alussa 1897 jatkettiin pakkasen keskeyttämiä rakennustöitä ja ryhdyttiin
muuraamaan Ilomäen ylävesisäiliön kiviseiniä. Talven aikana oli työskennelty pääasiassa
valtaputkien asettamiseksi vesijohdon suuhun Mältinrannassa. Putkien lasku
Kuninkaankadun päähän oli työlästä, koska ne oli upotettava syvälle louhikkoiseen
maahan. Tästä eteenpäin johdettiin putket taas suoraan veteen, jonka jälkeen ne kulkivat
pitkin rantaa ja kiersivät viinanpolttimoon kuuluvan maakaistaleen reunaa. Kuljettuaan
Porin radan ali ne suunnattiin lopuksi suoraan ulapalle.456

Ylävesisäiliön runko saatiin valmiiksi kesäkuun puolivälissä. Tämän jälkeen sen
sisäseinät ja lattia peitettiin 15 senttimetrin betonikerroksella, jonka jälkeen ne peitettiin
puolen tiiliskivenkiven paksuisella, ”rautapalaneista tiilistä tehdyllä verhouksella”. Tiilet
ostettiin tamperelaiselta talonomistajalta K. Helanderilta. Sementtiä hankittiin
tamperelaisista rautakaupoista. Betoni sekoitettiin erityisellä koneella, jota käytti ”kahden
hevosen vetämä hevoskierros”. Katon kannattajina toimivat ”holvikaarien varaan lasketut
rautapelkat”, joiden väliin laskettiin betoniholvit. Viimeiseksi rapattiin ja kiillotettiin
kaikki sisäseinät, lattia ja katto sisä- ja ulkopuolelta 13 mm sementtilaastikerroksella.
Rappaustyön teki Helsingin Sementtivalimo Osakeyhtiö. Jottei vesi kesällä lämpenisi eikä
talvella jäätyisi, peitettiin säiliö 1,5 metrin sorakerroksella, jonka päällä oli ohut kerros
savea ja ruokamultaa. Kaupungin vesijohtoverkosta tuli ylävesisäiliölle 275 mm
nousuputki, joka jakautui sen läheisyydessä kahteen haaraan ja johtivat molempiin
kammioihin. Kummallakin kammiolla oli yhteinen "liikaveden johto" eli ylivuotoputki
sekä erityinen tyhjennysputki. Nämä kaikki säiliön läheisyydessä yhtyivät yhdeksi ainoaksi
poistojohdoksi, joka päättyi Pispalan maantien vieressä olevaan vanhaan sorakuoppaan.457

Teknisiltä ratkaisuiltaan säiliö osoittautui kestäväksi, helppohuoltoiseksi ja
varmatoimiseksi.

Jotta pumppuhuoneessa tiedettäisiin säiliön vesikorkeus, oli säiliön vieressä olevassa
vartijan asunnossa sähkön avulla toimiva vedenkorkeusmittari. Tästä kulki rautalanka
pyörien varassa säiliössä olevaan uimuriin sekä kaksilankainen sähköjohto
pumppuhuoneessa olevaan kellolaitteeseen, jonka taululta vedenkorkeuden vaihtelut
voitiin havaita 10 senttimetrin tarkkuudella. Pumppuhuoneessa alkoi hälytyskello soida,
kun säiliön vesi oli noussut korkeimman sallitun rajan yli tai laskenut alimman sallitun
rajan alapuolelle.458

Aikomus oli asentaa Näsijärven ja pumppulaitoksen välinen tulojohto samoin kuin
kosken länsipuolelle tuleva painejohtokin kosken poikki uuden rakennettavana olevan
kivisillan pohjoispuolisen käytävän alitse. Koska sillan valmistuminen lykkääntyi,
sijoitettiin johdot väliaikaisesti sillan rakennustelineiden varaan. Jäätymisen estämiseksi
johdot päällystettiin tervatulla huovalla ja olkiköydellä, jonka päälle ommeltiin vielä
tervattua säkkikangasta. Johdot kulkivat täynnä sahajauhoja olevassa puisessa laatikossa,
joka oli peitetty asfalttihuovalla, jotta peiteaineet eivät kastuisi.459

Muitakin muutoksia tehtiin: 225 mm "pääpainojohdossa" kosken länsipuolella Itäisellä
Pitkällä kadulla oleva osa oli Uudenkadun kulmasta käännetty menemään pitkin viimeksi
mainittua katua Kuninkaankadun kulmaan ja pitkin tätä katua Puuvillatehtaan kadulle,
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missä se taas kääntyi länteen päin ja yhtyi alkuperäisen suunnitelman mukaiseen johtoon.
Näin tehtiin, koska pelättiin kaivamisen aiheuttavan seisokin Finlaysonin puuvillatehtaan
toiminnassa. Tästä muutoksesta oli seurauksena se, että Kuninkaankadun 100 mm johto
Uuden- ja Puuvillatehtaan katujen välillä kävi tarpeettomaksi, samalla kun osa Itäistä katua
olisi jäänyt vaille johtoa. Tämä ratkaistiin siten, että tarpeettomaksi käynyt 100 mm johto
siirrettiin Kuninkaan kadulta Itäiselle pitkälle kadulle. Alkuperäisestä suunnitelmasta
poikettiin myös johtoverkon Ilomäen ylävesisäiliöön yhdistävän johdon osalta. Ehdotuksen
mukaan se kulki suoraan Sotkankadun ja Puutarhakadun kulmasta säiliölle, mutta uutta
asemakarttaa silmäiltäessä huomattiin, että tämä johto kulkisi uuden VII kaupunginosan
tonttien poikki. Tästä syystä johto vedettiin ensin pitkin Aleksanterintorin syrjää
Metsäkadulle ja tätä katua pitkin Ilomäen kadulle ja vasta tästä suoraan ylävesisäiliölle.460

Syyskuun lopussa 1897 olivat johdot jo siinä kunnossa, että tulipalon sattuessa uuden
vesijohdon paloposteista kosken länsipuolella saattoi ottaa vettä tynnyreihin. Tulojohto
Näsijärvestä oli nimittäin huuhtomisen vuoksi yhdistetty "painojohtoon"461, joten siis niistä
paloposteista, jotka olivat järvenpintaa alempana, saattoi ottaa vettä. Alkuperäistä
verkkosuunnitelmaa laajennettiin valtuuston määräyksestä vuosina 1897–1898 neljällä 100
mm ja yhdellä 125 mm johdolla. Valtuustolle jätettiin myös useita anomuksia uusien
johtojen rakentamiseksi mm. Juhannuskylän, Naistenlahden ja Soukanlahden
kaupunginosiin. Kaikkiaan vuosina 1896 ja 1897 asennettiin vesijohtoputkia yhteensä yli
18 kilometriä ja 126 kappaletta paloposteja.462

Kustannukset

Putkityö tuli lopulta alkuperäistä kustannusarviota halvemmaksi. Tämä johtui siitä, että
kalliota ei juurikaan tarvinnut louhia ja myös sää suosi: molemmat kesät olivat hyvin
kuivia, joten kaivantojen pitäminen kuivana ei tuottanut kustannuksia. Putket saatiin
hankituksi halvemmalla omasta maasta kuin kustannusarviossa oli arveltu ulkomaisten
putkien hinnaksi. Pumput ja turbiinit, joiden sopimuksen mukaan piti saapua viimeistään
joulukuun loppupuoliskolla 1897, saapuivat vasta seuraavassa helmikuussa. Huhtikuun 25.
päivänä kello 8 illalla nousi vesi ensimmäisen kerran säiliöön. Heti sen jälkeen lähetettiin
Palotoimistolle kirje, jossa ilmoitettiin, että uusi vesijohto oli siinä kunnossa, että "sitä sopi
käyttää tulipalon sammuttamiseen ilman ruiskujen välitystä". Siitä asti onkin vakinainen
palokunta saanut käyttää vesijohtoa. Aamulehti noteerasi kahdella pikku-uutisella tämän
merkittävän tapahtuman:

”Uusi vesijohto alkaa valmistua. Eilen tehtiin kokeita vesipaineen suhteen. Kokeet kuuluvat
onnistuneen hyvin. Alarannassa nousi vesi parinkymmenen metrin korkeuteen. Torilla kohosi
vesi kaupungintalon kellon tienoille.”463

”Täydentääksemme eilistä uutistamme vesijohdon valmistumisesta ja palopostin
koettelemisesta on meidän mainittava, että vesisäiliö Pyynikin harjulla oli koetta tehdessä
täynnä. Veden paino palopostista oli noin 100 naulaa neliötuumalle ja lennätti suihkun 40
metrin päähän, siis kauvemmaksi kuin mikään kaupungin ruisku. Vaikkei suihkun aukko ollut
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kuin 17 millimetriä, oli suihkulla sellainen voima, että lauta aita oli kaatua sen edestä. Kaksi
vahvaa miestä saivat töin tuskin letkua taipuman.”464

Myös uuden vesijohdon mitattuun kulutukseen perustuva taksa vahvistettiin:

”Kaupunginvaltuusmiesten t.k.7 p:nä vahvistaman taksan mukaan lasketaan toistaiseksi maksu
vedestä, joka on käytetty yksityiseen tarpeeseen, siten, että kultakin kalenterivuoden
neljännekseltä suoritetaan: a) kulutuksesta aina 100 kuutiometriin asti jokaisesta kuutiometristä
20 penniä b) jokaisesta kuutiometristä, joka nousee yli 100 kuutiometrin, 15 p. Ellei jonakuna
vuosineljänneksenä ole yhtään vettä kulutettu tai, jos kulutus on 20 kuutiometriä pienempi,
suorittaa kuluttaja kuitenkin hoitokustannuksen suorittamiseksi 4 markkaa. Palkkioksi
vesimittarin tarkastuksesta, siihen luettuna sen irtiottaminen, kuljetus ynnä uudestaan
paikalleenpanemiseen, on suoritettava, tarkastettaessa mittaria, jolla on 13-25 mm:n suun
läpimitta 8 mk. 30-50 mm:n suun läpimitta 12 mk. 85-150 mm:n suun läpimitta 16 mk.”465

Kun konepajan lähettämä pystyttäjä oli ilmoittanut koneiden olevan täysin
käyttökelpoisessa kunnossa, valitsi komitea neljä miestä tarkastamaan, olivatko ne
sopimuksen mukaiset. Insinöörit O. Bonsdorff, L. E. Kjäldman, J. Renggli ja konepajan
mestari O. Åsberg hyväksyivät koneet. Turbiinien voima ja niiden kuluttama vesimäärä
mitattiin, mittauksen teki insinööri K. Th. Sohlberg. Pumppujen antamaa vesimäärää taas
voitiin mitata tarkasti seuraamalla vedenpinnan laskeutumista pumppukaivossa tulojohdon
ollessa suljettuna.466

Talven kuluessa talojohtojen osia tilattiin Euroopasta ja kotimaasta. Esimerkiksi tilattiin
messinkiset hanat ja venttiilit, ruuviliitokset, pidätysläpät ja porauskone Schmidt &
Zornilta Berliinistä, lyijy, tina ja sisältä tinatut lyijyputket Lindner & Co:lta
Birminghamista, valurautaputket ja putkenosat, puristusmuhvit, venttiilihatut ym.
valurautainen materiaali Haapakoski Oy:n tehtailta, siiviläventtiilit Helsingin
vesijohtolaitoksen konepajasta, vesimittarit H. Meinenken tehtaasta Breslausta sekä
vapaapostit Sommers af Hjällström & Walldensin konepajalta Tampereelta. Ulkomaiset
tarvikkeet saatiin tullitta.467

Hankkeen alkuperäinen kustannusarvio piti varsin hyvin paikkansa. Putkityöt tulivat
noin 44 000 markkaa arvioitua halvemmiksi, mutta pumppulaitos laskettua kalliimmaksi.
Jälkimmäinen tuli kalliimmaksi siksi, että se tehtiin toisin kuin valmistava komitea
tarkoitti. Käytön kannalta oli tärkeää, että pumppulaitos tuli sellaiseksi, että välttämättömät
korjaustyöt supistuivat mahdollisimman vähiin ja korjauksiin käytettävä aika oli
mahdollisimman lyhyt. Käyttöveden yhteydessä olevat rakennuksen osat ja turbiinien
etupuolella oleva allas tehtiin osaksi sementtilaastiin muuratusta harmaasta kivestä, osaksi
betonista yhteensä 1 000 m3, mikä yksin vastasi noin 30 000 markan kustannuksia.
Alkuperäisessä ehdotuksessa turbiinien tulokanava oli suunniteltu avoimeksi uomaksi,
mutta se tehtiinkin maanalaiseksi 1,75 metrin laajuiseksi betoniputkeksi, mikä lisäsi
tuntuvasti rakennuskustannuksia. Parannuksiin katsottiin voitavan ryhtyä, koska jo alusta
alkaen putkitöistä huomattiin jäävän melkoisesti säästöä. Se, että vesijohto
kokonaisuudessaan maksoi hiukan enemmän kuin arvioitiin, ei ollut odottamatonta, sillä

                                                          
464. AL 30.4.1898.
465. AL 15.6.1898.
466. TKA, KTVT 1896-1898. Turbiinien voima mitattiin ns. Pronyn jarrulla samaan aikaan, kun niiden kuluttama vesimäärä

mitattiin Ertelin nopeusmittarilla.
467. Ibid.



VESIONGELMAN RATKAISU                                                           137

työt tehtiin aikana, jolloin sekä materiaalit että työpalkat olivat paikkakunnalla
”ennenkuulemattoman korkeassa hinnassa”. Hyvään taloudelliseen lopputulokseen
komitean mielestä vaikutti oleellisesti se, että suurin osa töitä oli teetetty urakalla.468

Vuoden 1898 alusta astui voimaan pakollinen työväenvakuutus. Näin työntekijät − noin
500 miestä − vakuutettiin myös kuolemantapauksen, työkyvyn vähentymisen ja
ohimenevän vamman varalta Kullervo-yhtiössä. Suurempia tapaturmia sattui kaksi:
työkunnan esimies K. Ylisen toinen silmä vioittui niin pahasti, että se oli poistettava ja
työmies N. Gustafsson loukkaantui maan vyöryessä hänen ollessaan pönkittämässä kuopan
seinämiä. Gustafsson jäi ”elinajakseen puoleksi työhön kykenemättömäksi”.469

Toisin kuin vuonna 1896 komitea antoi nyt työväelle kehuja. Urakan kestäessä
työntekijät olivat valikoituneet. Häiriötekijöitä saatiin pienennettyksi myös
palkanmaksupäiviä vähentämällä:

”[…] juopottelupahe on tuntuvassa määrässä vähentynyt, mihin on osaltaan vaikuttanut sekin
seikka, että pahimman joukosta ovat aikan kuluessa epäsäännöllisen elämänsä vuoksi eroitetut
ja täten on vähitellen muodostunut säännöllisempi niin sanoaksemme kantajoukko, josta on
ollut suurta hyötyä töiden säännölliselle kululle ja helpotusta alapäällystölle. Osaksi on
juopottelun vähentymiseen myöskin vaikuttanut se seikka, että palkanmaksu on näinä kahtena
viimeisenä vuonna tapahtunut joka toinen viikko eikä kuten v. 1896 joka viikko.”470

Hausenin ja valmistavan komitean ehdotuksessa viitattiin siihen, että vanhan vesijohdon
putkia voitaisiin käyttää myös uuteen vesijohtoon. Vesijohtokomitean mielestä ei
kuitenkaan ollut selvää, olisivatko nämä putket kestäneet uuden johdon suurempaa
painetta. Ei myöskään oltu varmoja, voiko kaupunki poistaa vanhan johdon antamatta
tilaajille uudesta johdosta vettä entisten maksuperusteiden mukaan eli lähes ilmaiseksi.
Kaupunki olisi myös jäänyt joksikin aikaa täysin ilman vesijohtoa, mikä olisi voinut saada
aikaan arvaamattomia vahinkoja.471 Näin matalapainelaitoksesta ei jäänyt mitään
käytettäväksi uudessa korkeapaineisessa vesilaitoksessa. Ainoastaan kokemusta kertyi
lyhytnäköisistä ratkaisuista, jotka näennäisestä halpuudestaan huolimatta saattoivat koitua
lopulta kalliimmaksi kuin parhaan, näennäisesti kalliimman vaihtoehdon toteuttaminen heti
ilman välivaiheita.

Valtuusto myönsi anniskeluyhtiön voittovaroja yhteensä 50 000 markkaa vuonna 1896
ja 30 000 markkaa vuonna 1897 vesijohdon rakennusrahastoon. Suurimman tunnustuksen
komitea antoi työtä johtaneelle A. Brandtille, ”joka varustettuna hyvillä teknisillä tiedoilla
ja luontaisella taipumuksella alati on väsymättömällä innolla ohjannut töiden kulkua.” 472

Oliko vesikysymys nyt lopullisesti ratkaistu? Ei suinkaan, vaikka nyt juomavedenkin
suhteen alettiin päästä laitoksen laajentuessa pois ämpärijärjestelmästä. Kaupungin
laitamat olivat vielä pitkään kaivojen ja kannetun veden varassa. Vesilaitokseen jäi
kuitenkin paha puute: Hausenin suunnitelmasta valtuusto karsi jälleen säästöihin
vetoamalla suodattimet pois. Näin moderni järjestelmä ”vesittyi” vaikka voidaankin
luokitella moderniksi järjestelmäksi. (Luokitus: modernin järjestelmän mukaisia piirteitä:
mitattuun kulutukseen perustuva laskutus, hallinnointi- ja huoltojärjestelmä, vesisäiliö,
korkeapaine. Protojärjestelmän mukaisia piirteitä: ei käsittelyä.) Kun tarve myöhemmin
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niin vaati, saatiin järjestelmää täydennetyksi tarvittavilta osin. Tietoa, taitoa ja kokemusta
suodatuksen hyvistä vaikutuksista oli saatavilla ja sitä myös käytettiin suunnitelmaa
laadittaessa, mutta valitulla ratkaisulla haettiin kuitenkin säästöä vaarallisesta paikasta.
Kuinka vesikysymykseen etsittiin vastausta muissa kaupungeissa? (ks. kuva 3.3.)

Kuva 3.3. Vesi- ja viemärilaitosten perustamisvuodet kaupunkeihin ja kauppaloihin
                      koon mukaan

Ensimmäisessä vaiheessa laitoksia perustettiin suurimpiin kaupunkeihin. Lähde: Katko 1996,
s.47, mukaeltu.

3.2. RATKAISUJA MUISSA KAUPUNGEISSA

Vesi- ja usein myös viemärilaitosten perustamista edelsi vuosia ja jopa vuosikymmeniä
jatkunut julkinen keskustelu. Muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta maamme vesi- ja
viemärilaitokset perustettiin ensin suurimpiin ja vähitellen pienempiin kaupunkeihin. (ks.
kuva 3.3.) Vielä selvemmin kehityslinja näkyy verrattaessa laitosten syntyä asukastiheyden
(väestö jaettuna pinta-alalla) perusteella: asukastiheydet olivat suurimpia ensiksi
perustetuilla laitoksilla. Myös palolaitokset perustettiin suuremmissa kaupungeissa varsin
samoihin aikoihin kuin vesilaitokset.473 Tämä on varsin luonnollista: tulipalot olivat suurin
motivaatio ensimmäisten vesilaitosten perustamiselle.
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Taulukko 3.1.  Helsingin, Viipurin ja Tampereen vesilaitokset vuonna 1899

Helsinki Tampere Viipuri

Asukkaiden lukumäärä 88804 36123 16736

Vesijohdon rakennusvuodet 1872-76 1896-98 1891-93

Vesi otetaan Vantaan joki Näsijärvi putkikaivot

Veden nosto tapahtuu vesivoima vesivoima höyryvoima

Pumppujen max.nostokyky,l/s 200 33 16

Veden kulutus v.1899,m3 1892606 171403 157938

Kulutus henkeä kohden vrk, l,max 83 18 48

Kulutus per henki vrk, l,keskim 58 13 26

Kulutus per henki vrk, l,min 29 11 17

Suodattimen koko m2,katettu 1284 0 0

Suodattimen koko m2,avoin 1989 0 0

Vesijohtoveden lämpö, C max 20 15 12

Vesijohtoveden lämpö, C min 0,7 5,5 4

Vesisäiliön vetoisuus m3 2567 900 1110

Korkeimman säiliön vedenpinnan ja

korkeimman katutason ero m

15 30,1 21

Korkeimman säiliön vedenpinnan ja

matalimman katutason ero m

41,5 73,7 40

Verkoston kokonaispituus km 61,3 20,7 21,9

Putkien läpimitta, mm, max 583 350 305

Putkien keskiläpimitta, mm 184 152,4 144

Putkien minimiläpimitta,mm 102 100 102

Palopostit kpl 449 129 198

Liittymiä kpl 1267 196 369

Vesimittareita kpl 1681 202 369

Nostokustannukset penniä/m3 0,76 2,439 6,889

Suodatuskustannukset penniä/m3 0,542 0 0

Kaikki käyttökustannukset penniä/m3 4,56 9,284 13,86

Kaikki kustannukset vuonna 1899, mk 86301 15914 27382

Veden myyntihinta penniä/m3 30-25,5 20-15 40-20

Tulot nostetulta kuutiolta, penniä 18,69 12,75 38,03

Kokonaistulot v.1899 mk 353729 21855 60070

Laitospääoma 3401903 800858 693614

Laitoksen suunnittelu Neptun/

C.Hausen

C.Hausen A.O.Alruz

Lähde: C. Hausen, Teknikern 1900, N:o 239, s.197. Viipurissa siis käytettiin Tampereesta ja
Helsingistä poiketen pohjavettä.
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Taulukko 3.2.Vesilaitosten käyttöönotto kaupungeissa sekä viemärilaitokset,
                               palokunnat ja järjestelmä

Kaupunki vesilaitos vedenotto Viemärilaitos vak.palokunta* järjestelmä (vesi)

Helsinki 1876 joki 1880 1861 moderni järjestelmä

Viipuri 1892 pohjavesi 1873 1881 moderni järjestelmä

Tampere 1882 *** järvi 1894** 1898 protojärjestelmä

1898 järvi moderni järjestelmä

Oulu 1902 *** ***joki 1897 1919 protojärjestelmä

1927 moderni järjestelmä

Turku 1903 pohjavesi 1896 1869 moderni järjestelmä

Hanko 1909 pohjavesi 1906 **** moderni järjestelmä

Lahti 1910 lähde 1910 1911 moderni järjestelmä

Hämeenlinna 1910 lähde 1910 1911 moderni järjestelmä

Jyväskylä 1911 pohjavesi 1911 1922 moderni järjestelmä

Mikkeli 1911 pohjavesi 1911 1911 moderni järjestelmä

Porvoo 1913 pohjavesi 1894 **** moderni järjestelmä

Kuopio 1914 järvi 1906 1913 protojärjestelmä

Sortavala 1914 järvi 1907 **** protojärjestelmä

Vaasa 1915 pohjavesi 1915 1909 moderni järjestelmä

Kotka 1916 joki 1890 1898 protojärjestelmä

Kokkola 1917 pohjavesi 1923 1921 moderni järjestelmä

Ennen Suomen itsenäisyyttä käyttöönotetut kaupunkien vesi- ja viemärilaitokset,
vedenottopaikat sekä palokuntien perustamisvuodet ja vesilaitoksen järjestelmän luokitus.
Ensimmäisistä laitoksista Viipurista on vain vähän tietoja saatavilla, samoin Hangosta.
Hangossa oli tiettävästi Suomen ensimmäinen varsinainen vesitorni, joka valmistui vuonna
1910. Asola 1999, s.150, 187. * VPK:n tuli yleensä ennen vak. palokuntaa. Kunnissa, joista
vakinainen palokunta puuttuu luettelosta, oli kuitenkin vpk. esim. Porvoossa jo 1867 ja
Vaasassa jo 1868. Naantalissa, Uudessakaarlepyyssä ja Kaskisissa ei ollut vielä 1920-luvun
alussakaan edes VPK:a, joten niissä oltiin edelleen yleisen sammutusvelvollisuuden piirissä.
Kallenautio 1984, s.249. ** Eri tutkimuksissa useita eri vuosilukuja, 1894 pääosan työt
kuitenkin valmistuivat. *** Matalapainejärjestelmä, Oulussa osin pumppaus. ****Saivat
puolivakinaisen palokunnan v.1905-1916. Lähde: Katko 1996, s.45; Backman, passim;
Kallenautio 1984, s.382-383; Linnavuori 1946, s.439-444; Juuti, s.44-46,48-49.

Vuoteen 1903 mennessä oli vesilaitos perustettu Suomen viiteen suurimpaan kaupunkiin.
Samaan vuoteen mennessä oli perustettu sähkölaitos jo 20 kaupunkiin. Sähkölaitokset
perustettiin ensimmäiseksi Helsinkiin vuonna 1884, Viipuriin 1887, Tampereelle 1888 ja
Ouluun 1890. Näihin neljään kaupunkiin tuli myös ensimmäiset vesilaitokset, vieläpä
samassa järjestyksessä. (ks. taulukko 3.1.) Tämän jälkeen sähkölaitoksia perustettiin
nopeasti ja ne yleistyivät vesilaitoksia nopeammin. Ruotsissa oli vuoteen 1900 mennessä
perustettu vesilaitos jo 50 kaupunkiin. Vesilaitosten seuraava perustamisvaihe oli
ensimmäistä maailmansotaa edeltäneinä vuosina 1910-luvulla. Vuoteen 1917 mennessä oli
vesilaitos valmistunut kuuteentoista kaupunkiin. Kaikissa kaupungeissa ei välttämättä ollut
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virallista kaupungin hallinnoimaa vesilaitosta, vaan erityisesti viemäreitä saatettiin hoitaa
osana kadunrakennustoimintaa tai maaseudulla sittemmin yleisesti käytettyjen
vesiyhtymien tavoin. Tämän vuoksi muutamien kaupunkien osalta voivat
perustamisvuodet olla osin harhaanjohtavia.474 Perustamisvuodet ja järjestelmät
ensimmäisten kuudentoista kaupungin osalta on kuvattu taulukossa 3.2. Asuntojen
varustetasoa seitsemässä kaupungissa vuosina 1910–1930 kuvaa taulukko 3.3.

Näiden kaupunkien laitoksista kuusi käytti pintavettä ja kymmenen pohjavettä.
Valmistuessaan laitoksista 11 oli moderneja ja viisi protojärjestelmiä. Protojärjestelmien
alkutaipaleella esiintyi merkittäviä ongelmia, jotka estivät osin alkuperäisten tavoitteiden
täyttämisen. Protojärjestelmät lykkäsivät välittömät ongelmat kauemmaksi, mutta pian
vanhat ongelmat olivat taas edessä. Vesi ei riittänyt kasvavan asutuksen tarpeisiin eikä
ollut laadultaan hyvää. Huonosti toimivat vesimaksujärjestelmät ja epäonnistuneet tekniset
ratkaisut tekivät vaikeaksi elleivät mahdottomiksi korjata tai laajentaa järjestelmiä.
Myöskään palotoimen tarpeisiin se ei vastannut alhaisen paineen vuoksi. Protojärjestelmän
viemärit veivät jätevedet kauemmas asutuksesta, mutta saastuttivat lähivesistöt ja
talousveden. Myös kulkutauteja, varsinkin lavantautia esiintyi. Muutos kohti modernia
järjestelmää olikin välttämätön. Myös Turun moderni järjestelmä koki vaikeuksia ja jopa
vesipulaa esiintyi. Muutoksia ryhdyttiin toteuttamaan esimerkkikaupungeissa karkeasti
noin kahden vuosikymmenen kuluttua protojärjestelmän perustamisesta.

Tampereella myös uusi järjestelmä oli ajautumassa vaikeuksiin. Seuraavassa tekstissä
kuvataan kuutta eri kaupunkikohtaista ratkaisua yksityiskohtaisemmin Suomen vesihuollon
kokonaiskentän hahmottamiseksi. Helsinkiä kuvataan hieman perusteellisemmin, koska se
oli Suomen ensimmäinen laitos, sekä Hämeenlinnaa, koska vesikysymyksen
yhteiskunnallinen luonne korostui vielä selvemmin kuin muissa esimerkkikaupungeissa ja
laitoksen vastustus oli poikkeuksellisen voimakasta. Veden puute ja huono vedenlaatu
kaivoissa oli ilmiönä tiedostettu ja yhteiskunnallisesti merkityksellinen. Ilmiö ei
kuitenkaan ollut Hämeenlinnassa poliittisesti yhtä läpäisykykyinen kuin muissa
esimerkkikaupungeissa. Hämeen Sanomien johdolla vesiongelmasta kehittyi
yhteiskunnallinen kiistakysymys väestöryhmien todellisten ja kuviteltujen eturistiriitojen
takia. Lahti saa runsaasti huomiota, koska moderneista järjestelmistä se oli toimivin,
varsinainen esimerkkiratkaisu, sillä se puhdisti koko asemakaavoitetun alueen jätevedet.
Muissa kaupungeissa jätevedet aiheuttivatkin ongelmia asutuksen kasvaessa. Näin oli
myös Helsingissä, jossa jätevedenpuhdistuksen alkuvaiheessa vain kahdeksan prosenttia
asutuksen jätevesistä puhdistettiin. Oulun tarkempi tarkastelu on mielekästä, koska siellä
päädyttiin ensin varsin samankaltaiseen väliaikaiseen ratkaisuun kuin Tampereella. Turku
ja Viipuri taas poikkesivat edellisistä pohjavesiratkaisuillaan. Vesilaitosten perustamiseen
liittyvät läheisesti myös sammutusjoukkojen järjestäminen vakinaiseksi palokunnaksi. (ks.
taulukko 3.2.)

Helsinki ja Viipuri

Suomen ensimmäinen vesilaitos aloitti toimintansa Helsingissä vuonna 1876. Laitoksen
suunnittelun käynnistivät vuonna 1861 vahvistettu uusi palojärjestys, Kaupunkien Yleisen
Paloapuyhdistyksen sekä Suomen keisarillisen senaatin kantama huoli senaatin linnan
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paloturvallisuudesta. Kaupunkien Yleisen Paloapuyhdistyksen senaatille antama esitys
palotoimen merkinantojärjestelmien parantamisesta ja samalla vedensaannin
varmistamisesta perustamalla vesijohto tai vesisäiliöitä ja uusia kaivoja, ei kuitenkaan
antanut palotoimikunnan mielestä aihetta toimiin, sillä palotoimen uudelleenjärjestelyjä
tutkittiin parhaillaan. Senaattiin kirjelmä kuitenkin tepsi ja senaatin kansliatoimisto
lähettikin 27.5.1864 kirjelmän Uudenmaan läänin kuvernöörille ja kehotti tätä antamaan
maistraatin ja kaupungin vanhinten harkittavaksi, ”oliko ja millä tavoin kaupunki
varustettava laitteilla, joiden avulla voitaisiin taata ainakin useimpiin kaupunginosiin
riittävä suolaton juomaveden saanti ja vastaavasti palolaitokselle tarpeellinen vesimäärä
tulipalojen sammuttamiseksi.475

Aluksi päätettiin rakentaa säästösyistä höyryvoimalla käyvä ”palovesilaitos” Töölönlahden
rantaan pelkästään sammutusveden hankintaa varten. Ennen kuin suunnitelmaa ehdittiin
toteuttaa, päätettiin laatia uusi suunnitelma koko kaupungille, tai ainakin sen useimpiin
osiin, suolatonta vettä tarjoavasta vesilaitoksesta. Suunnitelman sai vuonna 1865
laadittavakseen norjalainen insinööri E. Lekve (1834–1882), joka oli Helsingin teknillisen
reaalikoulun rakennustaiteen opettaja.476 Suunnitelmaan tarvittavia tietoja Lekve haki
laajalla opintomatkalla, joka suuntautui mm. Saksan Altonaan ja Hampuriin.477 Vuonna
1866 valmistui ehdotus, jonka esipuheessa tekijä totesi:

"Kysymys Helsingin kaupungin vesijohdosta on tavallaan uusi, sillä muutamia vuosia sitten
pidettiin sitä ainoastaan sellaisten henkilöiden ajattelemana haaveiluna, joiden suunnitelmat ja
aatteet usein ampuvat käytännöllisyyden ja mahdollisuuden rajojen yli. Vesijohtoa ei pidetty
mahdollisena eikä tarpeellisena."478

Lekven mukaan Helsingin vesitilanne oli todella surkea, vettä oli liian vähän ja vähäkin
vesi oli terveydelle vaarallista:

”Vuosi vuodelta lisääntyvä, pitkäaikaisen kuivuuden ja pakkasen vallitessa nyt jo varsin
tuntuva vedenpuute uhkaa lähitulevaisuudessa saattaa kaupungin asujaimiston ajoittain
todelliseen pulaan. Lisäksi kaivoveden laatu on vuosien kuluessa yhä huonontunut ja tämä
pilaantuminen on jo nyt päässyt niin pitkälle, että vettä voidaan toisinaan nauttia ainoastaan
mitä suurimmalla inholla ”Vuosi vuodelta lisääntyvä, pitkäaikaisen kuivuuden ja pakkasen
vallitessa nyt jo varsin ja vaarantamalla jopa terveyskin. […] Vedessä jota saamme
kaivoistamme ja jota käytämme ruokaan ja juomaan, on huono maku, se on melkein aina
värillistä ja toisinaan myöskin hyvin sameaa.” 479

Myös kuolleisuus oli nousussa, vuoden 1864 kuolleisuus oli 29 ja vuonna 1865 jo 32
promillea.480

Mistä tämä sitten johtui? Nälkävuodet 1865–1868 olivat heikentäneet Suomessa väestön
oloja, joita kaupunkien puutteellinen tai olematon viemäröinti sekä huonot asuinolot vielä
pahensivat. Kun viemäreitä ei ollut, jätevedet heitettiin pihojen perille tai johdettiin ojiin.
Myös käymälät ja eläinten lanta saastuttivat vesiä. Ensimmäiset tiedot Helsingin
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viemäreistä löytyvät vuodelta 1838. Nämä viemärit olivat yksityisten rakentamia
avoviemäreitä tai puu-kannella peitettyjä ojia. Ensimmäinen yleinen viemärisuunnitelma
valmistui vuonna 1872 ja ensimmäinen yleinen viemäri vuonna 1875. Vuodesta 1877 tuli
kaupungin velvollisuudeksi järjestää viemäröinti alueellaan. Vuonna 1888 viemäriverkkoa
oli noin 27 km.481

Tällä välin vesijohtosuunnitelma eteni hitaasti: Tukholman vesijohdon rakentaja
everstiluutnantti F. W. Leijonancker antoi lausunnon Lekven vesijohtosuunnitelmasta
vuonna 1867 ja teki siihen joitakin muutosehdotuksia. Pietarilainen W. A. Abegg tarjoutui
rakentamaan vesijohdon ja pitämään sen kunnossa. Hänen ehdotuksensa hyväksyttiin
vuonna 1870. Abegg sai 75 vuodeksi erioikeuden toimittaa vettä kaupungille. Vuonna
1872 Abegg myi oikeudet berliiniläiselle Neptun Continental-Wasserwerks-Actien-
Gesellschaft yhtiölle. Työt, joita johti yhtiön sveitsiläissyntyinen insinööri R. Huber,
aloitettiin samana vuonna. Suomen kaupunkien ensimmäistä vesilaitosta alettiin siis
toteuttaa yksityisenä hankkeena. Neptun joutui kuitenkin taloudellisiin vaikeuksiin lähinnä
Saksan liiketoimiensa takia ja erilaisten vaiheiden jälkeen laitos päätyi Helsingin
kaupungille 1875.482

Suunnitelmia laadittaessa kaupungin kaivovesi huononi entisestään ja monet kaivot
laitettiin käyttökieltoon terveydelle vaarallisina. Myös veden määrä kaivoissa oli
riittämätön. Hufvudstadsbladet uutisoi 31.3.1875:

”Vedensaanti on tätä nykyä hyvin niukkaa ja kaikista kaupungin kaivoista ja erittäinkin
Lapinlahden kaivosta, josta herra Grönqwist hakee ympäri viemänsä juomaveden, minkä
vuoksi hänen on nyt täytynyt ainakin muutamiksi päiviksi keskeyttää koko jakelunsa. On
toivottavaa, että tämä puute nyt vallitsevan leudon sään takia pian saadaan korjatuksi.”483

Vesijohto valmistui vuonna 1876, mutta sitä oli käytetty jo Kampin suurpalossa edellisen
vuoden heinäkuussa.484 Hufvudstadsbladet 11.3.1875 kertoi tärkeästä ruiskukokeesta,
jollainen tehtiin myöhemmin muissakin kaupungeissa vesilaitoksen tultua käyttökuntoon:

”Vesijohdon ruiskukoe eilen puolen päivän aikaan, josta erityisin kaupungille levitetyin
kiertolipuin ilmoitettiin, houkutteli Arkadia-teatterin läheisyyteen runsaasti loistavaa yleisöä.
Torviin yhdistettyjen letkujen avulla aikaansaadut suihkut olivat kenties hiukan heikkoja, mutta
ne vakuuttivat kuitenkin yleisölle, että säiliö oli ainakin osaksi täynnä vettä.”485

Vaikkei paine ollutkaan yleisön mielestä vakuuttava, oli keskeneräinenkin vesilaitos
hyödyllinen, mikä nähtiin tulipalojen sammutuksessa varsin pian. Kesäkuun 30.päivänä
1875 syttyi Eerikinkadulla tulipalo, joka tuhosi täysin yhdeksän taloa. Huonomminkin olisi
voinut käydä ilman vesijohtoa, kuten kuvasi Uusi Suometar 1.7.1875:

"Vesijohto oli kuitenkin nyt jo joksikin hyödyksi. Kaasulaitoksen läheisestä vesipostista
täytettiin vesitynnyrit helposti ja nopeasti, niin kauan kuin vesilinnan varastoa riitti. […] Kun
nähtiin sammutustyön lamautuvan vedenpuutteesta, tunkeutui itsekussakin kutsumattomana
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esille ajatus: olisipa vesijohto nyt valmiina! Ja uskommepa totisesti, että eilispäivän jälkeen
vesijohto saa turhaan etsiä äsken vielä niin innokkaita vastustajiaan." 486

Vastustajilla viitattiin 15.5.1875 maistraatille annettuun, kymmenien kaupunkilaisten
allekirjoittamaan kirjelmään, jossa vastustettiin vesilaitoksen ostamista Neptunilta.487

Myös Lekven suunnittelema Helsingin ensimmäinen ylävesisäiliö, ns. Eläintarhan
vesisäiliö, valmistui lopullisesti vuonna 1876. Sen seinät oli muurattu yhteen kiilatuista ja
hakatuista kivistä ja sisäpinnat oli verhottu "rautapalaneilla tiilillä 30 senttisiksi".
Ylävesisäiliön tilavuus oli miljoona kannua eli n. 2620 kuutiometriä. Säiliö oli aluksi
yksiosainen, mutta havaitun vuodon ja huolto-ongelmien jälkeen sitä korjattiin vuonna
1880.488

Vettä ryhdyttiin pumppaamaan säännöllisesti 1.12.1876. Samalla avattiin kaksi
vedenjakelupostia, joista toisesta vettä sai ilmaiseksi (Bulevardin ja Albertinkadun
kulmassa) ja toisesta maksua vastaan (Erottajalla). Tätä päivää pidetäänkin laitoksen
perustamispäivänä. Veden suodatus hidassuodattimilla aloitettiin vuonna 1877 ja koko
laitos, Helsingin kaupungin vesijohtokonttoori, oli tarkastusvalmis 1.6.1878.489

Näihin aikoihin alettiin jättää tulipalon sattuessa avuksi kutsuttavat sammutusjoukot eli
ns. yleinen palokunta huomioimatta palotointa suunniteltaessa. Yleisen palokunnan
harjoituksiin ei tullut yleensä kymmentä miestä enempää, vaikka palotoimikunta melkein
jokaisessa kokouksessaan sakotti velvollisuutensa laiminlyöneitä.490 Vähäinen osanotto
saattoi osittain johtua siitä, että vuonna 1864 Helsinkiin oli perustettu VPK, jonka
toiminnassa asiaa harrastaneet olivat mukana. Vuoden 1875 tuhoisat tulipalot, etenkin
Kampin suurpalo, antoivat viranomaisille aiheen kehittää myös palotointa. Kasvanut
kaupunki vaati tehokkaampaa suojelua. Kolmen vanhimman ruiskun tilalle hankittiin
uudet, joista yksi oli "höyryruisku" eli toimi höyryllä. Samana vuonna vahvistetussa
uudessa asemakaavassa ensimmäinen kaupunginosa käsitti Unioninkadun itäisen, toinen
kaupunginosa sen läntisen puolen (nykyiseen Mannerheimintiehen saakka) ja kolmas
kaupunginosa Esplanadin eteläpuoleiset alueet. Katajanokka sai numeron 8. Nämä
kaupunginosat muodostivat rakennusjärjestyksen mukaisen varsinaisen kaupungin.491

Vuonna 1876 kaupunki jaettiin kuuteen palokatselmuspiiriin. Katselmukset tehtiin kuten
ennenkin toukokuussa ja syyskuussa palomestarin johdolla kolmessa piirissä ja lopuissa
alipalomestarin johdolla. Katselmuksiin osallistui myös palotoimikunnan jokaista piiriä
varten valitsema henkilö sekä ruotumestari, kaksi muuraria, kaksi kirvesmiestä tai
rakennusmestaria ja nuohooja. Vuonna 1877 palokunta hankki kahdet kevyet, yhden
hevosen vetämät kaksipyöräiset ns. prikaatiruiskut, jotka olivat kevyitä ja tehokkaita vielä
1880-luvun alkupuoliskollakin. Ruiskuissa oli uudenmalliset imurit, jotka voitiin asettaa
suoraan vesitynnyriin. Näin saatiin säästetyksi kallista aikaa sekä vettä.492 Palotoimi alkoi
olla hyvin järjestäytynyt, ja kun vesilaitos tarjosi riittävästi paineistettua hyvälaatuista
vettä, saatiin alulle uusi turvallisempi ja terveellisempi kausi kaupungin historiassa.
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Kesti kuitenkin pitkään, ennen kuin kaikki kaupunkilaiset pääsivät vesijohdon piiriin.
Vesijohdon rinnalla käytettiin varsinkin reuna-alueilla kaivoja, joiden kunto oli varsin
huono. Helsingissä vuonna 1890 tarkastetuista 82 kaivosta vain kuuden vesi oli
juomakelpoista.493 Vuoteen 1892 saakka saivat kokonaiset talot, eivät kuitenkaan
yksityiset rakennukset ja asunnot, ostaa vettä ilman mittausta. Tämän jälkeen myös niille
tuli mittaukseen perustuva laskutus.494 Merkittävä askel otettiin vuonna 1909, kun vanhaa
hidassuodatusta tehokkaampi pikasuodatus otettiin käyttöön. Vuonna 1910 valmistui
Suomen ensimmäinen jätevedenpuhdistamo Alppilaan Töölönlahteen laskettavien
jätevesien puhdistamiseksi. Helsingin seuraava jätevedenpuhdistamo valmistui Savilaan
vuonna 1915.495

Alppilan puhdistamo mitoitettiin 3 000 ihmisen jätevesiä varten keskimääräisen
jätevesimäärän ollessa 100 litraa vuorokaudessa henkilöä kohden. Kyseessä oli biologinen
puhdistamo, jonka prosessi koostui mekaanisesta puhdistuksesta, mädätyksestä ja
ilmastuksesta. Syksystä 1912 lähtien kaupungin terveystutkimusten laboratorio tarkkaili
viikoittain puhdistustehoa. Tutkimukset osoittivat, että puhdistusteho oli keskimääräistä
parempi sateisena kautena, mutta kuivana kautena huonompi, koska jätevesi oli väkevää.
Tutkimusten ja eri asiantuntijoilta saatujen lausuntojen perusteella tilannetta yritettiin
parantaa, mutta puhdistustulos säilyi tyydyttävänä myös seuraavaksi rakennetulla Savilan
puhdistamolla. Hyvään tulokseen ei päästy ylikuormituksen vuoksi, vaikka Etu-Töölön ja
Humaliston jätevesiä varten rakennettu Savila oli mitoitettu jo 10 000 asukkaalle. Yhteensä
vain kahdeksan prosenttia Helsingin asutusjätevesistä puhdistettiin ja nekin puutteellisesti.
Töölönlahti saastui pahoin, mikä herätti laajaa kansalaisliikehdintää.496

Vuonna 1915 vesilaitos aloitti desinfioimisen.497 Näin Helsingin vesihuolto täytti
keskeisimmät modernin järjestelmän merkit, tosin suuria puutteitakin vielä oli. (Luokitus:
modernin järjestelmän mukaisia piirteitä: hallinnointi- ja huoltojärjestelmä, vesisäiliö,
mitattuun kulutukseen perustuva laskutus v. 1892, pikasuodatus v. 1909, jätevedenpuhdistus
v. 1910, desinfiointi v. 1915, palopostit, vakituinen palokunta. Protojärjestelmän mukaisia
piirteitä: sekaviemäröinti.)

Vuosisadan vaihteessa Helsingistä alettiin tietoisesti luoda modernia pääkaupunkia, jolla
oli nykyaikainen infrastruktuuri. Vesilaitoksen ja myöhemmin viemärilaitoksen edustajat
kuten myös esimerkiksi arkkitehdit ja opettajat tekivät Keski-Eurooppaan opintomatkoja ja
hankkivat tällä tavoin laajan kansainvälisen kirjeenvaihdon ja lehtitilausten kautta
viimeisintä alan tietoa. Monissa muissakin kaupungeissa vesilaitoksen ja viemärilaitoksen
syntyä edelsi useita vuosia ja jopa vuosikymmeniä kestänyt julkinen keskustelu ja väittely
niiden tarpeellisuudesta ja kustannuksista.498 Tampereella oli kuitenkin syntynyt ajatus
vesijohdon rakentamisesta jo ennen Helsinkiä.
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Taulukko 3.3. Asuntojen vesijohdot, viemärit ja wc eräissä kaupungeissa vuosina
                              1910–1930

%  huoneistojen määrästä

    vuosi 1910 vuosi 1920 vuosi 1930
kaupunki vesijohto lokakulppo wc vesijohto lokakulppo wc vesijohto wc lämmin vesi

Helsinki 61,2 59,1 31,8 60,8 56,2 37,2 73,7 58,7 18,9

Viipuri 25,5 29,0 12,5 30,4 28,9 19,2 32,5 2,9 2,1

Tampere 38,0 37,1 8,4 44,8 40,1 14,2 62,5 32,3 3,1

Turku 15,6 16,3 2,3 30,4 29,5 6,5 55,4 18,9 6,4

Vaasa 3,4 13,9 2,1 18,0 31,3 10,8 45,8 26,8 1,6

Pori 1,1 4,1 0,9 2,1 3,6 1,3 2,7 1,4 0,2

Oulu 4,9 11,4 1,6 21,5 20,2 6,8 58,7 15,6 1,4
yhteensä      21,4     24,4 8,5      29,7     30,0 13,7      47,3 25,2     4,8

Lähde: SVT VI väestötilastoa 1910; SVT VI väestötilastoa 54:1-11; SVT 72:1-13
väestötilastoa 1930. Vuoden 1910 tiedot ovat ensimmäiset asiasta julkaistut tiedot. Tällöin
tehtiin suurimmissa kaupungeissa väestönlaskennan yhteydessä asunto-olojen selvitys.Vuonna
1930 julkaistiin ensimmäisen kerran lämmintä vettä koskevia tietoja. Varustetasoltaan Helsinki
oli parhaiten varusteltu, Tampere toinen ja Viipuri kolmas.

Viipurissa kaupungininsinööri E. Pacius laati vuonna 1873 ehdotuksen viemäriverkon
rakentamiseksi vanhan puisen viemäriverkon tilalle. Verkostoa ryhdyttiin rakentamaan
vähitellen. Vesijohdon rakentaminen Viipuriin alkoi vuonna 1891 Tukholman
vesilaitoksen johtajan A. O. Alrutzin suunnitelman mukaan. Jakelu tässä maamme
ensimmäisessä pohjavesilaitoksessa alkoi seuraavana vuonna. Pohjavettä otettiin aluksi
Rosuvoin pumppaamosta ja kulutuksen kasvettua myös Liimatan ja myöhemmin
Mättäänjärven pumppaamoilta. Vuonna 1893 vesilaitoksen pienoismalli ja kartta olivat
esillä Pietarissa pidetyssä terveydenhoitonäyttelyssä, jossa Viipurin kaupunki sai
kunniapalkinnon. Vuonna 1895 viemäriverkkoa oli 13,6 ja vesijohtoa 18 kilometriä.
Vakinainen palokunta perustettiin Viipuriin vuonna 1881.499 (Luokitus: modernin
järjestelmän mukaisia piirteitä: mitattuun kulutukseen perustuva laskutus, hallinnointi- ja
huoltojärjestelmä, vesisäiliö, palopostit. Protojärjestelmän mukaisia piirteitä:
sekaviemäröinti) Viipurista käsin saatiin myöhemmin muihin kaupunkeihin varsin
runsaasti asiantuntemusta, mm. Lahteen, Hämeenlinnaan ja Tampereelle.

Helsingin ja Viipurin laitokset voidaan luokitella moderneiksi järjestelmiksi, sillä
Helsingissä pintavesi suodatettiin ja Viipurissa käytettiin hyvälaatuista pohjavettä. (ks.
taulukko 3.1., 3.2. ja 3.3.)

                                                          
499. Backman, passim; Kallenautio 1983, s.313; Ruuth, s.972; Katko 1996, s.42.
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Oulu ja Turku

Sekä Oulussa että Turussa terveysnäkökohdat nousivat vesilaitoksen perustamisen
keskeisiksi perusteiksi paloturvallisuuden rinnalle. Näissä kaupungeissa päädyttiin
kuitenkin erilaiseen ratkaisuun: Turussa korkeapaineiseen pohjavesilaitokseen, mutta
Oulussa ensin matalapaineiseen laitokseen, joka otti raakavetensä joesta.

Oulussa tulipalot panivat vauhtia vesijohtosuunnitelmiin. Sellä ryhdyttiin laatimaan
vesijohtoa vuoden 1882 suuren tulipalon jälkeen. Tätä ennen Oulun vesihuolto oli hoitunut
pääosin samoin kuin muissakin Suomen kaupungeissa: lähes jokaisessa pihassa oli oma
kaivonsa, mutta kaupungin asukasluvun kasvaessa jouduttiin rakentamaan yleisiä kaivoja
ja pumppuja. Etenkin Krimin sodan aikana rakennettiin yleisiä vedenottopaikkoja sotaväen
tarpeisiin. Vuonna 1855 toteutettiin kolme yleistä kaivoa urakalla. Urakan teki
muurarimestari J. H. Skog 35 hopearuplan palkkiosta. Heinäkuussa 1873 puuseppämestari
J. G. Astrén tarkasti vedenottopaikat. Hän totesi, että kaupungin pumppukaivot, jotka
olivat ruukinpatruuna Ekmanin rannassa, Stålborgin hautausmaan lähellä, kapteeni
Elfvingin talon lähellä, Heinätorilla ja Pikkusaaressa, voitiin panna kuntoon vähäisin
korjauksin. Tehtailija Boströmin rannassa ollut pumppu sen sijaan oli veden mataluuden
vuoksi joko muutettava kauemmaksi tai kokonaan uuteen paikkaan. Samat Boströmin
rannan pumput olivat huolen aiheena myös vuonna 1882, jolloin terveydenhoitolautakunta
ilmoitti maistraatille pumpuista tulevan veden olevan terveydelle vaarallista. Vettä otettiin
talvisin myös urakalla avonaisina pidetyistä avannoista. Näitä paloavantoja oli 1860–61
välisenä talvena ainakin seitsemän. Urakka annettiin kerralla viideksi vuodeksi
huutokaupassa halvimman tarjouksen tehneelle.500

Lavantauti sekä muut 1880-luvun alkupuolella raivonneet kulkutaudit toivat esille
entistä painokkaammin juomaveteen liittyvät laatukysymykset. Vuoden 1882 suuri tulipalo
oli kuitenkin pääsyy ryhtyä vesijohdon rakentamiseen: tulipalo oli kouriintuntuvasti
paljastanut, ettei kaivojen vesi riittänyt sammutukseen. Lisäksi rannoilla vettä oli niukasti
saatavilla. Vuonna 1883 lähetettiin Oulun neljästä kaupungin kaivosta vesinäyte Helsinkiin
tutkittavaksi. Jokaisessa näytteessä havaittiin merkkejä veden saastumisesta.
Lisätutkimuksia tehtiin vuonna 1885, jolloin todettiin veden kaikissa tutkituissa kaivoissa
olevan juotavaksi kelpaamatonta. Jokivesikin oli jätteiden saastuttamaa. Veden laatu
rannoilla riippui pitkälti myös tuulista. Vaikka vesijohtoasia oli kaupunginvaltuuston
käsittelyssä ensimmäisen kerran jo vuonna 1883, viivästyi hankkeen toteutus rahan
puutteen ja hidastelun vuoksi parikymmentä vuotta. Kaupunki eli Hautalan mukaan ns.
säästäväisyyden aikaa, jolloin kaikki uudistukset pyrittiin siirtämään tulevaisuuteen.
Vuonna 1884 tarjoutui insinööri O. Bergbom tekemään tutkimukset, joita tarvittiin
vesijohdon rakentamiseksi Koskenniskan ja kaupungin välille.501

Kaupungin toimiin antoi vauhtia valtio, jolle oli välttämätöntä saada vesijohto kuntoon
mahdollisimman pikaisesti, mm. kasarmin ja vankilan tarpeisiin. Senaatin sota-asiain
toimituskunta käskikin piiri-insinööriä laatimaan käsivoimalla käyvän vedenpumppaus-
laitoksen kustannusarvion vuonna 1886. Tällöin kaupungissa ajateltiin, että valtio rakentaa
vesijohdon rautatien, kasarmin ja lääninsairaalan tarpeisiin. Oulussa alettiin kuitenkin
arvella, että kaupungin olisi edullista saada itselleen vesijohto, koska myös valtion
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148                                                                  KAUPUNKI JA VESI

suunnitelmassa vedenottoa oli kaavailtu Koskenniskaan ja yhteisiä putkia voitaisiin käyttää
varsin pitkän matkaa. Kaavailtiin myös, että kaupunki voisi saada yleisistä varoista
halpakorkoista lainaa.502

Valtuuston kokouksessa 11.3.1886 vesijohtoa pidettiin liian kalliina ja arveltiin, että
pienten talojen omistajat ottaisivat vetensä mieluummin rannasta tai omasta kaivosta.
Valtuuston kokous 13.5.1886 oli yksimielinen siitä, että vesijohtolaitos oli saatava
kaupunkiin, mutta kustannukset eivät saaneet kohota 250 000 mk korkeammiksi. Ehtona
oli myös se, että Suomen kaupunkien yleiseltä paloapuyhdistykseltä oli saatava 50 000
markan laina. Vaikka kaupunki sai em. lainan, vesijohdon teko silti viivästyi. Tällöin
kauppaneuvos H. Åström ja kunnallisneuvos K. R. Åström lahjoittivat kaupungi1le 75 000
mk vesijohdon rakentamiseksi. Nyt asiaa viivytti puolestaan viemärikysymys, sillä oli
taloudellisempaa rakentaa molemmat laitokset samaan aikaan. Vesijohdolla oli toisaalta
kiire, ettei viemäri ehtisi valmistuttuaan saastuttaa rantavesiä.503

Vuonna 1889 kaupunginvaltuusto anoi paloapuyhdistykseltä vuotuista avustusrahaa
vesijohtoa varten. Anomukseen suostuttiin, mutta vasta vuonna 1891 kaupunki teetti
insinööri C. Hausenilla suunnitelman vesijohtoa varten.504 Asia ei kuitenkaan edennyt
tarvittavaan valtuuston rakennuspäätökseen asti. Valtuustoa arveluttivat edelleen
vesijohdon suuret kustannukset, kunnes ratkaiseva päätös tehtiin viimein 8.4.1897. Tällöin
valtuusmiehet päättivät rakentaa viemärin ja vesijohdon. Viemäri oli pakko rakentaa jo
vuoden 1883 asetuksen velvoittamana. Rakennustyöhön päätettiin ottaa 700 000 markan
laina, mutta kaupunki olisi saanut lainan niin huonoin ehdoin, että valtuusto hylkäsi
tarjouksen 30.5.1898. Kun näytti siltä, että vesijohto olisi lykkääntynyt epämääräiseen
tulevaisuuteen, tarttui Oulun teknillinen yhdistys asiaan ja jätti 1901 mietintönsä asiasta.
Yhdistys arveli, ettei kaupunki pysty hankkimaan korkeapaineista vesijohtoa, vaan sen on
tyydyttävä nk. juomavesijohtoon, jonka tehtävänä on vain tuottaa hyvää vettä
kaupunkilaisten taloustarpeisiin. Sellainen laitos pystyttäisiin rakentamaan kaupunkilaisille
pienellä pääomalla. Pumppu ja vedenottopaikka oli sijoitettava Kurkelan tilan kohdalle
Oulujoen rantaan ja vesiputket oli tehtävä sellaisiksi, että ne voitaisiin helposti muuttaa
korkeapainejohdoiksi. Mietinnön pohjalta teki terveydenhoitolautakunta esityksen
valtuustolle. Asiasta päätettiin lopullisesti 13.3.1902 kokouksessa. Vesilaitoksen
kustannusarvio oli 123 000 markkaa ja tähän tarkoitukseen lupasivat H. ja K. R. Åström jo
etukäteen 25 000 mk siitä 75 000 markan kannatusavusta, jonka he olivat lahjoittaneet
kaupungille.505

Kaiken soutamisen ja huopaamisen jälkeen vesilaitoksen rakennustyöt aloitettiin
7.7.1902. Ensin rakennettiin säiliöt ja pumppuhuone. Sateinen kesä vaikeutti töitä, jolloin
mm. "putkien laskeminen" eli asennus hankaloitui. Tästä huolimatta eivät
rakennuskustannukset juurikaan ylittäneet kustannusarviota. Vesijohto tuli maksamaan 127
900 mk. Työt tehtiin neljässä kuukaudessa ja vesi nousi säiliöihin ensimmäisen kerran
12.11.1902. Vesi otettiin Kurkelanrannasta, jossa oli pumppuhuone.
Kolmihevosvoimainen höyrykone nosti yhdeksän litraa sekunnissa 9,7 metrin korkeuteen
Intiönkankaalle, josta vesi valui omalla painollaan säiliöihin.506

                                                          
502. Hautala 1976, s.418. Kaupunki saikin myöhemmin halpakorkoista lainaa Kaupunkien paloapuyhtiöltä ja tämä huomattiin myös

Tampereella. AL noteerasi asian 25.4.1889.
503. Hautala 1976, s.418-419.
504. Oulun kaupungin vesi- ja viemärilaitos.
505. Hautala 1976, s.419.
506. Hautala 1976, s.419-420.
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Vesisäiliöitä oli kaksi, toinen Heinätorilla ja toinen palokunnan talon vieressä. Molemmat
säiliöt olivat 50 kuutiometriä ja ne oli rakennettu raudasta. Säiliöistä sai ottaa vettä
kolmesta putkesta, suurimmasta putkesta tynnyreihin ja kahdesta pienemmästä saaveihin ja
ämpäreihin. Laskutus oli, toisin kuin Tampereella järjestetty niin, että kaupungin
palkkaamat vartijat ottivat maksun kaikesta hevosilla haetusta vedestä 10 penniä ammeelta.
Ämpäreillä ja saaveilla vettä sai noutaa maksutta. Järjestelmässä oli myös pienempiä
vedenottopaikkoja, Aleksanterin kadulla sekä Rautatienkadun ja Heikinkadun
kulmauksessa oli vapaaposti. Pumppuhuone rakennettiin Kurkelanrantaan, jonka alueen
kaupunki hankki pakkolunastuksella. Pakkolunastuspäätöstä perustellessaan kaupunki
vetosi siihen, että tulevaisuudessa kaupunki joutuu laajentamaan ottopaikkaa, jolloin
alueen oli oltava riittävän suuri pitämään nahkatehtaat, värjäyslaitokset ja vastaavat
laitokset kaukana. Kihlakunnan tuomari hyväksyi pakkolunastuspäätöksen ja niin laitos
pääsi kasvamaan. Vesijohtoverkostoa rakennettiin vähitellen kaupungin omin voimin,
joten suuria lainoja ei tarvittu.507

Viemäreitä alettiin rakentaa insinööri O. Sundbergin laatiman suunnitelman mukaisesti
samanaikaisesti vesijohtojen kanssa. Vuonna 1902 valmistui ensimmäinen likaviemäri
Pakkahuoneenkadulle. Viemäri oli tehty ns. ruukkuputkesta eli poltetusta saviputkesta ja se
laski suoraan mereen Kauppatorin rannassa. Vuonna 1910 keskustan ruutukaavalueella oli
11 erillistä viemäröintilinjaa, jotka johtivat jätevedet Oulujoen suistoon. Viemärit olivat
sekaviemäreitä eli asumajätevesien lisäksi niihin johdettiin katujen ja pihojen sadevedet.
Aivan alkuvaiheiden jälkeen viemärit alettiin tehdä betonista ja ne olivat
poikkileikkaukseltaan munan muotoisia.508

Oulun ensimmäinen vesilaitos toteutettiin siis toisin kuin esim. Helsingissä, osin
matalapaineisena, ts. vesi virtasi säiliöihin omalla paineellaan. Tampereella oli vuonna
1882 rakennettu matalapainesysteemi ja on todennäköistä, että Tampereen ratkaisut
tunnettiin hyvin Oulussa. Kaupungit näet seurasivat varsin tiiviisti toistensa tekemisiä
vesihuoltoasioissa. Lisäksi Tampereella ja Oulussa käytettiin myös kahta yhteistä
ulkopuolista asiantuntijaa, insinööri Bergbomia ja insinööri C. Hausenia.

Useat Oulussa tehdyt valinnat ja tekniset ratkaisut aiheuttivat ongelmia. Vaikka halvalla
selvittiinkin, ei tulos tyydyttänyt. Kaupunkilaiset saivat ämpärillä hakea säiliöstä vettä
ilmaiseksi, mutta muilla astioilla haettaessa tuli maksaa korvaus säiliön luona päivystävälle
vartijalle. Maksun perintä tuotti kuitenkin vaikeuksia: heti kun vartijan silmä vältti, vettä
otettiin ilman maksua saaveihin, ammeisiin ja muihin suuriin astioihin. Vedenpaine
aiheutti myös ongelmia: se ei riittänyt uusille korkeille kivitaloille eikä laajennusvaraa
ollut. Putkikokokin osoittautui liian pieneksi. Myös suunnitteilla ollutta vakinaisen
palokunnan perustamista varten palopostit oli saatava valmiiksi. Surkeuden kruunasi se,
että vesilaitos tuotti tappiota. Tämä lieneekin – aikaisemmat vaiheet huomioon ottaen –
varsin keskeinen syy uuden laitoksen myöhemmälle rakentamiselle. Asutuksen leviäminen
joen pohjoispuolelle ja vesijohdon ulottaminen sinne kuormitti vaatimatonta laitosta sen
suorituskyvyn äärirajoille. Viimeisen sysäyksen vesitornin rakentamiseksi ja verkoston
laajentamiseksi antoivat ensimmäisen maailmansodan viimeisinä vuosina ja ensimmäisinä
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itsenäisyyden vuosina riehunut lavantauti. Myös jokivesi oli asutuksen laajetessa jo 1920-
luvulla pahoin jätevesien saastuttamaa.509

Oulun järjestelmä oli luonteeltaan väliaikaisratkaisu, selkeä protojärjestelmä, josta
löytyivät lähes kaikki samat ongelmat kuin Tampereen matalapainevesijohdostakin.
Järjestelmässä oli kuitenkin joitakin modernin järjestelmän piirteitä. Viemäröinti oli selkeä
protojärjestelmä. (Luokitus: protojärjestelmän mukaisia piirteitä: pintavesi, osin
gravitaatio, ei käsittelyä, sekaviemäröinti, ei puhdistusta. Modernin järjestelmän mukaisia
piirteitä: vesisäiliö.)

Turkuun ryhdyttiin järjestämään vesilaitostoimintaa kaupungin terveydenhoito-
lautakunnan aloitteesta vuonna 1882, jolloin suurimpana ongelmana oli yleisten kaivojen
huono vesi. Myös jätevesien aiheuttama uhka huolestutti. Kaupungin 40 yleisestä kaivosta
tutkittiin 20 ja vain kuudessa niistä vesi oli juomakelpoista. Terveyslautakunta lähetti
tutkimuksesta kaupunginvaltuustolle asiaa kiirehtivän kirjelmän. Insinööri R. Huber, jota
oli pyydetty selvittämään Turun vesilaitosasiaa, ehdotti vuonna 1886 perustettavaksi
pintavesilaitosta: hänen tutkimustensa mukaan pohjavesivarat eivät riittäneet kaupungin
tarpeisiin. Pohjavesitutkimuksia kuitenkin jatkettiin tukholmalaisen insinöörin A. Alrutzin
ja helsinkiläisen insinöörin C. Hausenin ehdotuksesta. Vuonna 1892 koeporauksia ja muita
tutkimuksia tekemään pyydettiin leipzigiläinen insinööritoimisto A. Thiem, jonka
suunnittelemana järjestyksessään maamme toinen pohjavesilaitos rakennettiin
Kaarninkoon. Laitos valmistui vuonna 1903.510

Vesipula koetteli Turkua 1920-luvun alussa: kesä 1921 oli kuiva ja Kaarningon
pohjaveden pinta laski uhkaavasti. Kaupunki joutui jakamaan veden säännöstelykortteja
kotitalouksiin, laitoksiin ja tehtaisiin. Päiväannos oli kymmenen litraa henkeä kohti ja
wc:llä varustetuissa talouksissa 15 litraa, kun keskimääräinen kulutus Turun
kotitalouksissa oli 1990-luvulla noin 150 litraa henkeä kohti. Käyttörajoituksia tuli
noudattaa vesijohdon sulkemisen uhalla. Rajoitukset olivat niin ankaria, että Turun
lääninsairaala uhkasi sulkea sairaalan sen toiminnan vaarantuessa. Vesipula koetteli myös
Porvoon ja Vaasan laitoksia. Turun vesipulan helpottamiseksi valmistui uusi
pintavesilaitos vuonna 1923 Halisiin.511 Turun laitos oli moderni järjestelmä, vaikka
ongelmia olikin. Asiantuntemusta hankkeeseen haettiin Ruotsista ja Saksasta, ja lisäksi
ulkopuolisena asiantuntijana toimi Hausen Helsingistä. (Luokitus: modernin järjestelmän
mukaisia piirteitä:  pohjavesi, vesisäiliö, palopostit, hallinnointi- ja huoltojärjestelmä.)

Lahti ja Hämeenlinna

Lahden ja Hämeenlinnan vesilaitokset valmistuivat molemmat vuonna 1910 vesilaitosten
toisen perustamisvaiheen alussa. Ne molemmat käyttivät pohjavettä. Lahdessa
vedenottopaikkana oli Launeen lähde ja Hämeenlinnan Ahveniston harju. Erojakin toki oli:
Lahdessa viemäröitiin koko asemakaavoitettu alue ja kaikki alueelta kerätyt jätevedet
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myös puhdistettiin ensimmäisenä kaupunkina koko Pohjoismaissa. Hämeenlinnan
vesilaitoksen perustamisen tekee erityisen mielenkiintoiseksi rakentamissuunnitelmiin
kohdistunut voimakas kritiikki.

Lahden kauppalassa vesikysymys muotoutui samaan tapaan kuin muissakin kaupungeissa.
Väkiluvun kasvaessa kaivovesi ei tahtonut riittää ja se oli huonolaatuista. Vuonna 1879
Kauppalanhallitus päätti teettää kaksi yleistä kaivoa ”kauppalan vedensaannin turvaamista
ja tulipalojen sammuttamista varten”. Seuraavana vuonna Kauppalanhallitus päätti vielä
tehdä kaksipumppuisen kaivon entisen ns. Juustilan kaivon paikalle nykyiselle
kauppatorille, koska kauppalan alueella olevat kaivot eivät riittäneet lisääntyvään
kulutukseen. Kauppalan yleinen kokous käsitteli vuonna 1890 kaivokysymystä tutkimaan
asetetun komitean ehdotuksia. Yleistä kaivoa torilla päätettiin syventää, mistä ei
kuitenkaan ollut apua. Kokous jätti kauppalanhallituksen toimeksi hankkia
pakkolunastuksella runsaasta ja kirkkaasta vedestään tunnetun Launeen lähteen kauppalan
omistukseen. Keisarillisen senaatin päätöksellä Iso-Saksalan tilasta irrotettu Launeen lähde
tuli kauppalan omistukseen vuonna 1900.512

Aikaa kuitenkin kului eikä vesilaitosta saatu perustetuksi. Lahdesta tuli kaupunki vuonna
1905, jolloin sen pinta-ala oli 8,9 km2 ja asukkaita sillä oli 2 779. Vuonna 1908 Lahden
kaupungin keskustaan päätettiin rakentaa vesijohdot ja viemärit. Asiaa vauhditti tieto, että
Valtion rautatiet aikoi rakentaa vesijohdon tarpeitaan varten Vesijärvestä ja ko.
hankkeeseen oli myönnetty jo varatkin. Kaupunginvaltuusto asetti rakennustoimikunnan,
jonka puheenjohtajaksi valittiin insinööri J. Th. Lindroos. Hän oli aikaisemmin toiminut
Viipurin kaupungininsinöörinä ja oli ollut rakentamassa Viipurin vesilaitosta. Lindroos
yhdessä insinööri I. Meurmanin ja pormestari O. Lyytikäisen kanssa jätti
kaupunginvaltuuston kokouksessa 7.5.1908 esityksen vesijohtolaitoksen perustamiseksi
kaupunkiin. Ehdotuksen mukaan vesi johdettaisiin kaupunkiin Launeen lähteestä, jota
”parempaa vettä ei Lahden kaupungilla mistään ole saatavana. Maultaan se on aivan
puhdasta, väriltään kristallin kirkasta eikä sisältäne mitään suoloja tai happoja, jotka
olisivat vaarallisia ihmisille tai haitallisia teollisuus- ym. yrityksiin vettä käytettäessä.” 513

Valtuusto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti ja asetti vesilaitoksen rakentamista
valmistelemaan ehdottajien muodostaman kolmimiehisen komitean. Tämä pyysi Helsingin
kaupungin vesilaitoksen johtajalta A. Skogilta lausuntoa asiasta. Tekemiensä mittausten
jälkeen Skog arvioi "virtaavaa vettä olevan" eli lähteen antoisuudeksi 30–40 l/s, mikä
silloisen vedenkäytön mukaan laskien vastasi 50 000–60 000 asukkaan tarvetta. Tämän ja
suorittamiensa fysikaalis-kemiallisten tutkimusten perusteella Skog kannatti Launeen
lähdettä vaihtoehtona olleen Vesijärven sijaan.514

Heinäkuun 23. päivänä vuonna 1908 kokoontunut kaupunginvaltuusto päätti komitean
esityksen pohjalta rakentaa vesi- ja viemärijohdot sekä vedenottamon Launeen lähteelle
vielä tarkemmin laadittavan suunnitelman pohjalta. Samalla rakennustoimikuntaan
nimettiin aikaisemmin nimetyn selvityskomitean lisäksi valtuusmies Hj. Fellman sekä
rakennusmestari A. Teräsvaara. Toimikunnan sihteeriksi tuli joulukuun 12. päivänä
kaupungininsinööri K. Tavast, joka tuli myös toimimaan vesilaitoksen ensimmäisenä
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johtajana. Huhtikuun 22. päivänä vuonna 1909 valtuusto hyväksyi rakennustoimikunnan
esittämät rakennussuunnitelmat vesi- ja viemärijohtojen osalta sekä lähetti
kaupungininsinööri Tavastin Ruotsiin ja Tanskaan perehtymään uusimpiin pumppuihin ja
pumppuasemiin. Hän tutustui myös ainakin Tanskan jätevedenpuhdistamoihin.515

Vesijohtojen ja Launeen vedenottamon rakennustyöt aloitettiin kesäkuun 7. päivänä ja
varsinaiset rakennustyöt teki kaupunki itse. Vesijohtoina käytettiin Mannesmann-
teräsputkea, Haapakoski Oy:n nelimetrisiä valurautaputkia ja Zinovieffin tehtaalta
Narvasta ostettuja valurautaputkia. Pääsulut olivat englantilaisia Schmidtin sulkuja.
Verkosto toteutettiin ”kierrejärjestelmänä” eli kiertojärjestelmänä, joten verkostossa ei
ollut "umpipäitä" eli umpiperiä.516 Alkuperäinen vedenottokaivo tehtiin neljästä metrin
korkuisesta betonirenkaasta, joiden halkaisija oli kaksi metriä, ja kaivoon alimmaiseksi
asennetusta valurautaisesta nk. kenkärenkaasta ja päällimmäiseksi asennetusta
laipparenkaasta. Kaivon kokonaissyvyys oli kuusi metriä ja vesipinta kaivossa oli noin
kaksi metriä Vesijärven vesipinnan alapuolella. Pumppaamorakennukseen tuli paikka
kahdelle pumpulle ja varaus kolmannelle. Sähkömoottorikäyttöiset mäntäpumput
hankittiin Calvert & Co:n tarjouksen mukaisesti heidän edustamaltaan Nydqvist &
Holmilta Trollhättanista. Salpausselän harjulle, myöhemmälle Radiomäelle suunnitellun
560 m3 ylävesisäiliön urakoitsijaksi valittiin Martinsohn & Brandt Helsingistä.517

Lokakuun 25. päivänä vuonna 1909 pitämässään kokouksessa rakennustoimikunta päätti
esittää valtuustolle, että mitattuun kulutukseen perustuvat vesimaksut maksettaisiin
neljännesvuosittain siten, että 0 – 400 m3 vuotuisesta kulutuksesta korvaus oli 40 p/m3,
seuraavilta 401–1 000 kuutiometriltä 35 penniä ja yli 1 000 kuutiometrin vuotuisesta
kulutuksesta 30 penniä. Valtuusto hyväksyi ehdotuksen. Samassa kokouksessa
vahvistettiin myös vesimittarien vuokrat, jotka vaihtelivat mittarin koon mukaan 1,5 – 6
markkaan neljännesvuodessa. Joulukuun 23. päivänä vuonna 1909 vettä pumpattiin
ensimmäisen kerran ylävesisäiliöön. Tammikuun 4. päivänä 1910 alettiin toimittaa vettä
säännöllisesti Valtionrautateille, mutta pumppukoneet valmistivat lopullisesti helmikuun
13. päivänä 1910. Tätä päivää on pidetty vesilaitoksen varsinaisena vuosipäivänä. Vuoden
1910 aikana vesijohtoverkostoa rakennettiin kaikkiaan noin 13 km. Verkostoon asennettiin
58 palopostia ja viisi vapaakaivoa, joista yksi oli kauppatorilla, kaksi Mattilanmäellä, yksi
Vuorikadun ja Hollolanmaantien kulmassa ja yksi Mytäjäisissä. Mannesmann-putkista
tehdyt talojohdot asensi kaupunki ja aluksi myös toiminimi Rob. Huber. Vuoden 1910
lopussa talojohtoja oli asennettu kaikkiaan 87 kappaletta. Vesimittareiksi hankittiin 150
kappaletta Siemens & Holsken "kuivamittareita" eli kuivalaskijoita ja kaksi kappaletta
Meinecken kaksoismittaria. Ensimmäisenä toimintavuotena vettä pumpattiin kulutukseen
noin 48 800 m3.518

Vesilaitoksen näkyvin maamerkki eli ylävesisäiliö valmistui vuonna 1910 myöhemmin
Radiomäkenä tunnetulle paikalle ja sen tilavuus oli 560 kuutiometriä. Tämä ylävesisäiliö,
"maakumpu" oli tosin pääosin maan alla. Kaupunki sai Kaupunkien Yleiseltä
Paloapuyhtiöltä lainaa rakennustöihin, mutta lainan ehtona oli vähintään 300 kuutiometrin
säiliötilavuus.519

                                                          
515. Lahti Vesi Oy:n arkisto, Vesihuoltotoiminnan kehitys Lahdessa; Tavast, s.158-179, 189.
516. Ks. liite 1.
517. Lahti Vesi Oy:n arkisto, Vesihuoltotoiminnan kehitys Lahdessa; Tavast, s.158-179.
518. Ibid.
519. Asola 1999, s.65, 199.
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Kaupunginvaltuusto vahvisti kesäkuun 9. päivänä vuonna 1911 pitämässään kokouksessa
”Ohjesäännön ja taksan Lahden kaupungin vesijohtoa varten” sekä sen yhteyteen liitetyn
sopimuksen laitoksen ja kuluttajien kesken. Ohjesäännön mukaan vesilaitos toimi
rahatoimikamarin alaisena. Vuonna 1917 Valtuusto päätti korottaa veden hintaa 10 penniä
kuutiometriltä ja poisti samalla kaikki määrään perustuvat alennukset. Hinta tuli voimaan
vuoden 1918 alusta.520 Näin asiakkaat tulivat veden hinnan suhteen tasa-arvoisiksi.

Viemäreitä ryhdyttiin rakentamaan Lahden keskusta-alueelle vuonna 1909 ja työt saatiin
päätökseen vuoden 1910 aikana. Kyseessä oli sekaviemäröinti. "Kanaliseerausehdotuksen"
eli viemäröintisuunnitelman mukaan viemäreiden oli määrä johtaa jätevedet Vesijärveen ja
sadevedet Pikku-Vesijärveen. Rakennustoimikunta teki kuitenkin valtuustolle esityksen,
jonka mukaan jätevesiviemärit johdettaisiin jätevedenpuhdistamon kautta Vesijärveen.
Ehdotus perustui kaupungininsinööri Tavastin tekemään suunnitelmaan ja
kustannusarvioon. Valtuusto tekikin toukokuun 19. päivänä päätöksen puhdistuslaitoksen
rakentamisesta. Laitos oli biologinen puhdistamo, jossa oli ensimmäisenä vaiheena
mädätykseen perustuvat saostuskaivot (2 kappaletta) ja toisena vaiheena biologiset
sepelisuotimet (2 kappaletta). Puhdistamon rakennustyöt teki The Scandinavian Septic
Tank Company Tanskasta. Puhdistamo valmistui marraskuussa vuonna 1910 Lahden
kartanon pohjoispuolelle, nykyisen Kisapuiston kohdalle. Se oli Pohjoismaiden
ensimmäinen puhdistamo, jossa puhdistettiin koko asemakaavoitetun kaupunkialueen
viemäröidyt jätevedet. Puhdistamo suunniteltiin 3 500 asukkaan jätevesille ja sitä
rakennettaessa jätevesimääräksi arvioitiin 60 litraksi henkeä kohden vuorokaudessa.
Puhdistamo mitoitettiin kuitenkin nelinkertaiselle jätevesimäärälle eli 240 litralle. Lahden
kaupungin puhdistamoa ja olosuhteita Tavast vertasi Hillerödin kaupunkiin Tanskassa,
jossa hän oli vieraillut vuonna 1909.521

Helsinkiin oli valmistunut saman vuoden syksyllä yhtä suuri jätevedenpuhdistamo.
Merkittävää oli, että Lahden ensimmäiselle puhdistamolle johdettiin koko
asemakaavoitetun kaupunkialueen jätevedet. Ansioistaan mm. jätevedenpuhdistuksen
alalla Lahdelle myönnettiin vuonna 1913 kunniakirja Pietarin yleisvenäläisessä
terveydenhuoltoalan näyttelyssä.522 Muissa Suomen kaupungeissa ei kunnallisia
jätevedenpuhdistamoja ollut vielä kymmeniin vuosiin, vaikka tällaisia tietoja onkin eri
tutkimuksissa esiintynyt runsaasti.523

                                                          
520. Vesihuoltotoiminnan kehitys Lahdessa, Lahti Vesi Oy 1999.
521. Vesihuoltotoiminnan kehitys Lahdessa, Lahti Vesi Oy 1999; Tavast, s.184-197; Torikka, s.17, 48. Hillerödissä oli n. 5000

asukasta sen kaupungin laitaan rakennettu jätevedenpuhdistamo oli mitoitettu 15 000 asukasta varten.
522. Torikka, s.12; Löthner, s.157-166; Tavast, s.184-197. Helsingin puhdistamon rakennuspäätös syksyllä 1909 oli saanut Lahden

rakennustoimikunnan kiinnostuksen "bioloogiseen puhdistusasemaan" heräämään. Lainaus Tavast, s.187.
523. Torikka, s.12; Löthner, s.157-166. Torikka mainitsee samalta ajalta pienpuhdistamot myös Tampereelta ja Turusta, mutta

asiakirjoista ei löydy Tampereesta väitettä tukevaa mainintaa. Maininta on peräisin Löthneriltä (s.157). Septic tankeista
Tampereelta löytyy seuraava maininta. Valtion uuden yleisen sairaalan likavesien puhdistamiseksi THL ehdotti vaadittavaksi
"täydelliset puhdistuslaitokset" v.1910. THL hyväksyi tarkoitukseen septic tank- laitoksen. TKA, THL PTK 10.2.1910 ja THL
VK 1910. Turussakaan ei tiettävästi ja todennäköisesti ollut ao. laitosta vaan pienempiä talokohtaisia järjestelmiä. Väärä tieto
on kulkeutunut lähteestä toiseen jo noin 90 vuotta vaikka sitä yritettiin jo vuonna 1915 torjua Kunnallisen Keskustoimiston
puolesta (Kunnallinen Keskustoimisto Viipurin kaupunginvaltuustolle 6.11.1915). Seuraavat puhdistamot rakennettiin vasta
1930-luvulla Raumalle ja Pietarsaareen. Ks. tarkemmin ja Nousiainen, s.91-105; Nygård 2001, s.31-38.
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Viemäreitä ei Lahdessa alkuvaiheessa viety taloihin sisälle varakkaimpia koteja lukuun
ottamatta – kuten ei yleensä muuallakaan – vaan pihan perällä oli viemäriin johtava
ritilälikakaivo, jonne jätevedet vietiin ämpärillä. Ulkohuussien alla oli viemäriin liitetyt
valumakaivot. Samoin saunojen pesuvedet yms. johdettiin viemäriin.524 Viemäriverkko
muodostui kahdesta päähaarasta, joissa oli tulvakynnykset. Jos esimerkiksi rankkasateen
takia tulvakynnys ylittyi, johdettiin ylivuotovesi puhdistamattomana Pikku-Vesijärveen.525

Lahden puhdistamolla jätevesi esikäsiteltiin mekaanisesti. Puhdistus perustui jäteveden
mädätykseen "septic tankissa" eli saostuskaivossa ja sen jälkeen biologiseen suodatukseen.
Vuonna 1912 puhdistamoon lisättiin vielä veden selkeyttämiseksi "separaattori" eli
jälkiselkeytysallas.526 Puhdistamon alavan sijaintipaikan ansiosta jätevettä ei tarvinnut
pumpata, vaan se valui sinne painovoimaisesti. Puhdistettu jätevesi johdettiin ojaa pitkin
Pikku-Vesijärveen, Vesijärven pieneen lahdenpoukamaan. Ensimmäinen puhdistamo toimi
Lahden ainoana jätevedenpuhdistamona vuoteen 1932 asti.527

Jätevesi johdettiin ensin pienten saostuskaivojen läpi, joista se johdettiin septic tankkiin.
Tämä oli tavallisen saostuskaivon kaltainen kaksiosainen säiliö, jossa jätevesi viipyi niin
kauan, että liukenemattomat aineet ja osa liuenneista aineista poistuivat jätevedestä.
Pohjalle laskeutuneen lietteen annettiin olla paikallaan useita kuukausia, jolloin liete
mädäntyi ja mineralisoitui anaerobisissa olosuhteissa. Septic tank -menetelmän oli
kehittänyt englantilainen D. Cameron 1890-luvun puolivälissä.528

Tavast perusteli septic tankin hankkimista hampurilaisen professori Dunbarin
tutkimuksilla: septic tankin pohjalle saostuneen "orgaanisen töryn" eli lietteen määrä
väheni mädätyksen aikana yhdeksän prosenttia ja se oli niin vaaratonta, että sitä pystyi
käyttämään esimerkiksi kadunrakennukseen. Jäteveden käsittely septic tankissa oli
puhdistusta edistävä käsittelyvaihe ennen biologisia suodattimia. Lahden septic tank
mitoitettiin todennäköisesti samoin kuin Helsingin Töölönlahden puhdistamolla, jonka
molemmat osat olivat tilavuudeltaan noin 100 m3 ja jonka viipymä oli noin 15 tuntia.
Tankin pohjalle kerääntynyt liete johdettiin tyhjennyskaivoon ja kuljetettiin pois
puhdistamolta.529

Septisen tankin jälkeen jätevesi "juoksi itsestään" eli johdettiin biologisille suodattimille.
Biologisen suodatuksen keksijänä voidaan pitää englantilaista W. J. Dibdiniä, joka keksi
menetelmän 1890-luvun alussa Lontoon jätevesiongelman ratkaisemiseksi. Dibdinin
suodattimessa jätevettä pidettiin tuntikausia tiiviissä karkearakeisella suodatinaineella
täytetyssä säiliössä. Säiliön tyhjentämisen jälkeen suodattimen annettiin elpyä ennen uuden
jäteveden laskemista. Näin saatiin varsin hyvä puhdistustulos. Insinööri Corbett kehitti
vuonna 1894 Dibdinin edellä kuvatusta panossuodattimesta jatkuvatoimisen sovellutuksen,
jollainen tehtiin myös Lahteen. Tässä järjestelmässä jätevettä syötettiin jatkuvasti pienissä
erissä suodattimen pinnalle, jonka läpäistyään vesi kerääntyi laskuputkiin. Biologinen

                                                          
524. Juuti N. 15.12.2000, HT.
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mukaisena, ja sen suunnitteli Scandinavian Septic Tank Company.
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suodatus oli ensimmäisiä moderneja biologisia puhdistusmenetelmiä, jotka pyrkivät
edistämään jäteaineiden biologisia hajottamisprosesseja sen sijaan, että estäisivät niitä.530

Lahden biologiset suodattimet sijoitettiin katettuun laudoista ja tervapahvista tehtyyn
rakennukseen. Alue myös aidattiin ja maisemoitiin puuistutuksin. Scandinavian Septic
Tank Companyn tekemässä suunnitelmassa ehdotettiin separaattorin eli jälkiselkey-
tysaltaan rakentamista puhdistamon yhteyteen. Jälkiselkeytysaltaan tehtävä oli erottaa
vedessä jäljellä oleva kiintoaines laskeuttamalla se altaan pohjalle. Se päätettiin hankkia
vuonna 1912. Suorakaiteenmuotoinen allas tehtiin toisesta päästään kolmen metrin
syvyiseksi ja toisesta 1,2 metrin syvyiseksi, jolloin liete valui omin voimin altaan toisessa
päässä olevaan lietetaskuun. Puhdistetun veden talteenottoa varten altaassa oli poikittain
pieniä sahalaitaisia rautakouruja, joihin valunut vesi johdettiin pituussuunnassa keskellä
sijaitsevaan betonikouruun. Hiukkaset ja rasva jäivät kiinni kourujen sahalaitoihin, josta ne
voitiin poistaa. Suodatinaineena Lahden jätevedenpuhdistamolla käytettiin "pajakuonaa eli
Martinuunikuonaa ja kovaksi poltettuja tiilenkappaleita", joita hankittiin yhteensä 450
m3.531

Lahdessa oli kokonaisuudessa selkeästi moderni järjestelmä mukaan luettuna
viemärilaitos. Myös Helsingissä jätevedet puhdistettiin osin, mutta Lahdessa järjestelmä oli
huomattavasti kattavampi. Viemärilaitos käytti kaikin puolin uusinta tietämystä hyväkseen.
Ulkopuolista asiantuntemusta hyödynnettiin laajalti. Asiantuntijoita oli Helsingistä ja
Viipurista, minkä lisäksi oppia haettiin myös Tanskasta ja Ruotsista. (Luokitus: modernin
järjestelmän mukaisia piirteitä: pohjavesi, mitattuun kulutukseen perustuva laskutus,
vesisäiliö, korkeapaine, hallinnointi- ja huoltojärjestelmä, demokraattinen järjestelmä,
jätevedenpuhdistus, palopostit, vakituinen palokunta vuodesta 1912. Protojärjestelmän
mukaisia piirteitä: sekaviemäröinti.)

Hämeenlinnassa vesilaitoksen julkinen vastustus oli poikkeuksellisen kovaa. Olivatko
olosuhteet merkittävästi toisenlaiset kuin muualla vai miten tämä vastustus selittyy?

Hämeenlinnassa terveydelliset olosuhteet 1800-luvun alkupuolella olivat huonot, koska
kaupunki oli rakennettu hyvin taajaan ja kaupunki oli ”puoleksi suota ja puoleksi pitkältä
matala- ja liejurantaisen veden ympäröimä, missä vesi virtasi niin hitaasti, että sitä melkein
voi pitää seisovana.” Tontit olivat pieniä ja rakennukset taajassa. Useissa taloissa oli myös
karjaa sekä pienviljelystä, minkä vuoksi lantaa kerääntyi pihoihin. Säännöllisesti katuja
ryhdyttiin puhdistamaan vuonna 1842. Vuonna 1847 uhanneen koleran vuoksi määrättiin
kadut ja tontit puhdistettaviksi ja samalla velvoitettiin talonomistajat joka kahdeksas päivä
kuljettamaan lanta pois pihoista ja vähintään kerran kuukaudessa tyhjentämään
lantakuopat. Vuoden 1868 lavantauti aiheutti sen, että maistraatti kielsi kaupungin
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suodatinaineen pinnalle kehittyy hajottajaorganismien muodostama biomassa, joka käyttää ravinnokseen jäteveden sisältämiä
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hajuhaitoista alettiin vuosikymmenen loppupuolella valittaa, korosti Tavast puhdistamon hyvän hoidon ja puhdistamoalueen
ojien puhtaanapidon merkitystä hajuhaitan poistamisessa.
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asukkaita pitämästä pihoissaan luuvarastoja ja teurastamasta eläimiä myytäväksi 15.4.–
1.10.532

Terveydellisen tilanteen parantamiseksi ryhdyttiin myös laajempiin töihin. Vuoden 1823
rakennussääntö määräsi kadut päällystettäväksi kivillä, mutta työ tehtiin pääasiassa vasta
vuosisadan puolivälissä mm. vuoden 1831 tulipalon vuoksi. Tulipalo hävitti rakennukset
102 tontilta. Kaupungissa oli 165 rakennettua tonttia, joten tuho oli mittava.
Terveydelliseltä kannalta palo oli kuitenkin hyväksi, sillä tulipalojen estämiseksi
laajennettiin tontteja. Kuvernöörin ehdotuksesta vuonna 1842 kaupunkia ympäröiviä soita
ryhdyttiin viljelemään, jotta ”kaupungille sen kautta hankittaisiin tuloja ja kaupunki
vapautettaisiin suosta nousevista epäterveellisistä höyryistä, sekä samalla torjuttaisiin siitä
nousevia yöhalloja.” Nämä höyryt olivat vallalla olleen miasmateorian mukaan syynä
tauteihin. Olot paranivat myös kaupungin vuoden 1869 poliisijärjestyksen ja uusien
puistojen ansiosta. Uusi hautausmaa otettiin käyttöön vuonna 1873.533

Terveysolot kohenivat vuosisadan loppupuoliskollatehtyjen uudistusten ansiosta,
kuolleisuusluvut laskivat ja keskimääräinen elinikä nousi. Suurin kulkutautikuolleisuus oli
vuosina 1831–1840 ja pienin 1881–1890. Pahinta jälkeä sai aikaan kolera, mutta
lavantautia esiintyi yleisemmin eli lähes joka vuosi.534 Kaivojen sijainti oli 1800– ja 1900-
lukujen vaihteessa ongelmana; ne saattoivat olla vain 3,5–5 metrin etäisyydellä karjan
lantasäiliöstä. Kun karjanhoito oli yleistä ja puhtaanapito heikkoa, muodostui tilanteesta
vaikea juomaveden puhtaana pysymisen kannalta.535 Talvisin oli mahdollista saada vettä
suurista avannoista, joita pidettiin sulina erityisesti tulipalojen varalta. Hämeenlinnassa
avanto oli Vanajan jäällä.536

Hämeenlinnassa joulukuussa 1876 syttynyt tulipalo sai riehua lähes vapaasti
sammutusveden puutteen takia, myös palohälytys oli myöhästynyt. Vesipula paheni
seuraavina vuosina entisestään.537 Ensimmäisen esityksen vesiongelman ratkaisemiseksi
laati agronomi M. Bremer valtuuston tilauksesta vuonna 1889. Hän ehdotti, että vettä
otettaisiin Ahveniston järvestä. Bremer selvitti korkeussuhteet Ahveniston järven ja
kaupungin välillä:

"Raatihuoneen ensimmäinen ulkoporras on tämän korkomittauksen mukaan 5,1 jalkaa
alempana kuin vedenpinta Ahveniston järvessä oli 3. päivä Toukokuuta 1889. Wanajavesi oli
taasen samana päivänä 29,2 jalkaa alempana kuin mainittu porras, tahi 34,3 jalkaa alempana
kuin Ahveniston järvi. Tuloksena korkomittauksesta on siis että vesi Ahvenistosta voi omalla
painollaan juosta alempana oleviin kaupungin osiin, mutta jos Ahvenistossa on lähteitä ja apu
vesiä siihen määrään että kaupungin vedentarve tulee tyydytetyksi, on ehkä mahdotonta muulla
tavoin tutkia, kuin että koetus johto, esim. 3 kymmenystuumainen tukki-torvi laitetaan, joka
tulee paljoa helpommaksi kuin rautainen ja maksanee 3 à 4 markkaa syleltä. Mitattu tie on
9100 jalkaa pitkä, vesijohto voipi kuitenkin vähän lyhentyä jos se johdetaan metsän läpi, jossa
mahdollisesti löytyy joku alempi paikka, jota voidaan seurata. Jos otaksutaan että torille on
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maailmansodan jälkeen, myöhempinä aikoina tosin lähinnä jäiden ottoa varten. Avantoja tarvittiin myös pyykinpesuun ja
huuhteluun. Vanajan avantoa oli auki pitämään palkattu kaupungin varoilla mies, joka myös sytytti paikan merkiksi lyhdyn
pimeän aikana.

537. Juuti & co 2000, s.17-28.
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9000 jalan tahi 1500 sylen matka, nousisivat kustannukset semmoisesta koetusjohdosta 4500 à
6000 markkaan. Kaupungissa pääjohdosta lähtevät sivu-haarat ja vesisäiliöiden laittaminen
jatkuvain tulipalojen, torielukkain juottamista varten y.m. lisäävät kustannuksia."538

Ahvenistosta siis olisi saatu vettä keskustaan. Ehdotus ja mittaukset eivät kuitenkaan
johtaneet vesilaitoksen rakentamiseen:

"Valmistava valiokunta […] ehdotti, että, koska luultavaa on, että kelvollista vesijohtoa, joka
tyydyttäisi koko kaupungin vesitarpeet ei ilman veden nosto konetta saataisi, tehtäisiin
täydellinen kustannusarvio siitä paljonko tällainen vesijohto tulisi maksamaan. Hyljättyänsä
valiokunnan ehdotuksen, päättivät valtuusmiehet ensi kokouksessa valita viisimiehisen
valiokunnan asiantuntevia miehiä, kaupungin lääkäri etupäässä, jonka tulisi antaa lausuntonsa
siitä onko mitään haittaa hautausmaan läheisyydestä vesijohdon rakentamiselle Ahveniston
järvestä ja onko tarpeeksi vettä mainitussa järvessä."539

Komitea kääntyi asiassa insinööri Huberin puoleen, joka esitti samassa yhteydessä myös
likaviemäriverkon rakentamista:

"[…] Insinööri Hubergin ehdotuksen mukaan vesijohdon rakentaminen Katumaan järvestä,
jossa olisi tarpeeksi kelvollista vettä, tulisi maksamaan noin 200000 markkaa. Mainitusta
järvestä olisi vesi johdettava omalla painollaan vesisäiliöön […], josta se omalla koneella olisi
pumpattavat kaupunkiin ja se vesi mikä ei tulisi käytetyksi nousisi Myllymäen kalliolle
rakennettavaan vesisäiliöön laskeutuakseen omalla painollaan kaupunkiin. Vuotuiset ylläpito
kustannukset nousisivat 8-9000 markkaan, jotka korvattaisiin niillä maksuilla, jotka kaupungin
asukkaat veden käyttämisestä suorittaisivat. Jos likaviemäritkin samalla rakennettaisiin
lisääntyisivät kustannukset 80000 markalla. Pumpun käyttämiseen tarvittavaa konetta voitaisiin
käyttää myöskin sähkövalaistukseen. Asia pantiin pöydälle."540

Huberin ehdotuksen korkeat kustannukset ilmeisesti säikyttivät valtuuston, eikä päätöstä
saatu aikaiseksi. Vuoden 1890 lopussa kauppias F. Kiuttu jätti edellistä tarkemman,
seikkaperäisen ehdotuksen vesijohdon ja viemäreiden rakentamiseksi:

"[…] lähetettiin valmistavaan valiokuntaan Herra Kiuttun ehdotus vesijohdon rakentamisesta
kaupunkiin eräästä Myllymäen vuoristosta löytyvästä lähteestä, mikä työ, jos likaviemärikin
samalla kertaa tehtäisiin, tulisi maksamaan kustannusarvion mukaan 181365 markkaa 75
penniä."541

Kiuttu ehdotti, että vesi otettaisiin Myllymäeltä Kuninkaan lähteestä, jonka vesi oli todettu
hyväksi ja riittäväksi:

"Vesi on itse hyvyydestään tämän kaltaista kuin Agrikultur och Handelskemiska Laboratorium
i Helsingfors, on tästä lauseen antanut […] Lähde veden ulos antaa tällä haavaa varmalla,
tarkalla mittauksella 21 kannua minuutissa […] ja vuorokaudessa (24 tun) 30240 kannua
[…]"542

                                                          
538. HKA, kaup.valt. saapuneet asiakirjat, no. 47/1889.
539. HKA, valtuusmiesten PTK 19.7.1889, § 9.
540. HKA, valtuusmiesten PTK 8.11.1889, § 25.
541. HKA, valtuusmiesten PTK 5.12.1890, § 10.
542. HKA, kaup.valt. saapuneet asiakirjat no. 104/1890.
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Kiuttu otti huomioon myös sammutusveden tarpeen ja ehdotti myös vesisäiliön
rakentamista:

"Kaikella tavalla käytettäviin tarpeisiin, vieläpä sanoen ruiskuissa ja palotarpeissa, tulisi
olemaan suureksi avuksi jos tämä työ kelvollisesti ja tarkkuudella järjestetään että rakennetaan
lähteen reunalle suurempi vesisäiliö joka ainakin tulisi sisältämään vähintäinkin noin 50000:ta
kannua vettä, joka äkkinäisessä palo ja muissa tarpeissa antais vettä runsaasti." 543

Yhteensä vesi- ja viemärilaitosten kustannukset nousivat ehdotuksessa yli 180 000
markkaan, mikä oli aivan liikaa valtuustolle. Sama lopputulos oli myös, kun Kiuttu ja
Huber 19.12.1890 ehdottivat kaupungin itäiselle ja eteläiselle rannalle rakennettaviksi
"pumppulaitoksia" ja laativat kustannusarvion. Valtuusto pani jälleen "asian pöydälle" eli
lykkäsi tulevaisuuteen.544

Terveydenhoitoasetuksen edellyttämä terveyshoitolautakunta kokoontui Hämeenlinnassa
ensimmäisen kerran elokuussa 1882, ja ensimmäinen alan määräyksiä valvova
viranomainen, terveyspoliisi astui virkaansa vuonna 1890.545

Kaupungin kasvaessa yleisten ja yksityisten kaivojen vesi ei enää riittänyt lisääntyvään
kulutukseen. Vesi alkoi olla laadultaan huonoa ja terveydelle vaarallista. Hämeenlinnassa
vuonna 1900 tarkastetuista 40 kaivosta vain seitsemän vesi oli ”jotenkin tyydyttävää”.546

Vastaava tilanne oli myös Tampereella.547 Hämeenlinnassa veden ominaisuuksia ja
hygieniaa koskevan uuden tiedon tuojista näkyvin oli kaupunginlääkäri V. Manner (1864–
1936).548

Huonon juomavesitilanteen takia lautakunta esitti vuonna 1901 valtuustolle rahaston
perustamista vesilaitosta varten, mutta tuloksetta.549 Kaivoja sen sijaan parannettiin ja
uusittiin:

"Kaupunginlääkäri Wihtori Mannerin ehdoitus, että kaupunkiin rakennettaisiin kaksi kaivoa,
toinen tähtipuistoon ruiskuhuoneen yläpuolelle ja toinen kansakoulutalon tontille ja
Terveyshoitolautakunnan sen johdosta antama lausunto, missä esiintuoduilla perusteilla
ehdotetaan, että uusien kaivojen rakentaminen tällä kertaa jätettäisiin sikseen, vaan sen sijaan
varustettaisiin kansakoulun tontilla oleva vanha kaivo sementti kehällä ja muutenkin
saatettaisiin asianomaiseen kuntoon yleisön käytettäväksi siten että portti Birgerjarlin kadulle
päin avattaisiin ja että kaivoa ympäröimä alue aitauksella kansakoulun pihasta eroitettaisiin; ja
päättivät Valtuusmiehet asiasta keskusteltua kaikin puolin hyväksyä Terveyshoitolautakunnan
edellä kerrotun ehdotuksen."550

                                                          
543. HKA, kaup.valt. saapuneet asiakirjat no. 104/1890.
544. HKA, kaup.valt. saapuneet asiakirjat no. 104/1890; valtuusmiesten PTK 19.12.1890, § 10.
545. Juuti & co 2000, s.17-28.
546. Manner 1910, s.5-7 1974, Hietala 1992.
547. Juuti & Katko, s.57.
548. Lääket. lis. Viktor Manner oli Oriveden kunnanlääkäri 1895-1899, Hämeenlinnan kaupunginlääkäri 1899 - 1913,

rahatoimikamarin pj. 1912 - 1913, Helsingin terveydenhoidon tarkastaja 1913 - 1917 ja lääkintöneuvos 1917 - 1931. Vuosia
1904 - 1913 kutsutaan Hämeenlinnan kunnalliselämässä Mannerin ajaksi. Hän oli aktiivisimpia vesilaitoksen perustamisen
ajajia ja johti vesijohtotoimikuntaa sen perustamisesta lähtien. Lisäksi tänä aikana kaupunginsairaalaa laajennettiin, torin yläosa
muutettiin puistoksi, keskustan rannat kivettiin, saatiin kaupunkiin terveydenhoito-ohjesääntö, kunnalliskoti sekä kiertävän
sairaanhoitajan virka. Manner tutki myös keuhkotautien esiintymistä Hämeenlinnassa, veden korkeuden vaihtelua
Vanajavedessä sekä käsityöläisammattikuntia, asunto-oloja ja kaivo- ja järvivesiä.

549. Juuti & co 2000, s.17-28.
550. HKA, valtuusmiesten PTK 20.5.1904, §10
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Seuraavina vuosina kartutettiin rahastoa vesi- ja viemärilaitoksen perustamista varten.
Myös talonomistajien yhdistys ajoi viemärilaitoksen perustamista:

"Rahatoimikamarille varattavaksi (v.1905) vesijohto- ja viemärilaitoksen hankkimista varten
kaupunkiin 10 000."551 "Lähetettiin Valmistusvaliokuntaan lausunnon antamista varten
Talonomistajainyhdistyksen kirjeessä viime Maaliskuun 29 päivältä (1906) […] ehdotus, että
anniskeluosakeyhtiön voittovaroista varattaisiin noin 20 à 30 000 markkaa
likaviemärirahastoon."552

Talonomistajien kiinnostusta kunnallisen viemärilaitoksen perustamiseen saattoi lisätä se,
että viemäröinnin vaihtoehdot olisivat tulleet talonomistajien maksettavaksi. Esimerkiksi
tynnyrijärjestelmä oli toteutettu Helsingissä vuonna 1904 ja muuallakin oli vastaavia
suunnitelmia.553

Vuonna 1908 teki insinööri H. Lilius suunnitelman ja ehdotti vedenottopaikaksi
Ahveniston järven eteläpuolella olevaa Ämmänsuo-nimistä notkoa, jossa oli pohjavettä
”ainakin 20 metrin vahvuinen kerros”. Vesi nousisi putkia myöten omalla paineellaan
betonisäiliöön, josta se nostettaisiin pumpuilla ylävesisäiliöön. Vesijohtotoimikunta pyysi
suunnitelmasta lausunnon Viipurin kaupungininsinööri B. Gagneurilta, joka puolsi
hanketta. Rakennustyöt aloitettiin huhtikuussa 1910. Yhdessä vesilaitoksen kanssa
valmistui myös viemärilaitos. Jälkimmäistä koskevassa suunnitelmissa otettiin huomioon
myös myöhemmin rakennettava jätevedenpuhdistamo ja siksi pääviemärit johdettiin
kaupungin pohjoispuolelle. Tällöin rakennettiin yksi jätevedenpumppaamo ja
paineviemäri. Hämeenlinnan vesi- ja viemärilaitos oli järjestyksessään kahdeksas Suomen
kaupunkien vesihuoltolaitoksista.554

Kaupunginlääkäri Manner oli terveyshoitolautakunnan ja vesilaitossuunnitelmia
käsitelleen vesijohtotoimikunnan keskeinen vaikuttaja. Hän ajoi laitoksen perustamista ja
korosti sen hyviä terveysvaikutuksia. Vesilaitoshanketta vastusti kuitenkin paikallinen
sanomalehti, Hämeen Sanomat. Tämä vastustus oli poikkeuksellista koko Suomessa.
Laitoksen perustaminen oli paljon varoja kysyvä hanke. Vesijohtotoimikunta lähti siitä
periaatteesta, että vesilaitosta ei tulla yleisölle tyrkyttämään. Se katsoi laitoksen tärkeyden
ja tarpeellisuuden niin hyvin tunnetuksi, että kysymys sellaisenaan puhuisi puolestaan
”ilman sivullisia apukeinoja”. Huonot terveydelliset olot ja vedenpuute olivat
kaupunkilaisille tuttuja, joten vesilaitossuunnitelmiin olisi kuvitellut suhtauduttavan
myönteisesti. Hämeen Sanomat kuitenkin vastusti kiivaasti vesilaitoksen
rakentamishanketta 1900-luvun puolelle tultaessa. Samanaikaisesti kaupungissa oli tehtävä

                                                          
551. HKA, valtuusmiesten PTK 28.4.1905, § 28
552. HKA, valtuusmiesten PTK 10.4.1906, § 11
553. Laakkonen 2001, s.94-99; Nygård 2001, s.32-38.
554. HKA, valt. PTK 25.9.1908, § 3; HLVL, Lilius 1908, Manner 1910, Juuti & co 2000, s.42-59. Berndt Gagneur (1874-1966). DI

Suomen Polyteknillisestä korkeakoulusta 1901. Viipurin, Joensuun ja Oulun kaupungininsinööri, itsenäinen konsultti,
pohjavesitutkija. Gagneur suunnitteli ja rakennutti Viipurin Liimatan pohjavesilaitoksen ja teki mm. opintomatkan Ruotsiin ja
Saksaan. Hän tutustui Saksassa ins. Thiemiin, joka oli tunnetuimpia pohjavesiasiantuntijoita. Erottuaan Viipurin
kaupungininsinöörin virasta Gagneur perusti Helsinkiin konsulttitoimiston, joka mm. suunnitteli ja valvoi Hämeenlinnan ja
Jyväskylän pohjavesilaitokset. Hän osallistui myös Helsingin kaupungin vesitoimikunnan työskentelyyn. Gagneur teki
pohjavesitutkimuksia 1916-17 Tampereen Vuohenojalla ja tutkimusten perusteella rahakamari ehdotti pohjavesilaitoksen
rakentamista. Kaupunginvaltuusto kuitenkin päätti hylätä hankkeen vetoamalla siihen, että asiantuntijat olivat erimielisiä
tutkimustuloksista. Karjalan kannaksella Gagneur porautti arteesisia putkikaivoja. Eläkkeellä ollessaan Gagneur siirtyi
välirauhan aikana linnoitustoimiston palvelukseen, ja hänen johdollaan tehtiin armeijalle putkikaivoja mm. Aunuksessa.
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myös muita suuria investointeja, joista kiireellisimmäksi katsottiin sähkölaitoksen
uudistaminen.555

Hämeen Sanomat 20.3.1908 kritisoi pääkirjoituksessaan vesijohtotoimikunnan tekemää
vesijohdon perustamisehdotusta. Se piti ehdotusta summittaisena ja heikosti perusteltuna:

”lausunto […] on […] niin summaperäinen ja umpimähkäinen sekä puuttuu kaikkia edes
suunnittaisia laskelmia laitoksen kannattavaisuudesta tai kannattamattomuudesta, seikka, joka
yhdessä terveyshoidollisten syitten ja laitoksesta kaupunkilaisten taloudessa koituvien
mukavuuksien vuoksi, on asiassa kaikkein tärkeintä, niin ettei sanottu toimikunta
vaivannäöllään ole tätä suuria varoja vaativaa kysymystä sanottavasti saanut käytännölliselle
tolalle. Mietinnöstä ei juuri pääse muusta selville kuin siitä, että laitos maksaa paljon […] ”

Myös käyttäjämäärien pelättiin jäävän pieniksi ja laitoksen koituvan kalliiksi niillekin
kuntalaisille, jotka sen tuomista eduista eivät pääsisi nauttimaan. Hämeen Sanomien
pääkirjoituksessa 22.4.1908 varsinkin veden hinta ja mahdolliset veronkorotukset
arveluttivat:

”[…] Eikä liene suunnitteluissa ajatustakaan johtaa vettä meidän työväen kaupungin osaan s. o.
Myllymäkeen, jossa kuitenkin suurin osa kaupunkimme työväestöä asuu. […] Meidän mielestä
piilee siinä kiireellisyydessä, jolla hallituspuolue asiaa ajaa aivan toiset näkökohdat ja ne ovat
ne, jotka kummittelevat uuden kunnallisasetuksen voimaan tulemisessa. Sillä onhan päivän
selvää että silloin nykyinen aivan yksinpuolinen raha ja viinavaltaan perustuva
kunnallishallitus silloin kokonaisuudessaan menettää yksinomaisen isännyytensä ja kunnan
asioihin määräämisvaltansa. Niin että ennen tätä aikaa olisi nyt kaupungin veron alaiset
saatavat kuormitettua niin raskailla kantamuksilla ettei vastaisuudessa ei ainakaan lähemmässä
tulevaisuudessa, voitaisi, tuon kansanvaltaisemman kunnallishallinnon puolelta, ryhtyä
mihinkään varoja kysyviin toimenpiteisiin. Sillä ei meidän tietääksemme ole Hämeenlinnan
asukkaista enempää työväestö kuin virka- ja porvarikuntakaan kärsinyt ensinkään sellaista
kunnollisen veden puutetta, joka pakottaisi kaupunkia noin vaan suinpäin tekemään sellaisia
ylivoimaisia uhrauksia veden hankkimiseksi kuin mitä kysymyksen alainen vesijohto tulisi
kaupungilta vaatimaan.”

Lehti vastusti vesilaitosta myös siksi, että ensimmäisessä suunnitelmassa ei ollut
Myllymäkeä mukana.556 Osin ehkä tämän kritiikin jälkeen toteutuneeseen suunnitelmaan
sisällytettiin myös pääosin työläisten asuttama Myllymäki, jonne tuli aluksi yksi vesiposti.
Nimimerkki Tiitus katsoi, että vettä oli riittävästi ilman vesilaitostakin:

”Veden puutetta ei ole täällä, ei juoma- että pesuveden. Joki kaartaa kaupunkia ja kaivot, jos
vain vähänkin niiden puhdistamisesta huolehditaan, tarjoavat terveydelle vaaratonta vettä yllin
kyllin. Tietysti olisi varsin mukavaa saada vesijohto jos varat riittäisivät ja jos ei, kuten nyt
tulisi tapahtumaan, johdosta pulppuava vesi koituisi vain herkuksi harvalukuisille varakkaille,
lystiksi, jonka kaupungin enemmistö saisi maksaa, mutta ei nauttia, paitsi ehkä joskus
maistiaisiksi hörpätä jonkun koko- tai puolruotsalaisen rikkaan miehen kyökistä.”557

                                                          
555. Manner 1910; Juuti & co 2000, s.34-40. Vielä 1800-luvun viimeisinä vuosina Hämeen Sanomat suhtautui vesihuollon

järjestelyihin pääasiassa myönteisesti, esim. Hämeen Sanomat 7.12.1888. Tämä muutos johtuu varsin pitkälle
puoluepoliittisista näkökohdista. Vuonna 1901 lakkautettu Hämäläinen sen sijaan suhtautui asiaan myönteisesti, esim.
Hämäläinen 1.12.1888. Hämäläinen alkoi ilmestyä 1858. Se lakkautettiin 1901. Hämeen Sanomat alkoi ilmestyä 1879.

556. Hämeen Sanomat 1.5.1908.
557. Hämeen Sanomat 22.5.1908.
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Vesilaitoksen alku heti avajaisjuhlien jälkeen näytti lupaavalta: Hämeen Sanomat kirjoitti
24.11.1910 myönteiseen sävyyn vesilaitoksen vihkiäistilaisuudesta ja piti vesijohtoa
edistysaskeleena kaupunkilaisten elämässä. Laitoksen tekniset ratkaisut osoittautuivat
varsin onnistuneiksi. Rahoituksessa mallia otettiin Lahdesta.558 Vesilaitoksen ohjesääntö ja
taksa hyväksyttiin valtuustossa 2.6.1911.559

Ennen vesilaitoksen perustamista lavantautia esiintyi lähes vuosittain, mutta laitoksen
valmistuttua varsinaisia epidemioita ei enää esiintynyt. Tähän vaikutti oleellisesti
pohjaveden käyttö vesilähteenä. Hämeenlinnan viemärilaitoksen alkutaival ei sujunut aivan
yhtä hyvin: jo 1920-luvulla alkoi kuulua valitusta korkeista huoltokuluista. Verkosto sen
sijaan kasvoi tasaisesti.560 Viemärilaitos oli tyypiltään protojärjestelmä, vaikkakin
teknisesti korkeatasoinen, kun taas pohjaveteen perustuva vesilaitos oli selkeä moderni
järjestelmä.

Vesilaitoksen kanssa samanaikaisesti järjestettiin palotoimea: näiden kahden vaikuttimet
hyvin pitkälti samat. VPK perustettiin Hämeenlinnaan vuonna 1873. Vuoden 1878
paloasetus määräsi kaupunkiin ns. yleisen palosammutuskunnan, jonka palomestarin
johdolla muodostivat kaupungin kaikki 20–50-vuotiaat miehet. Tämä palvelu oli yleiseen
asevelvollisuuteen verrattava kansalaisvelvollisuus, josta vain VPK:n jäsenet olivat
vapautettuja. Palovartijat vartioivat omana erillisenä joukkonaan katuja aina vakinaisen
palokunnan perustamiseen saakka.561 Palosammutuskuntaan kuuluivat kaikki miehet.
Hämeenlinnassa vuonna 1907 ruiskun numero 4 miehistöön kuuluivat mm. tohtori Manner
ja kirjailija Larin-Kyösti. Kun vesilaitosta ryhdyttiin rakentamaan vuonna 1909, oli sopiva
aika uudistaa myös palotointa. Palotoimikunnan puheenjohtaja L. J. Tötterman ehdotti
vakinaisen palokunnan perustamista, mutta valtuusto jätti asian pöydälle. Tötterman
hankki seuraavaksi Helsingin palopäälliköltä Gustaf Waseniukselta lausunnon. Wasenius
korosti, että kasarmoitu palokunta oli välttämättömyys Hämeenlinnalle. Tämän jälkeen
valtuusto myönsi määrärahan 20.1.1911. Palosammutuskunta ja palovartijajärjestelmä
lopetettiin uuden palokunnan järjestäydyttyä. Palokuntaan kuului aluksi 11 päätoimista
henkilöä. Tämä määrä riitti, koska vesilaitoksesta saatiin sammutusvettä nopeasti ja

                                                          
558. HLVL VK 1910, 1988 ja 2000; Juuti & co 2000, s.6. Vuoden 1910 vesijohdoista oli 1988 käytössä noin puolet ja 2001 yli 2,5

km. Varsinkin kuivaan maaperään asennetut putket ovat säilyneet erittäin hyvin. Entisillä pelto- ja niittymailla putkissa on
esiintynyt ulkopuolista syöpymää. Myös painetaso osoittautui oikeaksi, vasta 1940-luvun lopulla palolaitos alkoi valittaa liian
alhaisesta paineesta. Gagneur oli ehdottanut laitoksen yhteyteen 200 kuutiometrin vesisäiliötä, mutta koska Lahdessa hieman
aikaisemmin Kaupunkien Yleinen Paloapuyhdistys oli vaatinut vähintään 300 kuutiometrin säiliötilavuutta, päädyttiin lainan
varmistamiseksi suuremman säiliön kannalle. Lainaa saatiin 180 000 markkaa korottomana viideksi vuodeksi. Rahoituksessa
mallia otettiin mm. Lahden vesilaitoksesta: turvattiin edulliseen kaupunkien palovakuutusyhtiön lainoitukseen,
viinanmyyntivaroihin sekä metsän myyntiin. Manner 1910, s.38-40, 53; Asola 1999, s.65. Säiliötä ei voitu rakentaa parhaalle
paikalle, korkeimmalle kohdalle, koska maan omisti Ojoisten kartano. Koska riittävä pohjan korkeustaso oli kuitenkin
saavutettava, betonialtaistoa ei upotettu kumpareeseen, vaan se peitettiin hiekalla. Säiliön rakennuspiirrokset teki insinööri
Jalmari Castren, ja sen seinät olivat 30 cm vahvat ja sisäpuolella oli 40 mm asfalttikerros, joka oli vielä peitetty 10 cm
betonikerroksella. Urakoitsijana oli Richard Helanderin sementtivalimo Helsingistä.

559. HKA, valt. PTK 2.6.1911.
560. HLVL VK 1921.
561. Koskimies, s.337-343; Juuti, s.41-46, 96. Myös muissa Suomen kaupungeissa oli vastaava järjestelmä.
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varmasti. Aikaisemmin samaan työhön oli tarvittu satojen miesten joukko. Tämä ilmenee
kuvasta 3.4.562

Hämeenlinnassa paineistettu vesijohto ja vakinainen palokunta perustettiin muutaman
kuukauden välein. Yleisen sammutusvelvollisuuden ja luottamusmiesjärjestelmän
perustalta asukkaat olivat usein välinpitämättömiä tulipalon sattuessa. Vedenkannosta ja
kuljetuksesta ja sammutusvelvollisuudesta vapautuminen oli suuri helpotus
kaupunkilaisille. Se merkitsi kaupunkilaisille paitsi lisääntynyttä mukavuutta, myös
parempaa turvallisuutta terveellisemmän veden muodossa. Kaupungeille se merkitsi mm.
melko nopeasti kohentuvaa terveydellistä tilannetta ja kaupunkikuvan siistiytymistä.

Aluksi vesijohto ja palokunta palvelivat vain virallista kaupunkialuetta ja kaupungin
rajojen ulkopuoliset työläisasuinalueet olivat kauan ilman näitä elintärkeitä
peruspalveluita. Vesipula vallitsi ja paloturvallisuuden puutteesta kärsittiin vielä pitkään
vesi- ja palolaitosten perustamisen jälkeen myös kaupungin rajojen sisällä ydinkeskustan
ulkopuolella. Tilanne oli samanlainen myös monissa muissa kaupungeissa.563 Palvelujen
levittäytyessä kaupunki tasa-arvoistui myös turvallisuuden osalta.

Hämeenlinnan palokunnan toimittua viisi vuotta sen toimintakertomus kuvasi
kokemuksia seuraavasti:

”[…] Kuluneiden vuosien aikana on tultu huomaamaan, että se vähäinen menoerä, joka tästä
toimenpiteestä (vakinaisen palokunnan perustamisesta) lisääntyi kaupungille, on täydellisesti
korvattu sillä, ettei kukaan kaupunkilainen tarvitse pakollisesti enää kuulua vakinaiseen
palokuntaan, vaan saa olla rauhassa tulipalon sattuessa. Palokunnan järjestely sotilaalliselle
kannalle on myöskin tuottanut sen edun, että toiminta on tullut tehokkaammaksi, tehtävät ja
vartiopalvelus kirkontornissa toimitettu huolellisemmin sekä miehistö harjoitettu tehtävänsä
tasalle, joten se vesijohdon avulla kykenee täyttämään sen työn, minkä teki vanha useampia
satoja käsittävä ja kaupunkilaisista pakollisesti kokoonpantu vakinainen palokunta.”564

Hämeenlinnan terveydeysoloista ei löydy juuri mitään poikkeuksellista verrattuna
muihin kaupunkeihin ennen vesilaitoksen perustamista. Näin kova julkinen kritiikki ei siis
selity. Esimerkiksi Tampereen korkeapaineisen laitoksen perustamiseen verrattuna aika oli
kuitenkin toinen ja poliittiset kiistat kärjistyneempiä. Hämeen Sanomien kritiikistä
puoluepolitiikan takaa paistoi tyytymättömyys toteutustapaa ja suunnittelua kohtaan.
Vesijohtotoimikunnan valitsema ”ei tyrkytetä” –linja osoittautui arvostelun valossa
huonoksi. Kritiikin tarkkaa vaikutusta on vaikea arvioida, mutta Myllymäen ottaminen
mukaan suunnitelmaan saattoi osin olla sen ansiota. Varsinaisiin teknisiin ratkaisuihin,
vedenottopaikkoihin tms. kritiikillä ei ollut vaikutusta. Näiltä osin vastustus johtui tiedon
puutteesta.565

Vesilaitosta vastustava oppositio muodostui vanhasuomalaisista ja sosialisteista.
Suurlakon jälkeen valittu valtuusto taas oli perustuslaillisten Mannerin, Th. Böökin

                                                          
562. Koskimies, s.337-343; Juuti, s.41-46. Wasenius oli Suomen ensimmäisen vakinaisen palokunnan johdossa yhteensä 45 vuotta

ja kuten tämäkin tapaus osoittaa, riitti hänellä kiinnostusta ja intoa myös pääkaupungin ulkopuolelle. Hämeenlinnan uusi
vesilaitos osoittautui myös palotoimen kannalta onnistuneeksi. Esimerkiksi Tampereella matalapaineinen vesijohto ei riittänyt
sellaisenaan antamaan riittävää vedenpainetta tulipalojen sammutukseen, ja vasta korkeapainelaitos 1898 toi sammutuksen
kannalta riittävän paineen sinne, minne vesijohtoverkkokin ulottui –  ilman muuta apuvälinettä kuin palopostiin liitettyä letkua!
Tämä ei tietenkään poistanut erilaisten ruiskujen tarvetta. Myös näiltä osin Hämeenlinnan päätös rakentaa suoraan
korkeapaineinen vesijohto oli onnistunut. Näin säästyi selvää rahaa sekä kalusto- että miehistökuluissa.

563. Waris 1932, s.208. Esimerkiksi Helsingissä 1880-ja 90-luvuilla Sörnäisissä ja Kalliossa vastaava tilanne.
564. Koskimies, s.337-343.
565. Juuti & co 2000, s.34-40.
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(valtuuston pj.), Holmén, Rytkönen ja Skogsterit johtama. Vesijohtotoimikunta oli
perustuslaillisten käsissä. Työläisväestö oli pitkään siinä uskossa, että heidät jätettäisiin
ilman vesijohtoa, vaikka verotaakka tulisi kaikkien kannettavaksi. Myöhemmin
vastustuksessa oli kysymys pitkälti tiedon puutteesta ja veronkorotusten pelosta, jota
Hämeen Sanomat lietsoi. Vanhasuomalaisten motiiviksi Koskimies arvioi puoluekiihkon:
perustuslaillisten hankkeita oli vastustettava, olivatpa ne sitten millaisia hyvänsä.566

Kuva 3.4. Stierin valokuvaamon palo 2.3.1910

Etualalla ajuri vesitynnyreineen. Tällä menetelmällä vesi saattoi myöhästyä kohtalokkaasti.
Sammutusveden paine jäi riittämättömäksi ja myös organisaatiossa oli toivomisen varaa. Kuva
on Hämeenlinnasta, sillä yhtä hyvää kuvaa ei Tampereelta löytynyt. Valokuvaaja oli tässä
tapauksessa lähellä. (HKHM)

Vesilaitoksen perustaminen oli mittava hanke, joka vaikutti kaupungin taloudellisiin
oloihin ja muiden tärkeiden hankkeiden toteuttamiseen. Näin laitossuunnitelma altistui
kunnallisten rahavarojen käytöstä huolestuneen Hämeen Sanomien kritiikille.
Hämeenlinnassa ennen laitoksen perustamista vallinneet huonot terveysolot olivat
aiheuttaneet maaperän likaantumista ja pohjaveden pilaantumista asutuilla alueilla, ja
kaupunki oli tällaisissa oloissa hyvin altis kulkutaudeille. Olot eivät kuitenkaan olleet
poikkeuksellisen huonot verrattuna esimerkiksi Tampereeseen samassa tilanteessa.
Kaupunkiympäristö ja asukkaiden vointi parani, kun laitos aloitti toimintansa. Vesilaitos
oli moderni järjestelmä lukuun ottamatta viemäröintiä, jossa siinäkin oli modernin
                                                          
566. Koskimies, s.376-378.
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järjestelmän piirteitä. Mannerin ohella vesilaitosta perustamassa oli monia Suomen
vesialan keskeisiä asiantuntijoita kuten Huber, Gagneur ja Wasenius. Hanke toteutettiin
siis laajan asiantuntijaverkoston avulla. Suomen keskeiset asiantuntijat olivatkin varsin
liikkuvaa väkeä. Hämeenlinnan tapauksessa asiantuntemusta myös vietiin, sillä Manner
siirtyi myöhemmin Helsinkiin, missä hän mm. tutki rantavesien saastumista.
(Hämeenlinnan luokitus: modernin järjestelmän mukaisia piirteitä: hallinnointi- ja
huoltojärjestelmä, pohjavesi, mitattuun kulutukseen perustuva laskutus, vesisäiliö,
korkeapaine, erillisviemäröinti, palopostit, vakituinen palokunta. Protojärjestelmän
mukaisia piirteitä: ei jätevedenpuhdistusta.)

3.3. TAMPEREEN VESILAITOKSEN KASVUKAUSI

Laitos kasvaa

Tampereella vesijohtokomitea luovutti korkeapaineisen vesijohdon kaupungille 22.
marraskuuta 1898. Aluksi laitos toimikin odotetusti, mutta suodattimien poisjättö sekä
Näsijärven huononeva vedenlaatu heittivät varjon laitoksen päälle. Aluksi tätä ei huomattu
ja kaikki sujui hyvin. Aamulehti noteerasi luovutuksen Uutisia Tampereelta ja lähiseudulta
– palstallaan:

”Kaupungin vesijohtolaitosta katsomaan oli vesijohtokomitea kutsunut valtuuston,
maistraatin, rahatoimikamarin ja terveyshoitolautakunnan jäseniä. Kokoonnuttiin klo 12
pumppuhuoneelle, jossa kutsuvieraille näytettiin laitosta täydessä toiminnassa. […] Kun
vesijohtolaitos oli vieraille näytetty käytiin luteerilaisen rukoushuoneen luokse, jonnen
hälytettiin vakinainen palokunta; noin 4 minuttia hälytyksen jälkeen jo syöksähti
ensimmäinen vesisuihku ilmaan alempana olevasta palopostista. […] Siltarakennukselta
lähdettiin vakinaisen palokunnan asemalle, jossa katseltiin kalustot, vartiohuoneet,
miehistön asunnot sekä lopuksi miehistön harjoitusta, miten useiden tikapuiden avulla
noustaan monikerroksisiin taloihin. Tyytyväisinä näkemiinsä hajaantuivat vieraat täältä
kotiinsa ja jätettiin käynti Pyynikin säiliölle toistaiseksi.”567

Tuolloin 36 000 asukkaan kaupunkiin valmistunut laitos käsitti tulojohdon Näsijärvestä
kaupungin myllylle, siellä olevan pumppuaseman, 18 123 metriä vesijohtoa sekä yhden
ylävesisäiliön. Laitosta laajennettiin putkiverkoston osalta kaupungin kasvaessa ja
asutuksen laajentuessa. Työ saatiin loppuun hämmästyttävän vähin työtapaturmin ja lähes
budjetin mukaisesti. Vanhalla vesijohdolla oli uuden valmistuttua 89 tilaajaa. Aamulehti
seurasi uuden vesijohtolaitoksen toimintaa paitsi pikku-uutisilla, myös laajemmilla
kirjoituksilla. Mm. vesijohtotoimikunnan kertomus vuosilta 1897 ja 1898 julkaistiin
sanatarkasti Aamulehdessä.568

Kaikki näytti sujuvan hyvin ja käyttöönotto sujui suorastaan idyllisissä tunnelmissa ja
palopostista suihkunnut vesi tuntui pesevän menneet murheet pois mielistä eikä niitä
sanallakaan muisteltu Aamulehdessä. Huomattava on, miten kiinteästi aina vesilaitoksen
käyttöönottoon asti palotoimi liittyi mukaan vesikysymykseen. Tässä valossa tuntuukin
luonnolliselta, että vesilaitoksen käyttöönottotilaisuudessa vierailtiin paloasemalla
katsomassa sekä miehistön näytöstä että kalustoa.
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Vuonna 1899 vanhan vesijohdon liittyjämäärä kasvoi vielä yhdellä 90 tilaajaan, mutta
vuonna 1900 määrä oli ensimmäisen kerran laskussa: vuoden lopussa vanhalla vesijohdolla
oli enää 86 tilaajaa. Uusi vesilaitos sen sijaan kasvoi ripeästi. Vuoden lopulla sen verkosto
oli jo lähes 22 kilometriä pitkä. Seuraavina vuosina vanhan vesijohdon liittymämäärä
putosi tasaisesti uuden kasvaessa nopeaa vauhtia. Vuonna 1901 Vanhalla vesijohdolla oli
enää 77 tilaajaa, 75 tilaajaa vuonna 1903 ja 69 tilaajaa 1904. Myös kolmas pumppu
tarvittiin tässä vaiheessa. Se saapui jo vuoden 1903 puolella, mutta saatiin käyttöön vasta
vuodenvaihteessa. Vuonna 1904 kolmen pumpun kautta kulki vettä yhteensä 406 650 m3.
Asukasta kohden laskettu kulutus oli noin 28 litraa vuorokaudessa.569 Uusi laitos toimi siis
teknisesti odotetulla tavalla.

Vuonna 1905 vesilaitoksella oli "vedenottajia" eli asiakkaita570 479, joista kaupungin
laitoksia oli 24. Lisäksi vettä meni ilman mittaria yhteentoista vapaapostiin, mikä oli
merkittävä määrä kaupungin koko huomioiden, sekä kesäisin yhdeksään
mukavuuslaitokseen ja yhteen hevosten juottokaukaloon. Käytössä oli 490 vesimittaria,
jotka luettiin yhteensä noin 5 400 kertaa vuodessa. Neljä vuotta käytössä olleita mittareita
vaihdettiin puhdistettuihin ja tarkastettuihin 48 kappaletta. Jäätymään vuoden aikana pääsi
kolmen kuluttajan mittari. Mittarien toiminnasta ei tehty valituksia. Ylävesisäiliö
tyhjennettiin ja puhdistettiin kaksi kertaa. Kolmen pumpun kautta kulki vettä yhteensä n.
446 100 m3. Veden laskettu kulutus oli edellisvuodesta lisääntynyt noin 10 prosenttia.
Asukasta kohden se oli n. 29 litraa vuorokaudessa. Suurin vuorokausikulutus vuoden
aikana oli n. 2 500 m3 eli 29 litraa sekunnissa (joulukuun 11. päivänä) ja pienin kulutus n.
580 m3 eli seitsemän litraa sekunnissa (maaliskuun 26. päivänä). Vesijohtoverkko oli
vuoden lopussa jo 27 kilometriä pitkä. Vanhan vesijohdon tilaajamäärä oli tuolloin
laskenut 68 tilaajaan.571

Vuonna 1906 asiakkaita oli 514, joista maksavia 489. Vesijohtoverkkoa oli tällöin 28
kilometriä. Vuoden aikana sattui kaksi vuotoa johtoverkossa: Helenankadulla katkesi 50
mm putki ja Satamakadulla 30 mm lyijyinen talojohto. Ylävesisäiliö tyhjennettiin ja
puhdistettiin kaksi kertaa. Vesimittareita luettiin n. 6 200 kertaa ja neljä vuotta käytössä
olleita mittareita vaihdettiin puhdistettuihin ja tarkastettuihin 36 kappaletta. Vuoden aikana
vesimittarien toiminnasta tehtiin kaksi valitusta, mutta tarkastuksessa ne todettiin oikein
toimiviksi. Veden kulutus oli vuodessa lisääntynyt n. 40 000 m3 eli n. 10 prosenttia.
Asukasta kohden se oli n. 49 litraa vuorokaudessa. Nousu edellisestä vuodesta oli huima.
Suurin vuorokausikulutus vuoden aikana oli 3 440 m3 eli n. 40 litraa sekunnissa
(tammikuun 19. päivänä, jolloin Tampereen Osake-Pankin talossa riehui tulipalo) ja pienin
kulutus n. 600 m3 eli seitsemän litraa sekunnissa (tammikuun 6. päivänä).572 Mittarien
kautta yksityisille myyty vesimäärä oli 623 000 m3. Kaupungin omat laitokset käyttivät
110 000 m3 (osaksi arvion mukaan), joten mitattu kulutus oli yhteensä n. 734 000 m3. Kun
pumput nostivat vettä 748 800 m3, erotus 14 800 m3 meni tulipalojen sammuttamiseen,
vuotoihin yms.573

                                                          
569. KTK 1905, s.16-26, TKVL VK 1899-1904.
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Vuoden 1907 lopussa vesijohtoverkkoa oli 29 kilometriä. Tämä oli myös vanhan
vesijohdon viimeinen toimintavuosi, sillä sopimukset loppuivat 27.9. Vuonna 1908
kaupungin asukkaista jo 90 prosenttia käytti uuden vesilaitoksen vettä.574

Uudella laitoksella oli myös toimivalle laitokselle välttämätön korjauspaja, joka sijaitsi
kaupungin varaston vieressä. Vesilaitoksella oli myös paja. Verstas valmisti avainjatkot,
erilaiset tukiraudat ja palopostit, sekä teki laippaosien rei´itykset, jne. Vesijohtojen
liitoksissa tarvittavan lyijyn paloittelu sulatuspataan sopivaan kokoon työllisti melkoisesti.
Lyijyä kului vuodessa noin 20 000 kiloa. Lyijyharkko painoi n. 45 kiloa, joka täytyi katkoa
6–7 palaan, jotta tämä mahtuisi lyijypataan. Korjaamo palveli myös kaupungin muita
laitoksia: koulukeittolan teräsvispilän ja päiväkodin yöastian korjaamisesta eläintarhan
apinahäkin paikkaamiseen ja Katuosaston suoja-aidan tekemiseen.575 Vaikka lyijyä
käsiteltiin hyvin suuria määriä, ei raportoituja lyijymyrkytyksiä löydy. (Luokitus:
modernin järjestelmän mukaisia piirteitä: hallinnointi- ja huoltojärjestelmä.)

Kasvun ongelma: lavantautiepidemia

Tampere asukasmäärä nousi nopeasti teollisuuden kasvun myötä. Väkiluku oli vuonna 1835
henkikirjojen mukaan 1 522 henkeä, von Nottbeckin 1865 ehdotuksen aikoihin 4 893,
Ahlbergin tehdessä vuonna 1880 ehdotuksensa 13 434 ja vuonna 1900 jo 33 823
henkeä.576

Kaupungin nopea kasvu ja tihenevä asutus nostivat nopeasti monet terveydenhoidolliset
kysymykset esiin. Vesi- ja viemäritekniikan puuttuessa ennen laitoksen rakentamista maaperä
saastui ja vesi kaupungin kaivoissa pilaantui juomakelvottomaksi. Kasvava väestö tarvitsi yhä
enemmän hyvälaatuista vettä, jonka lisääntyvä teollisuus ja asutus pilasivat.577 Teollisuuden
jätevedet eivät kuitenkaan herättäneet vielä pitkään aikaan kiinnostusta, vaan huomio
keskittyi muihin ongelmiin. Aamulehdestä löytyi koko tarkasteluajanjaksona vain
muutama maininta asiasta. Yhdyskunnan jätevedet muodostivat tässä vaiheessa
suuremman uhan terveydelle kuin teollisuuden jätevedet.578

Vesiongelman laajuutta kuvaa se, että vielä vuonna 1883 Tampereen yksityisistä kaivoista
oli saatavissa hyvälaatuista vettä, mutta jo muutaman vuoden kuluessa tilanne oli huonontunut
niin, että pilaantuneita kaivoja ryhdyttiin jo sulkemaan. Vuonna 1885 tutkittiin 23 kaivon vesi
ja tulos oli huolestuttava. Tarkastaja Ernst Löhtnerin mukaan vain kolmen kaivon vesi oli
hyvää, loppujen joko osaksi lika-aineiden saastuttamaa tai kokonaan pilaamaa. Tilanne oli
vuosikymmenen kuluttua entisestään huonontunut: tutkituista 366 kaivosta ainoastaan 26
kaivon vesi luokiteltiin hyväksi.579

Veden niukkuuden lisäksi kulkutaudit vierailivat säännöllisesti kaupungistuvassa
Suomessa. Hygienia oli puutteellista ja sairastuneet ihmiset levittivät ulosteissaan tauteja.
Jätevedet valuivat pitkin ojia ja katuja ja päätyivät vesilähteisiin, kuten kaivoihin. Pelätty
kolera iski 1800-luvulla maamme kaupunkeihin. Terveyslautakunnat tutkituttivat kaivoja
1800-luvun lopussa myös muissa kaupungeissa. Tulokset olivat hyvin lohduttomia:
Turussa 20 tutkitusta kaivosta neljän vesi oli hyväksyttävää, ja Helsingissä 82 kaivosta
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löytyi kuusi kaivoa, joiden vesi oli juomakelpoista. Koleran tie Suomeen saatiin tukituksi
mm. karanteenin avulla viime vuosisadan lopulla, mutta kulkutaudit eivät loppuneet siihen.
Kaupungit tahtoivat säästää, ja valitettavasti ne säästivät myös vesilaitosten
rakentamisessa. Vedenottamo sijoitettiin mieluummin kaupungin välittömään läheisyyteen
ja usein raakaveden käsittelylaitos jätettiin rakentamatta. Joskus viemärit rakennettiin
yläpuoliseen vesistöön, mitä ei luonnollisesti pitänyt tehdä.580

Kaupungin huonot terveysolot näkyivät kuolleisuusluvuissa. Lavantauti ja monet muut
tartuntataudit olivat yleisiä. Tampereen kaupungin asukkaiden kuolleisuus oli 1800-luvun
lopulla suurempi kuin kuolleisuus maan muissa kaupungeissa keskimäärin. Asuntojen ahtaus
ja yleisen hygienian puutteet merkitsivät sairauksien yleistymistä. Kulkutaudit erityisesti
työväenalueilla olivat tavallisia. Esimerkiksi Helsingin ja Turun rakennustavoista poiketen
asunnot oli rakennettu siten, että eri kotitaloudet käyttivät yhteistä keittiötä ja suurella osalla
asukkaista oli yhteinen käymälä.581

Tampereen kaupungin nopean kasvun vuoksi oli välttämätöntä kehittää terveydellisiä oloja.
Aluksi kehitys oli kuitenkin terveydelliseltä kannalta huono: kaupungissa puhkesi vuonna
1887 laaja lavantautiepidemia. Kaupungin kaivovesi oli pahasti saastunutta, ja käynnissä
olevat viemäröintityöt lisäsivät taudinaiheuttajien pääsyä kaivoveteen. Tampereen
terveydenhoito-lautakunta kehottikin asukkaita käyttämään epidemian aikana Näsijärvestä
johdettua ns. vanhan matalapaineisen vesijohdon vettä, jonka Turun kaupungin kemiallisen
tarkastustoimiston johtaja E. Löhtner oli todennut tartunta-aineista vapaaksi. Vain pienellä
osalla kaupungin väestöstä oli mahdollista hankkia vesijohtovettä, sillä kaupungin noin 700
talosta vain 10 prosenttia oli liitetty vanhan vesijohdon piiriin.582

Tampereella vuonna 1909 tehty mittava vähävaraisten asuinolotutkimus osoitti, että 2178
asunnon keittiössä oli vesijohto, 3 958 asunnon taloissa vesijohto tuli pihaan ja 552
asuntoa käytti kaivojen vettä. Yhteiskäymälöitä oli vielä yli 6 100 asunnolla.583 Tässä
kaupungin tilaamassa tutkimuksessa G. R. Snellman apulaisineen keräsi 14.12.1908 –
13.2.1909 tiedot kaikkiaan 8 712 asunnosta sekä 1 331 yhteiskeittiöstä. Tutkituista
asunnoista n. 81 % käytti yhteiskäymälää ja 19 % yksityiskäymälää (ks. taulukko 3.4.).
Vesivessaa ei vähävaraisten asunnoista löytynyt lainkaan.

Vedentulo asuntoihin onkin hankalampi laskettava. Snellmanin tutkimuksessa mainitaan
vesijohdon löytyvän lähes 40 prosentista keittiöistä (2 178 kappaletta), vesijohto tai kaivo
mainitaan kuitenkin vain 7083 asunnon kohdalla. Mikäli tätä pidetään asuntojen
kokonaismääränä, vesijohto tuli keittiöön 31 prosentista asunnoissa, vesijohto oli pihalla
59 prosentilla asunnoista ja vetensä pihakaivosta otti n. 10 prosenttia asunnoista. Mikäli
kuitenkin asuntoja oli yhteensä 8 712, jäisi 1 629 asuntoa täysin ilman vettä omasta
pihapiiristä. Tällöin vesijohto olisi keittiössä 25 prosentilla, vesijohto pihassa 48
prosentilla, pihakaivosta vetensä ottavia olisi 8 prosenttia ja kauempaa kannetun veden
varassa olisi 19 prosenttia asunnoista. Joka tapauksessa yleisintä oli, että vesijohto oli
pihalla, toisiksi yleistä oli vesijohto keittiössä ja harvinaisinta se, että vesi otettiin
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pihakaivosta. Harvinaisinkaan vaihtoehto ei kuitenkaan ollut kovin poikkeuksellista, sillä
noin 8–10 % laskentatavasta riippuen otti vetensä pihakaivosta.584

Vesijohto yleistyi työväestön asuinalueilla myös Helsingissä hitaasti, mutta 1800- ja 1900-
lukujen vaihteessa vesijohto oli jo syrjäyttänyt kaivot. Vesijohto oli aluksi tontilla, mutta ei
asunnoissa, joten kyseessä oli kaivomainen vedenottopiste, "raana" tai "rana"585 kuten
Tampereella, Lahdessa, Hämeenlinnassa ja muuallakin. ”Vesisankko uunin nurkassa oli
työläiskodin vesijohto”, silakkatynnyri toimi laskiämpärinä, joka tyhjennettiin pihan
laskikaivoon. Vastaava käytäntö oli monessa kaupungissa käytössä reuna-alueilla hyvin
pitkään. Esimerkiksi Lahdessa niinkin lähellä keskustaa kuin Asemantaustan kaupunginosassa
vesi otettiin pihan kaivosta, joka kuului vesijohtoverkkoon, ja jätevedet vietiin viemäriin
yhteydessä olevaan laskikaivoon vielä 1970-luvun puolivälissä.586

Vaikka Tampereen uusi vesilaitos toimi alkuvuosinaan teknisesti ja organisatorisesti
hyvin ja odotetulla tavalla, oli vesijohtoveden laadussa edelleen toivomisen varaa. Kasvu
ei ollut ongelmatonta, kuten ensimmäisinä toimintavuosina oli näyttänyt. Idylli alkoi
särkyä, kuten Aamulehti kuvaili vuonna 1909:

"Vesijohtovedessämme on lavantautibasilleja. Sellainen tieto on hiljan saapunut
kaupunkiimme. Onnea, tähän asti ei ole tiedonpuutteen vuoksi voitu tehdä mitään. Ei voitu
eristää sairaita, kun ei tiedetty mistä sairaus johtui. Oliko ensimmäinen sairas saanut
tartuntansa lavantautisen ennen käyttämistä vaatteista tai siperialaisesta voista. Mutta, kuinka
tuo ensimmäinen saastutti toisia ja kuinka tartunta-aine siitä saatiin leviämään koko
kaupunkiin, se on onnellisesti nyt kaupungin tiedossa. Allekirjoittaneellakin eilisestä asti. Sillä
vasta eilen sain suureksi hämmästykseni tietää, että Näsijärveen, josta vesijohtovesi otetaan
johdetaan myös likaviemäreitä. Mahtoiko terveyshoitolautakuntakin sen vasta eilen saada
tietää? Tekisi mieli niin uskoa. Miksipä he muutoin olisivat Helsingissä tutkituttaneet vettä.
Eikö järki olisi heille sanonut, että kunnallissairaalasta on muun hyvän ohella täytynyt valua
juomavesialtaaseemme miljoonia lavantautibasilleja ja että muutkin Näsijärveen avautuneet
lokaviemärit ovat siihen armotta tuoneet lisää samaa ainetta."587

                                                          
584. Tämä lukumääräero vesijohdollisissa asunnoissa verrattuna tutkittujen asuntojen kokonaislukuun voi selittyä yhteiskeittiöillä.

Nimittäin jos yhteiskeittiöitä olisi juuri noissa puuttuvissa 1629 asunnossa, ja niissä olisi vesijohto keittiössä, saataisiin
prosenttiluvuiksi: vesijohto keittiöissä 44 prosentilla, vesijohto pihassa 48 prosentilla, pihakaivosta vetensä ottavia olisi 8
prosenttia.

585. Ks. liite 1.
586. Waris 1932, s.185, 245-252; Juuti S, HT 15.12.2000.
587. AL 31.1.1909 otsikolla Tiedon puutteesta nimim. Ihmettelevä.
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Taulukko 3.4. Tampereen vähävaraisten asuinolot 1909:
                         vedensaanti, käymälät, ullakko, kellari, pesutupa
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Tampere
1.kaup.osa 62 198 45 20 285 303 11 126

2.kaup.osa 73 228 0 39 263 284 12 109

3.kaup.osa 245 224 3 197 276 426 172 258

4.kaup.osa 114 1126 79 96 1284 1366 43 284

5.kaup.osa 121 434 46 89 524 607 62 152

6.kaup.osa 227 133 25 183 217 336 176 238

8.kaup.osa 0 2 0 5 33 29 3 24

9.kaup.osa 38 234 15 16 517 509 59 129

10.kaup.osa 129 66 112 89 475 472 27 143

11.kaup.osa 161 186 27 122 366 373 21 175

12.kaup.osa 249 46 0 134 177 277 70 86

13.kaup.osa 0 0 24 0 100 100 0 0

14.kaup.osa 305 260 14 192 471 626 3 358

15.kaup.osa 175 371 75 31 618 640 2 190

16.kaup.osa 215 450 82 224 533 750 47 226

17.kaup.osa 64 0 5 37 32 69 49 63

Yhteensä 2178 3958 552 1474 6171 7167 757 2561

Pirkkala
Pispala 12 224 86 123 539 581 100 45

Tahmela 0 0 29 29 130 159 21 18

Yhteensä 12 224 115 152 669 740 121 63

Messukylä
Järvensivu 0 0 44 33 213 245 28 16

Kaikki yht. 2190 4182 711 1659 7053 8152 906 2640

Vähävaraisten asuinoloja kartoitettiin myös Tampereen ulkopuolisissa Pirkkalan Pispalassa ja
Tahmelassa sekä Messukylän Järvensivulla. Ne kuuluivat selkeästi Tampereen talousalueeseen
vaikka eivät vielä olleetkaan osa virallista Tampereen aluetta.
Lähde: Snellman, Tutkimus vähävaraisten asunto-oloista vuonna 1909. Tiedot kerätty
14.12.1908–13.2.1909 yhteensä 8712 asunnosta sekä 1331 yhteiskeittiöstä.



170                                                                  KAUPUNKI JA VESI

Taulukko 3.5. Lavantautiin sairastuneet ja kuolleet Tampereella vuosina 1887–1921

Vuosi Sairastuneet Kuolleet Keskiväkiluku Kuolleita
/ 1000 asukasta

1887 369 33 15369 2,15

1888 48 11 15976 0,69

1889 36 5 16804 0,30

1890 126 21 19068 1,10

1891 122 12 21138 0,57

1892 13 2 21858 0,09

1893 24 3 22533 0,13

1894 15 2 23351 0,09

1895 16 7 24673 0,28

1896 66 6 26194 0,23

1897 67 9 28218 0,32

1898 170 6 30403 0,20

1899 280 20 32585 0,61

1900 193 18 34187 0,53

1901 394 17 34463 0,49

1902 66 6 34374 0,17

1903 31 5 34636 0,14

1904 32 1 35322 0,03

1905 105 7 36196 0,19

1906 82 4 36840 0,11

1907 39 7 37525 0,19

1908 475 17 37913 0,45

1909 542 36 37946 0,95

1910 64 7 38152 0,18

1911 129 12 38366 0,31

1912 152 9 38714 0,23

1913 86 13 39231 0,33

1914 90 16 40044 0,40

1915 147 6 40664 0,15

1916 3 157 273 40872 6,68

1917 114 10 40916 0,24

1918 62 12 39570 0,30

1919 22 5 39903 0,13

1920 75 4 41408 0,09

1921 31 1 42177 0,02

Lähde: af Hällström 1912, s.9; THL VK 1910-1921. Kuolleisuusluku on laskettu henkikirjojen
keskiväkiluvusta. Todellinen väkiluku oli hieman suurempi. Vuoden 1887 korkealle
lavantautikuolleisuusluvulle selitys löytyy aikalaisten mukaan viemäritöiden aiheuttamasta
väliaikaisesta olosuhteiden huononemisesta. Sen jälkeen vasta vuosi 1909 erottuu selkeästi
huonompana. Vuosi 1916 on aivan omaa luokkaansa kolme kertaa korkeammalla
kuolleisuusluvulla kuin edellinen huippu vuonna 1887. Maailmanlaajuisesti luvut ovat
korkeita, mutteivat mitään ennätystasoa. Samanlaisia lukemia löytyy Hampurista 1800-luvulta.
Siellä paha lavantautiepidemia sattui 1886-87, jossa keskimääräinen kuolleisuusluku kipusi
10,9 promilleen. Syykin oli samanlainen kuin Tampereella: kattava vesijohtoverkosto jakoi
käsittelemätöntä pintavettä suoraan Elbe-joesta, jonne puhdistamattomat asutusjätevedet
laskettiin. Evans, s.190-194.
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Ongelmat veden laadun suhteen eivät siis olleet hävinneet uuden vesijohdon myötä.
Aamulehdessäkin tiedettiin ongelmien syy, mutta parannusta asiaan ei ollut luvassa.
Verkosto kasvoi hitaasti, vuonna 1910 sitä oli 30 kilometriä.

Näin muisteltiin elämää 1900-luvun alun Amurissa:

”Amurissa […] asukkaat omaksuivat sellaiset elämäntavat, joissa saattoi olla hyvin vähän
poikkeavaa naapuritalon tavoista. Särkänkatu 18 asukkaatkin edustivat ulospäin tyypillistä
amurilaisuutta, mutta pienessäkin yhteisössä on aina erilaisia yksilöitä, jotka jollakin tavalla
eroavat toisista. Amurimaahan rakennettiin vesijohdot ja viemärit 1895, mutta se ei
tarkoittanut sitä, että vesi olisi tullut huoneisiin ja mennyt edelleen likavetenä viemäriin.
Vesijohto oli pihalla jossain seinustalla, josta jokainen haki ämpärillä tarvitsemansa veden.
Ulkorakennuksen yhteydessä oli likakaivo, jonka kantena oli reijitetty rautalevy. Siihen sai
kaataa keittiöstä palautettavat vedet. Kiinteät keittiöjätteet ja kahvinporot ym. sai heittää
sontaruumaan. Käymälä- eli pikkula-asiat oli hoidettava ulkorakennuksen huusissa. Pihamaa
oli varsinkin lapsen silmin katsottuna avara ja sopiva paikka monenlaisiin leikkeihin.
Leikkipaikat olivatkin tarpeen, sillä pienessä osakeittiön kamarissa tilaa leikeille
monilapsisissa perheissä ei juuri ollut. […] Siitä ohjaankin kulkuni Suokadulle katsellen
kadun varren uusia taloja. Eivät taida niiden asukkaat tietää, että niillä vaiheilla aikoinaan
menehtyi kymmeniä nuoria suolisto- ja lavantauteihin koska kadulla ja kellarissa seisoi
likainen vesi, jota myös kaivot sisälsivät. Pahin haitta hävisi heti, kun alueelle tulivat
viemärit ja vesipostit. […] Uutta katsellen ja menneitä muistellen palaan omaan kennooni
kerrostalossa. Täällä ei tunnu vetoa. Ei ole vesi aamuisin ämpärissä vahvassa jäässä, eivätkä
kalise hampaat aamuisin pukeutuessa. Kaipa nykyisen Amurin asukkaan olo entisen olon
voittaa.”588

Edellinen muistelija kuvaili tarkasti vesijohto- ja käymäläasiat, ämpärijärjestelmästä ei
suinkaan heti päästy eroon vesilaitoksen perustamisen jälkeen. Ämpäriä käytettiin edelleen
veden kantamiseen vesijohdosta, joka sijaitsi pihalla. Toisella ämpärillä kannettiin
jätevedet ulos likakaivoon ja kolmannella ruoanjätteet sontaruumaan. Vain varakkaimmilla
oli vesijohto sisätiloissa. Kuten vuoden 1909 taulukosta (3.4.) käy selville, veden otto
pihan vesijohdosta oli yleisintä. Samoin yhteiskäymälä oli huomattavasti yleisempi (81 %)
kuin yksityiskäymälä (19 %). Myös mielikuvat seutujen kuivamisesta viemärin myötä ja
tautien häviäminen täsmäävät.

Veden nosto kaivosta tai sen otto pihapostista ja kanto keittiöön, pesutupaan tai
kylpyhuoneeseen oli raskasta työtä kaupungeissa vielä 1900-luvun alussa. Vettä tarvittiin
pienissäkin talouksissa paljon juomiseen, ruuanvalmistukseen, henkilökohtaisen hygienian
hoitoon, astianpesuun, pyykinpesuun (ks. kuva 3.11.), siivoukseen ja jopa karjan
juotavaksi. Jätevesi oli myös kannettava ulos ensin kompostiin tai ojaan, myöhemmin
viemärilaitosten tultua pihan ritiläkantiseen viemäriin tms. järjestelmään. Vesi- ja
viemärilaitoksen tulo kaupunkiin poisti vähitellen tämän kantotyön.589

Vaikka kaupungissa oli vesilaitos, oltiin osassa taloja keskustassakin ilman
vesijohtovettä. Vettä haettiin vanhaan malliin kaivoista ja myös koskesta, jonka rannalla
oli useita laitureita. Kyttälässä kaikilla ei ollut edes kaivoa, joten vesi oli haettava koskesta
kunnes vesilaitoksen vettä alettiin saada. Tällainen vedenottopaikka oli mm. Sohlmanin
saunan rannassa:

                                                          
588. Ruohonen, s.14-15, 141-143.
589. Lepistö, s.158; Kanerva 1967, s.106-107.
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"Ei siinä ensimmältä mitään prykää (laituria) ollu, viimeiseltä sitten jo tehtiin. Ei siinä muuta
ollu kuin kaks lautaa rinnan. Kun oikeen vaikee oli päästä mäkee, mentiin Suulmannin pihan
läpi. Mennä sopi Suulmannin ja Vanuunin mamsellin talojen välitse. Ei siinäkään prykää ollu.
Lautoja oli pukkien päällä. Meirän oikee ottopaikka oli kyllä Suulmannin toisella puolella.
Mutta mentiin mistä paremmin päästiin. Suulmanni piti Vanuunin mamsellin puolella hyvää
tietä, kun saunaväkee kulki. Mutta toisella puolella ei kukaan pitänyt. Talvellakaan ei kukaan
luonut tietä. Väki sai tallata ja mennä sai kuinka pääsi. Siitä otti vetensä koko kulmakunta. Ei
kenelläkään ollu kaivoo." 590

Lämminvesijohto puuttui aluksi varakkaistakin talouksista: vesi kuumennettiin hellalla tai
käytettiin hellan kuumavesisäiliötä. Suomessa tulivat vuosisadan vaihteessa käyttöön myös
suuret vesiboilerit ja puuhellat, joiden sisällä kiersi vesijohto. Käytössä oli astian-
pesupöytiä, joiden puisen pöydän käännettävän kannen alla oli kaksi allasta. Altaiden
pohjissa olevista rei´istä vesi laskettiin pöydän alla olevaan ämpäriin. Myöhemmin
keskuslämmitys toi mukanaan lämminvesijohdot.591 Asuntojen varustetasosta on
tarkempia tietoja taulukossa 3.3. Henkilökohtaista hygieniaa varten pesuvettä
kuumennettiin saunan padassa, jos pataa ei ollut, piti saunojan kantaa mukanaan sekä
kylmä että kuuma vesi:

"Saavissa usein pesimme. Pesän eressä oli saavi ja siinä oli lysti olla. Pienemmästä
isompaan peseyryttiin. Minä olin aina nuoremman veljeni jälkeen ja sitten vanhempi
veljeni. Likasta vettä otettiin pois ja puhrasta lisättiin. Joka viikko saunassa käytiin talvella.
Uuressa kaupungissa (eli Tampereen kaupunkin rajan sisäpuolella) oli melkein joka talossa
puusauna. Lintellin talossa kävimme saunassa. […] (saunalle vietiin mennessä) toisella
ämpärillä kylmää ja toisella kuumaa vettä […]" 592

Tampereen ongelmat myöhemmin ajateltuna eivät ole mitenkään ainutlaatuisia. Vastaavia
ongelmia on yli sata vuotta myöhemmin edelleen monessa maassa. Mutta suurin ongelma oli
vielä puhkeamatta. Ympäristön ongelmat pahenivat jätevesien valuessa puhdistamattomina
Tampereen juomavesialtaaseen ja katastrofi oli edessä. Varoitus oli saatu vuosina 1908–1909
riehuneessa lavantautiepidemiassa, mutta vielä pahempaa oli luvassa. Vuoden 1916 puolelle
painottunut lavantautiepidemia oli Suomen olosuhteissa poikkeuksellisen voimakas.
Voidaankin puhua ympäristökatastrofista, joka aiheutti peruuttamatonta tuhoa. Vesi- ja
viemäritekniikan yleinen kehitys oli muualla pääasiassa laskenut lavantautiin sairastuneiden ja
kuolleiden lukumäärää, mutta tilanne Tampereella oli menossa pahempaan suuntaan
Näsijärven saastuessa. Lavantauti iski vesilaitoksen verkoston kautta ja pääsi näin leviämään
poikkeuksellisen laajalle.593 Esimerkiksi Helsingissä lavantauti oli nopeasti vähentynyt
pääasiassa vesi- ja viemärilaitoksen ansiosta. Lavantautitilastot Helsingissä vuosien 1911–
1915 kohdalla näyttivät jo valoisilta verrattuna aikaisempaan.594 Lavantautiin kuolleita 1000
henkeä kohti:

                                                          
590. Kanerva 1967, s.107. Laitureilla myös pestiin ja huuhdeltiin pyykkiä.
591. Lepistö, s 158-159.
592. Kanerva 1967, s.107. Vilhelmiina Heldan muistelmia.
593. Koskinen 1995, s.46-49,76: Tässä yhteydessä lavantautiepidemiaa käsitellään vain varsin lyhyesti, kattavan kuvan aiheesta M.

Koskisen pro gradusta (1995).
594. Waris 1934, s.106-107.
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"vuodet kuolleisuus
1881-85 0,57
1886-90 0,32
1891-95 0,24
1896-1900 0,1
1901-05 0,12
1906-10 0,14
1911-15 0,02
1916-20 0,05"

Lavantautikuolleisuuden osalta tilanne Helsingissä oli huomattavasti Tamperetta parempi
varsinkin tultaessa 1900-luvun puolelle. (ks. Tampere taulukko 3.5.)

Jo vuonna 1909 Näsijärvestä otetun veden tiedettiin sisältävän lavantautia aiheuttavia
"tyyfusbasilleja" eli Salmonella typhi -bakteereita. Vuonna 1916 tautiin sairastuneiden
määrä 1000 asukasta kohden ylitti kolminkertaisesti vuoden 1887 lavantautiepidemian
määrän, jolloin kaupungissa ei vielä ollut viemäröintiä ja suuri osa väestöstä käytti
huonolaatuista kaivovettä.595

Vesijohto- ja viemäriverkostot loivat vähitellen perustaa nykyiselle hygienialle. Luultiin,
että vesiongelma oli jo ratkaistu, mutta edessä olivatkin jätevesien aiheuttamat uhat.
Ympäristöongelmasta oli tulossa ympäristökatastrofi.596 Näin ongelman kiteytti
nimimerkki Kaupunkilainen Aamulehdessä vuonna 1908:

"Hämmästyttävää epäjohdonmukaisuutta ilmenee siinä tavassa, millä yleisöä kehotetaan
varovaisuuteen kulkutautien suhteen. Maat ja taivaat pannaan liikkeelle, jos Rajajoella tapahtuu
yksi koleratapaus, mutta ei hiiskuta halaistua sanaa, jos kokonaiset perheet sairastuvat
lavantautiin. Ja juuri nyt lavantauti on täällä kimpussamme. Viime viikolla oli jo
kolmattakymmenettä tapausta. Ensimmäiseltä kaupunginlääkäriltä on jo kauan odotettu
joitakin varoituksia tai neuvoja liikkeellä olevan kulkutaudin johdosta. Samaten on odotettu
tietoja, missä on taudin perä, mistä se on tänne kulkeutunut ja minkälaatuista se on
ankaruutensa nähden? Mutta näistä asioista ei ole julkisuudessa puhuttu sanaakaan."597

Korkeapainelaitoksen neljänä ensimmäisenä vuotena kaupungissa esiintyi useita lavantauti-
tapauksia, mutta tilanne oli vakiintunut alhaiselle tasolle vuosien 1908–1909 epidemiaan
saakka. Hygieeniset olot olivat parantuneet ja ”vesitehtaan”598 uskottiin tuottavan
hyvälaatuista vettä. Vuonna 1906 vesijohtolaitoksesta vastaava kaupungininsinööri K. K.
Waaramäki esitti, että kaupungin olisi ryhdyttävä kaivoveden lisäksi tutkimaan säännöllisesti
myös vesijohtovettä.599

Vuosina 1907–1908 kulkutautiuhka Pietarista lisäsi Suomen suuriruhtinaskunnan
kaupunkien toimia yleisen puhtauden parantamiseksi. Tampereella terveyspoliisit tarkastivat
asuntoja ja kaupungin toreja, samoin viemäreitä ja käymälöitä huuhdottiin bakteereita
tappavalla lysoliliuoksella ja vedellä. Terveydenhoitoviranomaiset julkaisivat myös
lehdistössä kaupunkilaisille suunnattuja ilmoituksia ja kirjoituksia, joissa painotettiin
puhtauden merkitystä tarttuvien tautien leviämisen estämiseksi ja kehotettiin keittämään
                                                          
595. af Hällström 1912, s.9, 20; af Hällström 1917, s.89; Koskinen 1995, s.21-24.
596. Ks.termeistä ympäristökatastrofi ja ympäristöongelma tarkemmin Myllyntaus 1994, s.12-14. Ympäristökatastrofi ts.

peruuttamatonta tuhoa aiheutunut ihmiselle ja / tai luonnolle, vesistöjen saastumisen kohdalla molemmille.
597. AL 12.11.1908.
598. Vesilaitoksen vanhojen työntekijöiden laitoksesta käyttämä nimitys, käytetty yleisesti vielä 1960-luvulla.
599. TKA, THL VK 1909, s.56; af Hällström 1912, s.8; Koivuniemi, s.19.
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juomavesi epidemioiden aikana. Koleran varalta Tampereelle perustettiin myös tilapäinen
kolerasairaala, joka suljettiin tarpeettomana vuonna 1909.600

Kolera ei aiheuttanut Tampereella kuolemantapauksia 1907–1909, mutta kuolema
kolkutti ovella: vuoden 1908 lopulla lavantauti levisi tasaisesti koko kaupungin alueelle.
Taudin luultiin leviävän venäläisten ja siperialaisen voin välityksellä. Lavantaudin
leviämisen syyksi osoittautui lopulta Näsijärven saastunut vesi. Taudinaiheuttajat olivat
päässeet leviämään ilmeisesti kunnallissairaalasta viemäreitä pitkin sairastuneista
Näsijärven veteen, josta vesijohtolaitos palautti ne takaisin kiertoon.

Vesijohtoveden osuus taudin levittäjänä oli kaupunkilaisille yllätys. Kun
tartuntatapaukset yleistyivät syksyllä 1908, niin vielä marraskuussa 1908 ensimmäinen
kaupunginlääkäri af Hällström esitti aikaisempiin tutkimuksiin viitaten, että vesijohtovettä
ei ollut syytä epäillä taudin aiheuttajaksi. Lavantauti levisi kuitenkin edelleen, ja
tautitapauksia alkoi esiintyä tasaisesti koko kaupungin alueella, jonka asukkaista yli 90
prosenttia käytti vesijohtolaitoksen vettä. Tammikuussa 1909 kaupungininsinööri
Waaramäki esittikin, että vesijohtovesi olisi syynä lavantaudin yllättävään leviämiseen ja
vedenlaatu oli varmistettava tutkimuksilla.601 Tällöin kaupungin vesiliittymiä oli yhteensä
719, joista kaupungin laitoksia oli 31. Yksityinen kulutus oli n. 575 300 kuutiometriä
vuodessa, keskimääräinen kulutus henkilöä kohden n. 51 litraa vuorokaudessa ja
henkikirjoitettua väestöä vuoden 1909 alussa 37 800 henkeä.602 Kuolinluvut nousivat
korkeiksi varsinkin vuonna 1909, kun kuolleisuus tuhatta asukasta kohti oli 0,95. Tämä oli
kuitenkin yli puolet vähemmän, kuin vuoden 1887 epidemiassa oli ollut eikä pahinta vielä
oltu nähty. (ks. taulukko 3.5.)

Koskinen toteaa, että terveydenhoitolautakunta ja ensimmäinen kaupunginlääkäri olivat
epidemian aikana lähes mahdottoman tehtävän edessä. Heillä ei ollut riittävästi resursseja
käytettävinään tilanteen hallitsemiseksi. Sairaalatiloja ei ollut riittävästi sairastuneiden
eristämiseksi, eikä lautakunnan alaisella elintarpeiden tarkastusasemalla ollut välineitä, joilla
vesijohtoveden laatua olisi voitu tutkia. Arvostelua lautakunnan toiminnasta alkoi kuulua niin
kaupungin asukkaiden kuin muidenkin viranomaisten toimesta.603

Helsingin yliopiston hygieenisen laitoksen johtajan, professori T. Laitisen suorittamat
tutkimukset vahvistivat lopulta epidemian syyn. Vesijohtolaitoksen käyttämä Näsijärven vesi
sisälsi lavantautibakteerien lisäksi runsaasti myös muita bakteereita. Keväällä 1909 uusien
tartuntojen määrä laski jyrkästi, mutta kaupungin vesihuollon haavoittavuus oli paljastunut;
runsaasta 40 000 tamperelaisesta 1 017 oli sairastunut lavantautiin ja heistä oli kuollut 53.604

(ks. taulukko 3.5. ja kuva 3.7.)

                                                          
600. TKA, THL VK 1908, s.33 ja 1909, s.46. Juomavesi kehotettiin keittämään myös lavantautiepidemioiden aikana.
601. TKA, THL PTK 11.1.1909; AL 18.11.1908; Snellman 1909, s. 34. Huom. kysymyksessä on siis asuntojen, ei talojen määristä,

kuten joissakin tutkimuksissa on esiintynyt.
602. TKVL VK 1909.
603. Koskinen 1995, s.23-24.
604. TKA, THL kirje prof. Laitiselle 14.1.1909, THL kirjekonseptit I, 1909; af Hällström 1912, s.11 ja 20.
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Kuva 3.5. Vesijohdon imutorvi ja kaupungin yleisen viemäriverkon purkupaikat vuonna 1908

Vesijohdon imutorvi (numero 1) sijaitsi Tammerkosken niskassa liian lähellä
kunnallissairaalaa (oikea yläkulma). Lavantautipotilaita hoidettiin aluksi kunnallissairaalassa,
jonka jätevesien mukana taudinaiheuttajat pääsivät Näsijärven veteen. Kaupungin
viemäriverkon purkupaikat merkitty nuolin karttaan. Lähde: Koskinen 1999, s.112, mukaeltu.
Kaupunginosat on merkitty roomalaisin numeroin karttaan. Myös Lapinniemen tehtaan
(kunnallissairaalan alapuolella) jätevesiratkaisut puhuttivat Tampereen päättäjiä.
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Jätevesien puhdistusta esitetään

Kaupungin elintarpeiden tarkastusasemalla tehdyt vesitutkimukset vahvistivat Näsijärven
veden bakteeripitoisuuden voimakkaan kasvun. Kun Tampereen edellisen ensimmäisen
kaupunginlääkärin Idmanin tutkimukset runsaat kymmenen vuotta aikaisemmin olivat
osoittaneet bakteeripesäkkeiden lukumäärän kuutiosenttimetrissä vaihdelleen kahden ja
kolmen välillä, niin vuoden 1909 toukokuun ja marraskuun välillä pesäkkeiden lukumäärä
vaihteli 21–771 välillä. Hyväksyttävänä bakteeripesäkkeiden ylärajana pidettiin 100
kappaletta kuutiosenttimetrissä.605

Tamperelaisten huoli veden laadusta sai kaupungininsinööri Waaramäen ja ensimmäisen
kaupunginlääkärin af Hällströmin tekemään matkan Helsinkiin. Siellä he keskustelivat
kysymyksestä Helsingin yliopiston hygienisen laitoksen johtajan T. Laitisen ja Helsingin
vesijohtokonttorin esimiehen A. Skogin kanssa. Matka Helsinkiin herätti kaupunkilaisissa
ihmetystä; ongelmahan oli Tampereella eikä Helsingissä. Tiedotusta olisi siis kaivattu
Asiantuntijoina kuullut Laitinen ja Skog pitivät Tampereen kaupungin suunnittelemia
toimenpiteitä hyvinä: he hyväksyivät kaupungin viranomaisten suunnitteleman Tammer-
koskensalmien avaamisen ja likaviemärien varustamisen "puhdistuslaitoksilla"606 sekä
vesijohdon "imutorven"607 eli imuputken jatkamisen kauemmaksi Näsijärvelle. Tämä oli
ensimmäinen kerta, kun Tampereelle esitettiin jätevesien puhdistamista. Myös
Terveydenhoitolautakunta esitti Näsijärveen laskevien viemäreiden varustamista
jätevedenpuhdistamoilla, mutta tuloksetta. Veden puhtauden turvaamisessa Laitinen ja Skog
eivät enää luottaneet vesijohtoveden suodatukseen, joista bakteerit ehkä pääsivät läpi.
Tammerkosken perkaukseen ja imuputken pidentämiseen ryhdyttiinkin keväällä 1909.
Vesitutkimukset osoittivat kuitenkin, ettei imutorven pidennyksellä oltu saavutettu toivottua
tulosta, sillä näytteiden mukaan ehdotetuissa siirtopaikoissa veden bakteeripitoisuus oli jopa
suurempi kuin vesijohdon imuputken paikassa. Tutkimusten perusteella elintarpeiden
tarkastusaseman johtaja esittikin, että pohjaveden käyttö oli hygieenisesti välttämätöntä, koska
järvivesi saastui välillä voimakkaasti.608 (ks. kuva 3.7.)

Valtuusto myönsi ensimmäisen kerran varoja vesijohtoveden parantamiseksi vuoden 1910
menoarviossa, mutta kun rahatoimikamari esitti suodatinlaitoksen hankkimista, asia mutkistui.
Valtuusto hyväksyi lopulta vilkkaan keskustelun jälkeen päätöksen, jonka mukaan kaupungin
oli selvitettävä perusteellisesti eri mahdollisuudet vesijohtoveden parantamiseksi:
vesijohtoveden suodatus, imuputken jatkaminen tai pohjaveden käyttöönotto.609

Syksyllä 1912 lavantautia esiintyi tavanomaista enemmän. Nyt alettiin epäillä
vesijohtovettä. Helsingin yliopiston hygieenisen laitoksen tarkastettavaksi lähetetyistä
näytteistä ei kuitenkaan löydetty lavantautia aiheuttavia tyyfusbasilleja eli Salmonella typhi -
bakteereita. Tamperelaiset aloittivat myös omat tutkimukset, joita johti elintarpeiden
tarkastusaseman johtaja B. Mitrofanoff. Vesi oli kuulunut aseman tarkastuskohteisiin

                                                          
605. TKA, THL VK 1909, s.55-58. Professori Koch määritteli suodatetun pintaveden rajaksi 100 bakteeripesäkettä

kuutiosenttimetrissä, ja jos bakteeriluku ylitti 300, vesi oli Kochin mukaan ehdottomasti puhdistettava. Koskinen 1995, s.24.
606. Ks.liite 1.
607. Ks.liite 1.
608. TKA, THL PTK 1.2.1909;THL VK 1909, s.58-60; THL VK 1912, s.42; Koskinen 1995, s.25-26. Tampereen Teknillisessä

Seurassa oli jo v. 1901 pohdittu jätevesien biologista puhdistusta, mutta tuloksetta. Harjula, s.72-73.
609. TKVM 3.1.1919.
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vuodesta 1909 alkaen. Keskeisenä syynä tarkistustoiminnan aloittamiseen oli kaupungissa
riehunut lavantautiepidemia.610

Kuva 3.6. Imeväiskuolleisuus (alle 1 vuotiaat) tuhatta asukasta kohti ja asukasluku
                    Tampereella 1830–1920

 

0

50

100

150

200

250

300

350

1830 1840 1850 1860 1870 1880 1890 1900 1910 1920

Aika

K
u

o
lle

et
 <

 1
v.

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

V
äk

ilu
ku

Kuolleet < 1v. Väkiluku

Imeväiskuolleisuudessa lavantaudin pahimmat vuodet 1887, 1909 ja 1916 eivät näy, sillä tauti
ei juuri iske vieroittamattomiin lapsiin. Koko maata ajatellen imeväiskuolleisuus kääntyi
kaupungeissa pienemmäksi kuin maaseudulla vuonna 1919. Tällä mittarilla kaupungeista oli
tullut maaseutua terveellisempi ympäristö. (Tilastollinen vuosikirja 1920, s.9 ja 1939, s.72;
Ylppö, s.183-190)

Vuonna 1912 tehtiin kemiallinen analyysi Tampereen vesijohtovedestä sekä Pispalan ja
Ylöjärven lähdevedestä. Tuloksien perusteella Ylöjärven vesi oli hyvää, puhdasta ja
bakteeritonta. Pispalan lähdeveden todisti saastuneeksi kloori- ja typpipitoisuus.
Tutkimuksen aikana noin neljä kertaa kuussa otettiin näytteitä kaupungin juomavedestä
elintarpeiden tarkastusaseman vesijohdosta ja pumppuhuoneelta sekä noin kaksi kertaa
kuussa haettiin vesinäytteitä Näsijärvestä. Tulokseksi saatiin, että johtoveden lämpö oli
alhaisin tammi-, helmi- ja maaliskuussa (2,0 astetta) sekä korkein elokuussa (14,0 astetta).
Johtoveden bakteeripitoisuus oli pienin marraskuun 19. päivänä sekä suurin elokuun 20.
päivänä, 520 pesäkettä, mikä esiintyi kuitenkin ainoastaan yhden kerran koko vuoden
kuluessa. Sitä seuraava lähinnä korkein pesäkeluku oli paljon alhaisempi eli 179 kappaletta

                                                          
610. TKA, THL, TKa THL:n Tarkastusasema, Mitrofanoffin lausunnot ja analyysit v.1912 tehdyistä vesitutkimuksista; THL VK

1909, s.51-60; Koskinen 1995, s.25. Eli vesi nähtiin elintarvikkeena jo tällöin!
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14. toukokuuta, joten ”voi varmuudella päättää, että tuon korkean bakteeripitoisuuden
elok. 20 p. aiheuttivat jotkut ihan erikoiset syyt.”611

Mitä nämä erikoiset syyt oikein olivat? Mitrofanoffin mukaan kyseisen poikkeaman
syynä ei voinut olla virheellinen näytteiden otto eikä tutkimuksetkaan, sillä ”samana
päivänä pumppuhuoneelta ja Näsijärvestä imuputken suun vierestä otetut näytteet
osoittivat myöskin tavattoman korkeaa, mutta johtoveden pesäkeluvun kanssa vallan hyvin
yhteen sopivaa bakteeripitoisuutta: pumppuhuone 600, imuputken suun vierestä otettu
näyte 500.”612 Vastaava hyppäys tapahtui myös seuraavana vuonna.

Vuoden 1912 kokeet osoittivat vaihtelevaa bakteeripitoisuutta kuukausittain. Korkein
pitoisuus oli elokuussa ja alhaisin marraskuussa. Pumppuhuoneelta otetun veden
bakteeripitoisuus oli hiukan korkeampi kuin vesijohtoveden. Kauempana kaupungista ja
vedenottopaikasta oli Näsijärven vesi bakteriologisessa suhteessa paljon puhtaampaa. Noin
100 metriä Siilinkarin pohjoispuolella, jossa järven syvyys oli 30 metriä, oli bakteereita
vain 11,6. Noin 400 metriä Siilinkarin pohjoispuolella, jossa järvi oli matalampi ja syvyys
vaihteli 7–16 metriin, oli pesäkeluku jonkin verran korkeampi: 13,8 – 16,3. Ylöjärven
lähdevedestä otettiin useita näytteitä 21.3. sekä 11. 9. Molemmilla kertaa vesi oli
bakteeritonta. Pispalan lähdevedestä otettiin näytteitä 3. päivänä joulukuuta: yhdessä cm3

vettä oli 53,2 pesäkettä (keskiarvo 5 kokeesta). Pispalassa lähde oli peltojen ympäröimä ja
niitä alempana, joten lähteeseen valui pintavettä.613 (ks. kuva 3.7.)

Terveydenhoitolautakunta ei ollut unohtanut ajatusta jätevesien puhdistuksesta, vaan se
muistutti ajatuksesta vuosina 1911 ja 1912. Vuonna 1912 se muistutti tehneensä jo kolme
vuotta sitten valtuustolle ehdotuksen Näsijärveen laskevien viemäreiden varustamisesta
"puhdistusvehkeillä", mutta vieläkin järveen päästettiin jätevettä puhdistamatta tai
vaillinaisesti puhdistettuna. Lautakunta esittikin valtuustolle vuonna 1911 viemäreiden
suuntaamista muualle tai niiden varustamista "tehokkailla puhdistuslaitoksilla".
Aamulehtikin uutisoi asiaa lyhyesti kahteen kertaan. Asia hautautui kuitenkin
rahatoimikamariin "sen jälkeen kun herra Sumelius herra Lehtosen kannattamana oli
esittänyt harkittavaksi, eikö myöskin Pyhäjärveen laskevat viemärit olisi tuollaisilla
puhdistuskaivoilla varustettamat". Pyhäjärveen johdettavien jätevesien puhdistus ei
kuitenkaan saanut kannatusta, vaan lautakunta päätyi asiaa pohtiessaan sille kannalle, että
jätevedet olisi johdettava Pyhäjärveen. Pyhäjärven suojeleminen ei kuitenkaan saisi jäädä
kokonaan huomioimatta.614

Tutkimukset jatkuvat, ratkaisua ei löydy

Vuonna 1913 aloitettiin 26. helmikuuta taas bakteriologiset tutkimukset Näsijärven
vedestä. Näytteitä otettiin johtoverkosta, pumppuhuoneelta sekä 11 eri paikasta
Näsijärveltä. Joka avannosta otettiin aina kolme näytettä: pinnasta kolmen metrin
syvyydeltä, pohjasta kolmen metrin päästä sekä pohjan ja pinnan puolivälistä. Helmikuun
26. päivästä maaliskuun 21. päivään otettiin näytteitä viisi kertaa. Bakteeripitoisuus oli
alhainen niin johtovedessä kuin muuallakin järvellä. Maaliskuun 27. päivänä tapahtui
jyrkkä muutos. Avantoveden bakteeripitoisuus kasvoi suuresti ja nousi muutamissa
                                                          
611. TKA, THL VK 1912, s.51-55; THL TKa THL:n Tarkastusasema, Mitrofanoffin lausunnot ja analyysit v.1912 tehdyistä

vesitutkimuksista.
612. Ibid.
613. Ibid.
614. TKA, THL VK 1912, s.42; lainaus AL 4.10.1911; AL 30.9.1911.
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avannoissa moniin satoihin johto- ja pumppuveden pesäkeluvun pysyessä yhtä alhaisena
kuin ennenkin. Myös eri syvyyksistä otettujen näytteiden bakteeripitoisuuden välillä oli
jyrkkiä eroja. Nähtävästi avannot olivat saastuneet. Mitrofanoffin mukaan ainakin
muutamia avantoja oli tahallaan liattu laskemalla niihin ulosteita ja likaa. Myös
merkkipaaluja oli revitty irti ja pistetty avantoon tai vuoltu numeroita pois paaluista.615

Tällainen tihutyö saattoi olla myös vuoden 1912 poikkeaman syynä.

Kuva 3.7. Vesitutkimukset Tampereella

Saastunutta aluetta näkyy lahdenpohjukoissa, joissa oli teollisuutta sekä asutuksen jätevesien
purkuputkien luona. Saastunut alue päättyy varsin pian purkuputkien jälkeen. Ks. myös kuva
3.5. Lähde: Laakkonen 1999a, s.214.

                                                          
615. TKA, THL VK 1913, s.55-61; THL TKa THL:n Tarkastusasema, Mitrofanoffin lausunnot ja analyysit v.1913 v. tehdyistä

vesitutkimuksista.
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Mitrofanoffin mielestä koeavannot ”pilaantuivat” eli saastuivat talven aikana erityisesti
ajopaikoille kerääntyneestä liasta, joka lumen ja jään sulaessa valui avantoihin. Jyrkät erot
bakteeripitoisuudessa eri syvyyksissä viittasivat siihen, että avantoihin oli tullut pinnalta
likaa, joka vähitellen laskeutui pohjaan ja kerääntyi sinne, kunnes se sekaantui vähitellen
muuhun veteen. Mitä syvemmälle mentiin, sitä suuremmaksi bakteeripitoisuus nousi:

”Myöskin johto- ja pumppuveden alhainen bakteeripitoisuus tukee tätä käsitystä, että
ainoastaan avantojen kohdalla veden bakteeripitoisuus oli kasvanut, mutta että Näsijärven
veden bakteeripitoisuus oli todellisuudessa vielä jotakuinkin yhtä alhainen kuin ennen 27 p.
maalisk. Kun tutkimukset maalisk. 21 p. jälkeen kävivät luonnon syistä näin epävarmoiksi ja
jäätkin alkoivat olla vaarallisia, niin lopetettiin tutkimukset huhtikuun 8 p.” 616

Oltiin täten pattitilanteessa: vesijohtoveden suodatinlaitoksia ei pidetty enää luotettavina,
mutta valtuusto ei ollut myöskään myöntänyt määrärahoja pohjavesitutkimusten jatkamiseksi.
Vesijohdon imuputken pidennyksellä saavutettu etukaan ei ollut kiistaton.
Parannusehdotukset lisäsivät kaupungin kustannuksia merkittävästi, mihin valtuusto ja
rahatoimikamari suhtautuivat penseästi. Valtuustossa otettiin varovainen kanta lavantaudin
leviämisen ja vesijohtoveden laadun väliseen yhteyteen. Tämä on ymmärrettävää, sillä
vuoden 1909 jälkeen eri tutkimuksissa ei vesijohtovedestä ollut löydetty
lavantautibakteereita. On vaikea arvioida, missä määrin valtuustossa oltiin tietoisia veden
välittämistä sairauksista ja kuinka hyvin tilanteen vakavuus ymmärrettiin. Vaikea on myös
vetää johtopäätöksiä siitä, miten yleisesti Salmonella typhin määrittämisen vaikeus vedestä
oli tiedossa tai missä määrin edes terveydenhoitoviranomaiset olivat asiasta perillä.617

Viranomaisten kiistely eri vaihtoehtojen eduista ja haitoista herätti voimakasta arvostelua:
Aamulehdessä 4.11.1914 olleen nimimerkki Tanelin kirjoituksen mukaan rahatoimikamari ei
ymmärtänyt mitään "rottaa pienemmistä basilleista" ja kamarin Näsijärven veden puhtauden
puolustajien kommentteihin esitettiin, että "seuraava aste kai on, että vesijohdostamme
saadaan toukkien lisäksi kastematoja ja sammakoita yms. elukoita, mikäli vain kraanasta ulos
mahtuu".618

Seuraavana vuonna uusi kulkutautivaara uhkasi Suomi-neitoa, kun venäläisen sotaväen
pelättiin levittävän tauteja. Ensimmäinen maailmansota ja sotaväen mukana seuraavat taudit
herättivät huolta senaatissa, joka lääkintöhallitukselle antamassaan määräyksessä velvoitti
järjestämään päivittäiset vesijohtoveden tutkimukset maan suurimmissa kaupungeissa.
Tampereella oli jo vuosien 1908–1909 lavantautiepidemian jälkeen tutkittu veden laatua
säännöllisesti, mutta lääkintöhallituksen määräyksestä niitä tehtiin kesällä 1915 päivittäin.619

Terveydenhoitoviranomaiset seurasivat tarkkaan vedenkäsittelymenetelmien kehitystä.
Hiekkasuodatuksen ja pikasuodatuksen täydentämiseksi eri kaupungit olivat kokeilleet veden
desinfioimista kloorikalkilla ja tulokset olivat olleet hyviä. Yhdysvalloissa ja Englannissa
menetelmällä oli saavutettu hyviä tuloksia, mutta Saksassa sitä epäiltiin:
kloorikalkkiliuosdesinfiointi tappoi bakteerit, mutta vaikutti vesijohtoveden laatuun, makuun
ja teollisuuslaitosten tuotantoprosesseihin. Menetelmän katsottiin tuolloin soveltuvan vain

                                                          
616. Ibid. Ajopaikat = talvitiet.
617. Koskinen 1995, s.43-44.
618. AL 4.11.1914.
619. TKA, THL PTK 21.6.1915; THL VK 1915, s.74-75; THL VK 1915, s.99; Keisarillisen Suomen senaatin siviilitoimituskunnan

kiertokirje lääkintöhallitukselle 9.6.1915; Mitrofanoff 1916, s.100-103; Koskinen 1995, s.42-43.
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tilapäiseen käyttöön kulkutautivaaran aikana. Syksyllä elintarpeiden tarkastusaseman johtaja
Mitrofanoff aloitti kokeilla menetelmää Tampereella.620

Veden laatu ei suinkaan ollut tällä välin parantunut, vaan ongelmat pahentuivat: ne
kulminoituivat lavantautiepidemiaksi. Aamulehden pääkirjoituksessa 16.4.1915 asiaa
ruodittiin laajemmin.

"Kaikkialla varustaudutaan sodan kintereillä seuraavien kulkutautien vastustamiseen ja
riennetään korjaamaan epäkohtia, joita kullakin paikkakunnalla on. Näin on tamperelaisillakin
syytä uudestaan ja uudestaan muistaa vesijohtoaan, niin kauan kuin sen antaman juomaveden
kelpoisuutta hyvillä syillä saatetaan epäillä. Näsijärvi, josta kaupunkimme saa juomavetensä,
on itse asiassa suuri selkeytymisallas neljän peninkulman pituinen ja paikka paikoin 70 metrin
syvyinen. Semmoiseen altaaseen, vallankin kun sen rannatkin ovat suhteellisen harvaan
asuttuja, saattaa lähellä sijaitseva kaupunki mielihyvällä upottaa vesijohtotorvensa. Mutta jos
luullaan, että vesi altaan reunallakin säilyttää juomakelpoisuutensa, niin tehdään erehdys.
Semmoisen erehdyksen vallassa on kaupunkimme ollut aina siitä saakka, kun sille vesijohto
hankittiin. [...] Kaupungin rannikkoa on noin 2-3 kilometrin pituudelta. Kun vaivaistalon ja
Lapinniemen alueilta siirrytään länttä kohden, kiintyy huomio erikoisesti seuraaviin kohtiin.
Siinä on ensinnäkin matala ja mutainen Naistenlahti, joka saa helmaansa mm. osan 14.
kaupunginosan (ks. kuva 3.5.) ja Armonkallion pintavesiä. Lahteen pistäytyy rautatien
rantalaiturikin liikenteineen. Mitä törkyä Ronganoja, joka nyt on täytetty, on aikoinaan
Naistenlahteen kuljettanut sen saattaa hyvin käsittää. Seuraa sitten Soukkalahti ja
pellavatehtaan alue, joiden kohdalla rantavesi tosin paremmin säilyy pintaveden saastutukselta,
mutta ei ole siitä kokonaan vapaa. Kosken länsipuolella muodostaa Mustalahti laitureineen,
uimahuoneineen, pesuhuoneineen yms. varsinaisen likavesialtaan, johon kesällä lisäksi virtaa
ahkerasti käytetyn torin saastainen pintavesi. Satamassa seisovien laivojen käymälät ja
likaisten proomujen pumput tekevät parhaansa lisätäkseen veden sameutta. Amurin köyhälistö
pesee siinä pyykkinsä, ajurit ajopelinsä ja hevosensa. Särkänsaaren kainalossa muhii tuhansia
tukkipuita alituisesti vedessä ja koko sahan talous ei tietysti muutenkaan lisää veden puhtautta.
Särkänsaaresta länteen oleva ranta on tietysti puhtaampaa, mutta ei asumaattoman rannikon
veroista.” 621

Varsinkin laivojen käymälät huolestuttivat vanhojen huolenaiheiden lisäksi. (Pyykin-
pesusta ks. kuva 3.11.) Lehti kiinnitti huomiota myös vesitutkimuksiin sekä mahdolliseen
pohjaveden hankintaan:

“Yleisön tyytymättömyys on vienyt vesijohtokysymyksen päiväjärjestykseen, ja on sitä
asianomaisella taholla käsitelty jo useampaankin kertaan, mutta ei ole päästy puusta pitkään.
Näsijärven vettä on tutkittu bakteriologisesti eri paikoista kaupungin rannan ja Siilinkarin
väliltä, on tiedusteltu, mitä vaikeuksia olisi vesijohdon jatkamisella kauemmas Näsijärveen,
onpa vielä koetettu kääntää huomio pohjaveden hankintaan kaupungin ulkopuolelta, mutta itse
vesijohto imee edelleen Näsijärven likaisimman rannan kosketuksessa ollutta vettä."622

                                                          
620. TKA, THL PTK 21.6.1915; THL VK 1915, s.74-75; THL VK 1915, s.99; Mitrofanoff 1916, s.100-103; Koskinen 1995, s.42-

43.
621. AL 16.4.1915, PK.
622. Ibid.
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Ratkaisu kloorauksesta?

Tekemässään yksityiskohtaisessa raportissa, joka julkaistiin Teknillisessä
aikakauslehdessä, Mitrofanoff totesi veden puhdistamisen kloorilla olevan yleistä etenkin
Yhdysvalloissa, jossa sitä käytettiin ”sadoissa kaupungeissa”. Keskimäärin lisättiin yksi
mg vaikuttavaa klooria – usein kloorikalkin muodossa – yhteen litraan vettä, mikä "riittää
tappamaan varsinkin tautiaiheiset bakteerit". Kun käytetyt kloorikalkkimäärät olivat näin
pieniä, ei ylimääräistä klooria tarvinnut poistaa. Tällaisina määrinä kloori ei myöskään
aiheuttanut hajua eikä makua. Menetelmän sterilisoimisvaikutukset ovat varmat ainoastaan
silloin, kun vesi on kirkasta, väritöntä ja kun orgaanisten aineiden määrä on vähäinen.
"Puhdistuskustannukset" eli käsittelykustannukset olivat hyvin alhaiset: noin 6,15 penniä
100 kuutiometriltä vettä. Kloorikalkin lisäksi tarkoitukseen käytettiin
natriumhypokloriittia, klooritetroksidia tai valmistettiin kloori tarvittaessa elektrolyyttisesti
natrium- tai magnesiumkloridista. Myös Englannissa kloorilla "puhdistaminen"623 eli
käsittely oli yleistynyt, Saksassa sen sijaan epäiltiin menetelmää.624

Mitrofanoff tunsi hyvin saksalaiset tutkimukset. Hän totesi Schwarzin ja Nachtigallin
tehneen Hampurin hygieenisessä laitoksessa puhdistuskokeita Elbe-joen vedellä ja
havainneen, että ”2–3 g. klorikalkkia riittää 1 m3:iin.” Myös ”Bruns on käyttänyt
desinfisioimista (0.5–0.6 g. 1 m3:iin) muutamissa vesilaitoksissa useiden kuukausien
aikana”. Tällöin noin kolmen viikon kuluttua lavantautitapaukset vähenivät huomattavasti
paikkakunnalla, vaikka veden huonosta mausta tuli toisinaan huomautuksia. Kloorikalkki-
desinfioinnilla oli saavutettu maailmalla hyviä tuloksia epidemioiden torjunnassa. Ruhrin
seudulla oli ehkäisty tehokkaasti lavantautia ja Pietarissa menetelmää oli käytetty
koleraepidemioiden aikoina hyvällä menestyksellä. Myös Helsingissä aiottiin ottaa
menetelmä käyttöön. Mitrofanoffin mukaan usealta taholta oli huomautettu, että
menetelmä soveltui kuitenkin vain poikkeustapauksiin. Tällainen tapaus oli kyseessä, jos
yleensä hyvässä juomavedessä esiintyi paljon bakteereita ja vesi osoittautuu tällöin
kulkutautien levittäjäksi. Näin oli yleensä paikkakunnilla, jotka käyttivät pintavettä.
Mitrofanoff suosittelikin kaiken tämän perusteella menetelmää ainoastaan
hätäapukeinoksi.625

Tampereen – jossa käytettiin puhdistamatonta Näsijärven vettä ja jossa
lavantautitapaukset esiintyvät tiheämpään – johtoveden puhdistuskokeet Mitrofanoff teki
seuraavalla tavalla:

”Avonaiseen astiaan kaadettiin 10 litraa puhdistettavaa vettä, josta otettiin muutamia näytteitä
ja pantiin kehittymään kahdeksi vuorokaudeksi petrimaljoissa vesitutkimuksiin yleisesti
käytettyyn lihaliemigelantiniin, jotta voitaisiin todeta veden alkuperäinen bakteeripitoisuus. Jos

                                                          
623. Ks. liite 1.
624. Mitrofanoff 1916, s.100-103. Mitrofanoff tunsi erittäin hyvin kansainvälisen tutkimuksen: hän luettelee useiden alan tutkijoiden

tutkimustuloksia asiasta, esim. ”Ballnerin mukaan esim. 1 litraa kohti tarvitaan 100 mg vaikuttavaa kloria ½ tunnin
vaikutusajalla, Grimm huomauttaa, että Amerikassa ja Englannissa käytetty 2 mg:in klorimäärä 1 litraan vettä riittää ainoastaan,
jos vaikutusaika ulotetaan yhdeksi vuorokaudeksi. A.J. Antronowsky arvostelee jo suopeammin menetelmää ja lausuu siitä
seuraavaa: neutraalisella klorikalkkiliuoksella desinfisioiminen perustuu pääasiallisesti hapen vaikutukseen; käsittelyn pitää
kestää pitemmän aikaa hyvän tehon saavuttamisessa; jos pienet klorikalkki määrät saavat vaikuttaa vähemmän aikaa, niin vain
osa baktereista tulee hävitetyiksi, toinen osa vain ehkäistyy kehityksessään ja virkeää uudelleen, jos klorikalkki tehdään
tehottomaksi natiriumtiosulftilla; mikro-organismit hapettuvat vähemmän kuin mätänevät organiset aineet; katalysatorit
(vetyperoksidi, manganiperoksidi) vahvistavat klorikalkin tehoa; klorikalkkidesinfisioimista voidaan pitää hyvänä apukeinona
vettä mekaanisesti puhdistettaessa.”

625. Ibid. Ks. klorikalkki ja desinfisioiminen liite 1.
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veden odotettiin olevan kovin bakteripitoista, niin alkuperäinen näyte laimennettiin
sterilisoidulla Tampereen johtovedellä 1/10, 1/100, 1/1000 jne. Seuraavaksi altaaseen
kaadettiin määrämitta hyvin sekoitettua kloorikalkkivettä ja sekoitettiin se nopeasti
puhdistettavaan veteen lasisauvalla. Näytteet otettiin määräajoin kehittymään kahdeksi
vuorokaudeksi petrimaljoihin, minkä jälkeen pesäkkeet laskettiin.”626

Mitrofanoffin kokeet antoivat rohkaisevia tuloksia, kun kloorikalkkiliuoksen määrää ja
vaikutusaikaa vaihdeltiin. Kokeet jouduttiin keskeyttämään, kun kaupungissa todettiin vuoden
1915 lopulla jälleen useita lavantautitapauksia.627 Tällöin terveydenhoitolautakunta vaati
valtuustolta vesijohtoveden parantamistoimenpiteisiin ryhtymistä. Valtuusto vastasi:

"Valtuusto on huomannut, että yhtä vähän terveydenhoitolautakunnalla kuin kuntalaisilla
yleiseen on varmuutta siitä, että lavantautibasillit oleilevat vesijohtovedessä. Tästä syystä ja
kun imutorven jatkaminen ei johda toivottuun tulokseen, jos lavantaudin pesä onkin muualla
kuin vesijohtovedessä, niin valtuusto kunnioittaen kehottaa terveydenhoito-lautakuntaa
viivyttelemättä ryhtymään tarmokkaisiin toimenpiteisiin saadakseen selville, mistä usein
ilmaantuva lavantauti todellisuudessa johtuu."628

Epidemioiden vastuukysymyksiä tutkittiin ensimmäisen kerran lääkintöhallituksen
järjestämässä kuulustelussa loppukeväästä 1916. Lääkintöhallitus teki nahkapäätöksen: se
katsoi, että terveydenhoitolautakunta ja ensimmäinen kaupunginlääkäri eivät olleet toimineet
taudin leviämisen estämiseksi riittävän tehokkaasti epidemian alkuvaiheessa. Samalla
lääkintöhallitus moitti valtuustoa ja rahatoimikamaria siitä, että ne eivät olleet
terveydenhoitolautakunnan useista huomautuksista huolimatta ryhtyneet toimenpiteisiin
vesijohtoveden parantamiseksi. Vt. lääkintöneuvos N. J. Arppe totesi kuulustelun perusteella,
että vesijohtoveden parantamissuunnitelmien laaja-alaisuus ja niiden toteuttamisen suuret
kustannukset olivat johtaneet siihen, että vesijohtovesi oli lavantautivaarasta huolimatta
johdettu käsittelemättömänä vesijohtoverkkoon. Asiantuntijoidenkin kesken vallitsi
epäselvyyttä vesijohtoveden vaarallisuudesta mikä johti siihen, että vielä joulukuussa 1915
valtuuston esimies oli viitannut terveydenhoitolautakunnan kirjeeseen, jossa vesijohtoveden
osuutta lavantautitartuntoihin ei pidetty varmana. Arppen arvion mukaan tämä johti siihen,
etteivät kaikki lääkärit ryhtyneet ajoissa varoittamaan keittämättömän veden vaaroista.629

Epidemian seuraukset olivat vakavat: vuosiin 1908–1909 verrattuna 1915–1916
sairastuneita ja kuolleita oli moninkertaisesti. Tarkemmat kuolleisuusluvut käyvät ilmi
taulukosta 3.5. Myös taloudellisesti epidemia ja siihen liittyneet toimenpiteet koituivat
kalliiksi kaupungille: vuonna 1916 terveyden- ja sairaanhoidon menot lisääntyivät vuoteen
1915 verrattuna noin miljoonalla markalla, josta lähes 800 000 markkaa oli käytetty
pelkästään tilapäisten lavantautisairaaloiden kuluihin. Ympäristökatastrofi, jonka ilmentymä
lavantautiepidemia oli, koitui siis monellakin tapaa kalliiksi. Se johti myös kunnallishallinnon
eri henkilöiden väliseen syyttelyyn ja erimielisyyksiin, jotka kestivät vuosia. Vesijohtoveden
desinfioimisen lisäksi kaupunki ryhtyi suunnittelemaan kysymyksen perusteellisempaa
ratkaisua. Sen toteuttamiseksi asetettiin vesijohtokomitea, joka vastasi aikaisemmin 1910-
luvulla toiminutta komiteaa. Kaupungin vesijohtoveden parantamiskysymyksen ohella

                                                          
626. Mitrofanoff 1916, s.100-103.
627. TKA, THL PTK 24.12.1915; Mitrofanoff 1916, s.100-101.
628. TKA, valt. THL:lle 31.12.1915; THL PTK 8.1.1916.
629. TKA, valt. PTK 8.10.1916;Vt. lääkintöneuvos Arppen selostus lääkintöhallitukselle 19.5.1916. Lääkintöhallituksen lausunto

Keisarillisen majesteetin senaatin siviilitoimituskunnalle 8.9.1916. Valt. PTK 8.10.1918; Koskinen 1995, s.56.
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Tampere ryhtyi suunnittelemaan myös koko yleisen viemäriverkon jätevesien puhdistusta.
Aikaisemmin oli suunniteltu Näsijärveen laskevien viemärien jätevesien puhdistusta.
Suunnitelma liittyi kuitenkin ensisijaisesti kaupungin vesijohtoveden laadun turvaamiseen.630

Klooraus aloitetaan

Tampereen kaupungin vesilaitos alkoi käyttää säännöllisesti kloorikalkkia desinfiointiin
vuonna 1917. Koneelliseen kloorinsyöttöön ei vielä tuolloin ollut laitteita vaan
natriumhypokloriitti sekoitettiin käsin pumppukaivoon. Kun kloorauslaitteisto hieman
myöhemmin valmistui, annosteltiin veteen noin kaksi grammaa klooria kuutiometriä kohden.
Vesijohtoverkosto desinfioitiin kahdesti täyttämällä koko verkosto vuorokauden ajaksi 10
g/m3 klooriliuoksella. Vuonna 1920 veteen lisättiin noin 3,8 g/m3 klooria. Suomessa ennen
Tamperetta vettä oli desinfioitu Helsingissä vuodesta 1915 lähtien.631

Yleisimmät veden välityksellä leviävät tauteja aiheuttavat bakteerit tuhoutuvat 100
prosenttisesti 2–5 celsiusasteessa riippuen pH-tasosta. Jos pH on 7,0, tarvitaan 0,003 mg/l
pitoisuus, kun 10,7 pH vaatii jo 1,0 mg/l. Näin Tampereella vuoden 1916
lavantautiepidemian jälkeen aloitettu desinfiointi oli riittävä. Tällöin käytettiin verkostoon
pumpatun veden desinfiointiin siis 1,0 mg/l (10 g/m3) ja myöhemmin 0,38 mg/l (3,8
g/m3).632

Mutta viisastuttiinko epidemiasta? Lavantaudin laajetessa epidemioiksi seuraukset olivat
vakavat: viemäreiden kautta vesiklosettien huuhtomat sairastuneiden ja tartunnankantajien
ulosteet päätyivät Näsijärveen, josta vesijohtolaitos palautti lavantautibakteerit takaisin
kiertoon. Epävarmuus lavantaudin ja vesijohtoveden välisestä yhteydestä kostautui kahtena
vaikeana epidemiana, joiden seurauksena tautiin sairastui tuhansia ja kuoli satoja
tamperelaisia. Tauti kohteli kaupungin asukkaita eri tavoin: suurin osa sairauksista ja
kuolemantapauksista tapahtui työväenalueilla. Ne, joilla oli mahdollisuus parempaan
hygieniaan, säästyivät. Epäluulo ja katkeruus purkautuivat syytöksinä siitä, mitä kunkin
viranomaisen olisi pitänyt tehdä epidemioiden estämiseksi. Vesijohdon imuputken
jatkaminen jäi väliaikaiseksi toimenpiteeksi, ja vesijohtovettä ryhdyttiin desinfioimaan
säännöllisesti. Pohjavesitutkimukset osoittautuivat tuloksettomiksi, ja kaupunki ryhtyi
suunnittelemaan myös jätevesien puhdistamista, mikä liittyi keskeisesti kaupungin
vesihuollon turvaamiseen. Vesihuollon kansainvälistä kehitystä seurattiin Tampereella
tarkkaan, ja uudistussuunnitelmat olivat aikansa edistyneimpiä. Kun oli kysymys
toimenpiteisiin ryhtymisestä, asian kiireellisyyttä ei kuitenkaan ymmärretty. Suuret
kustannukset tekivät kysymyksestä ongelmallisen aikana, jolloin kunnallisten menoerien
lisäyksiä vastustettiin osaksi kunnallissosialismin pelossa.633

Lavantautiepidemia hätkähdytti Suomen kaupunkien päättäjiä niin, että turvallisten
juomavesilähteiden etsintä ja raakaveden kemiallinen käsittely saivat uutta vauhtia.
Helsingin ja Tampereen mallia pintaveden desinfioimiseksi kloorikalkilla seurasi
ensimmäisenä Turku vuonna 1923. Kloorikalkkia käytettiin Turussa vain gramma
vesikuutiota kohden. Turkua seurasivat desinfioimisessa pintavesilaitoksista Iisalmi

                                                          
630. TKA, THL VK 1915, s.28; 1916, 31 ja 49; TKa tilien päätös vuonna 1915, 19-20; 1916, 19-20; Koskinen 1995, s.56-57.

Tavallisimmin on esitetty ainoastaan vuoden 1916 luvut, jolloin sairastuneita oli 3 157 ja kuolleita 273.
631. Tanhuala, s.23-24.
632. Raakaveden maksimi pH-arvona pidetään 7, mutta yleensä se on alle 7. Käsittelyssä pH nostetaan 8-9 tasolle.
633. Koskinen 1995, s.54-55, 64, 77. Tämä pelko oli näkyvästi esillä varsinkin Englannissa.
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(v.1932), Rauma (v.1934), Oulu (v.1936), Kuopio (1939), Imatra ja Kemi (v.1940) sekä
Kotka ja Maarianhamina (v.1949).634

Raakaveden desinfioimisen alettua voidaan todeta Tampereen vesihuollon olleen entistä
enemmän modernin järjestelmän mukainen jätevesien puhdistusta lukuun ottamatta. Uusia
ratkaisuja oli kuitenkin vielä etsittävä. (Luokitus: modernin järjestelmän mukaisia piirteitä:
mitattuun kulutukseen perustuva laskutus, hallinnointi- ja huoltojärjestelmä, vesisäiliö,
korkeapaine, desinfiointi, demokraattinen järjestelmä, palopostit, vakituinen palokunta.
Protojärjestelmän mukaisia piirteitä: sekaviemäröinti, ei puhdistusta.)

Koko maan terveystilannetta tarkasteltaessa oltiin muutoksen kynnyksellä.
Imeväiskuolleisuus oli vuonna 1919 pienempi kaupungeissa (12,0 %) kuin maaseudulla
(13,6 %), kun aikaisemmin oli päinvastoin.635 (ks. kuva 3.6.) Kaupungeista oli tullut
ainakin tällä mittarilla mitattuna terveellisempi paikka elää kuin maaseudusta vaikka vielä
pitkään tämän jälkeen maaseutua pidettiin kaupunkia terveellisempänä ympäristönä.
Lavantautikuolleisuus alkoi Tampereellakin laskea vuodesta 1917 alkaen nopeasti (ks.
taulukko 3.5.)

3.4. UUSIA RATKAISUJA: POHJAVESITUTKIMUKSET JA
LIKAVESIKYSYMYS

Pohjavesitutkimukset

Maaseudulla pohjavettä on käytetty satoja vuosia: kaivot ja lähteet ovat olleet perinteisesti
käytössä. Kaupunkien vesilaitoksia perustettaessa 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alussa
oli keskeistä pohtia, käytetäänkö pohja- vai pintavettä. Maa- ja kallioperän rakenteesta
alkoi syntyä käsitys, kun vuosina 1860–1891 tehtyihin maastokartoituksiin perustuva
karttasarja “Suomen geologinen tutkimus” julkaistiin Etelä-Suomesta.636 Viipuri ryhtyi
ensimmäisenä maamme kaupunkina hyödyntämään pohjavettä vuonna 1892. Turussa
pohjavettä alettiin käyttää vuonna 1903, Hangossa 1909, Hämeenlinnassa 1910, Lahdessa
1910, Jyväskylässä 1911, Mikkelissä 1911, Porvoossa 1913 ja Vaasassa 1915.
Suurimmista kaupungeista ainoastaan kolme vesilaitosta aloitti toimintansa
pintavesilaitoksina: Helsinki, Tampere ja Oulu.637

Vuonna 1875 esitti professori O. Hjelt, joka oli vuoden 1879 terveydenhoitoasetuksen
isä, ajatuksen “hankkia pohja- tai lähdevettä Helsingin kaupungin vesijohdolle, jota vettä
kirkkautensa ja puhtautensa, steriilisyytensä, tasaisen lämpönsä ja raikkaan makunsa
puolesta tavallisesti on pidettävä muita vesiä parempana”.638 Pohjavesitutkimuksia

                                                          
634. Laakkonen 20. 2. 1999, HeSa; Tanhuala, s.35. Päätös Iisalmen laitoksen perustamisesta tehtiin jo 1927. Laitoksen

perustamisvaiheeseen liittyy varsin samanlainen pohjavesi vs. pintavesi -kiista kuin Tampereellakin, jopa kiistan osapuolet
olivat osin samat. Iisalmi päätyi myös pintaveteen mm. A. Linnavuoren ja B. Gagneurin kannattaessa pohjavettä. Laitos
valmistui v.1932, ja se oli luonteeltaan modernin järjestelmän mukainen. Remes, s.36-48.

635. Ylppö, s.184-185.
636. Vesiyhdistys r.y., s.7; Juuti & Katko, s.101. Maan pinnan alla olevaa vesivarastoa kutsutaan pohjavedeksi, joka syntyy

sadeveden ja lumen sulamisveden imeytyessä maan sisään kunnes kohtaa vettä läpäisemättömän kerroksen. Harjut ovat
tärkeimpiä pohjavesivarastojamme.

637. Katko 1996. s. 45.
638. Lillja, s.34.



186                                                                  KAUPUNKI JA VESI

ryhdyttiin kuitenkin tekemään vasta vuonna 1898, jolloin tehtiin Vantaan jokilaaksossa
alustavia pohjavesitutkimuksia. Tiettävästi vuonna 1908 oli jo esitetty tekopohjaveden
valmistusta Tikkurilan suunnalla olevassa soraharjussa. Vesialan ammattilaisten kesken
käytiin 1910-luvulla keskinäistä ja ajoittain kiihkeää julkista keskustelua pohjavesien
hyödyntämisen puolesta ja sitä vastaan. Innokkaimpia kiistelijöitä olivat 1910-luvun
lopulle saakka Viipurin kaupungininsinöörinä vuosina 1904–1912 toiminut B. Gagneur,
professorit Sederholm ja Ramsay sekä Helsingin vesilaitokselta johtaja A. Skog.639

Professori Sederholm640  arvosteli voimakkaasti Gagneurin useissa maamme kaupungeissa
tekemiä pohjavesitutkimuksia. Kiistely johtui pääasiassa pohjavesien esiintymistä ja
antoisuutta koskeneista oppiriidoista. Sederholm641  esitti vuonna 1909 melko
nykyaikaisen arvion harjumuodostumien vesitaloudesta. Gagneur puolestaan lähestyi
pohjavesien arviointia vesitaseajattelun sijasta maaperän rakeisuuden ja vedenjohtavuuden
kautta. Gagneur oli kiinnostunut arteesisista kaivoista, joita esiintyi muun muassa Karjalan
kannaksella.642

Tampereen kaupungin valtuusto asetti vuonna 1910 komitean selvittämään:

•  Onko mahdollista saada Tampereelle hyvää pohjavettä tai Näsijärven vettä parempaa
vettä?

•  Paljonko pohjaveden käyttö tulisi maksamaan?
•  Mitä järjestelmää tulisi käyttää suodatinlaitoksessa?
•  Voisiko vesijohdon imuputkea jatkamalla saada takeita hyvästä juomavedestä?643

Tähän vesijohtokomiteaan kuuluivat A. Huikarinen, L. E. Källman, tohtori A. Frestadius,
maisteri O. Turpeinen sekä insinöörit K. K. Waaramäki ja K. J. Karlsson. Komitea ryhtyi
heti järjestämään pohjavesitutkimuksia. Komitean puheenjohtaja kaupungininsinööri
Waaramäki pyysi huhtikuussa Yleisen insinööritoimiston (YIT) edeltäjältä, Allmännä
Ingeniörsbyrålta Helsingistä tarjousta pohjavesitutkimuksista kaupungin länsiosissa.
Maastokäyntien pohjalta AIB teki kolme vaihtoehtoista tarjousta toukokuussa 1911 ja
muun muassa lupasi 25 prosentin alennuksen tutkimustöistä, mikäli pohjavettä ei saataisi
keskimäärin 50 sekuntilitraa eli noin 500 kuutiometriä tunnissa. Myös Viipurin
kaupungininsinööriltä B. Gagneurilta oli jälleen aktiivinen, hän ehdotti tarjouksessaan
pohjavesitutkimuksia tehtäväksi Tohloppi-järven pohjoispuolella.644

Pohjavesitutkimuksia tekemään valittiin AIB, joka suoritti niitä Tohlopin ja Lielahden
alueella ja soraharjun lounaiseen reunaan lähellä Ylöjärvelle vievää maantietä. Myös
suohon Tohloppijärven yläpäässä kulkevan maantien pohjoispuolelle pantiin yhteensä 21
tutkimusputkea sekä Ylöjärvellä vielä 15 tutkimusputkea. AIB totesi raportissaan, että
Ylöjärven luona olleessa soraharjussa oli merkkejä, jotka viittaavat suureen
"vesirikkauteen" eli vesimäärään. Ylöjärven sukkatehtaan luona oli lisäksi lähde, josta tuli
vettä noin 25 litraa sekunnissa. Poraukset Tohlopin ja Näsijärven välillä osoittivat, että
pohjaveden pinta tällä osalla soraharjua sijaitsi Näsijärven ja Pyhäjärven vesitasojen

                                                          
639. Juuti & Katko, s.101; Gagneur 1910, s.377-383; Lillja, s.34-73; Sederholm, s.27-28; Skog 1917. Väittely kävi kuumimmillaan

Nya Pressen ja Teknikern-lehtien palstoilla.
640. Sederholm, s.27-28.
641. Vesiyhdistys r.y., s.8.
642. Gagneur 1915, s.1-6.
643. TKVM 3.1.1919; Juuti & Katko, s.103.
644. TKA, TKVV, Valmisteluvaliokunnan lausunto 7.1.1916; TKVV, AIB 1911 Tarjouskirje. 27.5.1911; Tarjouskirje. 15.5.1911;

Gagneur B. 1911; Juuti & Katko, s.103. Tohloppi-järvellä noin kuuden kilometrin päässä kaupungista.
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välillä. Lisäksi AIB mainitsi, että mikäli koepumppaus antaisi sellaisen tuloksen, että
pohjavesi ei riittäisikään Tampereen kaupungin tarpeisiin, voitaisiin kaupungin vedentarve
tyydyttää "suodattamalla Näsijärven vettä". Yhdestä koeputkesta teetettiin analyysi
Tukholman vesilaitoksen laboratoriossa. Tutkimusten mukaan sopivin paikka pohjaveden
otolle Ylöjärven alueella oli edellä mainitun lähteen luona, joka ”Kansantalon luona
juoksee näkyville ja joka Keijärvellä tuottaa aina 24 sekuntilitraan nousevan vesimäärän”
ja Epilän alueella Näsijärven rannan lähistössä.645

Helmikuussa 1912 päätti valtuusto keskeyttää pohjavesitutkimukset sekä lakkauttaa
komitean työskentelyn tässä muodossa. Samalla se kehotti rahatoimikamaria
laadituttamaan kustannusarvion laitoksesta, jossa Näsijärven vesi käsiteltäisiin. YIT
ehdotti joulukuussa 1912, että Pispalan koulun lähistöllä tehtäisiin pohjavesitutkimuksia,
mutta Waaramäki kuitenkin totesi paikan taajaan asutuksi ja näin sopimattomaksi
pohjaveden ottoon. Pohjavesitutkimukset olivat uudestaan esillä valtuustossa marraskuussa
1914, mutta niitä ei tuolloin jatkettu.646

Kaupunginvaltuusto asetti tammikuussa 1916 uuden vesijohtokomitean jatkamaan
edeltäjänsä työtä. Komitea pohti pohjavesitutkimusten jatkamista Ylöjärven puolella sekä
tutkimusten aloittamista Viinikanojan ja Iidesjärven rannoilla sekä Vuohenojan varsilla. Se
päätti pyytää alustavaa kustannusarviota Vuohensillan seuduilta mahdollisesti otettavan
pohjaveden pumppaamisesta vesijohtoverkkoon sekä koekaivoista. Tohtori Mitrofanoff sai
tehtäväkseen tutkia Vuohenojan ja Schreckin tiilitehtaan alueilla olevien lähteiden sekä
Järvensivun kaivojen veden laatua. Tutkimusten perusteella vain Vuohenojan seudulta
löytyi puhdasta, mutta jonkin verran rautapitoista pohjavettä.647 (ks. kuva 3.8.)

Kevättalvella 1916 raivosi Tampereella lavantautiepidemia, jonka seurauksena komitea
ehdotti valtuustolle, että Näsijärvestä vettä ottavan laitoksen yhteyteen rakennettaisiin
vedenkäsittelylaitos. Siihen tulisi kuusi Candy-suodatinta, joita voitaisiin myöhemmin
käyttää myös pohjavesien käsittelyyn.648

Vesijohtokomitean lähettämänä teki Mitrofanoff 30.1.–3.2.1916 matkan Mikkeliin ja
Kuopioon ja tutustui sikäläisiin vedenkäsittelylaitoksiin. Hänen tehtävänään oli tutkia
Kuopion ja Mikkelin kaupunkien vesijohtolaitoksissa olevia Candy-suodattimia, ”etenkin
siihen nähden, mikä vaikutus niillä on ollut luonnontilassa olevan veden puhdistamisessa”.
Hänen piti myös tutkia suodattamisesta aiheutuvia ylläpitokustannuksia. Helmikuussa
antamassaan raportissa Mitrofanoff analysoi molempia laitoksia perusteellisesti.
Mikkelissä oli vuodesta 1902 lähtien otettu Petroffin kankaalta pohjavettä kolmesta
putkikaivosta, jotka sijaitsivat noin 1,2 kilometrin päässä Naisvuoren 300 kuutiometrin
ylävesisäiliöstä. Vesi oli analyysiarvoiltaan varsin samanlaista ennen ja jälkeen käsittelyn
lukuun ottamatta rautaa, jota "Candy-filtterin" eli -suodattimen jälkeen oli vedessä
huomattavasti vähemmän. Systeemissä teholtaan "10 sekuntilitran sähköpumppu nosti

                                                          
645. TKA, TKVV, AIB 1911. Raportti pohjavesitutkimuksista. Syyskuu 1911; TKVV, AIB 1911. Yhteenveto Tampereen

kaupungin valmistavista perusvesitutkimuksista; Juuti & Katko, s.103-104. Näsijärven veden suodatuksella tässä yhteydessä
tarkoitetaan todennäköisesti tekopohjaveden valmistusta.

646. TKA, TKVV, Valmisteluvaliokunnan lausunto 7.1.1916; TKVM 3.1.1919; Waaramäki, kirje rahalle. 7.2.1913; Juuti & Katko,
s.103-105.

647. TKVM 3.1.1919; Juuti & Katko, s.103-105.
648. TKVM 3.1.1919,. Liite 1; Juuti & Katko, s.105. Vuonna 1916 puhuttiin käsittelyn sijaan puhdistamisesta, joka liitetään 2000-

luvun alussa lähinnä jätevesiin ja niiden puhdistamiseen.
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veden kaivoista ja työnsi sen Candy-suodattimen läpi". Suodattimesta vesi johdettiin
Naisvuoren ylävesisäiliöön ja sieltä verkkoon.649

Vettä käytettiin Mikkelissä noin 200 kuutiometriä vuorokaudessa. Suodatin puhdistettiin
kerran viikossa rautasakasta. Neljän vuoden välein suodatin puhdistettiin perusteellisesti,
siihen pantiin uusi puhdas hiekka, uusittiin osittain hiilimassa ja osaksi pestiin vanhaa
hiilimassaa uudelleen käytettäväksi. Kemikaaleja ei tuolloin käytetty veden käsittelyssä.
Suodattimen raudanpoistoteho oli "hyvänä pidetty 78,75–99,75 prosenttia". Vedessä ei
myöskään ollut bakteereja.650

Kuopiossa oli alettu rakentaa vesilaitosta kesäkuussa 1913 ja se oli valmistunut vuoden
1914 alussa. Koska pohjavettä ei löytynyt tarpeeksi lähiseuduilta, otettiin vesi Kallavedestä
Itkonniemen kohdalta noin 1½ – 2 kilometrin päästä kaupungista. Vedenottopaikka oli
neljän metrin syvyydessä, ja vesi virtasi järvestä omalla painollaan "kokoomiskaivoon" eli
kokoamiskaivoon, josta se 30 sekuntilitran tehoisella pumpulla pumpattiin kahden Candy-
suodattimen läpi. Suodattimista vesi meni 1000 kuution ylävesisäiliöön, joka oli
Huuhanmäellä 4–5 kilometrin päässä kaupungista. Kulutus vuonna 1915 oli noin 110 640
kuutiometriä eli 303 kuutiometriä vuorokaudessa. Mitään kemikaaleja ei käytetty.
Suodattimet puhdistettiin vain noin 3–4 kertaa vuodessa, koska tarvetta enempään ei ollut.
Tampereella saman vuoden kulutus oli n. 1 075 500 kuutiometriä eli 2950 kuutiometriä
vuorokaudessa. Tampereella tutkituissa vesinäytteissä todettiin, että Kuopion vesi tyydytti
karkeimmat vaatimukset bakteeripitoisuuden suhteen. Suodatetussa vedessä havaittiin
kuitenkin "kolibakteereita"651, joten "puhdistusteho" ei ollut tyydyttävä. Myöskään
lavantautitapausten määrästä ei voinut tehdä päätelmiä laitoksen tehosta bakteriologisessa
mielessä.652 Kolibakteeri (kuten myös streptokokkibakteeri) on hyvä indikaattoriorganismi
tautibakteerien esiintymismahdollisuutta pääteltäessä. Ne esiintyvät ihmisen suolistossa ja
kiinteissä ulosteissa, mutta eivät lisäänny vedessä. Ne ovat myös kestävämpiä sekä
luonnonympäristössä että käsittelyprosesseissa, joten niiden puuttuminen vedestä osoittaa,
että vedessä ei voi olla tautibakteereja. Jos taas indikaattoriorganismeja esiintyy vedessä,
osoittaa se, että siinä voi olla tautibakteerejakin.653

Vuosina 1902–1905 Kuopiossa oli yhteensä 80 lavantautitapausta, seuraavana vuonna jo
100, mutta vuonna 1907 enää 45. Vuonna 1911 määrä laski kahdeksaan ja väheni vuoteen
1914 saakka, jolloin oli 12 tapausta. Tämän jälkeen tapaukset vähenivät. Vuosina 1902–
1905 Kallaveden pinta oli tavallista korkeammalla ja vuosina 1906–1910 – lukuun
ottamatta vuotta 1909 – tavallista paljon matalammalla. Lavantautitapausten määrä oli siis
laskenut jo ennen laitoksen rakentamista, joten ”kahden viime vuoden alhaista lavantauti-
tapausten lukumäärää ei voitane siis varmuudella laskea puhdistuslaitoksen ansioksi”.654

Kuopion tilanne ei kuitenkaan parantunut Mitrofanoffin vierailun jälkeen. Vuonna 1917
puhkesi lavantautiepidemia, jossa sairastui yli 450 kuopiolaista. Kuopion kaupungin-
insinööri A. Sirelius tutkitutti veden Helsingin kaupungin vesilaitoksen laboratoriossa,
jonka johtajana toimi vesien bakteriologisen tutkimuksen uranuurtaja Suomessa, kemisti,
FM G. Bergman (1882–1942). Etätutkimusten avulla ongelma saatiin selvitetyksi.655

                                                          
649. TKA, TKVV PTK 25.2.1916, liite Kertomus, Mitrofanoff 10.2.1916; Juuti & Katko, s.105.
650. TKA, TKVV PTK 25.2.1916, liite Kertomus, Mitrofanoff 10.2.1916.
651. Ks. liite 1 coli.
652. TKA, TKVV PTK 25.2.1916, liite Kertomus, Mitrofanoff 10.2.1916.
653. Kajosaari, s.40.
654. TKA, TKVV PTK 25.2.1916, liite Kertomus, Mitrofanoff 10.2.1916.
655. Laakkonen 1999b, s.69-77.
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Vastaavaa junalla lähetettävää näytteiden lähettämistä Helsinkiin – ja joskus Viipuriin –
tehtiin myös muissa kaupungeissa.

Tampereella myöhemmin toukokuussa 1916 kutsuttiin insinööri B. Gagneur johtamaan
Vuohenojan alueella tehtäviä pohjavesitutkimuksia, joiden paikallinen valvonta jätettiin
kaupungininsinöörin ja veden laadun valvonta tohtori Mitrofanoffin tehtäväksi.
Kaupungin-insinööri sai selvittää, oliko Santalahden rannikon rinteille kaivettavista
kaivoista saatavissa Näsijärvestä suodattunutta ja siten puhdistunutta vettä. YIT:n tekemä
tutkimus antoi kielteisen vastauksen kysymyksiin. YIT ehdotti pohjaveden hyödyntämistä
Pispalan harjun länsipuolelta.656 Santalahden imeytys olisi toteutuessaan ollut
tekopohjaveden valmistusta. Suomessa ensimmäisenä tekopohjavettä valmistettiin
Vaasassa vuonna 1929.657

Pohjavesitutkimuksista desinfiointiin

Vuohenojan pohjavesitutkimukset alkoivat heinäkuussa 1916. Syyskuussa 1916 komitea
ehdotti, että kaupunki hankkisi vesijohtoja pohjaveden yhdistämiseksi
vesijohtoverkostoon. Myös vedenpumppaamon siirtoa Vuohenojan läheisyyteen ja siihen
liittyvänä kahden sähkömoottorin hankintaa ehdotettiin mahdollisimman pikaisesti.
Työputkia oli käytössä kaikkiaan 23, joista 18 oli asennettu linjaan metrin välein ja viisi
näiden alapuolelle pohjavesivirran suuntaan. Tutkimusputket oli asennettu 6–45 metrin
syvyyteen. Tutkimuspaikka sijaitsi lähellä nykyistä Hervannan valtaväylää ja sen ylitse
menevää Kangasalan tien siltaa. Putkien kautta omalla paineellaan virtaava
pohjavesimäärä mitattiin ja seurattiin samalla myös pohjavedenkorkeuksia. Putket avattiin
14.8.1916, jolloin "vettä mitattiin saatavaksi" eli veden tuotto oli noin 120 sekuntilitraa eli
liki 11 000 kuutiometriä vuorokaudessa. Tutkimukset loppuivat joulukuussa 1916.658

Kaupungininsinööri oli toimittanut aikaisemmin marraskuussa 1912 rahatoimikamarille
kustannusarviot Näsijärvestä otettavan vesijohtoveden käsittelylaitoksia varten. Ehdotuksia
oli kaksi: AIB:n hidassuodatukseen perustuva ehdotus ja saksalaisen insinööri Wold
Lehmannin pikasuodattimeen perustuva ehdotus.659 Ensimmäisenä Suomessa oli
hidassuodattimia käyttänyt Helsingin vesilaitos jo vuodesta 1895 ja vuonna 1909 oli otettu
käyttöön pikasuodattimet.660 Näistä Candy-pikasuodattimista, joita edusti
kööpenhaminalainen yritys, vesilaitos sai tarjouksen vuoden 1913 alkupuolella. Pintaveden
käsittelylaitos pysyikin keskustelussa koko 1910-luvun yhdessä pohjavesivaihtoehdon
kanssa.

Kevään 1916 lavantautiepidemian jälkeen jatkettiin Näsijärvessä olevaa raakaveden
ottoputkea noin 100 metrillä, mutta vieläkään ei oltu valmiita veden käsittelemiseksi.
Toukokuussa teki vesijohtokomitea valtuustolle ehdotuksen, että Näsijärvestä vettä ottavan

                                                          
656. TKA, TKVV, YIT 1917, Grundvattenundersökningarna för Tammerfors vid Lielahti och Piispala. 31.8.1917; TKVM

3.1.1919; Juuti & Katko, s.105.
657. Katko 1996, s.188. Tekopohjavettä valmistetaan suodattamalla pintavettä vesistön rannassa olevan luonnollisen

hiekkakerroksen läpi tai rakentamalla imeytysaltaat harjun huipulle. Skotlannissa rantaimeytystä yritettiin 1810-luvulla ja
Suomessa 1900-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä Vaasassa ja Helsingissä. 1990-luvulla alkoi useita eri
tekopohjavesihankkeita.

658. TKVM 3.1.1919; Gagneur 1917, passim; Juuti & Katko, s.106-107. Tutkimusputket olivat läpimitaltaan 16 tuumaa. Kun ne
avattiin laskeutui pohjaveden taso ensimmäisen vuorokauden aikana 45 cm. Vastaava pinnan laskeuma  21.8. oli 54 cm ja 23.8
vastaavasti 55 cm.

659. TKA, raha, Waaramäki kirje rahatoimikamarille. 13.11.1912.
660. Tanhuala,. s. 22-25.
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laitoksen yhteyteen rakennettaisiin laitos, jonka suodattimia voisi sittemmin käyttää myös
pohjavesien käsittelyyn.661

Valtuuston luovuttua pohjaveden hankinnasta Vuohenojalta vuonna 1920 ryhdyttiin
pintaveden käsittelyä suunnittelemaan uudelleen. Vuonna 1920 valmistui vesilaitoksen
ohjesääntö, jossa määriteltiin laitoksen ja kuluttajien velvoitteet ja toimintarajat.
Ohjesääntö erosi vanhasta säännöstä siten, että nyt tonttijohdot tehtiin talonomistajien
kustannuksella ja että vesilaitos tarkisti rakennettavat talojohdot.662

Vuonna 1921 kaupunginvaltuusto hyväksyi pikasuodattimeen perustuvan laitoksen
rakentamisen mutta lykkäsi toteutuksen ”siksi, kunnes siihen tarvittavat varat voitaisiin
helpommin hankkia”.663 Veden laadun parantamisen ohella myös veden kasvava tarve
joudutti uuden laitoksen rakentamista, joka valmistui Kaupinojalle 1928. Vedenottopaikka
oli Kaupinojan lahti, joka oli verraten hyvin suojattu saastumiselta, sen lähiympäristö oli
asemakaavassa määrätty luonnonpuistoksi eikä viemäreiden purkuputkia tai laivareittejä
ollut lähistöllä.664

Vesijohdon imujohdon pidennyksen lisäksi kaupunki oli vuonna 1917 ryhtynyt
desinfioimaan vesijohtovettä natriumhypokloriittiliuoksella Helsingin vesijohtolaitoksen
kemistin G. K. Bergmanin esittelemällä tavalla. Sekä bakteriologi C. Nyberg että Bergman
pitivät veden kloorausta sopivana tapana kolibakteerien ja "tyyfusbasillien" tappamiseksi,
mutta "varsinaiseksi puhdistusmenetelmäksi" he eivät katsoneet sen sopivan. Bergmanin
mielestä kaupungissa aiemmin esillä ollut pohjavesihanke oli ajan oloissa tehokkain tapa estää
lavantautia aiheuttavien "tyyfusbasillien" pääsy veteen. Pohjavesivarojen ollessa
riittämättömiä hän esitti suodatinlaitoksia vesijohtolaitoksen yhteyteen, jonka lisäksi vesi olisi
desinfioitava kloorikalkilla. Desinfioimisen lisäksi kaupunki ryhtyi suunnittelemaan
perusteellisempaa ratkaisua. Se asetti komitean, joka esitti ensimmäisessä kokouksessaan

                                                          
661. TKVM 3.1.1919.
662. TKVL VK 1920; TKVL ohjesääntö 1920, astui voimaan 1.1.1921.
663. TKVL VK 1921. Vesilaitoksen johtajana v. 1919 toiminut M. Ojala kuoli tammikuussa 1923, mutta hänen virkaansa ei heti

täytetty. Vuoden 1925 alkupuolella valmistui pääosin rakennuskonttorin insinööriosaston laatima suunnitelma kaupungin
vesilaitoksen uudistamiseksi. Kesäkuussa valtuusto päätti hankkia terveyslautakunnan lausunnon hankkeesta, asetti
kolmimiehisen lautakunnan asiaa edelleen valmistelemaan sekä myönsi 1 miljoonan markan määrärahan johtotöiden
alkuunpanemista ja putkien ostoa varten. Rakennuskonttorin suunnitelmaan oli tehty muutamia muutoksia ulkopuolisina
asiantuntijoina käytettyjen insinööri A. Skogin ja maisteri G. K. Bergmanin ehdotusten pohjalta. TKVL VK 1925, Linnavuori
1926.

664. Linnavuori 1929a, s.141-143. Pumppuaseman paikaksi tuli Kaupinojan lahden ranta, ja aseman yhteyteen tuli myös veden
suodatus ja sterilisointi kuten desinfiointia silloin kutsuttiin. Lisäksi rakennettiin läheiselle kalliolle vesisäiliö. Rakennustyöllä
pyrittiin myös lieventämään kaupungin huonoa työllisyystilannetta. Putkilinjatyöt aloitettiin jo marraskuussa 1927 ja ne tehtiin
melkein kokonaan talviaikaan. Linjat valmistuivat kesällä 1928, jolloin osa johdoista otettiin jo käyttöön siten, että vettä
pumpattiin vanhalta pumppuasemalta käsin. Pumppu- ja suodatusaseman sekä vesisäiliön rakennustyöt aloitettiin toukokuussa
1927 ja ne valmistuivat kevättalvella seuraavana vuonna. Pumppuaseman koneistot saatiin asennetuksi marraskuussa 1928.
Näsijärven vettä johdettiin 365-metrisen 500 mm imujohdon kautta rannalle tehtyyn betoniseen kaivoon, josta vesi meni
matalapainepumppujen kautta avonaisiin Candy-suodattimiin, joita oli 6. Suodattimissa, joissa oli massana neljää eri karkeutta
olevaa hiekkaa, vesi kulki omalla paineellaan suodatetun veden kaivoon. Veden tultua suodattimista siihen lisättiin
kloorikaasuliuos. Vesilaitos ryhtyi yhdessä Helsingin kanssa ensimmäisenä Suomessa käyttämään kloorikaasua, jota syötettiin
Wallace & Tiernan-merkkisillä kojeilla. Käsitelty vesi pumpattiin korkeapainepumpuilla vesisäiliön kautta kaupunkiin, mikä
tuon ajan ratkaisuna oli perusteltu erityisesti energian käytön kannalta, mutta jota 2000-luvun alussa pidettäisiin liian
riskialttiina. Samalla säiliö poisti osin kloorin aiheuttamaa hajua ja makua, koska kaikki asemalta tuleva vesi viipyi siinä
useamman tunnin. Pumppu- ja suodatinaseman yhteyteen rakennettiin lisäksi laitteet kemiallista käsittelyä varten. Tätä
tarkoitusta varten tarvittava  saostusallas jätettiin tässä vaiheessa vielä rakentamatta, mutta muut laitteet hankittiin. Ne saatiin
insinööri Linnavuoren mukaan varsin edullisesti muiden hankintojen ohella. Vanha vedenottamo kaupungin myllyn paikalla jäi
vielä käyttöön. Sen tehtäväksi tuli jakaa vettä kaupungin länsiosiin, kun uusi laitos palveli kaupungin kasvavaa itäpuolta. Juuti
& Katko, s.109-112; Linnavuori 1929b, s.299-307.
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Ylöjärvellä aikaisemmin aloitettujen pohjavesitutkimusten jatkamista ja uusien tutkimusten
aloittamista Viinikanojan, Iidesjärven ja Vuohenojan alueella. Lisäksi elintarpeiden
tarkastusaseman johtaja Mitrofanoff tutustui Kuopion ja Mikkelin vesijohtolaitoksien
käyttämien Candy-suodattimien toimintaan.665

Kaupungininsinööri Waaramäen valvonnassa ja insinööri Gagneurin johdolla vuonna 1917
tehdyt tutkimukset tuottivat tulosta Viinikanojan ja Vuohenojan alueilla. Kun vesimäärän
riittävyydestä oli saatavissa alustavaa varmuutta, Gagneur esitti, että kaupungin vesijohtolaitos
luopuisi kokonaan raakaveden otosta Näsijärvestä. Tammikuussa 1917 Gagneur antoi
vesijohtokomitealle Vuohenojan tutkimuksia koskevan loppulausunnon, jossa vakuutettiin
vettä olevan riittävästi. Veden laadun valvonta oli tutkimuksissa tohtori Mitrofanoffin
vastuulla. Gagneur oli joutunut tutkimusten johdosta voimakkaan arvostelun kohteeksi:
insinööri A. Skog esitti Gagneuria kohtaan murhaavaa ja henkilökohtaistakin kritiikkiä
Teknillisen Yhdistyksen Insinööriklubin kokouksessa, jossa hän totesi, että Gagneur oli tehnyt
laskelmissaan lukuisia virheitä, jotka tekivät esitetyistä luvuista epäluotettavia. Skog jopa
kyseenalaisti Gagneurin tarkoitusperät tiedustelemalla "mikä tarkoitus mahtoi tällaisten
harhaanjohtavien laskelmien ja väitteiden julkaisemisessa olla?".666

Skogin kritiikki oli monissa tapauksissa niin voimakasta, ettei ole ihme, että
rahatoimikamari päätti hylätä pohjavesihankkeen. Skog esimerkiksi toteaa
johtopäätöksenään – ja korostaa asiaa alleviivaamalla – että ”herra Gagneurin antamat
luvut ovat kaikkia arvoja vailla mitä Vuohenojan luona olevaan pohjavesimäärän
arvioimiseen tulee".667 Tämä oli varsin voimakas kannanotto, kun ottaa huomioon
kymmenien sivujen yksityiskohtaiset, huolellisesti laaditut raportit ja perusteelliset
maastotutkimukset, joita tekivät myös muut tahot, ei yksin Gagneur. Jos Skogin pitkät
todistelut summataan yhteen, tulos on, että hän piti Gagneurin arvioita pohjaveden
määrästä liian suurena. Huomattava kuitenkin on, että Skogin kritiikki pohjautui eri
teorioihin kuin Gagneurin. Skog ei kuitenkaan tehnyt maastotutkimuksia kuten Gagneur.

Tammikuussa 1917 antoi Gagneur noin puoli vuotta kestäneiden pohjavesitutkimusten
pohjalta lausuntonsa.668 Arvattavasti jo aiemmin käydyn julkisen väittelyn pohjalta
Vuohenojan pohjavesitutkimuksista käytiin taas kiivasta väittelyä insinöörien Gagneur ja
Skog välillä. Skog vetosi mm. Suomen erilaisiin olosuhteisiin verrattuna Saksaan, jossa
Gagneurin saksalainen oppi-isä Thiem oli kehittänyt pohjaveden virtaukseen ja
maanläpäisevyyteen perustuvaa arviointimenetelmäänsä. Skog totesi myös, että pohjavettä
virtaa tutkimusalueelle kahdesta suunnasta: Kalevankankaalta ja Messukylän suunnasta ja
siksi kokonaisantoisuutta on vaikea tarkasti määrittää.669 Pohjavedestä riideltiin kovasti
myös Helsingissä ja riidan osapuolet olivat samat. Asiasta mittava, mutta varsin
yksipuolinen kuvaus löytyy Lilljan kirjoittamasta Helsingin kaupungin vesijohtolaitos
1876–1936 -teoksesta.670
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opeista johtuva erimielisyys eikä hyökkäys vesijohtolaitosta vastaan. Harva vihollinen haluaa hyvää "hyökkäyksen" kohteelle.



192                                                                  KAUPUNKI JA VESI

Keväällä 1917 epäiltiin, että Vuohenojan sijaitessa kahden hautausmaan välisellä alueella
voisi tästä aiheutua pohjavedelle laatuongelmia. Tohtori Manner kävi tutustumassa
alueeseen. Tämän ja otettujen maanäytteiden perusteella hän totesi, että ”ei ole mitään
mahdollisuutta veden saastumiselle hautausmaista”.671

Skogin ja Gagneurin välinen kiistely ja Skogin harjoittama teoretisointi käytännön
kysymyksessä kävi mitä ilmeisimmin Tampereen päässä hermoille. Näin kaupungininsinööri
Waaramäki 21.6.1918:

”Ei ole aikaa eikä tilaisuutta ryhtyä syventymään Insinöörien Skog´in ja Gagneur´in väliseen
polemiikkiin pohjavesikysymyksessämme siihen määrään että voisi tarkoin määritellysti sanoa
kumpiko on enemmän oikeassa johtopäätöksiensä tekemisessä ja lausunnoissaan. Tosiasia
nimittäin on, että tässäkään tieteen haarassa ei ole vielä päästy lopullisen varmoihin ja
tarkkoihin kaavoihin ja määritelmiin, joiden mukaan voisi täsmällisiin tuloksiin päästä, kun
vielä laskelmat ovat riippuvaisia sangen monista eri tekijöistä, kuten paikallisista ja vaikeasti
kokonaisuudessaan selville saatavista geoloogisista suhteista, tutkimustavasta ja tarkkuudesta
kuin myöskin siitä kuinka paljo varoja ja aikaa on käytettävissä tutkimuksen toimittamiseen
y.m. seikoista. Suoranaisiin havaintoihin, mittauksiin ja koepumppauksiin pitemmällä, tahi
lyhyemmällä ajalla perustuen saavutetaankin näissä asioissa tavallisimmin parhaat tulokset.
Vuohenojan pohjavesialueella on nyt suoritettu pohjaveden pinnan korkeus-, kuin myöskin
poisjuosseen veden paljousmittauksia lähes 2 vuoden ajan. Vuoden 1917 alussa oli putkista ja
aukoista juoksevan veden määrä 165 sl. ja lopussa 105 sl., joten keskimäärin 135 sl. ja siis
vuorokaudessa = 11664 m3. ja koko vuotena = 4257360m3. Vuonna  1916 oli
Vesijohtolaitoksen pumppujen nostama vesimäärä 1231339 m3., joten v.1917 juoksi vettä
Vuohenojan pohjavesialueella 3,45 kertaa niin paljo kuin Tampereen kaupunki tarvitsi
edellisenä vuotena. […] Torvista juoksevan veden paljous on nykyään ca 75 sl. vastaten noin
1,7 kertaista nykyistä kaupungin veden menekkiä. […] Jos pohjavettä tyhjentävät torvet
suljetaan kaikki ja vettä otetaan vaan se määrä mikä pumppulaitokseen tarvitaan, niin pitäisi
tästä pohjavesialueesta riittää Tampereen tarpeiksi vettä ainakin 10 vuotta eteenpäin, ell´ei
veden kulutuksessa tapahdu mitään tavallisuudesta poikkeavaa lisääntymistä. Veden menekki
lisääntyi 10-vuotiskautena 1906-1906, 1,64 kertaiseksi ja edellä on sanottu että torvista
juokseva vesimäärä on nykyään 1,7 kertaa suurempi nykyistä menekkiä, joten ylempänä
lausuttu otaksuma ei pitäisi olla harhaan johtava.” 672

Waaramäen mielestä tällaisessa tapauksessa teoretisointi ja oppiriidat olivat toissijaisia ja
käytännön kokeet kertoivat paremmin totuuden. Kokeita olikin tehty varsin pitkään ja
niissä oli saavutettu Waaramäen mielestä niin hyviä tuloksia, että kaupungin vedentarve
tyydytettäisiin normaalilla vedenkulutuksen kasvulla vielä ainakin kymmenen vuoden
kuluttua. Varjopuolikin tosin löytyi:

”Eräs ylimääräisiä kustannuksia aiheuttava seikka esiintyy jatkuvasti asian yhteydessä jos
pohjavettä ryhdytään ottamaan tältä alueelta, nimittäin yksityisten kaivojen kuivaminen
pohjavesialueella. Niitä on nyt jo kaupungin puolesta syvennetty sangen paljo ja jatkanee
vastaisuudessakin syventämisiä pohjavesipinnan alentuessa.”673

Jälkikäteen kiistelyä on helppo ihmetellä ja todeta, että se oli sinänsä turhaa. Katko on
arvioinut, että yhdistämällä tuolloin käytettävissä ollut geologinen tieto sekä Gagneurin

                                                          
671. TKVM 3.1.1919. V. Manner, Hämeenlinnassa aikaisemmin kaupunginlääkärinä, toimi tällöin Helsingissä kaupungin

terveydenhoidon tarkastajana ja lääkintöneuvoksena 1917-1931.
672. TKA, TKVV, Waaramäki 21.6.1918 vesijohtokomitealle.
673. Ibid.
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edustama saksalaisperäinen maaperän vedenläpäisevyyteen perustuva menetelmä olisi
päästy pitkälle. Gagneurin arviot Tampereen kohdalta on todettu myöhemmin varsin
oikean suuntaisiksi.674

Kuva 3.8. Pohjavesitutkimuksia Vuohenojalla vuonna 1916

Vuohenojalla tehtiin laajoja pohjavesitutkimuksia B. Gagneurin johdolla vuonna 1916.
Koerei´istä saatiin vettä yhteensä 11 000 kuutiometriä vuorokaudessa. (TMKA).

Vesijohtokomitea ehdotti mietinnössään kaupunginvaltuustolle tammikuussa 1919, että
”hetimiten ryhdyttäisiin kaupunkimme vesijohdon muuttamiseen Vuohenojan seuduilta
pohjavettä ottavaksi ja että kaupunkiin aiotun vesijohtoinsinöörin paikka täytettäisiin siksi
pätevällä henkilöllä, että hän kykenee uuden vesijohtolaitoksen suunnittelemaan ja
rakennuttamaan niin pian kuin olosuhteet myöden antavat”. Valtuusto lähetti komitean
mietinnön asiakirjoineen rahatoimikamarille. Koska asiantuntijoiden lausunnot pohjaveden
riittävyydestä olivat ristiriitaisia, ehdotti rahatoimikamari, että uuden ehdotetun
viranhaltijalle annettaisiin tehtäväksi jatkaa Vuohenojan pohjavesitutkimuksia sekä laatia
suunnitelma uudeksi pohjavesilaitokseksi. Valtuusto hyväksyikin nämä ehdotukset
toukokuussa 1919. Rahatoimikamari käsitteli vuonna 1920 vesijohtokonttorin eli
vesilaitoksen ehdotusta, olisiko pohjavesiasiassa käännyttävä ruotsalaisen professori J. G.
Richertin puoleen ja tiedusteltava hänen mielipidettään pohjaveden riittävyydestä
Vuohenojalla. Koska hänen lausuntonsa olisi tullut kuitenkin maksamaan paljon, päätti

                                                          
674. Juuti & Katko, s.107. Tampereen pohjavesistä katso tarkemmin TKa & HYK.
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rahatoimikamari ehdottaa valtuustolle Vuohenojan pohjavedenottamosta luopumista.
Valtuusto ottikin tämän kannan ja antoi samalla rahatoimikamarin tehtäväksi hankkia
suunnitelmat Näsijärven vettä käyttävän vedenkäsittelylaitoksen rakentamiseksi.675

Koko Suomen vesihuollon kehityksen kannalta Tampereen kaupungin valtuuston päätös
oli merkittävä, sillä tämän jälkeen monet muutkin vireillä olleet pohjavesihankkeet jäivät
toteutumatta ja suurimpien kaupunkien osalta pintavesi katsottiin parhaimmaksi
ratkaisuksi. Voidaan vain spekuloida, olisiko ja missä määrin aikanaan myönteinen päätös
pohjaveden ottamiseksi vaikuttanut maankäyttöön ja mahdolliseen pohjavesien suojeluun
Tampereella ja muuallakin Suomessa.676

Vesijohtokomitean valmistelema esitys rahatoimikamarille valmistui tammikuussa 1919.
Sota oli hidastanut vesijohtokysymyksen ratkaisua. Vielä valtuuston kokouksessa
toukokuussa 1919 rahatoimikamari elätteli toiveita pohjavesilaitoksesta, mutta Skogin
lausunnon perusteella se päätti hylätä vesijohtokomitean ehdotuksen. Lopullisesti
pohjavesihanke hylättiin kesäkuussa 1920, kun Vuohenojan pohjavesimäärän arvioitiin
riittävän vain lyhyen ajan, jonka jälkeen kaupungin olisi turvauduttava jälleen Näsijärven
pintaveteen tai etsittävä uusia pohjavesivaroja.677

Aamulehti seurasi tarkoin pohjavesitutkimuksia. Lähinnä se referoi eri viranomaisten
päätöksiä,678 mutta oli joukossa muutama poikkeuskin. Näissä otettiin selkeästi kantaa
pohjavesilaitoksen puolesta.679 Pohjavettä ei 1900-luvun alun tutkimustekniikalla löydetty
aina tarpeeksi kohtuullisen matkan päästä. Tampereen päätös vaikutti siten, että pintavesiä
alettiin hyödyntää laajemmin Suomessa ja samalla siihen, että pohjavesien hyödyntämistä
ei laajemmin suunniteltu ennen 1940-lukua.680

Likavesikysymys vuoteen 1921 asti

Likavesikysymyksellä ts. jätevesiongelmalla tarkoitetaan tässä jätevesien vesistölle
aiheuttamaa saastumista ja jätevesien puhdistuksen tarpeesta käytyä keskustelua, jota
motivoi varsinkin raakaveden säilyttäminen kelvollisena.681 Tamperehan otti raakavetensä
järvestä, joten kysymys jätevesistä ja niiden puhdistuksen tarpeellisuudesta poikkeaa täten
esim. Lahdesta ja Helsingistä. Helsingin puhdistamo rakennettiin Töölönlahteen ja Lahden
puhdistamo Vesijärveen ao. vesistöjen saastumisen estämiseksi. Puhdistamot eivät niinkään
liittyneet raakaveden hankintaan, sillä Lahti käytti Launeen lähdevettä ja Helsinki

                                                          
675. TKVM 3.1.1919; TKVL VK 1920; Juuti & Katko, s.107.
676. Juuti & Katko, s.107. Katko toteaa, että rakennettaessa Hervannan valtaväylää 1970-luvulla jouduttiin Vuohenojalla lähellä

Gagneurin käyttämää tutkimuspaikkaa alentamaan pohjavettä rakentamisen ajaksi. Tuolloin havaittiin ensimmäistä kertaa
alenemaa Messukylän pohjavedenottamolla. Messukylän eli Aakkulanharjun pohjavesialueen suojelusuunnitelmaa (TKa &
HYK 1997) tehtäessä 1990-luvun puolivälissä arvioitiin Messukylän pohjavedenottamosta pystyttävän hetkellisesti esimerkiksi
kriisiajan vedenhankintaan ottamaan Gagneurin arvioima määrä eli noin 10 000 m3/d.

677. TKA, Valt. VK 1919, s.36-37; 1920, 47; Koskinen 1995, s.55.
678. Esim. AL 11.10.1910, 2.6.1911, 14.1.1912, 21.2.1912, 31.12.1912, 20.10.1914, 3.5.1916, 16.5.1916, 17.5.1916, 16.8.1916,

6.1.1917, 17.1.1917, 7.3.1917, 4.4.1917, 12.4.1917, 14.1.1919, 9.5.1919, 21.5.1919 ja 11.5.1920.
679. Esim. AL 6.1.1914 PK vetoaa mm. siihen, että Turussa on pohjavesilaitos, pohjavesilaitos on tulevaisuuden asia. Myös AL 2.4.

1916 tukee selkeästi pohjavesilaitoksen rakentamista. AL 6.11.1912 Yleisöltä-palstalla Pispalan asukas kannattaa Tampereen
vesikysymyksen ratkaisua Pispalan pohjavedellä: "Vettä riittäisi Tampereen käyttöön mikäli vain Tampere vaivautuisi sen
ottamaan huomioon". Vettähän toki riitti, mutta sekään ei ollut hyvälaatuista. AL 22.2.1917 uutisoi lyhyesti Skogin kritiikkiä
Gagneuria kohtaan kommentoimatta asiaa.

680. TKVL VK 1936; Juuti & Katko, s.107.
681. Ks.liite 1.
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Vantaanjoen vettä. Aikalaiset mielsivät jätevesikysymyksen yhteyteen myös kaksi muuta
seikkaa. Näin kyseli B. Mitro vuonna 1921:

1) Onko likavesien puhdistaminen tarpeellinen hygieenisessä suhteessa?
2) Voidaanko likavesiä käyttää hyödyllisiin tarkoituksiin taloudellisesti edullisella tavalla?682

Kaupungin vesijohtoveden parantamiskysymyksen ohella Tampere ryhtyi suunnittelemaan
myös yleisen viemäriverkon jätevesien puhdistamista. Tämä liittyi kuitenkin ensisijaisesti
kaupungin raakaveden laadun turvaamiseen. Lavantautiepidemioiden vuoksi kaupungissa
oli aloitettu raakaveden laadun tutkimukset, jotka oli vähitellen laajennettu koskemaan
Näsijärven lisäksi myös Pyhäjärven vettä. Pohjavesikysymystä harkinneen
vesijohtokomitean työ oli lakkautettu ja kysymyksen ratkaisu oli vielä avoin. Kaupunkia
ympäröivien vesistöjen tilanne oli selvitettävä, sillä Näsijärven vesi oli aiheuttanut laajoja
epidemioita, vaikkakin suurin osa kaupungin jätevesistä johdettiin Pyhäjärveen.

Jätevesien puhdistusta tutkitaan

Vaikka tämä ns. "likavesikysymys" tuli ajankohtaiseksi vasta 1910-luvun lopulla, oli
asiaan liittyviä tutkimuksia tehty jo oikeastaan lavantautiepidemiasta 1908 alkaen.
Syyskuussa vuonna 1911 Ernst af Hällström totesi terveyslautakunnan puolesta
kaupunginvaltuustolle, että:

”Jo pari vuotta sitten lavantaudin täällä viimeksi raivotessa oli terveyshoitolautakunnalla
tilaisuus esittää valtuustolle, kuinka tärkeätä olisi, että kaikki Näsijärveen laskevat
viemärijohdot varustettaisiin puhdistuskaivoilla, jotta vesijohtovesi, kuten tunnettu otetaan
Näsijärvestä pysyisi mahdollisimman puhtaana. Joskin tämän johdosta lienee ryhdytty
jonkinlaisiin toimenpiteisiin, on asian laita kuitenkin niin, että Näsijärveen edelleen johdetaan
likavettä joko aivan puhdistamatta taikka aivan vaillinaisesti puhdistettuna. Tämän johdosta ja
kun lavantauti jälleen näkyy olevan leviämässä kaupungissa, on terveyshoitolautakunta
katsonut tarpeelliseksi jälleen huomauttaa mainitusta epäkohdasta ja pyytää, että valtuusto
ryhtyisi toimenpiteisiin kaikkien Näsijärveen johtavien laskujohtojen varustamiseksi täysin
tehokkailla puhdistuslaitoksilla.”683

Lautakunta oli siis useamminkin kehottanut valtuustoa ryhtymään toimenpiteisiin
jäteveden puhdistamiseksi ja Näsijärven rantojen suojelemiseksi. Valtuusto kuitenkin heitti
pallon rahatoimikamarille, joka pyysi asiasta lausuntoa rakennuskonttorilta. Tämän
puolesta lausunnon antoi kaupungininsinööri Waaramäki 2.3.1912. Tällä välin
ensimmäinen kaupunginlääkäri Ernst af Hällström puuttui asiaan. Hän hoputti 10.2.1912
rahatoimikamaria toimenpiteisiin:

”ilmoituksen johdosta toimittamassani tarkastuksessa olen huomannut, että Näsijärven
rannassa olevista laitoksista, tässä tapauksessa Tiiran kalvosintehtaasta ja sen vieressä olevasta
oluttehtaasta, mutta ilmoituksen mukaan muistakin tällä rannalla olevista tehtaista, likavesi
valuu Näsijärveen sitä ennen mitenkään puhdistumatta. Koska Näsijärven rantavedet, josta
kaupungin vesijohtovesi otetaan, olisi säilytettävä mahdoll. puhtaina, saan minä kohteliaimmin
pyytää Rahatoimikamaria ryhtymään toimiin että tämän kaltaiset likavientijohdot
varustettaisiin tehokkailla puhdistuslaitoksilla”684

                                                          
682. Mitro 1921, s.65-75.
683. TKA, THL valtuustolle 22.9.1911 N:o 29. Saapunut 26.9.1911.
684. TKA, Tampereen ensimmäinen kaupunginlääkäri 10.2.1912 rahalle.
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Lausunnossaan 2.3.1912 kaupungininsinööri Waaramäki oli sitä mieltä, että terveyden
kannalta oli erittäin tärkeätä säilyttää kaupunkia ympäröivät rantavedet mahdollisimman
puhtaina vaikka niiden lähistöltä ei otettaisikaan juomavettä. Jos kaupungin kaikki
"juomavesi" otettaisiin rannikon lähistöllä, olisi sitäkin suuremmalla syyllä vedet pidettävä
puhtaina.685

Terveyslautakunnan kirjelmä koski erityisesti Näsijärveä, josta vesi johdettiin
kaupunkiin. Valtuuston kirjeessä huomautettiin myös, että Pyhäjärveen johtavista
viemäreistä puuttuivat puhdistuslaitokset. Waaramäen mielestä piti – niin suotavaa kuin
kaikkien viemäreiden varustaminen puhdistuslaitoksilla olisikin – tyytyä ainoastaan
Näsijärven puolen järjestelyyn. Näin nimenomaan säästösyistä: ”…koska nämä
kysymykset ovat suurenlaisia summia kysyviä rahakysymyksiä ja lisäksi sellaisia
rahakysymyksiä, joiden esittämiin menoihin sijoitetut rahat eivät suoranaisesti anna mitään
korkoja.” Kustannusarviot puhdistuslaitoksia varten Armonkalliolta, Lapinniemen
tehdasalueelta (ks. kuva 3.5.) ja Köyhäintalon alueelta Näsijärveen laskeviin viemäreihin
Waaramäki oli pyytänyt "The Skandinavian Septic Tank Companylta”. Kaikki kulut
olisivat yhteensä olleet 59 980 markkaa. Kosken itäpuolta varten Waaramäki ehdotti
vaihtoehtoista mallia, nimittäin viemärin tekemistä seuraavasti:

”IX:nen k. osan läpi niin syvään, että pitkin Naistenlahden rantamia vedettävät viemärit
voisivat tyhjentyä sen kautta alaspäin. IX:nen k.osan läpi kulkeva viemäri tulisi muutamain
paikoin olemaan 8-9 metriä syvällä ja olisi tehtävä osaksi tunnelityönä. Ehdotan ainakin, että
sulan tultua toimitettaisiin perustan tutkiminen ja sen nojalla kustannusarvio tuosta syvällä
kulkevasta viemäriosasta.”686

Rahatoimikamari esitteli asian valtuustolle vasta lokakuussa. Tällä välin huhtikuussa
terveyslautakunta af Hällströmin nimissä lähestyi valtuustoa. Lautakunta esitti, että oli
terveydenhoidolliselta kannalta aivan välttämätöntä suojella Näsijärven rantoja kaupungilta
virtaavilta jätevesiltä, koska järvestä otetaan kaupungin "vesijohtovesi"687 eli raakavesi.
Lautakunta muistutti, että se oli aikaisemminkin ehdottanut, että Näsijärveen johtavat
viemärijohdot varustettaisiin puhdistuskaivoilla. Koska puhdistuskaivot eivät täysin
puhdista jätevesiä, oli lautakunta saatuaan rakennuskonttorin ehdotuksen tullut siihen
tulokseen, että rakennuskonttorin esittämä ”vaihtoehdotus viemärijohdon vetämisestä
Näsijärven rantoja pitkin likavesien johtamista varten Pyhäjärveen, on terveydenhoidon
kannalta tehokkain keino Näsijärven veden puhtaana säilyttämiseen.” Lautakunta puolsikin
rakennuskonttorin ehdotusta viemärisuunnitelman laatimiseksi. Lautakunnan mielestä
myös Pyhäjärveen johtavat viemärit piti varustaa puhdistuskaivoilla, vaikkakaan ei
uskonut tämän toteutumiseen ”lähimmässä tulevaisuudessa”.688

Saadun rakennuskonttorin perinpohjaisen selonteon 2.3.1912 perusteella
rahatoimikamari teki esityksen valtuustolle 13.10.1912:

”Toinen (vaihtoehto) on Terveyshoitolautakunnan alkuaan ehdottama, että Näsijärveen
johtavat viemärit varustettaisiin tehokkailla puhdistuskaivoilla, toinen on se, että Näsijärven
rantaa pitkin Lapinniemen tehtaalta IX. kaupungin osaan (ks. kuva 3.5.) saakka johdettaisiin
viemäri, joka sitten sanotun kaupunginosan läpi vedettäisiin kaupungin muun viemäriverkon
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yhteyteen, minkä kautta likavedet, jotka tähän asti ovat menneet Näsijärveen, tulisivat
johdetuksi Pyhäjärveen. Terveyshoitolautakunta on siltä pyydetyssä lausunnossa puoltanut
jälkimmäistä vaihtoehtoa terveydellisessä suhteessa tehokkaampaa. Rahatoimikamari on
kuitenkin asiaa käsitellessä huomannut viimeksimainitun ehdotuksen viemärien johtamisesta
Näsijärveen rannoilta muun viemäriverkon yhteyteen sangen vaikeaksi ja kalliiksi toteuttaa.
Tämä johto tulisi nimittäin paikoittain kaivettavaksi aina 8-9 metrin syvyyteen maanpinnan
alle. Paitsi sitä että itse johdon asentaminen näin syvälle kävisi vaikeaksi, uusiutuisivat samat
vaikeudet aina kun johtoa olisi pakko korjata. Näsijärven veden puhtaana pitämisestä olisi sen
vuoksi muulla tavoin pidettävä huolta. Viemärejä olisi mahdollisimman vähän Näsijärveen
laskettava ja ne johdot, joita ei voi muualle laskea, olisi varustettava puhdistuskaivoilla. Lisäksi
vedenotto vesijohtoon olisi siirrettävä ulommas rannasta, jotta kaupungin likavedet eivät
joutuisi siihen, joka kysymys onkin jo rahatoimikamarin käsiteltävänä. EM perusteella
rahatoimikamari esittää valtuustolle että valtuusto päättäisi hyljätä siitä, että viemäri Näsijärven
rannoilta johdettaisiin IX. kaupunginosan kautta muun viemäriverkon yhteyteen ja sen kautta
Pyhäjärveen. Että valtuusto päättäisi antaa rahatoimikamarille toimeksi aikoinaan tehdä
ehdotuksia muista yllämainituista keinoista Näsijärven rantojen suojelemiseksi likaantumasta
viemärijohtojen vaikutuksesta.”689

Valtuusto siirsi asian käsittelyn valmisteluvaliokuntaan, joka antoi lausuntonsa 17.12.1912.
Valiokunnan lausuntoa olivat valmistelleet G. Walden, Huikarinen, Tamminen, Hoffström,
Wiljanen ja Pulkkinen sekä valtuuston esimies, insinööri M. Lavonius, joten
asiantuntemusta sillä oli.

”Valmisteluvaliokunta on myöskin käsitellyt ehdotusta varokeinoista, jotka estäisivät
likaveden saastuttamasta Näsijärven rannikoita ja huomannut, että esitystä siitä, että viemäri
Näsijärven rannoilta jatkettaisiin IX. kaupunginosan kautta yleiseen viemäriverkkoon, ei ole
ennen tätä tehty valtuustolle. Asiakirjoista selviää, että rakennuskonttori on lausunnossaan
kamarille kosketellut tätäkin tapaa likaveden johtamiseksi Pyhäjärveen, mutta kun laskelmat
siitä aiheutuvista kustannuksista eivät ole lopullisia, lienee liian aikaista hyljätä ehdotusta sen
suuntaisesta järjestelystä ennenkuin on olemassa toinen ehdotus kysymyksen ratkaisuksi.
Näistä syistä ja kun on kysymys varsin tärkeä, ja asian ratkaisu suuntaan tai toiseen tuottaa
melkoisia kustannuksia, eikä asiassa ole kuulusteltu tähän alaan perehtyneitä teknikkoja,
valmisteluvaliokunta pyytää saada ehdottaa että asia palautettaisiin Rahatoimikamarin edelleen
kehitettäväksi ja että kamari oikeutettaisiin neuvottelemaan kysymyksessä jonkun alaan
perehtyneen teknikon kanssa.”690

Lausunnossaan 17.12. valiokunta huomautti, että oli liian aikaista hylätä ehdotus viemärien
liittämiseksi yleiseen viemäriverkkoon ilman perusteellista kustannuslaskelmaa. Lisäksi se
ehdotti asian palauttamista rahatoimikamariin, jolle olisi annettava oikeus neuvotella
kysymyksessä asiaan perehtyneen "teknikon" eli teknisen asiantuntijan kanssa. Jo tätä
aiemmin oli valtuusto kokouksessaan 20.2. päättänyt toistaiseksi keskeyttää
pohjavesitutkimukset. Kun kysymys Näsijärven viemäreistä nostettiin esille 20.12., syntyi
vilkas keskustelu myös "vesijohtoveden" eli raakaveden parantamisesta. Tämä kysymys oli
valtuutettu Pesosen mielestä läheisessä yhteydessä viemärien järjestelyyn. Herra Pesonen
korosti, että "vesijohtoveden parantamiseksi" lääkintöneuvos G. R. Idman ja ylitirehtööri
Laitinen olivat lausuneet mielipiteenään, että imujohdon vieminen Siilinkarin seutuville
noin 10 metrin syvyyteen olisi sopiva ja verrattain halpa tapa hankkia kaupungille
                                                          
689. TKA, raha valtuustolle 13.10.1912.
690. TKA, valtuusto 17.12.1912 Liite § 487.
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"puhdasta vettä" eli parempaa raakavettä. Näsijärven rantojen vähäinen asutus ei heidän
mielestään pilannut vettä. Näin olisi kysymys "hyvän vesijohtoveden saamiseksi" eli
raakaveden hankintaongelma ratkaistu pitkiksi ajoiksi. Koska ratkaisu oli saatava nopeasti
ja asioiden ollessa yhteydessä toisiinsa, esitti Pesonen asioiden yhdistämistä. Valtuusto
päätti kuitenkin äänin 19–11 hylätä Pesosen ehdotuksen. Näsijärven viemärikysymys
palautettiin rahatoimikamarin edelleen kehitettäväksi valiokunnan esityksen mukaisesti.691

Tällä välin Pirkkalan kunnan teetättämissä Pyhäjärven vesitutkimuksissa elo- ja
syyskuussa 1912 otettiin näytteitä likaviemärin suulta ja useista muista paikoista.
Pirkkalassa pelättiin tamperelaisten saastuttavan myös heidän vetensä. Likaviemärin suulta
otettu näyte sisälsi noin kuusi kertaa enemmän "jähmeitä aineita"692 eli saostuneita aineita
kuin muut vesinäytteet. Bakteeripesäkkeiden lukumäärä yhdessä kuutiosenttimetrissä oli
"lokaviemärin" eli jätevesiviemärin suulta otetussa jätevedessä 600 000, mutta 500 metrin
päässä enää 3 460. Hatanpään kohdalla oli pesäkkeiden lukumäärä laskenut sataan. Muissa
vielä kauempaa jätevesiviemärin suulta otetuissa näytteissä bakteeripesäkkeiden lukumäärä
vaihteli 30–90. Pyhäjärvi siis laimensi jätevesipäästöjä tehokkaasti. Ainoastaan
halkotarhan kohdalta otetuissa näytteissä pesäkemäärä oli paljon korkeampi kuin kaikissa
muissa näytteissä. Tampereen vesijohtoveden bakteeripitoisuus vaihteli samaan aikaan 35–
59. Tutkimuksen johtopäätöksenä oli, että jätevesien vaikutus ulottui noin 500 metrin
päähän viemärin suusta "Selinin halkotarhan kohdalle".693

Myös maistraatti heräsi: valtuuston kirjeellä 11.10.1913 pyydettiin rahatoimikamarin
selitystä maistraatin virkakirjeestä 2.10.1913, jossa käsiteltiin kaupungin puhtaanapito-
oloja. Maistraatti ilmoitti, että kaupungin kunnallissairaalasta ja kunnalliskodista sekä
Lapinniemen tehdasalueelta olevista rakennuksista jätevedet menivät Näsijärveen, joten
maistraatti kehotti valtuustoa huomioimaan asian sekä tekemään lopullisen päätöksen
kaupungin puhtaanapidon järjestämisestä. Rakennuskonttori laatikin ehdotuksen
pääviemärin rakentamiseksi alueelle, mutta rahatoimikamari ei katsonut voivansa
hyväksyä ehdotusta. Koska kysymystä oli vaikea ratkaista ja se vaati perinpohjaisia
erikoistutkimuksia, rahatoimikamari esitti kysymyksen jättämistä valtuuston asettaman
lokaviemärivesivaliokunnan harkittavaksi sekä valmisteltavaksi. Nämä kaikki kysymykset,
jotka olivat ”oleellisesti yhteydessä kaupungin puhtaanapito-ongelmien järjestelyyn, olisi
asianmukaista harkita perusteellisesti ja mikäli mahdollista yhtenäisesti ja yhtäaikaa
ratkaista.” Rahatoimikamari esittikin valtuustolle, että tämä lähettäisi maistraatin
virkakirjeen lokaviemärivesivaliokunnan valmisteltavaksi.694

Maistraatin käsitellessä Tampereen Puuvillateollisuusosakeyhtiön anomusta
rakennuspiirustusten vahvistamiseksi Lapinniemen tehdasalueelle (ks. kuva 3.5.) oli
terveyshoitolautakunta asiaan vaaditussa lausunnossaan muistuttanut, että rakennuksen
käymälöiden jätevedet oli puhdistettava paremmin kuin puhdistuskaivojen avulla ennen
Näsijärveen laskemista. Tähän tehtaan edustaja huomautti, että myös kaupungin
kunnallissairaalasta ja köyhäintalosta jätevedet menivät Näsijärveen. Maistraatti
puolestaan ei katsonut voivansa hyväksyä piirustuksia vahvistettavaksi, koska kaupungin
rakennusjärjestyksen mukaan uutta kaupunginosaa ei saanut ryhtyä rakentamaan ennen

                                                          
691. TKA, valt. PTK 20.12.1912, § 487; KTK 1912.
692. Ks. liite 1.
693. Mitro 1921, s.65-75.
694. TKA, maistraatti valtuustolle 2.10.1913.
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kuin sille oli vahvistettu yhtenäinen viemäröintisuunnitelma.695 Maistraatti oli antanut
kuvernöörin harkittavaksi piirustusten vahvistamisen sillä ehdolla, ettei rakennuksesta
toistaiseksi johdettaisi jätevesiä Näsijärveen. Maistraatti esittikin valtuustolle, että:

"Lapinniemen tehdasalueella nykyään olevista rakennuksista lasketaan likavedet Näsijärveen,
jota seikkaa terveyshoitolautakunta on pitänyt arveluttavana terveydenhoidollisessa mielessä,
on Maistraatti tämän ilmoituksen johdosta kehottanut terveyshoitolautakuntaa paikalla
toimittamansa tarkastuksen avulla ottamaan tarkempaa selkoa asiasta ja Maistraatille
ilmoittamaan mitä väliaikaisia toimenpiteitä siellä olisi tarpeen. Saattaen em. Valtuusmiesten
tietoon ja kiinnittäen Valtuusmiesten huomiota vielä siihen, että jos sairaalain siirtämisestä
kaupungin nyttemmin omistaman Hatanpään kartanon rakennuksiin Pyhäjärven rannalle tehty
ehdotus toteutuu, myös Pyhäjärveen laskevien likavesien puhdistuminen näyttää käyvän entistä
tarpeellisemmaksi, pyytää maistraatti esittää, että valtuusmiehet ottaisivat kysymyksen
kaupungin puhtaanapito-olojen järjestämisestä, joka on ollut vireillä jo kymmenkunta vuotta ja
jonka ratkaisemisesta myös ylempänä mainittu Lapinniemen viemäreitä koskevan asian
ratkaisu riippuu, koko laajuudessaan lopullisen harkinnan alaiseksi.”696

Tämän jälkeen asia ei juuri edennyt ennen kaupungininsinööri Waaramäen esitystä:

”Oheellisten asiapaperien johdosta, jotka koskevat Lapinniemen tehdasaluetta ja XXI
kaup.osaa varten suunniteltavaa viemäriverkkoa, sekä vastaukseksi rahatoimikamarin […]
kirjeeseen […] saan kunnioittaen lähettää ehdotuksen pääviemäriksi sanottua aluetta varten,
sekä tutkimukset veden bakteeripitoisuudesta ja puhtaudesta Lapinniemen tehtaan ja
kunnallissairaalan suulla, sekä näitä kohdista edempänä. Mitä mainittuun viemärivesiverkkoon
tulee niin toistaiseksi ei voida juuri muuta ehdottaa kuin nyt tehty pääviemäriehdotus, sen
yläpää ulottuu jo Lapinniemen tehdasalueen kohdalle ja vierelle, joten tehdas saa itse rakentaa
yhdistävän viemärin. Jos vastaisuudessa näyttää välttämättömältä jatkaa viemäriä pohjoiseen
päin nykyisen kunnallissairaalan ja vaivaistalon alueille ja kauemmaksikin on edullisinta viedä
se pienenä tunnelina Lapinniemen tehdasalueen läpi kunnallissairaalan eteläpuolella olevaan
notkoon, jossa paikassa alueiden paikallisviemärit yhtyvät. Suunnitelmia näistä ei voida tehdä
ennenkuin alueelle on tehty jakosuunnitelmia. Nyt tehdyssä ehdotuksessa on viemäritorvet
laskettu niin suuriksi että varsinaiset likavedet niiden kautta voidaan johtaa kaikilta
pohjoispuolen alueilta. Sadevesiä ei sen sijaan tarvitse johtaa viemäriin, vaan suurimman osan
suoraan Näsijärveen. Naistenlahden rantaviemäri olisi rakennettava matalan veden aikana
mennäkseen ehdotetulla kustannusarviolla.”697

Valtuuston päätöksen mukaan piti rahatoimikamarin pohtia kysymystä edelleen, minkä
lisäksi kamari oikeutettiin neuvottelemaan kysymyksestä alaan perehtyneen asiantuntijan
kanssa. Asiaa oli rahatoimikamarissa vuosien kuluessa käsitelty useita kertoja, mutta
kysymystä ei ollut vielä mahdollista ratkaista, sillä:

”se vaati pitempiaikaisia esitöitä ja erikoistutkimuksia, joihin Rahatoimikamarissa yhä
lisääntyneen työnpaljouden vuoksi ei ole ollut siinä määrin mahdollisuuksia, kuin tämän
kysymyksen erikoisen tärkeä laatu vaatii. Kun valtuusto nyttemmin on asettanut
erikoisvaliokunnan harkitsemaan kysymystä kaupungin lokaviemäriveden puhdistamisesta
koko laajuudessaan ja nämä oleellisesti ovat riippuvaiset toisistaan, kamari esittää, että

                                                          
695. TKA, THL VK 1913, s.49; THL PTK 11.10.1913 ja konsepti 11.10 1913; AL 28.10.1913; AL 23.11.1913. Tampellan

Lapinniemen puuvillatehtaan viemärijärjestelmä vahvistettiin vuonna 1905 ja se otettiin käyttöön terveydenhoitolautakunnan
suostumuksella. Ensimmäinen kaupunginlääkäri G. R. Idman hyväksyi suunnitelmat, ja hänen mukaansa tehtaan värjäämön
jätevesistä ja vesikloseteista ei ollut vaaraa Näsijärven vedelle.

696. TKA, Maistraatti valtuustolle 2.10.1913.
697. TKA, Rakennuskonttori rahalle, kaupungininsinööri 24.7.1914. N:o 88.



200                                                                  KAUPUNKI JA VESI

valtuusto päättäisi lähettää tämän kysymyksen mt:n erikoisvaliokunnan harkittavaksi ja
edelleen valmisteltavaksi.”698

Lapinniemen tehtaan johto siis halusi vesiklosetit lisärakennuksiinsa vuonna 1913, mutta
terveydenhoitolautakunta vastusti tätä ajatusta. Eri osapuolet pääsivät
kompromissiratkaisuun, kun terveydenhoitolautakunta hyväksyi tehtaan myönnytyksen ja jo
asennetut vesiklosetit poistettiin tehtaan lisärakennuksista. Tehtaassa otettiin käyttöön ns.
tynnyrijärjestelmä, jolloin ulosteaineet eivät joutuneet Näsijärveen. Samaan aikaan
Näsijärveen johdettiin myös muita viemäreitä. Terveyslautakunta kiirehti koko kaupungin
jätevesikysymyksen ratkaisua, jotta jätevesien johtaminen Näsijärveen loppuisi tai se
tehtäisiin terveydellisesti vaarattomaksi.699

Mitron tutkimukset

Koko jätevesikysymyksen ratkaisua varten ”alaan perehtynyt teknikko” löytyi läheltä.
Kysymystä selvittämään valitun lokaviemärivesivaliokunnan jäsenistä B. Mitro (Ben
Mitro, aik. Benjamin Mitrofanoff) lähti vuonna 1920 kolmen kuukauden opintomatkalle
Saksaan, jossa esimerkiksi vuonna 1911 oli 612 viemäriverkostolla varustettua kaupunkia
tai kaupunginosaa, joissa oli käytössä yhteensä 399 puhdistamoa. Mitro oli opiskellut
Saksassa, minkä jälkeen hän oli toiminut Hampurissa arvostetun hygieenisen laitoksen
assistenttina. Saksan oloja tuntevana Mitrolla oli hyvät mahdollisuudet perehtyä
puhdistamoiden toimintaan. Saksan opintomatkan tarkoituksena oli tehdä kaupungille
perusteellinen selvitys eri puhdistusmenetelmien "toimintakokemuksista" eli toimivuudesta
sekä jätevesien puhdistuksen yleisestä tarpeellisuudesta. Suomessa
jätevedenpuhdistamoista oli kokemuksia ainoastaan Helsingissä ja Lahdessa, joissa ne
olivat olleet käytössä vain suhteellisen lyhyen ajan. Niiden käyttämä ns. "keinotekoinen
biologinen puhdistusmenetelmä" oli joutumassa huonoon valoon Helsingin Eläintarhan
septic tank -laitoksen puutteellisen toiminnan vuoksi.700

Tampereen likavesikysymys -kirjoituksessa Mitro raportoi perusteellisesti matkansa
tuloksia sekä tutkimuksiaan. Jäteveden laadun selville saamiseksi oli eri aikoina otettu
näytteitä Laukontorin likaviemäristä, johon kerääntyivät läntisen kaupunginosan jätevedet
sekä Rongankadun jätevesiviemäristä, joka kokosi jätevedet itäisistä kaupungin osista. (ks.
kuva 3.5.) Näytteiden ottoaikaan virtasi viemäreihin todennäköisesti paljon sulanutta lunta
ja sadevettä kaduilta, mikä laimensi jäteveden. Jätevesien määrän mittauksia ei työvoiman
puutteessa tehty, vaan niiden määrät arvioitiin. Vertailuilla Saksan kaupunkien vastaaviin
lukuihin Mitro määritteli puhdistustarvetta. Laskelmat perustuivat siihen, että
jätevesimäärän minimi oli ainakin yhtä suuri kuin vesijohtoveden kulutus, joka
vesijohtoinsinööri M. Ojalan mukaan oli 1919 seuraava:701

"Koko vuosi ………….  1406347  m3

Vuorokausi (keskim.)…    3852,5 m3

         ”         suurin ……      5221 m3

         ”         pienin………   2185 m3".

                                                          
698. TKA, raha valtuustolle 10.9.1919.N:o 1392. LIITE: e, 421.
699. TKA, THL VK 1913, s.49; THL PTK konsepti 11.10 1913; AL 28.10.1913; AL 23.11.1913.
700. TKA, THL PTK 10.5.1920; Mitro 1920, s.380; Manner, s.267. Ongelmista Helsingissä ks. Laakkonen 2001, s.84-190.
701. Mitro 1921, s.65-75.
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Henkeä ja vuorokautta kohti veden ominaiskulutus oli n. 87 litraa, todellinen vedenkulutus
oli kuitenkin suurempi, sillä sekä tehtaat että yksityiset henkilöt käyttivät vesijohtoveden
lisäksi myös kaivovettä tai ottivat vettä suoraan järvestä. Likaviemäreihin saattoi tunkeutua
myös "pohjavettä" eli suotovesiä702, jonka määrä esim. Yhdysvalloissa tehtyjen mittausten
mukaan saattoi nousta 5-30 % koko jätevesimäärästä. Myös sadevesi ja sulava lumi
ajoittain lisäsivät jätevesimäärää. Kun tiedettiin käyttö- ja jäteveden koostumus, voitiin
laskea jätevesien määrä. Asiaa tutkineen Baumeisterin mukaan jätevesiin tuli keskimäärin
100 grammaa "jähmeitä lika-aineita" päivää ja ihmistä kohti ilman ulosteita ja virtsaa tai
180 grammaa nämä mukaan luettuna. Toisen alan auktoriteetin, Rubnerin mukaan uloste-
ja virtsamäärä päivää ja henkeä kohti oli 23,7 grammaa kuiva-ainetta ulosteina ja 56,6
grammaa virtsana eli yhteensä 80,3 grammaa. Tampereen asukasluku oli 44 238 henkeä,
joten päivittäinen jähmeiden lika-aineiden määrä oli noin 4 424 kiloa ilman ulosteita ja
virtsaa. Vesiklosetteja käytti Mitron mukaan tutkimuksen tekohetkellä noin neljännes koko
asujaimistosta. Jähmeitä lika-aineita muodostui näin noin 885 kg ja niiden kokonaismäärä
oli 5 308 kg vuorokaudessa ja noin 1 940 000 kg vuodessa. Jätevedessä oli varsinaisia lika-
aineita 976 grammaa kuutiometriä kohti. Kun päivittäinen lika-ainemäärä oli 5 308 kiloa ja
kun jätevedessä oli sitä 0,976 kiloa kuutiometriä kohti, päivittäinen jätevesimäärä oli noin
5440 kuutiometriä, joka oli 41 % suurempi kuin keskimääräinen päivittäinen johtoveden
kulutus. Mitro arveli, että luku oli liian korkea siitä syystä, että lika-aineiden määrä oli
Tampereella alhaisempi kuin Saksassa, josta saatuja lukuja pidettiin laskelman perustana,
tai sitten Tampereen jätevesi oli väkevämpää kuin väkevin tutkittu näyte. Samalla
laskutavalla Mitro arvioi miedoimman jäteveden – jossa oli 403 g lika-aineita –
vuorokautiseksi määräksi noin 14 600 m3, mikä osoitti, että sadevettä saattoi ajoittain
kerääntyä runsaasti viemäreihin. Vuotuinen jätevesimäärä edellisen laskelman mukaan oli
198 500 kuutiometriä sekä jälkimmäisen laskelman mukaan 5 334 200 kuutiometriä.703

Mitro haki kysymyksen taustaksi korkeapainelaitoksen suunnitteluajoilta vuoden 1890
professori O. Aschanin lausunnon, jossa tämä katsoi erittäin toivottavaksi, että vesi
suodatettaisiin ennen kuluttajille jakamista. Myös vuoden 1896 G. R. Idmanin
bakteriologisen tutkimuksen tulos "vesi 5–6 metrin syvyydessä on ollut useimmat kerrat
aivan vapaa bakteereista; joskus on kuutiosenttimetrissä löytynyt 2–3 koloniaa” mainittiin.
Tämän jälkeenkin Näsijärven vettä jopa kaupungin rannassa pidettiin moitteettoman
puhtaana ja "täysin kelpoisena" juoma- ja taloustarkoituksiin. Vasta 1908, kun lavantauti
ilmestyi kaupunkiin kulkutautina, ryhdyttiin epäilemään johtoveden levittävän tartuntaa.
Yliopiston hygieeninen laitos teki tutkimuksen, jolloin havaittiin veden sisältävän
lavantautibasilleja ja muitakin bakteereja. Näin oli siis osoitettu, että Näsijärven vesi ei
ollutkaan niin puhdasta kuin oli luultu, vaan siinä saattoi olla lavantautibakteereja. Tästä
lähtien terveyslautakunta muistutti useasti mieliin Näsijärven puhtaana pidon tärkeyttä ja

                                                          
702. Ks. liite 1.
703. Mitro 1921, s.65-75. Esitetyt lika-aineiden määrät henkeä kohden päivässä (80-180 grammaa) saattavat tuntua liian pieniltä,

mutta on muistettava, että Mitro puhuu likavesiin joutuvista kiinteiden aineiden määristä. Helsingissä kaup.insinööri Ehrström
arvioi vuonna 1883, että ihminen tuotti n. kilon jätettä päivässä. Tästä 0,85 kg oli virtsaa ja ulostetta 0,15 kg. Näillä määrillä
arvioituna Helsingin n.40 000 asukasta tuottivat kiinteitä ulosteita 2 190 000 kiloa. Laakkonen 2001, s.47-48. Tampereella
keskimääräinen arvioitu vuosituotos asukasta kohti olisi Mitron arvioiden mukaan laskettuna ollut 44 kiloa ja Helsingissä
Ehrström arvioiden mukaan laskettuna 55 kiloa. Tampereella päivittäinen ulostemäärä olisi näin asukasta kohti 120 grammaa ja
Helsingissä 150 grammaa. Insinööri V.A. Gröndahl arvioi puolestaan v.1901 ihmisen päivittäisissä ulosteissa olevan 40 gr
"orgaanisia aineita". Harjula, s.72.
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esim. vaati, että kaikki sinne laskevat "vientijohdot" eli viemärit oli varustettava
puhdistuslaitteilla.704

Kun vuonna 1915 puhkesi lavantautiepidemia, joka yltyi vuoden 1916 alkupuolella
ennen kuulumattoman rajuksi, terveyslautakunta teetti laajoja vesitutkimuksia, joiden
johtaja tohtori C. Nyberg lausui: ”Tehdyissä tutkimuksissa käy selville, että Näsijärven
vedessä kaupungin edustalla on fekalista alkuperää olevia lika-aineita ja niitten joukossa
tyyfusbasilleja.” Näistä tutkimuksista kävi Mitron mielestä täysin selville, että Näsijärven
vesi ainakin ajoittain saattoi levittää lavantautia ja ettei se ollut siis kyllin puhdasta juoma–
ja taloustarkoituksiin. "Hygieenikkojen mukaan" ei pintavettä milloinkaan voida katsoa
kunnolliseksi juoma- ja talousvedeksi, kuten jo em. Aschainkin lausunnosta selvisi.705

Mitron oli vielä saatava selville, oliko Näsijärvi saastunut siinä määrin, että:

”veden kokoumus on kemiallisesti, biologisesti tai bakterologisesti huomattavasti muuttunut,
onko siinä mätänemiskykyisiä aineita, kärsiikö sen elimistö kehityksessään j. n. e., sanalla
sanoen, onko Näsijärveen ulkoa tuleva likapaljous niin runsas, ettei se enää kykene
itsepuhdistumaan."706

Vesistö, jonka vesi oli niin puhdasta, että sitä oli käytetty käsittelemättä jopa
juomavedeksi, ei voinut Mitrosta olla varsinaisesti saastunutta, vaan vesi oli niin puhdasta
kuin pintavesi voi olla huomioiden vilkas laivaliikenne ja suuren kaupungin läheisyys.
Näsijärveä oli kuitenkin suojeltava:

"Että Näsijärvi yhä edelleenkin etenkin niin kauan kuin siitä otetaan kaupungin johtovesi, on
suojeltava saastumiselta – on itsestään selvää. Useasti suoritetut kemialliset ja bakterologiset
analyysit tukevat tätä käsitystä. […] Bakterologisesti vettä on tutkittu useasti ja havaittu, kuten
sopii odottaakin, että rannasta poistuttaessa pesäkeluku jonkun verran alenee. Näin on ollut
asian laita sekä kosken niskan läheisyydessä että Lapinniemen, Vaivaistalon ja
Kunnallissairaalan rannassa.”707

Toimenpiteistä Mitro mainitsi vuoden 1916 vesijohdon imujohdon pidennyksen 100 metriä
ulommaksi ulapalle. Tästä alkaen bakteriologiset tutkimukset tehtiin päivittäin. Syksyllä
1919 tehtiin lokaviemärikomitean toimesta tarkastuksia Näsijärvellä, mutta pahoin
saastuneita paikkoja ei havaittu. Lielahden tehtaan matalan lahden perukassa oli runsaasti
"kasvikunnasta peräisin olevaa kuitumaista uiskentelevaa massaa". Vuoden 1920
marraskuun neljännestä joulukuun 21 päivään tehtiin "colimääräyksiä"708 ja havaittiin, että
ainoastaan kerran "colia oli vähemmän kuin 1 cm3:ssä".709

Keväällä lavantautiepidemian aikaan vuonna 1916 suoritetuissa tarkastuksissa otettiin
lukuisia näytteitä mm. uimalaitoksen läheisyydestä. Uimakiellossa olleelta uimarannalta ja
sen läheisyydestä otetuissa näytteistä pesäkeluku oli välillä 220–1390, colia oli runsaasti
kaikissa näytteissä ja kahdesta uimalaitoksen pohjalta otetussa näytteessä havaittiin olevan
lavantautibakteereita. Uimalaitoksesta itään, lumenkaatopaikan rannasta otetuissa
näytteissä pesäkeluku vaihteli 740–1100, ja colibakteeria oli runsaasti kaikissa näytteissä.
Uimalaitoksen ja Hatanpään väliltä otetuissa näytteissä pesäkeluku vaihteli 44–282, colia

                                                          
704. Mitro 1921, s.65-75.
705. Ibid. Fekalista = fekaalista eli ulosteperäistä. Ks. liite 1.
706. Ibid.
707. Ibid.
708. Coli tai koli=kolibakteeri, ks.liite 1.
709. Mitro 1921, s.65-75.
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oli runsaasti kaikissa näytteissä. Syksyllä 1919 lokaviemärivaliokunta teetti tarkastuksia ja
havaittiin, että Viinikanojan suun kohdalla, jossa Salmisen nahkatehtaan viemäri laski
järveen, lahden perukka oli saastunut. Ranta oli liejuinen ja vesi sameahkoa ja löyhkäsi
pahalta. Muissa paikoissa ei mainittavampia epäkohtia ollut havaittavissa.710

Eri aikojen tutkimusten lopputuloksena Mitro totesi, että kaupungin jätevesien
saastuttava vaikutus ulottui ainoastaan jonkun sadan metrin päähän laskukohdasta.
Pyhäjärvi puhdisti siis tehokkaasti itseään, olihan se runsasvetinen järvi. Jätevesi saapui
järveen myös läpi Tammerkosken, "joka kuljetti" eli jonka virtaama oli keskiveden aikana
115 m3/sekunnissa ja matalan veden vallitessa 99 m3/s Kun jätevesiä tuli ainoastaan 63
litraa sekunnissa, niin suhde jätevesi- ja puhdasvesimäärän välillä oli 1 : 1570. (ks.
taulukko 3.6.) Tutkimuksensa alussa Mitro huomautti, että sadevesien vaikutuksesta
jätevesi on usein jo viemärissä niin mietoa, ettei se ole "mätänemiskykyistä". Saksassa
tilanne oli aivan toinen ja Englannissa olosuhteet olivat vieläkin epäedullisemmat kuin
Saksassa.711

Taulukko 3.6. Tampereen ja Saksan eräiden kaupunkien likavesimäärät ja niiden lähistöllä
olevan vesimäärän suhde

Kaupunki Vesistö likavesi (lv)
l/s

puhdasvesi
(p) l/s

 lv/p

Dresnen Elbe 1200 270000 1/225
Leipzig Elster, Luppe 1057 19000 1/18
Cöpenick Spree 120 40000 1/335
Berlin Spree 3475 40000 1/11
Tampere Pyhäjärvi 63 99000 1/1570

Lähde: Mitro 1921b, s.73. Tampereella tilanne oli siis varsin hyvä Saksaan verrattuna.

Mitro päätteli, että puhdistamalla viemärivesi olisi voitu Pyhäjärvi kaupungin kohdalla
saada jonkin verran puhtaammaksi, mutta parannusta ei olisi ollut tarpeeksi verrattuna
kustannuksiin. Paikallisia parannuksia olisi voitu tehdä mm. pidentämällä likaviemärejä ja
johtamalla niiden suu syvälle "juoksevaan veteen" eli virtaan. Näin olisi voitu edistää
jäteveden sekoittumista ja laimentumista. Esim. Rongankadun viemäri päättyi matalaan
seisovaan veteen, jonka vuoksi vesi Koskipuiston rannalla oli likaisennäköistä.
Laukontorin viemärin suun kohdalla oli myöskin havaittavissa jätevesivirta. Lahden
perukka Viinikanojan suussa oli saastunut ja vaati pikaista parannusta myös siksi, että
saastuneen kohdan läheisyydessä oli paljon asutusta.712

Jäteveden puhdistuksesta koituva mahdollinen taloudellinen hyöty näytti ensi
silmäyksellä suurimmalta, jos sitä käytettäisiin maanviljelyksen hyväksi. Muiden
menetelmien mukaan puhdistuksesta oli vain menoja. Mitro laski myös Tampereen
jätevesien lannoitusarvon. Kokonaistypen määrä jätevedessä vaihteli suuresti ja oli noin
19 – 154 grammaa kuutiometriä. Fosforihappoa jätevedessä oli noin 19 – 24 grammaa /m3.

                                                          
710. Mitro 1921, s.65-75.
711. Ibid.
712. Mitro, s.65-75.
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Kalia ei Tampereen jätevedessä määritetty, Saksassa sitä oli 60–75 gr./ m3. Mitro otti
laskelmiensa perustaksi 80 gr. typpeä, 20 gr. fosforihappoa ja 60 gr. kalia kuutiometriä
kohden, joten Tampereen jäteveden mukana vuoden kuluessa poistui 158 800 kg typpeä,
39 700 fosforihappoa ja 119 100 kg kalia. Päivittäinen jätevesimäärä Tampereella oli noin
5 440 m3, joka riittäisi 540 hehtaarin kasteluun. Alan auktoriteetin Königin mukaan sai
hehtaarille johtaa päivittäin 10 m3 jätevettä, jotta sen lannoitusarvo voitaisiin täysin
hyödyntää. Todellisuudessa esim. Saksassa johdettiin paljon enemmän, sillä sopivaa maata
oli kaupunkien läheisyydestä vaikeaa ja kallista hankkia. Berliini, Braunschweig ja Danzig
johtivat 35–90 m3, Chalottenburg ja Kottbus 130–180 m3 jätevettä hehtaarille päivittäin.713

Mitron mukaan paperilla jätevesien käyttö maanviljelyksen hyväksi näytti kauniilta,
mutta todellisuus osoitti aivan toista. Esimerkiksi Berliinissä kastelupellot eivät olleet
kannattavia. Jos otettiin huomioon vielä kalliit johtojen, pumppujen yms.
rakennuskustannukset, ei kokemus rohkaissut yritykseen. Tampereen jätevesissä
rasvamäärä vaihteli noin 30–54 gr. m3 kohti, jolloin päivittäinen minimi oli 161 ja maksimi
292 kg, vuotuinen minimi 58 750, maksimi 106 600 kg rasvaa. Strell mainitsee, että
Saksassa "meni päivittäin jätevesiin" eli kuormitus oli rasvaa 10 g henkilöä kohti, tämän
mukaan Tampereella jätevesiin menisi päivittäin 442 ja vuosittain 161 300 kg. Rasvan
"erittäminen" eli erotus onnistui hyvin vain tavallisten puhdistuslaitosten yhteydessä, joissa
rasva oli näihin kertyvässä mudassa. Rasvan "eristäjät" eivät kuitenkaan kannattaneet edes
muiden puhdistuslaitosten yhteyteen rakennettuina, joten oli todennäköistä, että laitoksen
rakentaminen pelkkää rasvan eristämistä varten johtaisi vielä huonompiin tuloksiin.714

Perusteellisen selvityksensä lopuksi Mitro huomautti vielä:

”jos likavesien puhdistusta pidettäisiin kuitenkin tarpeellisena, niin meidän oloihimme
voitaisiin suositella paitsi kastelupeltomenetelmää, mekaanisia puhdistuslaitteita, joilla
saavutettaisiin tarpeellinen puhdistus. […] Perusteelliset kokeilut mahdollisesti valittavan
menetelmän suhteen olisivat tietysti tarpeen.”715

Tutkimukset päättyvät, jätevesiä ei puhdisteta

Vuosittaisten jätevesimäärien arvioimiseksi Mitro teki laskelmia, koska varsinaisiin
mittauksiin ei ollut mahdollisuutta. Vertaamalla laskelmien tuloksia Saksan kaupunkeihin
Mitro pyrki määrittelemään puhdistustarpeen. Tampereen jätevesimäärät olivat suhteellisesti
huomattavasti pienempiä ja lokaviemärivesivaliokunnan mukaan oleellista olikin se, että suuri
osa Tampereen kaupungin jätevesistä laskettiin Pyhäjärveen Tammerkosken kautta, jolloin ne
laimentuivat nopeasti kosken virtaavassa vedessä. Tämä Pyhäjärven itsepuhdistuskyky oli
merkittävästi parempi kuin kaupungeissa, joissa jätevedet johdettiin mataliin lahtiin tai hitaasti
virtaaviin jokiin. Englannin ja Saksan kaupungeissa sekä Helsingissä ja Lahdessa, joissa
puhdistamoita oli tuolloin käytössä, tilanne oli toinen. Näissä kaupungeissa jätevedet laskettiin
vesistöihin, joissa virtaus oli vähäinen ja jätevesien määrä suuri suhteessa laskuvesistön
vesimäärään.716

Tampereella vesistöjä koskevan arvioinnin tavoitteena oli estää kulkutautivaara.
Yksittäiset tehtaat ja kaupungin viemäröinti aiheuttivat likaantumista ja hajuhaittoja, mutta

                                                          
713. Ibid.
714. Ibid.
715. Mitro 1921, s.65-75.
716. TKA, lokaviemärivesivaliokunnan lausunto kaupunginvaltuustolle, valt. PTK 20.9. 1921; Mitro 1921, s.67-68; Koskinen 1995,

s.68-69.
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niiden haittavaikutukset olivat vähäisiä verrattuna vesijohtoveden tartuntauhkaan.
Kaupungin pohjavesihanke oli hylätty vuonna 1920 ja vedenhankinnan oli näin
perustuttava Näsijärven raakaveteen. Vaikka Näsijärven vesi oli todettu useissa
tutkimuksissa puhtaaksi ja vapaaksi taudinaiheuttajista, tilapäisenkin saastumisen
vaikutukset olivat vakavia. Puhtainkin pintavesi saattoi tilapäisesti saastua ja aiheuttaa
vaikeita epidemioita. Jätevedenpuhdistamon tarpeeseen Mitro ei ottanut kantaa, vaikka
totesi saavutettujen hyötyjen olevan kustannuksiin nähden vähäiset.

Lokaviemärivesivaliokunta esitti Mitron tutkimusten jälkeen, että kaupungin
likaviemäriveden saastuttava vaikutus ulottui vain lyhyen matkan päähän. Tammerkosken
alaosa, johon kaupungin jätevedet laskettiin, oli sekä vesimäärältään että veden
virtaamiseen nähden tarkoitukseen erittäin sopiva: koski laimensi jätevesiä ennen
Pyhäjärveä. Pyhäjärven vesi oli kemiallisesti ja bakteriologisesti melko puhdasta jo
Hatanpään kohdalla, varsin lähellä jätevesiviemärien laskupaikkoja. Valiokunnan mielestä
suurella yleisöllä oli liian synkkä käsitys Pyhäjärven veden likaisuudesta. Tämä aiheutui
”tavallisesti puutteellisesta asiain tuntemisesta.” Yleisöllä oli virheellisiäkin käsityksiä
asiasta:

”Oli sangen tavallista että väitetään Pyhäjärvessä tavattujen kiinteiden ulostusaineiden olevan
peräisin lokaviemäreistä, vaikka tällainen väite on sula mahdottomuus sen tähden, että
kaupungissa on jokaisessa, missä WC-laitteet on, samalla ns. klosettikaivo, joka pidättää kaikki
kiinteät ulostusaineet toimien sitä paitsi jonkinlaisena puhdistuslaitoksena.”717

"Puhdistuslaitoksien" eli jätevedenpuhdistamojen rakentaminen olisi ”monia miljoonia
markkoja kysyvä yritys jo senkin tähden, että näitä olisi tehtävä useita, johtuen useista
viemärien laskupaikoista eikä viemäriverkkoa voida tehdä kohtuuttomitta kustannuksitta
sellaiseksi, että kaikki lokavedet voitaisiin johtaa samaan paikkaan Pyhäjärvessä.” Myös
hoitokustannukset nousisivat korkeiksi eikä rasvan kokoaminenkaan toisi rahaa. Näin oli
siksi, että Tampereen viemäriverkko oli sekajärjestelmän mukainen, joten siinä sulanut
lumi ja muut valumavedet kulkivat samoja viemäreitä pitkin kuin varsinainen jätevesi.
Viemärivesi oli keväisin ja sadeaikoina laimeaa, joten rasvan erotus olisi ollut teknisesti
vaikeaa. Myöskään jäteveden käyttämisestä lannoitetarkoituksiin ei ollut odotettavissa
tuloja. Kastelupellot olisi pitänyt sijoittaa kauas kaupungista, jolloin kustannukset olisivat
nousseet korkeiksi. Jätevesien johtamisesta Pyhäjärveen oli ollut seurauksena
viemäripaikkojen läheisten rantojen likaantuminen, mikä oli selvimmin havaittavissa
Viinikanojan suun kohdalla sekä Rongankadun ja Laukontorin viemärien suussa.
Valiokunnan mielestä tässä asiassa oli aika ryhtyä toimenpiteisiin. Viemärien suut olivat
yleensä liian lähellä rantaa, joten jätevesi aiheutti niiden likaantumista. Tämä oli
”kuitenkin korjattavissa siten, että kysymyksessä olevat viemärit jatkettaisiin kauemmaksi
aina syvään juoksevaan veteen saakka, jolloin kohtuullisilla kustannuksilla saataisiin
aikaan merkittävä parannus hygieenisessä suhteessa.”718

Esitys kiteytti hyvin tuon ajan näkemyksen siitä, että puhdistuksesta tulisi pelkkiä
kuluja, ei tuloja. Mikään laki ei puhdistukseen vielä tuolloin velvoittanut. Näsijärven
rantoja oli suojeltava, sillä vesilaitos ottaisi jatkossakin vetensä järvestä, koska
pohjavesivaihtoehto oli hylätty.

                                                          
717. TKA, valt. PTK 20.9.1921, lokaviemärivesivaliokunta liite A/421 valtuustolle.
718. TKA, valt. PTK 20.9.1921, lokaviemärivesivaliokunta liite A/421 valtuustolle.
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Jätevesiä laskettiin Näsijärveen kahdeksannesta kaupunginosasta eli Santalahdesta,
yhdeksännestä kaupunginosasta eli Armonkalliolta sekä Lapinniemen tehtaalta ja
kunnalliskodista. Näistä yhdeksännestä kaupunginosasta "lokavesiä" eli jätevesiä syntyi
jokseenkin vähän, niitä tuli vain 5–6 tontilta. Näsijärven suojaamiseksi jätevesiltä voitiin
näin käyttää kahta tapaa: joko ne ensin asianmukaisesti puhdistettaisiin ja sen jälkeen
laskettaisiin puhdistettuna Näsijärveen tai ne koottaisiin kussakin paikassa sopivasti yhteen
kaivoon, joista ne pumpattaisiin lähimpänä olevaan viemäriverkon kaivoon ja sieltä
muiden jätevesien mukana Pyhäjärveen.719 (ks. kuva 3.5.)

Näitä vaihtoehtoja verrattaessa oli huomattava, ettei ensiksi mainittu antanut riittäviä
takeita jätevesien riittävästä puhdistautumisesta, joten Näsijärven veden saastuminen ei
olisi täysin estynyt. Jätevesien pumppaus kaupungin viemäriverkkoon ei olisi tullut
edellistä kalliimmaksi, joten kaikki seikat puhuivat pumppaamismenetelmän puolesta.
Valiokunta katsoi kuitenkin, että yhdeksännen kaupunginosan jätevesiä oli niin vähän, että
ne voitaisiin edelleenkin laskea sellaisenaan Näsijärveen ilman, että tästä aiheutuisi
sanottavia hygieenisiä haittoja.720 Valiokunta ehdotti seuraavaa:

”ettei Pyhäjärveen laskevia viemäreitä varusteta puhdistuslaitoksilla vaan jatketaan
viemärijohtoja riittävän kauaksi rannasta. Sen lisäksi VIII kaupunginosan, Lapinniemen
tehtaan ja kunnalliskodin likaviemärit varustettaisiin sopivilla pumppulaitteilla, joilla niiden
vesi nostettaisiin kaupungin likaviemäriverkkoon ja että valtuusto antaisi rahatoimikamarille
tehtäväksi yksityiskohtaisemmin suunnitelman ja kustannusarvion laatimisen ehdotuksista.”721

Seuraavaksi rahatoimikamari esitti valtuustolle valmistelutyönsä tuloksia. Raportissaan
kamari totesi valtuuston lähteneen ajatuksesta, että Pyhäjärveen virtaava kaupungin
viemäreiden jätevesi saastutti järven vettä ja aiheutti siten hygieenisiä haittoja, joten
jätevesi olisi puhdistettava. Perusteellisten tutkimusten jälkeen Mitro kuitenkin oli tullut
siihen tulokseen, että kaupungin likaviemäriveden saastuttava vaikutus ulottui ainoastaan
muutaman sadan metrin päähän laskukohdasta. Tähän vaikutti Pyhäjärven kyky puhdistaa
itseään sekä se, että jätevesi laski järveen laimentuneena. Mitro oli tosin sitä mieltä, että
jätevettä puhdistamalla haitat saataisiin pienemmiksi, mutta saavutettava parannus olisi
kuitenkin pieni suuriin kustannuksiin verrattuna. Näin hän asettui kielteiselle kannalle
puhdistuslaitoksien rakentamisen suhteen, ja esitti sen sijaan paikallisia parannuksia, esim.
laskujohtojen jatkamista syvemmälle "juoksevaan" eli virtaavaan veteen.722

Lokaviemärivesivaliokunta yhtyi Mitron näkökantoihin ja ehdotti, että kysymys
puhdistuslaitteiden rakentamisesta saisi raueta ja että Pyhäjärveen laskevia viemärijohtoja
jatkettaisiin riittävästi. Rahatoimikamari pani ”tyydytyksellä merkille sen seikan, että
olosuhteet likavesikysymyksen alalla eivät olleet Tampereella niin huonolla kannalla, kuin
on ehkä saatettu luulla.” Tähän vaikutti kamarin mielestä osittain se seikka, että jätevedet
laskettiin pääasiassa virtaavaan veteen:

                                                          
719. Ibid.
720. Ibid.
721. Ibid. 10.5.1921 annetussa lausunnossa valmistelijoina olivat Akseli Linnavuori, Ben Mitro, K. A. Niinikoski, Yrjö Kulovesi, A.

J. Tamminen.
722. TKA, raha 26.5.1921 no. 1180 liite: B1421 valtuustolle.
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”Kun vedellä on itsellä puhdistava ominaisuus kaupungin likavedet eivät suurestikaan saastuta
Pyhäjärven vettä, kuin ainoastaan lokaviemärien läheisyydessä. Se seikka taasen, että
vesiklosettijärjestelmä ei meillä vielä ainakaan toistaiseksi ole tullut yleiseksi, vaikuttaa siihen,
että likavesi järveen saapuessaan ei ole aivan saastaista, vaikka toisaalta suuret tehtaat ja
teollisuuslaitokset saastuttavat Pyhäjärven vettä.” 723

Kun Mitro ja asiantuntijoista kokoonpantu valiokunta, kaupungininsinööri A. Linnavuori,
rahatoimikamarin sihteeri insinööri K. A. Niinikoski, tohtori Y. Kulovesi, agronomi A. J.
Tamminen, eivät pitäneet puhdistuslaitoksien rakentamista välttämättömänä, ei rahatoimi-
kamari katsonut voivansa esittää laitosten rakentamista. Lisäksi oli huomioitava, että:

”puhdistuslaitoksia olisi rakennettava useita kunkin lokaviemärin suun kohdalle, joten niistä
johtuvat kustannukset voisivat käydä Tampereen kaupungille ylivoimaisiksi. Lisäksi ne tulisi
sijoittaa varsin keskelle kaupunkia, koska viemärien suut ovat satamien läheisyydessä ja
Rongankadun päässä ja kun tunnetaan nämä laitokset eivät ole mitään hyvää tuoksua levittäviä
laitoksia, joten niistä aiheutuvat hygieeniset haitat olisivat pahimmassa tapauksessa
suuremmat, kuin ne joista koetetaan päästä eroon. Vesi on kuitenkin alasataman lokaviemärien
läheisyydessä sameriaista ja pahanhajuista saastuttaen ilman, mutta olosuhteet eivät tässä
suhteessa ole maamme pahimpia, vaan pikemmin päinvastoin verrattuna muihin suurimpiin
kaupunkeihin.”724

Lokaviemärivesivaliokunnan ehdotusta viemärien jatkamiseksi rahatoimikamari ei
vastustanut, joskaan kamarin mielestä ei ollut takeita siitä, että toimenpide parantaisi
tilannetta: satamassa kävi vastavirta pitkin rantoja, mikä kuljetti jätevesiä. Myöhemmin
saatavan kustannusarvion myötä voitaisiin tehdä lopullinen päätös asiasta.
Rahatoimikamarin mielestä kaupungilla oli varsin vakavasti syytä kaikilla mahdollisilla
tavoilla koettaa suojella Näsijärveä ja sen rantoja kaupungista virtaavilta jätevesiltä. ”Tämä
onkin aina koetettu pitää silmällä asemakaava-, vuokraus- yms. kysymysten yhteydessä,
mikäli on oltu kosketuksissa Näsijärven rantojen kanssa. Korkeussuhdanteet kaupungissa
ovat kuitenkin vaikuttaneet siihen. että ei olla kokonaan voitu välttää lokaviemäriveden
laskemista Näsijärveen.” Rahatoimikamari kannatti lokaviemärivesivaliokunnan
ehdottamien pumppulaitteiden hankintaa, joilla Näsijärveen virtaavat jätevedet voitaisiin
nostaa kaupungin likaviemäriverkkoon. Kamari puolsi lokaviemärivesivaliokunnan
ehdotuksia ja niiden hyväksymistä sellaisenaan.725 Myös terveyslautakunta ilmoitti kaikin
puolin yhtyvänsä lokaviemärivesivaliokunnan mietintöön ja ehdotukseen.726

Näin asia oli saatu toistaiseksi päätökseensä: käytännössä päätettiin yksimielisesti, ettei
jätevesiä puhdisteta. Asia ei kuitenkaan aivan kokonaan unohtunut, vaikka varsinaisesti
vasta vuonna 1962 valmistui kaupungin ensimmäinen Raholan jätevedenpuhdistamo. Asia

                                                          
723. Ibid.
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Saimaan kanavan apulaisins. 1913-14, TKa kaupungin apulaisins. 1914-16. Linnavuori toimi kaupungininsinöörinä Mikkelissä
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Kunnallisteknillistä Yhdistystä Tampereella v. 1926. Hän toimi Tampereen Teknillisen Seuran puheenjohtajana 1934-40,
Suomen Kunnallisteknillisen Yhdistyksen puheenjohtajana vuodesta 1939 sekä Suomen Teknillisen Seuran puheenjohtajana
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725. TKA, raha valtuustolle 26.5.1921, valt. PTK 20.9.1921.
726. TKA, THL valtuustolle 7.9.1921, N:o 49. Liite b 421.
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oli näet vireillä aina 1930-luvulta alkaen. Vuonna 1930 valmistui viimein kustannusarvio
Näsijärveen laskevien likaviemäreiden varustamisesta pumppulaitteilla sekä
Tammerkoskeen ja Pyhäjärveen laskevien viemäreiden jatkamisesta kauemmaksi rannasta.
Rahatoimikamari oli pyytänyt rakennustoimiston insinööriosaston laatimaan
kustannusarvion 20.9.1921 valtuuston päätöksen perusteella. Tämä oli vaatinut runsaasti
valmistavia töitä varsinkin kahdeksannessa kaupunginosassa, jossa oli täytynyt tehdä
laajoja "punnitustöitä"727 ja suunnitella valmiiksi "katuverkon tasaus".728 Mitään
varsinaista oleellista parannusta asioihin ei kuitenkaan saatu ennen Raholan
jätevedenpuhdistamoa, joka puhdisti kaupungin länsiosan jätevedet.

Viemäriverkosto kasvoi kuitenkin mitoiltaan, vaikka varsinaiseen jätevedenpuhdistukseen
ei katsottu pitkällisten suunnitelmien laadinnan ja tutkimusten jälkeen aiheelliseksi ryhtyä.
Suunnitelmien taustalla olivat 1910-luvulla esitetyt uudistussuunnitelmat. Valtuusto päätti
elokuussa 1919 asettaa viisijäsenisen valiokunnan valmistelemaan kaupungin
"lokaviemäriveden" eli jäteveden puhdistusta. Valtuuston hyväksymän periaatteen mukaan
jätevesien puhdistustarve oli määriteltävä kokonaisuutena ennen yksittäisiin toimenpiteisiin
ryhtymistä. Esityksen taustalla oli kamarissa vireillä ollut kysymys Rongankadulta
Tammerkoskeen laskevan viemärin hajuhaittojen poistamiseksi ns. septic tank -laitoksen
avulla. Asiaa käsitellessään rahatoimikamari oli sitä mieltä, että yksittäisiä puhdistuslaitoksia
ei kannattanut perustaa, ennen kuin kaupungilla oli kattavaa tietoa koko ongelman
laajuudesta. Koskisen mielestä kamarin kanta oli luonteva:

“jos Rongankadun viemärin yhteyteen olisi perustettu puhdistuslaitos, kaupunkiin olisi jäänyt
Laukontorin viemärin lisäksi kuusi muuta, jotka laskivat Tammerkosken kautta Pyhäjärveen.
Rongankadun viemärin haittoja arvioitaessa oli ollut lisäksi epäselvyyksiä, johtuiko alueen
paha haju itse viemäristä vai läheisistä teollisuuslaitoksista.”729

Lokaviemärivesivaliokunnan esittämässä lausunnossa puhdistuksen aloittamista ei pidetty
tarpeellisena. Tilanne arvioitiin sen hetkisen taloudellisen tilanteen kannalta ja vesistöjen
tilaa pidettiin suhteellisen hyvänä. Puhdistuksella saavutettu hygieeninen hyöty suhteessa
kustannuksiin olisi ollut pieni. Valtuustossa kukaan ei vaatinut kaupungin jätevesien
puhdistamista, sillä sen asettamat asiantuntijat olivat tutkineet ongelman. Kun myös
rahatoimikamari ja terveydenhoitolautakunta tukivat esitystä, valtuusto hyväksyi
lokaviemärivesivaliokunnan esityksen äänestyksettä. Suunnitelmaa ryhdyttiin laatimaan
vuonna 1930, jolloin valtuusto hyväksyi rakennustoimiston insinööriosaston laatiman
esityksen. Tammerkoskeen laskevia Rongankadun ja Verkatehtaankadun viemäreitä
jatkettiin 50 metrillä kauemmaksi kosken rannasta.730

Näin jätevesiongelma käytännössä lykättiin epämääräiseen tulevaisuuteen ja
viemäröinnin protojärjestelmä jäi voimaan pitkäksi aikaa. Viemäriverkosto sen sijaan
kasvoi voimakkaasti (ks. kuva 3.9.) Jätevesien puhdistuskysymykseen palattiin seuraavan
kerran 1950-luvulla, jolloin päädyttiin toisenlaiseen ratkaisuun eli jätevesien puhdistukseen
jätevedenpuhdistamoissa. Vuosien varrella kuitenkin Näsijärveen laskeneita viemäreitä
johdettiin viemäriverkon kautta laskemaan Pyhäjärveen. Tämän toimenpiteen toteutus
eteni hitaasti alkaen vuodesta 1930, mutta viimein 1960-luvulla vain Lintulammin ja

                                                          
727. Ks. liite 1.
728. KTK 1930.
729. Koskinen 1995, s.65.
730. Koskinen 1995, s.72.
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Lielahden alueen yhteensä 1500 asukkaan jätevedet laskivat puhdistamattomina
Näsijärveen.731

Kuva 3.9. Vesijohto- ja viemäriverkkojen pituus sekä asukasluku Tampereella 1900-96

Lähde: TKVL VK 1900-1996. Viemäriverkon kosvu jatkoi nopeaa kasvuaan, vaikka
vesijohtoverkon kasvu hidastui hieman 1960-luvulla.

Jätevesikysymystä käsiteltiin siis hyvin pitkään, 1920-luvun alun päätöksen jälkeen asiaan
palattiin 1930-luvulla ja taas 1950-luvulla, jolloin tohtori Mäklin analysoi kysymystä koko
sen pitkän taipaleen ajalta.732 Julkisuuteen asiasta ei juurikaan kuulunut, eikä Aamulehti
kommentoinut jätevesiongelmaa tutkimusajanjaksona. Asiaa käsiteltiin lehdessä lähinnä

                                                          
731. KTK 1930; Vesiensuojelutoimiston tiedonantoja, s.118.
732. Mäklin, passim. Kysymyksen alkuvaiheet Mäklin kiteytti näin: "Monen vuosisadan aikana oli sitten yleinen hygienia hyvin

alkeellisella tasolla, kunnes laajat kolerakulkutaudit Schweitsissä 1831 ja Hampurissa 1892 sekä bakteriologian alalla saadut
kokemukset herättivät ymmärtämään terveydenhoidollisten ja teknillisten toimenpiteitten merkityksen tällaisten tuhoavien
kulkutautien vastustamisessa. 1800-luvun keskivaiheilla alettiin perinpohjaisesti hoitaa likavesien poistokysymystä. WC-
laitteiden käyttöön otto oli huomattavasti vaikuttamassa ratkaisuun. Ulosteaineet hajotetaan ja laimennetaan veden avulla siinä
määrin, etteivät enään sovellu kerättäväksi muulla tavoin kuin viemäreihin, joissa sittemmin joutuvat vesistöihin. Suurempien
asutuskeskuksien läheisiin jokiin ja järviin voi tällöin määrättyihin paikkoihin muodostua hyvinkin pahoja saastutuskohtia,
esimerkiksi mataliin lahtiin tai sellaisiin jokiin ja puroihin, joissa veden virtausnopeus on pieni."
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referoimalla eri kaupungin elimien päätöksiä,733 vaikka yksi poikkeuskin oli.734 Lehden
mielenkiinto heräsi uudelleen vasta järvien saastuttua pahoin 1950-luvun lopussa.735

Ensimmäinen jätevedenpuhdistamo valmistui Raholaan länsipuolen jätevesiä varten
vuonna 1962 ja seuraava Viinikanlahteen kymmenen vuotta myöhemmin keskusta- ja
itäalueen jätevesiä puhdistamaan. Jätevedenpuhdistamojen kanssa samanaikaisesti alettiin
toteuttaa siirtymistä sekaviemäröinnistä erillisviemäröintiin.736 Tampereen vesihuollosta
löytyi viimein kaikki modernin järjestelmän merkit.

3.5. TEOLLISUUDEN VESIHUOLTO KAUPUNGIN
       JÄRJESTELMIEN YHTEYTEEN: FINLAYSON, TAKO
       JA TAMPELLA

Tehtaiden jätevesiä ei 1800-luvun Tampereella puhdistettu. Finlaysonin alueella jätevesi
meni ajalle ominaiseen tapaan suoraan Tammerkoskeen lukuun ottamatta saniteettivesiä,
joille oli oma järjestelmänsä. Vesiklosetit tulivat tehtaalle vuonna 1899. Finlayson pyysi
lupaa johtaa rakenteilla olevaan tehdaslaitoksen vesikloseteista "lanta kemiallisesti
puhdistettuna likaviemäriä myöden koskeen". Terveydenhoitolautakunta asetti komitean
tutkimaan asiaa. Komitea puolsi Finlaysonin järjestelmää, koska se ei ollut ristiriidassa
rakennussäännön kanssa. Lautakunta myönsi luvan "juoksevan lian johtamiseen
kloaakkiin" eli viemäriin. Yrityksen viemärijärjestelmä sisälsi kolme "klaringscisterniä" eli
sakokaivoa, joista jätevesi johdettiin edelleen viemärijohtoon ja sitä kautta lopulta
koskeen. Kiellettyä sen sijaan oli se, että vesiklosetit olisi huuhdeltu suoraan
viemäriverkostoon. Seuraavaksi tuli vaihe, jossa myös muut jätevedet johdettiin
saostuskaivojen kautta jokeen. Saostuskaivojärjestelmän alkuun johdettiin saniteettivesi ja
seuraavaksi prosessivesi. Viemäreissä käytettiin pitkälti lasitettua ruukkuputkea ennen
siirtymistä muihin putkimateriaaleihin.737

Finlaysonin alueelle valmistui 1920-luvun alussa rakennus, josta tuli myöhemmin
vedenkäsittelylaitos. Kyseessä oli yksikerroksinen tiilirunkoinen varastorakennus, joka
korotettiin kaksikerroksiseksi 1940-luvulla. Varastorakennus muutettiin veden
käsittelylaitokseksi vuonna 1959 ja samalla siihen tehtiin pienempiä laajennuksia. Vesi
otettiin edelleen Näsijärvestä, ja sitä valmistettiin kolmeen erilaiseen tarkoitukseen:

1. mekaanisesti hiekkasuotimilla käsitelty vesi, jota käytettiin tiettyihin tuotantotarkoituksiin,
2. mekaanisesti ja kemiallisesti käsitelty vesi (kemiallinen vesi käsiteltiin mm.

alumiinisulfaatilla, flokinpoistosysteemillä poistettiin humukset ja muut epäpuhtaudet),
jota käytettiin esim. talousvedeksi

3. ionikäsitelty vesi eli kattilavesi.

                                                          
733. Esim. AL 24.7.1919, 3.9.1919,  17.9.1919, 30.11.1920, 20.9.1921 ja 25.5.1921.
734. AL 10.8.1919, nim. Juttu-Jaakko ottaa kantaa jätevesien hyödyntämisen puolesta: "Tuhlaus, jota kaupungit tässä suhteessa

harjoittavat on kerrassaan huimaavaa. Yksistään ulostuksien, veteen uuttamisella, jota keinoa Tampereellakin kohta
yksinomaan käytetään, menetetään täälläkin vuosittain n. puolen miljoonaa markkaa ennen maailmansotaa vallinneen
hinnoittelun mukaan laskien ja nykyisen kurssin mukaan summan voi kertoa ainakin kuudella."

735. Esim. AL 12.12.1959, 2.12.1960 ja 12.1.1961.
736. TKa kaupunginhallitus, passim.
737. TKA, THL PTK 1.8.1899, § 44; THL PTK 5.8. 1899, §48, § 110, §113; Haastattelumuistio Domberg 15.4.1998.
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Vuonna 1967 läntiselle kyljelle valmistui uusi vedenkäsittelylaitteisto.738 Samoihin
aikoihin otettiin käyttöön myös flotaatio, jälleen ensimmäisten joukossa Suomessa.
Flotaatio-säiliö valmistui vuonna 1965. Se oli teräksinen, noin viisikuutioinen säiliö, joka
oli kumivuorattu. Flotaatio-järjestelmä oli käytössä noin 30 vuotta. Veteen lisättiin myös
klooria.739 Vettä käytettiin Finlaysonin tehtailla vuonna 1968 vuorokaudessa 7 400
kuutiometriä, josta 200 m3/vrk oli kaupungilta saniteettitarkoituksiin ostettua vettä ja loput
7200 m3/vrk Tammerkoskesta otettua vettä. Tammerkosken vedestä 4800 m3/vrk käsiteltiin
mekaanisesti hiekkasuodattimilla sekä mekaanisesti ja kemiallisesti 2400 m3/vrk. Yhteensä
Tammerkoskesta otetusta vedestä prosessivetenä käytettiin 6700 m3/vrk ja talousvetenä
500 m3/vrk. Jokaisella järjestelmällä oli omat vesialtaansa: kemiallisen veden altaat ja
mekaanisen puhdasveden altaat. Tehdasalueella oli siis vettä monta laatua: mekaanista,
kemiallista, kattilavettä ja kaupungin vesilaitoksen vettä sekä lisäksi vielä saniteettivesi ja
prosessivesi. Vuonna 1968 vuorokautinen jätevesimäärä oli 7100 m3/vrk. Prosessivedet
johdettiin neutralointialtaan kautta Tammerkoskeen ja saniteettivedet suurimmaksi osaksi
kaupungin viemäriverkkoon. Tehtaan jätevedet johdettiin neutraloinnin jälkeen Viinikan
jätevedenpuhdistamolle sen valmistuttua vuonna 1972.740 (Luokitus: modernin
järjestelmän mukaisia piirteitä: korkeapaine, hallinnointi- ja huoltojärjestelmä, vesisäiliö,
korkeapaine, palopostit, pikasuodatus, jätevedenpuhdistus, erillisviemäröinti.)

Tampella ja Tako

Takon (Tampereen Kattohuopa- ja Paperiteollisuus Osakeyhtiö) kartonkitehtaan sekä
Tampellan (Tampereen Pellava- ja Rautateollisuus Osake-Yhtiö) pellavatehtaan ja
konepajan alueilla vesihuollon ratkaisut olivat varsin samanlaisia kuin Finlaysonilla.
Tampellan tehdasalueella oli aluksi raakavedenpumppaamo käyttövettä varten Näsijärven
Aspinniemessä, josta vesi virtasi omalla painollaan vesikanavia pitkin.741 (ks. kuva 2.2.)
Heti alusta alkaen Tampellan tehdasalueen paloturvallisuuteen kiinnitettiin huomiota;
alueella oli palopostiverkko ja palomuurit, palo-ovet jne.742 Tehdasrakennuksissa oli
sprinklerijärjestelmä, johon tuli koskesta pumpattu vesi. Järjestelmään kuului myös
vesitorni, joka aluksi ilmeisesti toimi paineen tuojana järjestelmään ja myöhemmin
paineentasaajana ja vesivarastona. Sprinklerivesisäiliöön mahtui vettä 51,3 m3 ja samassa
tornissa sijainneeseen käyttövesisäiliöön 23 m3. Sprinklerijärjestelmän uudistus tapahtui
todennäköisesti vuonna 1899 Mather & Platt Ltd:n laitteistolla. Alueen kaikki tekstiilin
käytössä olleet rakennukset olivat sprinklerin piirissä. Kun muussa vedenkäytössä
siirryttiin kaupungin veteen, myös sprinklerit kytkettiin siihen.743

Viemäröinti hoidettiin aluksi yleiseen tapaan eli johtamalla jätevedet eri kohdista
koskeen. Seuraavaksi, luultavimmin 1800- ja 1900-lukujen vaihteessa, alettiin ottaa
käyttöön saostuskaivoja, joihin johdettiin saniteettivedet. Myöhemmin myös jätevedet

                                                          
738. Haastattelumuistio Domberg 15.4.1998; Kosunen, passim.
739. Haastattelumuistio Domberg 15.4.1998. Flotaatio, (eng.) flotation, eräs rikastusmenetelmä, tässä jätevedenpuhdistusmenetelmä.

Yleinen menetelmä myös vedenkäsittelyssä. Esimerkiksi ilmaflotaatiossa altaan pohjaan johdetaan ilmaa hienoina kuplina,
joihin tarttuu pintaa kohti noustessa poistettavaksi haluttuja hiukkasia, jolloin kokonaisuus tulee vettä keveämmäksi. Pinnalle
kohonneet epäpuhtaudet poistetaan tämän jälkeen. Ks. flotaatiosta tarkemmin Kajosaari, s.182-183.

740. Haastattelumuistio Domberg 15.4.1998; Vesiensuojelutoimiston tiedonantoja, s.107, 134.
741. Haastattelumuistio Niemelä 15.-16. 4.1998.
742. TPA, kuva A 232; A233.
743. TPA, kuva A 215 ja RO 5009; Haastattelumuistio Niemelä 15.-16. 4.1998.
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ryhdyttiin johtamaan saostuskaivosysteemiin. Käyttövesi suodatettiin osittain ja johdettiin
sellaisenaan eri käyttökohteisiin, mm. valkaisuun ja sprinkler- pumpuille.744 Tehtaiden
palopostijärjestelmä liitettiin jo vuonna 1903 kaupungin vesilaitoksen verkkoon.
Viimeistään vuonna 1931 oli Tampellan tehtailla vesiliittymä kaupungin
vesijohtoverkkoon myös muuta kuin palopostikäyttöä varten. Sama liittymä oli käytössä
myös jatkossa.745 Liittymä oli ilmeisesti varavesikäytössä, mutta mahdollisesti siitä otettiin
myös talousvettä.746 Ennen vuotta 1961 höyryvoimalaitokselle menevä vesi jatkokäsiteltiin
mekaanisen suodatuksen jälkeen antrasiitti- ja pehmennyssuodattimilla. Haittana
järjestelmässä oli lukuisat putkistojen tukkeumat sekä tästä aiheutuneet
korjauskustannukset ja vaikeudet höyryvoimalaitoksella. Vaikeuksien poistamiseksi ja
höyryvoimalaitoksen käyttövarmuuden parantamiseksi rakennettiin vuonna 1961
käyttövettä varten käsittelylaitos Aspinniemeen. Varsinkin jatkuvasti huononeva
raakaveden laatu kiirehti laitoksen tarvetta.747 Näihin aikoihin oli Tampellan tehtaalla 150
mm vesiliittymä myös kaupungin vesijohtoverkkoon.748

Sekaviemäreitä alettiin muuttaa vähitellen erillisviemäreiksi 1960-luvulla. Tällöin
otettiin käyttöön myös tehtaan omat jätevesialtaat. Erillisviemäröinti saatiin toteutetuksi
vuonna 1972. Samana vuonna saneerattiin myös jätevesialtaat, jotka sijaitsivat
vesivoimalaitoksen vieressä. Seuraavassa vaiheessa jätevesiä alettiin johtaa kaupungin
jätevedenpuhdistamolle Viinikanlahteen.749

Vuonna 1968 Tampellan päätehdas käytti Näsijärvestä otettua raakavettä 2800 m3/vrk,
josta käsiteltiin mekaanisesti 750 m3/vrk ja kemiallisesti 1350 m3/vrk. Jäähdytyksessä
käytettiin käsittelemätöntä vettä 700 m3/vrk. Lapinniemen puuvillatehdas käytti 4500
m3/vrk mekaanisesti käsiteltyä vettä. Lisäksi kaupungin vesilaitokselta ostettiin
saniteettitarkoi-tuksiin 220 m3/vrk. Yhteensä Tampellan tehtaiden vedenkäyttö oli 7500
m3/vrk. Tämä ei ollut huippulukema, sillä vedenkulutus oli alkanut laskea jo 1960-luvun
alusta mm. tehostetun valvonnan ansiosta. Kun kaupunki siirtyi pääasiallisesti käyttämään
Roineen vet-tä, tuli kaupungin vesijohtoveden käyttö entistä kiinnostavammaksi
Tampellan kannalta. Oleellisena erona Aspinniemen ns. tehdasvedessä ja kaupungin
vesilaitoksen vedessä oli Aspinniemen veden alhaisempi kovuus verrattuna kaupungin
vesijohtoveteen. Tästä syystä tietyissä tekstiilitehtaan kohteissa, varsinkin
käyttövesikohteissa, kaupungin vettä pehmen-nettiin ioninvaihtimilla. Tultaessa 1980-
luvulle oma käsittely lopetettiin, kun liityttiin kaupungin vesijohtoverkkoon.
Vedenkulutuksen lasku jatkui 1980-luvulle saakka.750

                                                          
744. Haastattelumuistio Niemelä 15.-16. 4.1998.
745. TPA, kuva A 232, A 233, A 1281 ja RO5010.
746. Haastattelumuistio Niemelä 15.-16. 4.1998. Myöhemmin vuonna 1961 samaan paikkaan Aspinniemeen rakennettiin

käyttöveden käsittelylaitos.
747. Tampellan prosessitekniikan lausunto 9.10.1980 Tampella, Tampere, vesihuolto, s.1-3. Laitoksessa käytettiin

saostuskemikaaleina kloreerattua rautasulfaattia, pH-säätö tehtiin lipeällä ja pH:n loppusäätö soodalla. Kemikaalien valintaan
vaikuttivat mm. raakaveden huono laatu sekä höyryvoimalaitoksen ja tekstiilitehtaiden vaatimus alhaisesta kovuudesta eli
alhaisesta kalsium- ja magnesiumpitoisuudesta.

748. TPA, kuva RO5010.
749. TPA, kuva A1284; A 5599; A 725; A5084; A9288; RO8202; Haastattelumuistio Niemelä 15.-16. 4.1998.
750. Tampellan prosessitekniikan lausunto 9.10.1980 Tampella, Tampere, vesihuolto, s.1-3; Vesiensuojelutoimiston tiedonantoja,

s.107. Putkistokorroosion kannalta veden karbonaattikovuus, vetykarbonaattipitoisuus ja hiilihappopitoisuus ovat merkittäviä
tekijöitä, jotka kaupungin vesijohtovedessä ovat tasapainossa, joten kaupungin vesi ei o1e syövyttävää. Lisäksi kaupungin
vesijohtoveden korkeampi kalkkipitoisuus muodosti ajanmittaan putkistoa paremmin suojaavan kerrostuman kuin
Aspinniemen vesi. Kun kaupungin vesijohtoveden kovuus oli korkeampi kuin Aspinniemen veden, aiheutui tästä  kemiallisen
kuormituksen lisääntymistä ja vastaavasti elvytysruokasuolan käytön suurenemista kattilan syöttöveden osalta.
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Talousveden osalta kaupungin vesijohtovesi täytti luonnollisesti lääkintöhallituksen
määräykset, mutta lisäksi se syövytti putkistoa vähemmän kuin Aspinniemen vesi.
Kaupungin vesijohtovesi oli paremmin valvottua kuin Aspinniemessä, jossa toiminta ja
valvonta oli yhden henkilön varassa.751 Näistä syistä 1980-luvun alussa siirryttiin
jäähdytysvettä lukuun ottamatta käyttämään täysin kaupungin vesijohtovettä.
Vedenkäsittelylaitos jäikin pois käytöstä ja sen paikalle asennettiin kaupungin vesimittari.
Jäähdytysvettä tarvitsivat erityisesti valimo sekä ns. Sampo-porakoneet, joissa omaa
jäähdytysvettä käytettiin aina vuoteen 1997 saakka.752

Takon alueen vesihuolto on pääosiltaan vastaava kuin Finlaysonin ja Tampellankin. (ks.
kuva 2.2.) Tehtaan historia ulottuu aina vuoteen 1860, jolloin vuori-insinööri K. F. Idestam
perusti Tampereelle puuhiomon, joka siirtyi vuonna 1917 G. A. Serlachiuksen
omistukseen. Tuolta ajalta on peräisin myös tuotantolaitoksen nimi TAKO.753

Teollisuudessa tarvitsemansa prosessiveden tehdas sai koskesta, jonne jätevedetkin aluksi
johdettiin. Kuitenkin jo varsin pitkään talous- ja saniteettivesi oli ostettu kaupungilta.
Myös tehtaan sprinklerijärjestelmä on jo kauan ollut liitettynä vesilaitoksen verkostoon.754

Vesiensuojelu ja tehtaat

Tampereen suurimmat teollisuuslaitokset vaikuttivat merkittävästi myös kaupungin
muotoutumiseen asuinalueineen kaikkineen. Suurien tehtaiden lisäksi Tampereella oli
runsaasti pienempiä tehtaita, jotka nekin laskivat ongelmallisia jätteitä vesistöön.755

Vesiensuojelumääräyksiä oli annettu jo varhaisessa vaiheessa, mutta ne olivat
riittämättömiä. Vuonna 1734 annettuun Ruotsin valtakunnanlain rakennuskaaresta löytyy
myös veden pilaamisen kieltäviä määräyksiä. Kalastussääntö vuodelta 1766 sisälsi mm.
sahausjätteiden päästöä kalastusvesiin koskevia kieltoja.756 Tampereen maistraatti antoi
vuonna 1837 lähinnä teollisuuden jätevesiä koskevan määräyksen, jolla suojeltiin kosken
vettä kaupungin Mältinrannan pumppaamon vesipumppujen yläpuolella.757 Saastuminen
oli kuitenkin paikoittain ongelma: 1840-luvulla otettiin yleisesti ruoka- ja talousvettä
kaivojen lisäksi paperitehtaan alapuolelta. Vuonna 1847 maistraatin tarkistuksessa
paperitehtaan (ks. kuva 2.2. eli lumppupaperitehdas, Frenckell) rannat havaittiin ”likaa
                                                          
751. Tampellan prosessitekniikan lausunto 9.10.1980 Tampella, Tampere, vesihuolto, s.1-3.
752. TPA, kuva RO5010; Haastattelumuistio Niemelä 15.-16. 4.1998.
753. Kari, passim. Vuodesta 1987 alkaen TAKO on ollut osa Metsä-Serlaa, mutta tuotanto jatkuu edelleen Idestamin valitsemalla

paikalla Tampereen keskustassa.
754. Haume 21.5.1998, HT; Vesiensuojelutoimiston tiedonantoja, s.182. Viinikanlahden puhdistamon valmistuttua vuonna 1972

saniteettivedet johdettiin yleiseen viemäriin, mutta prosessivesiä varten tehtaalla on ollut omat mekaaniset puhdistamoratkaisut,
joita on kehitetty ja muutettu aina kulloistenkin puhdistusvaatimusten ja –tavoitteiden mukaisesti. Vuonna 1972 rakennetuilla
mekaanisilla puhdistuslaitteilla Pyhäjärveen pääsevien jätevesien kiintoainemäärä saatiin laskettua noin yhteen prosenttiin
nettotuotannosta. Pyhäjärven tilan edelleen parantuessa 1980-90-luvuilla on tehtaalle asetettu kiristyviä vaatimuksia, joiden
saavuttamiseksi on tehty paljon tutkimus- ja suunnittelutyötä mm. yhteispuhdistuskokeita vesilaitoksen kanssa.
Puhdistustavoitteiden saavuttamiseksi merkittävä osa tehtaan prosessijätevesistä on johdettu 1990-luvulla käsiteltäväksi
Viinikanlahden puhdistamoon. Yhteispuhdistuksella on saavutettu erittäin hyvät tulokset. ”Aivan 1990-luvun lopussa tehtaalle
asetetut puhdistusvaatimukset kiristyivät niin paljon, että ne edellyttivät entistä selvästi tehokkaampaa käsittelyä ja oman
puhdistamon laajentamista tai kaikkien prosessivesien käsittelyä Viinikanlahden puhdistamolla”, kertoi toimitusjohtaja Haume
vesilaitokselta.

755. Rajala, s.144-147. Esimerkiksi nahkatehtaat aiheuttivat ongelmia niin Tampereella kuin Hämeenlinnassakin. Hämeenlinnassa
pienteollisuus aiheutti runsaasti kuormituspisteitä aina 1970-luvulle saakka. Koko Suomen jätevedenpuhdistuksen tilanteesta
ks.Lehtonen 1994.

756. Katko 1996, s.158.
757. Vuosikirja 1884, s.72-73.



214                                                                  KAUPUNKI JA VESI

täysiksi”.758 Teollisuuden mukanaan tuomat ongelmat eivät siis ole mitenkään uusia. Mutta
tilanne paheni ajan kuluessa. Vuonna 1868 annetulla kalastussäännöllä pyrittiin mm.
estämään sahausjätteiden joutuminen veteen:

”Jokainen olkoon kielletty vesijohtoon ulosheittämästä mitään, joka voi vaikeuttaa
vedennousua tahi vahingoittaa kulkuväylää ja kalavettä, taikka asettamasta jotain semmoista
niin lähelle rantaa, että vesi voipi alasviruttaa. Sahalaitoksissa ovat sahajauhot eri arkuilla tahi
muulla sopivalla tavalla estettävä veteen putoamasta.”759

Tampereen maistraatti antoi vuonna 1870 teollisuuden jätevesiä koskevan määräyksen,
mm. jossa kaasutervan lasku koskeen ja nahkojen liottaminen Laukontorin alapuolella
kiellettiin.760 Vuonna 1902 annettiin vesioikeuslaki, jossa vesistöä vahingoittavien
jätteiden tai niihin verrattavien aineiden päästö kiellettiin. Helpotuksia voitiin myöntää
erityisistä syistä poikkeusluvilla mm. teollisuuslaitoksille. Laissa oli vesistöjen
pilaamiskieltojen lisäksi myös sulkemis- ja muuttamiskiellot. Pilaamiskiellot koskivat
myös asumajätevesiä. Laki pyrki ohjaamaan vesien taloudellista hyväksikäyttöä
yhteiskunnan etujen mukaisesti, ja vesien pilaaminen jäi tämän varjoon.761 Vesilaki antoi
periaatteessa mahdollisuuden valvoa jätevesipäästöjä. Mahdollisuutta ei kuitenkaan
käytetty torjumaan suurteollisuuden aiheuttaa vesistöjen pilaantumista. Teollisuuden
aiheuttama vesistöjen saastuminen oli ilmeisesti vielä 1900-luvun alussa siksi vähäistä, että
kenelläkään ei ollut mielenkiintoa lähteä ajamaan lakiin perustuvaa oikeusjuttua
saastuttajaa vastaan.762

Terveydenhoitolautakunta alkoi Tampereella 1900-luvun alusta puuttua tiukemmin
tehtaiden päästöihin. Lautakunta päätti 26.5. vuonna 1903, että jatkossa ei sallita uusien
tehtaiden rakentamista, mikäli niiden jätevedet johdettaisiin Näsijärveen koskenniskan
pohjoispuolelle.763 Vanhojen laitosten toimintaan päätös ei siis vaikuttanut.

Vuonna 1906 terveydenhoitolautakunta otti kannan, jonka mukaan tehtaita ei saanut
enää rakentaa kaupungin keskustaan, koska "ne savunsa ja pölynsä kautta pilaavat
ilman".764 Teollisuuden jätevedet eivät Tampereella kuitenkaan herättäneet laajempaa
kiinnostusta vielä pitkään aikaan. Aamulehdestä löytyykin koko tarkasteluajanjaksona vain
muutamia hajamainintoja asiasta. Tämä kuitenkaan ei ole poikkeuksellista, esimerkiksi
Yhdysvalloissa teollisuusjätteet alettiin katsoa merkittäväksi ongelmaksi vasta I
maailmansodan jälkeen.765 Osin tehtaiden jätevedet nähtiin vieläpä hyödyllisinä 1900-
luvun alussa ja vielä 1910-luvullakin. Tällaisina "hyödyllisinä" jätevesinä pidettiin
"basilleja sisältäviä happoja tappavia emäksisiä ja happamia kivennäisaineita,
värivesijätteitä ja suolaliuksia" sisältävät jätevedet. Niiden katsottiin torjuvan lavantautia.
Myös haitallisia jätevesiä oli saman näkemyksen mukaan. Lavantautia voi pahentaa

                                                          
758. Voionmaa 1929, s.220.
759. Katko 1996, s.158.
760. Vuosikirja 1884, s.72-73.
761. Katko 1996, s.152,158.
762. Huhtanen, s.123; Katko 1996, s.152,158. Vesilakia täydennettiin vasta vuonna 1943. Esim. pohjavesikysymyksiä koskevia

säännöksiä ei vesilaissa ollut, vaan niitä käsiteltiin ikivanhan naapuruussuhdelain mukaan. Tämä nähtiinkin puutteena jo 1910-
luvulla valmisteltaessa vesilain täydennystä.

763. TKA, THL PTK 16.5.1903, § 47; Harjula, s.48-49; Huhtanen, s.128.
764. Harjula, s.49.
765. Melosi, s.162-163; Koskinen 1995, passim.
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selluloosa- ja paperitehtaiden jätevedet, joita "tyfusbasillit saattoivat käyttää
ravinnokseen".766

Sulfaattiselluloosateollisuuden päästöt alkoivat herättää Suomessa huomiota 1900-luvun
alussa. Kun lähelle Kemin kaupunkia suunniteltiin sulfaattiselluloosatehdasta vuonna
1907, puuttui paikallinen sanomalehti asiaan:

"Luuleeko kukaan, että lohi tahi siika, tahi vähemmän herkkusuinen ahven tai haukikaan
nousee (Kemi)jokeen, kun lian ja tehtaan jätteiden hapattama vesi tulee sitä vastaan joen
suussa. Mitä savuun tulee, on sen haju määnneistä munista niin väkevää, että Haminassa
puhutaan ´Kotkan hajuista`."767

Sulfaattiselluloosatehtaiden aiheuttamia ympäristöongelmia pohtimaan asetettiin vuonna
1908 erityinen komitea, jonka mietintö valmistui 1909.768 Keskeisinä ongelmina nähtiin
ilmalle aiheutuvat haitat ja toissijaisina haitat vesistöille. Myös kalastukselle katsottiin
koituvan haittoja jätevesipäästöistä, mutta mm. mustalipeä- ja tärpättipäästöillä ei katsottu
olevan vaikutusta ihmisten terveyteen.769 Komitea oli maamme edelläkävijä tehtaiden
aiheuttamien ympäristöongelmien käsittelyssä. Aiemminkin komiteat olivat joutuneet
ottamaan kantaa vesistöjen pilaantumiseen, mutta kysymys oli ollut eri elinkeinojen
välisistä eturistiriidoista.770

Komitea haki tietoa myös ulkomailta, sen jäsen T. Hirn kävi perehtymässä Norjan ja
Ruotsin tilanteeseen sekä vieraili myös Lahden, Lohjan, Kotkan ja Valkeakosken
sulfaattiselluloosatehtailla. Komiteamietintö ja komitean tekemä lakiesitys saivat
ristiriitaisen vastaanoton. Lakiesityksessään komitea tahtoi suojella teollisuuslaitosten,
varastojen yms. naapureita haitoilta. Suomenkielisten Teknikkojen Seura kritisoi
ehdotusta, koska se alisti teollisuuslaitokset "teknillisessäkin mielessä" paikallisten
viranomaisten päätäntävallan alle ja teki ne näin riippuvaisiksi "asiaan perehtymättömien
ihmisten harkinnasta ja määräyksistä". Lakiehdotus toteutuikin vasta vuosikymmenen
kuluttua osana naapuruussuhdelakia.771

Vuonna 1910 Tampereella oli tehtaita yhteensä 137 kappaletta. Tehtaiden savu- ja
hajuhaitat työllistivät terveydenhuoltolautakuntaa. Tavallisetkin ihmiset havaitsivat
helposti savu- ja hajuhaitat, mutta vesistöjen saastuminen oli jo hieman vaikeammin
huomattavissa. Yleensä savu- ja hajuhaitat ratkaistiin savupiippua pidentämällä.
Lautakunta pystyi myös vaikuttamaan uusien tehtaiden perustamiseen joko puoltamalla tai
vastustamalla perustamislupaa.772 Vesistöllekin aiheutuvia haittoja havainnoitiin
lautakunnassa näihin aikoihin, vuonna 1912 esimerkiksi Tiiran kalvosintehtaan ja sen
vieressä olleen oluttehtaan jätevedet valuivat puhdistamattomina Näsijärveen. Lautakunta
ja kaupunginlääkäri af Hällström esittivätkin rahatoimikamarille tällaisten likaviemäreiden
varustamista "tehokkailla puhdistuslaitoksilla" eli septic tankeilla, mutta tuloksetta.773

                                                          
766. Harjula, s.79. Näin nähtiin asia v. 1905 K. Relanderin kirjoituksessa Terveydenhoitolehdessä.
767. Ote sanomalehti Pohjois-Suomesta 16.9.1907, Virtanen 1994, s.55.
768. Komiteamietintö 1909:1, s.48-57.
769. Huhtanen, s.4; Harjula, s.79.
770. Huhtanen, s.3.
771. Komiteamietintö 1909:1, s.2., 105-107; Huhtanen, s.119-120. Myös 1920-luvulla haettiin alan tietoutta ulkomailta, kun

ins.R.Granqvist tutustui Saksan ja Englannin jv-puhdistamoihin.DI O. Makkonen haki alan tietoutta Yhdysvalloista 1940-
luvulla. Lehtonen 1994, s.84.

772. TKA, THL PTK 16.5.1903, § 47; Harjula, s.48-49; Huhtanen, s.128.
773. TKA, Tampereen ensimmäinen kaupunginlääkäri 10.2.1912 rahalle.
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Vuodesta 1915 alkaen terveydenhoitolautakunta ajoi tehtaiden perustamista erillisille
teollisuustonteille ja korosti, että tehtaiden rakentamista tai laajentamista ei tulisi sallia
"rakennetun kaupungin alueella". Hatanpään kartanon vuoden 1913 liitoksen myötä
kaupunki sai teollisuustontteja varten maata ja alueelle rakennettiinkin vuosina 1914–1917
tehdaskaupunginosa.774 Vuonna 1915 häädettiin keskustasta jo vuosikymmeniä ongelmia
aiheuttanut ja terveydenhoitosäännöksiä rikkonut Salmisen nahkatehdas.775 Ongelmia oli
edelleen lautakunnan kiristyvästä linjasta huolimatta: esimerkiksi Tampereen Vuohenojalla
tilanne paheni 1921 niin, että ojan vettä ei voinut pellavanliotuksen saasteiden takia käyttää
edes palontorjuntaan.776

Tampereen ja sen lähiseutujen tehtaiden oma mielenkiinto ympäröiviin vesistöihin
lisääntyi huomattavasti 1930-luvulla ja monet niistä käyttivät oma-aloitteisesti terveyden-
huoltolautakunnan laboratoriota käyttövetensä laadun tarkkailuun ja jätevesiensä kemial-
lisen koostumuksen selvittämiseen. Terveydenhoitolautakuntien oli vaikea puuttua
tehtaiden päästöihin, koska myös kaupungit päästivät jätevetensä ilman puhdistusta
vesistöihin.777 Kunnat kuitenkin houkuttelivat uusia tehtaita, mutta sävy muuttui äkkiä
tehtaan valmistuttua vaativaksi, mikäli päästöistä ei kunnan mielestä huolehdittu
asianmukaisesti.778

Rajoituksista ja tehtaiden omasta aktiivisuudesta huolimatta teollisuus, varsinkin
selluteollisuus, saastutti pahoin Näsi- ja Pyhäjärviä niin, että 1950-luvun loppuvuosina
Tampereen perinteinen raakavesiallas Näsijärvi oli jo vaikeasti saastunut. Sen vesi todettiin
niin huonoksi, että tavanmukaisilla kemiallisilla menetelmillä vettä ei saatu enää
puhdistetuksi riittävästi. Teollisuuden jätevesiä oli 1950-luvulla noin kaksi kertaa
enemmän kuin asutuksen jätevesiä. Jotkut arviot puhuivat jopa nelinkertaisesta
määrästä.779 Vuosina 1960–1961 tehdyssä vesilaitoksen tilaamassa tutkimuksessa
suurimmaksi syylliseksi veden huonontumiseen todettiin sulfiittiselluloosatehtaat, mm.
Lielahden jo vuodesta 1914 toiminut tehdas Näsijärven rannalla. Naapurikunnan puolella
toimivan tehtaan päästöihin oli vaikea puuttua.780 Aamulehti ei kritisoinut tehdasta, lehti
ainoastaan uutisoi neutraaliin sävyyn tehtaan rakennustöitä. Kansan Lehti kiinnitti
huomiota tehtaan aiheuttamaan ilman saastumiseen ja työläisten heikkoihin
työolosuhteisiin. Randell katsoo, että kirjoituksen tarkoituksena oli lähinnä kannustaa
sellutehtaan työläisiä toimimaan yhdessä Hietalahden pahvitehtaan työläisten kanssa v.
1915 alussa perustetussa ammattiosastossa työolosuhteiden ja työehtojen
kohentamiseksi.781 Aamulehti katsoi tässä vaiheessa, että kaupungin etu vaati jatkossakin
kaavoittamaan teollisuustontteja vesistöjen rannoilta:

                                                          
774. Harjula, s.49.
775. TKA, THL PTK 31.1.1888, § 2; THL PTK 26.7.1892, § 2; THL PTK 5.1.1892, § 3; THL PTK 19.10.1916, § 462; THL PTK

21.6.1917, § 150; Harjula, s.50.
776. Tuominen, s.53.
777. Harjula, s.113.
778. Virtanen 1994, s.52-53.
779. Murto 1964b, s.11-12, s.16-21. Metsäteollisuuden ensimmäiset puhdistamot nähtiin 1950-luvulla. Ks.Lehtonen 1994, s.83.
780. Murto 1964a, s.1-11; Könönen a, passim; Simola, s.1-4. Lielahden tehtaan perusti J. R. Enqvist (1881-1940) vanhaan kartanon

navettaan. Tehdas edusti aikansa moderneinta tekniikkaa ja se aloitti kahdella keittokattilalla. Pian lisättiin kolmaskin kattila ja
ne olivat kukin tilavuudeltaan 165 m3. Tuotantotavoite oli 6000-8000 tonnia kuivaa massaa vuodessa. Höyry saatiin kolmesta
Babcock-Wilcox-kattilasta. Tehdasta uudenaikaistettiin 1920-luvulla ja tuotanto nousi 30 000 tonniin vuodessa.

781. Randell, s.149-150.
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"Asutus lisääntyy päivä päivältä (Näsi)järven rantamilla ja kaupungin oma etu vaatii
luovuttamaan tontteja vesistön läheltä tehdastarkoituksiin ja siten tulee yhä enemmän valumaan
ainakin pintavesissä, jos suoranaisia likavesijohtoja voitaisiin välttääkin käyttövedelle
vaarallisia aineksia veteen ja niin pilaantuu järven vesi jatkuvasti ja nykyisessä yhä
suuremmissa määrin."782

Aamulehti alkoi uutisoida 1950-luvun lopulla ja 1960-luvun alussa näyttävästi vesistöjen
saastumista. Tampereen vesilaitoksen johtaja M. Murto sai runsaasti palstamillimetrejä
tehtaiden muodostamaa uhkaa Tampereen vesihuollolle käsitteleville kirjoituksilleen.783

Vesilaki tuli voimaan vuonna 1962, jolloin viranomaiset pääsivät asettamaan vesistöjen
saastuttajille määräaikoja ja tavoitteita päästöjen pienentämiseksi.784 Vesistötutkimuksia
jatkettiin pitkälle 1960-luvulle. Tutkimukset paljastivat tilanteen pahenevan entisestään.
Siksi pohdittiinkin vedenoton siirtoa Kangasalan järviin. Tehtaiden tuotantotekniikassa
tapahtuneet muutokset ja tehtailla samaan aikaan valmistuneet haihdutus- ja polttolaitokset
sekä kaupungin jätevedenpuhdistamon vaikutus saivat aikaan vesistöjen
puhdistumisprosessin, joka alkoi 1960-luvun puolivälin jälkeen.785 Tässä vaiheessa
Kokemäenjoen vesistöalueella oli vain kymmenkunta lähinnä ilmastetun lammikon
tasoista jätevedenpuhdistamoa.786

Vuonna 1967 vesistöalueen yhteenlaskettu vedenkulutus oli 1 450 000 kuutiometriä
vuorokaudessa eli 17 kuutiometriä sekunnissa. Tästä teollisuuden osuus oli huimat 93
prosenttia ja asutuksen seitsemän prosenttia. Pohjaveden osuus kokonaiskäytöstä oli vain
kolme prosenttia. Puunjalostusteollisuuden osuus teollisuuskulutuksesta oli 70 % eli 948
000 m3/vrk, kemianteollisuuden 12 % eli 158 000 m3/vrk, elintarviketeollisuuden viisi
prosenttia eli 66 000 m3/vrk ja erittelemätöntä teollisuuden kulutusta 13 % eli 178 000
m3/vrk. Tällöin Tampereen seudulla oli yhteensä yli 500 tehdaslaitosta. Suurimmat
Näsijärven alueella olleet tehtaat olivat Serlachius Oy Lielahdessa sekä Tampereella
Näsijärvi Oy, Haarlan paperitehdas Oy ja Oy Tampella Ab.787 Vesihallitus alkoi ylläpitää
vesistöjen tilaa seuraavaa vesiensuojelurekisteriä vuonna 1972. Tällöin Tampereen
metsäteollisuus laski vesistöihin jätevesiä yli 180 000 kuutiometriä vuorokaudessa. Tämä
tarkoitti, että BHK7 kuormitus eli biologinen hapenkulutus oli lähes 100 tonnia
vuorokaudessa.788

Vähitellen kaupungin järjestämä jätevedenpuhdistus (Raholan jätevedenpuhdistamo
vuonna 1962) ja teollisuuslaitosten oma jätevesihuolto saivat alkuun Näsijärven hitaan

                                                          
782. AL 2.4.1916.
783. Murto 1959 ja 1961.
784. Nupponen, s.243.
785. TKVL VK 1962-67;Könönen a, passim; Murto 1964b, s.11-12, s.16-21; Simola, s.1-4; Vesiensuojelutoimiston tiedonantoja,

s.182.. Lielahden sulfiittiselluloosatehdas oli merkittävä vesistöjen saastuttaja kunnes vuosikymmenen investointien jälkeen
v.1971 otettiin käyttöön mekaaninen jätevedenpuhdistamo, jolla puhdistettiin kaikki tehtaan kuitupitoiset jätevedet.
Puhdistamoon kuului halkaisijaltaan 50-metrinen selkeytysallas, lietteen tiivistämö ja sulfiittituhkan talteenotto. V. 1972
valmistui haihduttamo, jonka jälkeen 85 % jäteliemistä saatiin talteen. Vesistöön pääsevä kiintoainemäärä jäi reiluun kahteen
prosenttiin nettotuotannosta. Sellunkeitto ja valkaisu aiheuttivat kuitenkin edelleen suuria ympäristöongelmia ja tehdas joutui
jopa lakkauttamisuhan alle. V. 1985 Lielahden sellu- ja spriitehtaat lopettivat toimintansa ja sellutehtaan raameihin rakennettiin
Suomen ensimmäinen kemihierretehdas. Massa tehtiin tuoreesta kuusihakkeesta kemiallisen esikäsittelyn jälkeen hiertämällä.
Kemihierteen myötä vesistökuormitus putosi kymmenesosaan entisestä. Uuden tehtaan jätevedet puhdistettiin biologisesti.

786. Rajala, s.143-144. Koko maan jv-puhdistuksen tilanteesta ks.Lehtonen 1994, s.71-85.
787. Vesiensuojelutoimiston tiedonantoja, s.38-39, 97.
788. Nupponen, s.243. BHK7, biologinen hapenkulutus, tarkoittaa sitä happimäärää, mikä vedessä on kulunut seitsemän

vuorokauden aikana orgaanisen aineksen biologisen hajoamisen seurauksena.
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elpymisen. Kokemäenjoen vesistöalueelle rakennettiin 1970-luvulla yhteensä noin 60
rinnakkaissuodatuslaitosta. Osittain elpymiseen vaikutti myös ns. luonnollinen poistuma
tehdaslaitosten keskuudessa ja tuotantoprosessien muutos ympäristöystävällisempään
suuntaan, esimerkiksi Lielahden tehtaan siirtyminen kemihierremenetelmään vuonna
1985.789 Kokemäenjoen vesistöalueelle rakennettiin 1980-luvulla vielä kymmenkunta
pientä rinnakkaissuodatuslaitosta.790 Muutokset ja uudet puhdistamot todella vaikuttivat
vesistöjen tilaa parantavasti, sillä Tampereen vesi- ja ympäristöpiirin alueella teollisuuden
BHK7-kuormitus laski 1970-luvun alusta yli puolet tultaessa 1980-luvun alkuun.
Seuraavalla vuosikymmenellä kaikki Tampereen suurimmat teollisuuslaitokset tekivät
yhteistyötä kaupungin vesilaitoksen kanssa jätevedenpuhdistuksessa ja johtivat osan
jätevesistään kaupungin jätevedenpuhdistamoille.791

Kuva 3.10. Vettä koskesta

Vettä kannettiin ämpärillä pitkälle 1900-luvulle keskusta-alueellakin. Kaikilla ei ollut
vesijohtoa. Reuna-alueilla vedenkanto jatkui joitakin vuosia vielä II-maailmansodan
jälkeenkin. (TMKA)

                                                          
789. TKVL VK 1962-67; Könönen a, passim; Murto 1964b, s.11-12, s.16-21; Simola, s.1-4.
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1994, s.71.
791. Vesiemme hyväksi ,s.27; Juuti & Katko, s.251.
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Myös kosken käyttöoikeudet ja niihin liittyvät luvat ovat vaikuttaneet aina 1990-luvulle
asti kaupungin kehitykseen: oikeutta vesiasioista on käyty ahkerasti ja kaikkia osapuolia
tyydyttävien sopimusten solminta on ollut hyvin mutkikasta. Alkuperäiset oikeudet
koskeen on saatu esim. Finlaysonin tapauksessa jo 1800-luvun alkupuolella.

Tehtaat olivat jo korkeapaineisen vesilaitoksen alkutaipaleella suuria vedenostajia.
Tehtaiden osuus kaupungin vesilaitoksen kokonaiskulutuksesta vaihteli 20–30 prosentin
välillä ja pienentyi seuraavina vuosikymmeninä 1990-luvun noin kymmeneen prosenttiin.
Asutuksen tarpeet kasvoivat teollisuuden tarpeisiin verrattuna.792

Tultaessa 1900-luvun viimeisille vuosikymmenille loputkin keskeisimmistä teollisuuden
jätevesistä tulivat erilaisten vaiheiden jälkeen kaupungin puhdistamoille. Tampereen
kaupungin jäteveden laskutuksesta 1990-luvun lopulla noin 10 prosenttia tuli
teollisuusasiakkailta. Kaiken kaikkiaan voidaankin sanoa, että vesihuolto ei tunne rajoja,
koska vesi ei häviä minnekään, vaan palaa aina vesistöön. Siksi yhteistoiminta
vesihuollossa kaupungin ja teollisuuden kesken on ensiarvoisen tärkeää. Tampereella
onkin pitkän kehityskulun kautta päädytty yhteistyöhön, jonka tulokset näkyvät
konkreettisesti aikanaan uimakiellossa olleiden järvien puhdistumisena. Näsijärvi oli
vuonna 2001 jo niukkaravinteinen järvi.

3.6. REUNA-ALUEIDEN RATKAISUJA

Kaupungin keskustan infrastruktuurin rakentuessa nopeasti jäivät kaupunkien laitamat ja
varsinkin kaupungin rajojen ulkopuolella olevat työläisalueet monesti pitkäksi aikaa ilman
vesi- ja viemärilaitosta sekä järjestäytynyttä palotoimea. (ks. kuva 3.10) Tämä aiheutti
eriarvoisuutta perusturvallisuuden osalta eri väestöryhmien kesken. Koska kaupungin raja-
alueiden asukkaat eivät voineet jäädä odottamaan kaupunginhallinnon tarjoamia palveluita
epämääräiseen tulevaisuuteen, oli heidän tartuttava itse toimeen. Vesiosuuskunnat
Pispalassa sekä myös Messukylässä antavat hyvän vertailukohteen kaupunkialueen
ratkaisuille: yksinkertainenkin järjestelmä voi olla aivan riittävä. Virallinen yhteistyö
Tampereen ja sen naapurikuntien välillä laajentui 1900-luvun alun satunnaisesta
kanssakäymisestä vuosisadan lopulla säännölliseksi ja vakiintuneeksi vedenhankinnan ja
viemäröinnin kuntarajat ylittäväksi yhteistyöksi.

Oma apu paras apu: Pispalaan Suomen ensimmäinen vesiosuuskunta

Työväkeä alkoi virrata Tamperetta ympäröivältä maaseudulta teollisuuden palvelukseen
entistä nopeammin, kun 1870-luvulla maaseudun liikaväen muuttaminen paikkakunnalta
toiselle vapautui. Pispalan vetovoima asuinalueena lisääntyi edelleen, kun Kyttälän alueen
uudelleenjärjestelyissä vuonna 1892 asuntonsa menettäneet vuokralla asujat etsivät
itselleen edullista asuinsijaa. Rakentamista Pispalaan edisti myös sopivien pienten ja
halpojen tonttien puute kaupungissa. Pispalan alapuolelle Näsijärven rantaan syntyi uutta
teollisuutta, mm. tulitikkutehdas ja trikootehdas, jotka tarvitsivat työvoimaa.793

                                                          
792. TKLV TK 1899-1999.
793. Koskiaho 1984, s.187-191. Vuodesta 1921 Pispala kuului Pohjois-Pirkkalaan. V. 1937 se liitettiin virallisesti Tampereen

kaupunkiin.
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Pispalaan asettuneet jäivät osattomiksi kaupunkiyhdyskunnan tarjoamista mukavuuksista
kuten kunnollisesta katuverkosta, vesijohdosta, ulkovalaistuksesta ja palosuojelusta.
Vesikysymys ja asutuksen lisääntyminen kulkivat käsi kädessä. Pispalan pohjoisrinne tuli
jo 1900-luvun alkuvuosina täyteen rakennetuksi ja seuraavaksi rakennettiin vaikeaan
maastoon harjun päälle.794 Naiset ja lapset kantoivat vettä harjulle Näsijärven rannalta tai
kaupungin kaivosta pitkän ja vaikean taipaleen takaa. Vettä haettiin myös hevosilla
Tampereen kaupungintalon matalapaineiseen vesilaitokseen liitetystä vapaapostista.795

Vedenkanto ja paljon vettä vaativa pyykinpesu olivat raskaita tehtäviä ja veivät paljon
aikaa eikä kunnan järjestämää vesihuoltoa ollut näkyvissä. (ks. kuva 3.11.) Pispalan
asukkaat päättivät ratkaista vesiongelman omin avuin: he perustivat vuonna 1907 Pispalan
Vesijohto-osuuskunnan, joka vastasi 55 vuoden ajan Pispalan asukkaiden vedensaannista.
Pispala on hyvä esimerkki kaupungin rajojen ulkopuolelle syntyneestä työväestön
”järjestäytymättömästä ja epäterveellisestä hökkelikaupungista”, kuten Waris asian
ilmaisee. Liki vastaavat terveydelliset olot vallitsivat myös Helsingissä Pitkänsillan
pohjoispuolella, Viipurin maalaiskunnan Kolikkoinmäellä ja Sorvalissa sekä Turun
Nummenmäen ja Raunistulan työläisalueilla, jotka kasvoivat Maarian ja Kaarinan pitäjien
puolelle.796

Pispalan kiivasta rakennusvaihetta 1900-luvun ensimmäisinä vuosina kuvaa L. Viita
seuraavasti:

"Ketään ei siis pakotettu ryhtymään suurtilan omistajaksi; mitattiin vain niitä pieniä
mökinsijoja, joista mies kuin mies sai vapaasti valita omansa (maksaa toki piti). […] Mökin sai
tehdä ihan mielensä mukaisen: pitkittäin, poikittain, vinottain; hirrestä, laudasta, paperista,
sahanpurusta, tiilestä, betonista; maalata vaikka raitaiseksi; jatkaa, korottaa, tehdä jiirejä,
pykäliä, portaita, siltoja, kaaveleita… Ja eikö muka tehty? Kyllä! Ei kysytty
rakennuspiirustusta, ei työsuunnitelmaa, kustannusarviota, arkkitehtiä, mestaria, teettäjää – ei
muuta kuin siitä poikki ja seinään. Niin kuin linnut tietävät miten pesänsä tekevät, niin tiesivät
Pispalan miehet, miten syntyi Luojan palikkaleikki korkealle moreenipenkereelle. […]
Tienoireet luikertelivat harjua pitkin ja poikin, mistä mitenkin selvisivät."797

Pispala saattoi joiltain osiltaan ollakin epäterveellinen ja järjestäytymätön, mutta se ei
poikennut terveydellisiltä oloiltaan merkittävästi kaupungin rajan sisällä olevista reuna-
alueista. Esimerkiksi vesijohto- ja viemäriverkosto levittäytyi varsin verkkaisesti 1890–
1910-luvuilla varsinaisella kaupunkialueella eli vesijohto- ja viemäri eivät suinkaan olleet
heti kaikkien ulottuvilla. Pispala säilyi myös kaupunkialueella riehuneilta suurilta
lavantautiepidemioilta lähinnä eristyneisyytensä takia.

Yksityinen ratkaisuyritys

Pispalan vesijohtolaitoksen perustaja oli koneenhoitaja A. Koivunen (1860–1938), joka
vuokrasi Tahmelan lähteen vuonna 1891: huhtikuun 25. päivänä Pispan talon ja Koivusen
kesken tehtiin sopimus, jolla Pispan talo vuokrasi lähteen ja hieman maata Koivuselle.
Tahmelan lähde oli mittasuhteiltaan noin 25 x 50 metriä ja sijaitsi noin kolme metriä

                                                          
794. Koskiaho 1984, s.187-191.
795. Pihlajamäki, s.16.
796. Juuti & Katko, s.75; Waris 1932, s.198. Tampereelta terveydellisessä mielessä vielä parempi esimerkki olisi Kyttälä vuoteen

1892 asti, mutta koska Kyttälää on käsitelty lukuisissa yhteyksissä aikaisemmin, ei siihen ole enää syytä laajemmin palata.
797. Viita, s.31-32.
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Pyhäjärven pintaa ylempänä. Lähteen ympäristössä oli rehevää kasvillisuutta. Jotkut
asukkaat kutsuivat sitä Koivunlähteeksi sen reunoilla kasvavien kauniiden koivujen takia.
Tahmelan lähteen vesi pulppusi sekä lähteen pohjasta että reunoista. Lähteen laskuoja oli
luonnontilassa noin kahden metrin levyinen.798 Koivusen vuokrasopimus tehtiin
kymmeneksi vuodeksi 200 silloisen markan vuosivuokralla. Koivunen patosi lähteen niin,
että laskuojan putouskorkeudeksi tuli 2,6 metriä. Ensiksi hän rakensi myllyä ja kiviparia
pyörittävän vesirattaan ja yritti jauhattaa viljaa, mutta vesirattaan voima ei tähän riittänyt.
Seuraavaksi hän rakensi kaksi tilkekonetta ja ryhtyi valmistamaan tilkkeitä, joilla olikin oli
hyvä menekki. Koivunen kuitenkin liittyi suurempaan tilketehdasyhtymään, joka meni pian
konkurssiin. Yritteliäs mies valmisti myös erilaisia nauloja, mutta menestystä ei tullut.799

Epäonnisten yritystensä jälkeen Koivunen ryhtyi pohtimaan veden pumppaamista
lähteestä harjulle. Ajatus oli jo vuosina 1896–97 herännyt Pispalan kyläläisissä, jotka
väsyivät veden kantamiseen Näsijärvestä tai lähteestä ja he kutsuivat paikalle Huberin
vesijohtoliikkeestä asiantuntijainsinöörin. Asiantuntija vakuutti, että vettä ei saada
nousemaan lähteen oman putouksen voimalla, vaan siihen tarvitaan höyrykone. Koivunen
oli kuullut asiantuntijan lausunnon, muttei uskonut sitä. Hän ryhtyi kokeilemaan ja sai
veden nousemaan vesirattaan avulla vuonna 1905 harjulle rakennettuun 3 000 litran
säiliöön:

”Tilasin Sandbergilta noin 300 metriä 30 mm:n putkea. Harjun päälle valmistettiin
rautabetonista 3000 litran säiliö. Sen valmistumista kokoontuivat kyläläiset ehtoisilla
katsomaan, pudistelivat päätänsä ja virkkoivat: ”Kyllä luo äijä tekee konkurssin, ennenkuin se
saa vettä tänne harjulle”. Varovaisuuden vuoksi paninkin ensin putket maan pinnalle. Pumpun
sovitin vesirattaan kampeen ja annoin laitteen kolkutella: Epäilijöiden naamat venähtivät
pitkiksi kun vettä rupesi lorisemaan harjulla olevaan säiliöön..”800

Säiliöstä johdettiin vettä aluksi kahteen vesipostiin. Toinen niistä oli Pispalan valtatien
korkeudella "Siljanderin talon tienoilla" ja toinen harjun länsipäässä "Ingströmin talon
tienoilla". Veden menekki oli niin hyvä, että pumppu pyöri ympäri vuorokauden. Se
pumppasi neljä litraa minuutissa ja säiliön täyttö kesti 12 tuntia. Kun nyt vesi nousi
ylimenoveden voimalla harjulle, kaivettiin nousuputki maan sisään.801

Koivunen peri vedenkäyttäjiltä vesimaksuja ja kun sattui, etteivät kaikki suorittaneet
maksuja, pani Koivunen pumpun seisomaan. Tämän jälkeen maksuissa ei ollut ongelmia.
Koivunen myös paranteli alkuperäistä laitosta: puisen vesipyörän tilalle hän teki rautaisen
vesipyörän sekä osti rautaisen hihnapyörän Tampereelta Dunderbergiltä. Uusi vesipyörä
käytti hyvin vesipumppua. Koivunen joutui kuitenkin takaustensa vuoksi myymään
vesilaitoksensa kauppias Ahlstedtille joulukuussa 1906. Ahlstedtin hallinnassa laitos oli
vain muutaman kuukauden ajan ennen osuuskunnan perustamista. Koivunen oli 15 vuoden
aikana perustanut lähteelle viisi eri yritystä ja viides yritys osoitti, miten Pispalan asukkaita
kiusannut vedensaantiongelma voitiin ratkaista.802

                                                          
798. Pispalan vesijohtolaitos, s.180-182. Laskuojan putouskorkeutta lisättiin myöhemmin patoamalla ja 1960-luvulla se oli enää

kapea puro.
799. Pihlajamäki, s.12-17; Pispalan vesijohtolaitos, s.180-182.
800. Pihlajamäki s.12-17.
801. Pihlajamäki s.12-17.
802. Pihlajamäki s.12-17; Pispalan vesijohtolaitos, s.180-182.
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Ratkaisu yhteisön voimin

Maaliskuun 11. päivänä vuonna 1907 laitos vuokrasopimuksineen siirrettiin Pispalan
Vesijohto-osuuskunnalle, jonka ensimmäisen hallituksen muodostivat poliisikomisario H.
Ahonen, rakennusmestari K. Pirjola, kirvesmies V. A. Virtanen, seppä K. Nurminen,
puuseppä K. W. Lehto, puuseppä H. Granfors ja makkarantekijä K. Siljander. Muutaman
vuoden kuluttua osuuskunnan perustamisesta teki Snellman vähävaraisten
asuinolotutkimuksen, joka ulotettiin myös Pispalan puolelle. Vuonna 1909 oli tutkimuksen
mukaan Pispalassa vesijohto 12 keittiössä (suhteessa vähemmän kuin koko tutkitulla
alueella) ja 224 asunnolla oli vesijohto ”talossa” eli todennäköisesti ”raana” pihalla tai
talon seinässä (suhteessa vähemmän kuin koko tutkitulla alueella). Kaivo oli pihassa 86
asunnossa.803 Osa asunnoista oli muun kaivoveden tms. varassa. Jos tutkittuja asuntoja oli
yhteensä Pispalassa 662, muun kauempaa kannetun veden varassa oli 340 asuntoa eli 51
prosenttia. Luku on huomattavasti suurempi kuin koko tutkitulla alueella ollut noin 19 %.
Näin laskettuna vesijohto keittiössä oli vain kahdella prosentilla, vesijohto ”talossa” oli 34
prosentilla asunnoista ja pihakaivosta vetensä otti 13 prosenttia asunnoista. Yksityinen
käymälä löytyi 123 asunnosta (18,6 %) ja yhteiskäymälää käytti huojennukseen 539
asunnon (81,4 %) väki, määrät ovat samat kuin muuallakin koko tutkitulla alueella.804

Mitään järisyttäviä eroja ei Pispalasta löydy muihin työväestön asuinalueisiin verrattuna,
joskin muun kauempaa kannetun veden osuus oli suurempi. Tämä muu vesi oli
todennäköisesti itse Tahmelan lähteestä kannettua vettä tai kauempaa olevista kaivoista tai
vesiposteista hankittua. Vuonna 1910 Pispalassa oli jo noin 4 500 asukasta.805

Osuuskunnan vesijohtoverkkoon liitettyä pihakaivoa Viita kuvaa seuraavasti:

"Hän tyhjensi vesisangon pannuun, kattilaan ja pesuvatiin sekä lähti lisää noutamaan. Niemisen
pihan laidassa oli uusi, betoninen vesijohtokaivo. Kaarevan putken päässä törröttävään
koukkuun Joosefiina ripusti ämpärinsä ja asteli edelleen, muuten vain."806

Tahmelan lähteen ja kadun välissä sijainnut pumppuasema nosti veden nousujohtoa pitkin
Pispalanharjulla olevaan ylävesisäiliöön, joka syötti veden edelleen verkkoon.
Osuuskunnan ensimmäisen koneenhoitajan Niemisen asunto oli lähteen ja rinteen välissä.
Ylävesisäiliö jakaantui kahteen erilliseen säiliöön, joista toinen oli ylempänä ja toinen
alempana. Yläsäiliön vedenkorkeus oli viisi ja alasäiliön 2,8 metriä. Säiliön ensimmäisen
osan rakensi Koivunen ja laajennuksen osuuskunta.807 Alkuaikoina säiliön ollessa
yksiosainen ei verkosto ulottunut harjun laelle saakka eikä paine ilmeisesti olisikaan ilman
ylempää säiliön osaa riittänyt kaikille harjun taloille:

"Sen ajan muistan aina, jolloin vettä haettiin Tahmelan lähteestä asti. Kotini oli ihan
kansakoulun tuntumassa, joten ei vesireissu niitä kaikkein helpompia ollut. Kyllä siinä hien sai
hattuun, kun päivätyön jatkoksi kippasi vedenhakuun. Kauaa ei sitä kuitenkaan kestänyt. Isäni
oli mukana puuhaamassa vesisäiliötä (vesisäiliön laajennusosaa) ja niin mukavasti siinä kävi,
että vesi tulla viipotteli ylös harjun laelle. Näin oli silloisilla harjulaisilla yksi huoli
vähemmän."808

                                                          
803. Pihlajamäki s.12-17; Pispalan vesijohtolaitos, s.180-182; Snellman 1909.
804. Snellman 1909.
805. Ainutlaatuinen Pispala, s.23. Vuosisadan vaihteessa siellä oli runsaat 1000 asukasta, joten kasvu oli varsin nopeaa.
806. Viita, s.162.
807. Pihlajamäki s.12-17; Pispalan vesijohtolaitos, s.180-182.
808. Ainutlaatuinen Pispala, s.15-16. S. Karttinen muistelee. Karttiset muuttivat Pispalaan n. 1925, jolloin oli n. 2-vuotias.
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Aluksi harjun talot saivat veden ulkona olleista yhteisistä vesiposteista, joista vesi
nostettiin käsipumpuilla, sillä painetta ei juurikaan ollut. Vettä saatiin nyt kuitenkin entistä
helpommin. Tulipalot vaivasivat usein Pispalaa, eikä käsipumpuista tai muista
käsikäyttöisistä sammutusvälineistä ollut juurikaan apua sammutuksessa.809 VPK sen
sijaan onnistui usein sammutustyössään

"Pienempiä (lapsia) kannettiin ulos ja aina muistan, kun tulin kuistille, niin vaikka oli talvi, oli
ilma kuumaa ja palavaa soihtua sinkoili kaikkialla. Portilla katsoin vielä kuin hyvästiksi kotiani
ja mieleeni jäi kuva, kun isäni taukoamatta painoi vettä käsipumpulla mökin päätyyn. Senkin
muistan, että vaikka vesi lensi jatkuvasti, niin samantien se oikein kihisi pois. Oli ikuinen
ihme, että Pispalan palokunta (VPK) pystyi pääsemään tulen herraksi, toisin sanoen
varjelemaan naapuritalojen syttymisen. Sillä Pispalassa jos missä olivat mökit kylki
kyljessä."810

Pärekatto oli yleinen taloissa ja se on hyvin tulenarka. Sammutuksen kannalta siihen liittyy
myös muuan huono ominaisuus:

" […] Eräsen kahvipaahtimo. Kerran iltasella huomasimme kauhuksemme, että se oli
ilmiliekeissä. Kun paloa sammutettiin niin äitini näki keittiön ikkunasta, että sieltä lenteli
meille päin kipinöitä, pelästyi kauheasti ja käski, että menisimme isäni kanssa ja heittäisimme
varmuuden vuoksi vettä katolle. Se oli pärekatto ja oli kauan ollut kuivana kun oli kuiva kesä.
Isä otti ämpärin ja minä menin mukaan. Kun ämpäri oli täysi meni hän tikkaita ylös ja minä
annoin hänelle aina uutta vettä. Mutta kun hän heitti sen katolle, niin uusi vesi valui aina alas ja
minä sain sen niskaani kun olin tikkaiden puolivälissä, mutta eihän sitä siinä kiireessä
huomattu. Pääasia oli, että katolle heitettiin. Kun sitten menimme sisälle sen touhun jälkeen,
niin äitini ihmetteli, missä minä olin ollut kun olin kauttaaltaan ihan märkä. Sittenhän me vasta
itsekin se huomattiin ja naurettiin."811

Kuivalta pärekatolta vesi valui alas eikä ämpärillä tai heikolla ruiskulla katolle saatu vesi
juurikaan kostuttanut kattoa. Kun päre on vielä hyvin tulenarka ja talot sijaitsivat vieri
vieressä, ei ole ihme, että Pispalassa oli usein tulipaloja.

Kun ylävesisäiliön avulla vesi oli saatu nousemaan harjulla oleviin taloihin sisälle,
alettiin rakentaa kaksikerroksisia taloja, mikä puolestaan vaati säiliön korottamista. Vettä
säiliöön pumpattaessa nostettiin ensin yläsäiliön vedenpinta määräkorkeuteen ja vasta sen
jälkeen täytettiin alasäiliö. Ylävesisäiliö täytettiin kolme kertaa vuorokaudessa.
Osuuskunnan viimeisinä aikoina vuorokautinen vedenkulutus oli 350–600 kuutiometriä,
jota lisäsivät tuntuvasti lauantaisin lämpiävät saunat. Ominaiskulutus on näin arviolta noin
60–100 litraa eli huomattavasti vähemmän kuin Tampereen ominaiskulutus.812 Yleisiä
saunoja Pispalassa oli useita ja lisäksi paljon yksityisiä saunoja. Lähteen vesimäärä oli
kuitenkin niin suuri, että siitä juoksi asukkaiden mielestä noin puolet "hukkaan".813 Vesi ei
kuitenkaan mennyt hukkaan, sillä "ylijuoksua" käytettiin pyykin huuhteluun. Tahmelassa
pyykki pestiin enimmäkseen kotona ja tuotiin huuhdottavaksi lähteelle talvisin tolppa- eli
vesikelkalla ja kesäisin kantaen tai käsirattailla:

                                                          
809. Koskiaho, s.190; Ainutlaatuinen Pispala, s.16-17. S. Karttinen muistelee.
810. Ainutlaatuinen Pispala, s.16-17. S. Karttinen muistelee.
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812. Laskettu 6000 asukkaan mukaan 350-600 kuutiometrin vuorokausikulutuksella.
813. Pihlajamäki s.12-17; Pispalan vesijohtolaitos, s.180-182; Haastattelumuistio Kouvo 24.10.97.
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"Pumppuhuoneen taakse oli muodostunut leveä syvänne, minne naisväki toi kurikkansa ja
pyykkitoolinsa. Joskus laulun tai puheensorinan, joskus pienen riidannujakan säestäminä he
klappasivat pyykkinsä hohtaviksi lähteen jääkylmässä vedessä. Kesäisin olivat lapset äitiensä
mukana […]"814

Korkeuseroa lähteestä harjulle on 83 metriä ja matkaa 320 metriä. Osuuskunnan
alkuvaiheessa koneenhoitaja Nieminen esitti välille kolmen tuuman nousujohtoa, mutta
osuuskunnan miehet eivät uskoneet, että pumppu kykenisi nostamaan niin suurta
vesimäärää ja tyytyivät tuuman putkeen. Myöhemmin putkea suurennettiin useaan kertaan,
lopuksi 1930-luvulla kuusituumaiseksi. Ensimmäinen pumppu kävi vesirattaalla, jota
lähteen vesiputous pyöritti. Se korvattiin Tampellan turbiinipumpulla, mutta putouksen
vesi ei riittänyt sitä käyttämään, joten turbiinia varten hankittiin höyrykone. Myöhemmin
siirryttiin höyrystä sähköön.815 Pispalan vesijohtolaitos toimi luotettavasti: kerran salama
sytytti muuntajan ja putkirikot aiheuttivat ajoittain ongelmia.816

Vesijohto-osuuskunnan rakentama vesijohtoverkko ulottui vanhalta kaupungin rajalta ts.
Rajaportilta Pispalan poliisi- ja paloaseman tontille saakka. Putkia kaivettiin maahan usein
talkootöinä. Ensimmäisen maailmansodan aika ampumahaudat katkoivat johtoverkkoa tai
jättivät putkia maan pinnalle. Verkosto tehtiin ensin puuputkista, jotka olivat tervattuja.
Puuputkia alettiin korvata 1930-luvulla rautaputkilla. Ennen vuotta 1938 maahan kaivettua
vesijohtoa oli 4 120 metriä, vuosina 1938–51 rakennettua 2 650 metriä ja vuoden 1951
jälkeen tehtyä 950 metriä. Lisäksi oli alle kaksituumaisia johtoja noin neljä kilometriä.
Runkojohdot olivat yleensä viisituumaista Mannesmann-putkea. Ohuemmat putket ovat ns.
mustaa putkea, joka oli tervattu.817

Ämpäreitä ja ämmänlänkiä

Kaikki seudun asukkaat eivät kuitenkaan ottaneet vettä Tahmelan lähteestä, esimerkiksi
Ylä-Tammelan puolella vettä kannettiin Huulperin lähteestä tai Korven lähteestä
Tampereen puolelta rajaa. Vedenkanto oli raskasta työtä, mutta "ämmänlänkiä käyttämällä
jaksoi nainenkin kantaa kahta täyttä ämpäriä tuon pitkän matkan". Talvisin apuna oli
vesikelkka. Myös vinttikaivoja oli käytössä useita, samoin muita kaivoja, mutta
osuuskunnan verkoston laajentuessa jäivät ne vähitellen pois käytöstä. Ylä-Tahmelaan
verkosto ulottui vuonna 1929.818 Vuonna 1930 Pispalan runsaasta 2000 huoneistosta vain
600 oli varustettu vesijohdolla. Viemäreitä ei ollut ja likavedet valuivat pitkin ojia.819

Tahmelan lähdettä käytiin kauempaakin ihailemassa ja sen vettä maistelemassa. Veden
maku oli aikalaisten mukaan hyvä, mutta sen hiilihappopitoisuus oli suurempi kuin
vesijohtoveden yleensä. Vettä ei käsitelty, ainoa varokeino oli metallisihti imuputken
päässä, joka esti roskia joutumasta veteen. Sihti puhdistettiin päivittäin. Myös lähteen

                                                          
814. Ainutlaatuinen Pispala, s.66-68. Ennen v.1918 Tahmelantien varteen rakensi "Pyykki-Mäkinen" kaksi pyykkitupaa, jotka olivat

pientä vuokraa vastaan varattavissa käyttöön yötä päivää. Tupien rakentamisen jälkeen huuhdonta lähteellä loppui vesikelkat ja
ämmänlänget alkoivat kadota Tahmelan kyläkuvasta. L. Friman muistelee pyykinpesua aivan 1900-luvun alussa.

815. Pihlajamäki s.12-17; Pispalan vesijohtolaitos, s.180-182. Käyttövarmuuden takaamiseksi käytössä oli kaksi
keskipakoispumppua, joista vuodelta 1950 peräisin oleva laite pumppusi 1500 litraa minuutissa ja v. 1956 pumppu 1100 litraa
minuutissa.

816. Haastattelumuistio Kouvo 24.10.97.
817. TKVL VK 1962; Pispalan vesijohtolaitos, s.180-182.
818. Ainutlaatuinen Pispala, s.64. L. Friman muistelee.
819. Koskiaho, s.191.
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pohja puhdistettiin joka kesä talkoilla, samoin ylävesisäiliö. Pispalan vesijohtovedestä ei
ole koskaan todettu levinneen tauteja. Epidemioiden aikana terveysviranomaiset kyllä
tutkivat lähteen vettä, mutta taudinaiheuttajia ei löydetty. Kerran esiintyi Tahmelassa 6–7
lavantautitapausta ja syylliseksi epäiltiin lähteen vettä, josta tartuntalähdettä ei kuitenkaan
löydetty. Ne talot, joissa tautitapaukset esiintyivät, ottivat veden omista kaivoistaan.820

Vesilaitoksen hoitajan poika P. Wilén pääsi pikkupoikana mukaan säiliön- ja
lähteenpuhdistukseen. Huolto tehtiin heinä-elokuussa, kun mahdollisimman paljon ihmisiä
oli poissa:

”Lähteellä oli semmoinen lossi, joka avattiin ja pinta saatiin putoo tommoisen metrin verran ja
siellä oli kaks puista ruuhee, joissa oli kaks äijää jotka puhdisti haravilla lähteen pohjaa, siinä
oli sellaista vihreetä ruohoo. Ja sitten illalla kymmenen aikaan lähti osa miehistä säiliölle –
yläsäiliö tyhjeni ensin ja ne päästiin sit putsaamaan - siellä oli moottoriruisku, se suihkutettiin
ja harjalla harjattiin, tiskattiin. […] Vesiosuuskunta ei tehnyt vesikokeita, mutta kun tuli
valituksia niin isä sano, että hän käski ottaa kokeita ja ne valitukset yleensä tuli talohaarojen
vanhoista putkista – sinne kerty kaikenlaista […] – veteenhän ei lisätty mitään aineita, siinä
(imuputken päässä) oli vaan hyvin tihee messinkinen seula. […] Jos oikein pahoja sateita oli,
niin kyllähän sitä sitten tuli valumavesiä lähteeseen. En tiedä löytyykö näistä tutkimustuloksia,
mutta kyllä se puhdasta oli se vesi.”821

Vaikka lähteestä ei kukaan tiettävästi sairastunut, jo vuodelta 1912 löytyy
tutkimustuloksia, joissa raportoidaan bakteeripesäkkeistä:

”Pispalan lähdevedestä otettiin näytteitä 3 p. joulukuuta. Yhdessä cm3 vettä oli 53.2 pesäkettä
(keskiarvo 5 määräyksestä). Lähde on peltojen ympäröimä, jotka ovat koko joukko
korkeammalla kuin lähde, joten pintavesiä pääsee valumaan lähteeseen. Siten kai on
selvitettävissä, ettei vesi ollut bakteerivapaata kuten pohjavesi tahtoo olla.” 822

Eli Pispalan lähdevedessä oli selviä ongelmia jo tällöin. Terveyslautakunnan tarkastaja otti
lähteestä myös makutestin ainakin kerran, joskus 2–3 kertaa vuodessa.823

Yhdistymisen ongelmia

Vuotta ennen kaupungin vesilaitokseen liittymistä oli osuuskunnan verkostoon kytkettynä
603 taloa. Kaikki eivät kuitenkaan liittyneet osuuskuntaan. Suurimmilla kuluttajilla, kuten
Kivirannan saunalla ja Rantasen mallastehtaalla oli sopimusmaksut. Osuuskunnan
viimeisen hallituksen puheenjohtajan F. Kouvon poika Esko muisteli, että monet pitivät
osuusmaksua korkeana. Osuusmaksunsa maksaneet saivat sijoittamansa rahat kuitenkin
takaisin korkoineen osuuskunnan lopettaessa toimintansa.824 Osuuskunnassa oli jäseniä
274, mutta heistä oli verkostoon liittynyt vain 185. Vesimittari oli 328 talossa, kun muut

                                                          
820. Pispalan vesijohtolaitos, s.180-182.
821. Haastattelumuistio Wilén 30.10. 1997. Pispalan Vesijohto-osuuskunnan koneenhoitajana oli vuodesta 1937 asti Yrjö Wilén

(s.1904). Hän hoiti laitosta yksin talvisotaan asti, jolloin otettiin töihin myös toinen koneenhoitaja. Wilén hoiti sekä
vesilaitoksen teknisiä että taloudellisia tehtäviä. Vesilaitoksen hoidon ohella hän toimi myös keskeisenä toimihenkilönä ja
ruiskumestarina Pispalan VPK:ssa vuosikymmenten ajan. Yrjö Wilén oli vähällä joutua sotaan, mutta viime hetkessä käsky
kävi vesiosuuskunnan töihin. Hän suoritti siis palvelustaan vesiosuuskunnalla ja VPK:ssa sodan aikana.

822. TKA, THL VK 1912, s.51-55; THL TKa THL:n Tarkastusasema, Mitrofanoffin lausunnot ja analyysit v.1912 tehdyistä
vesitutkimuksista.

823. Haastattelumuistio Kouvo 24.10.97.
824. Haastattelumuistio Kouvo 24.10.97.
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maksoivat vedenkulutuksestaan kiinteän sopimuskohtaisen hinnan. Vesimaksut olivat
kaiken kaikkiaan hyvin alhaiset perustuivat ne sitten mittaukseen tai kiintiömaksuun,
eivätkä ne siten riittäneet laitoksen kehittämiseen ja rapautuvan putkiverkoston uusimiseen
saati sitten lisääntyvän asutuksen tarpeisiin. Myöhemmin kaupungin vesilaitokseen
liityttäessä maksut kaksinkertaistuivat.825

Pispalan palontorjunnasta vastasi oma VPK, jossa oli osittain samaa väkeä kuin
vesiosuuskunnassakin. Osuuskunnan vesijohdoista saattoi joskus palon aikaan olla paine
poissa, jolloin vesijohto ei täyttänyt palontorjunnan vaatimuksia. VPK-talolle tuli
osuuskunnan vesi. Jos tulipalon sattuessa ei ollut painetta putkissa, olivat keinot vähissä:

"Ainoo oli jos kaupungista tuli (kaupungin vakinaisen palokunnan) säiliöauto tai jostain
paikoista josta sai vettä niin moottoriruisku siihen ja sillä saatiin painetta lisää. Nää liittyy aika
tiiviisti toisiinsa tää palokunta-aate ja vesiosuuskunta, samat ukkelit siellä pyöri ja meilläkin on
tossa seinässä vielä puhelinkin joka oli Pispalan palokunnan, siihen tuli aina hälytys meille
kotiin.” 826

Vikaa oli mäkisessä maastossa hankala löytää vähin resurssein – varsinkin kun kunnollisia
verkostokarttoja ei ollut, vaan tarvittava tieto oli koneenhoitajan päässä ja joskus
merkkeinä aidoissa tai seinissä:

”Putkiverkko […] oli isän (Wilén) päässä, siitä ei oo mitään paperia - merkit oli seinissä […]
Sit kun nää runkoputket rupes vuotamaan siinä olikin hakeminen - niitä haettiin välillä
viikkokausia, ne ei meinannu tulla pintaan missään. Sitten se löyty aina jostain se vuoto. Sillä
(Wilén) oli sellainen kuunteluväline, vähän kun lääkäreillä, sellainen jäykkä tappi, jossa oli
sellainen ohut kalvo ja se putki johti sen äänen.”827

Osuuskunta huolehti vain vesijohdoista, viemäröintiin se ei puuttunut. Jätevedet
valuivatkin rinnettä ja ojia pitkin vesistöön osan imeytyessä maaperään. Vaikka liitos
Tampereeseen tapahtuikin jo vuonna 1937, ei viemäröintiä järjestetty kaupungin
toimesta.828 Pispalan viemäröinti olikin retuperällä, kunnes vesiosuuskunnan kaupungille
myynnin jälkeen kaupunki – samalla kun kohensi vesijohtoja – alkoi viemäröidä aluetta.
Mm. viemäröinnin puute ja osin myös puutteellinen jätehuolto aiheutti rottaongelmia:

”[…] meillä (E.Kouvo) alakertahuoneistossa asu Koskinen niminen mies, joka potki päivän
mittaan rottia hengiltä valtavasti, vähän niin kuin harrastuksekseen. Kerran vuodessa oli
rottasota, jolloin kaupunki antoi rotanmyrkyt ja niitä paikkoja, missä rottia oli kovasti,
myrkytettiin. Kunnallinen viemäröinti tuli siihen samoihin aikoihin, kun vesiosuuskunta liittyi
kaupunkiin.”829

Vesijohtolaitoksen siirrosta kaupungin hallintaan käytiin osuuskunnan aloitteesta
neuvotteluja usean vuoden ajan. Neuvottelut saatiin päätökseen ja vesiosuuskunnan laitos
siirtyi kaupungille heinäkuussa 1962. Kauppahinnan lisäksi kaupunki takasi eläkkeen
kahdelle osuuskunnan palveluksessa olleelle koneenhoitajalle. Verkoston pituus
                                                          
825. Haastattelumuistio Wilén 30.10. 1997.
826. Haastattelumuistio Wilén 30.10. 1997. ”Kerran Mäkinen soitti palokuntaan, että hällä sauna palaa, että tulukaa nyt äkkiä.

Palokunta sit läksi ja kiersi 5-6 Mäkistä Pispalassa ja kaikilla oli sauna pystyssä - ne ei löytäny sitä Mäkistä ja ne tuli sit takaisin
ja ne peruutti autoa talliin, niin vanha eukko tulee sieltä, että etteks te meinaa ollenkaan tulla? Mäkinen oli siinä palokunnan
takana.”

827. Haastattelumuistio Wilén 30.10. 1997.
828. Rasila 1992, s.133-135; Koskiaho, s.191-193.
829. Haastattelumuistio Kouvo 24.10.97. Ensimmäinen rottasota käytiin Tampereella jo 1901.
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kaupanteon aikoina oli noin 12 kilometriä. Vesilaitoksen laskelmien mukaan verkostoa oli
huomattavasti pienempi määrä eli 7 718 metriä, sillä kaupungin vesilaitos ei laskenut
tonttijohtoja mukaan lukemaan.830 Liitos tehtiin sopuisissa merkeissä, sillä
vesiosuuskunnan hallitus kannatti kaupungin vesilaitokseen liittymistä perustellen
kantaansa edessä olevilla laajennuskustannuksilla. Lähde ympäristöineen pakkolunastettiin
kaupungille. Vesijohto-osuuskunnalla lähde oli vuokralla.831

Vesilaitoksen toiminta jatkui kaupungin omistuksessa aluksi samaan tapaan kuin
osuuskunnankin hallinnassa. Vesimaksut kuitenkin nousivat. Osuuskunta peri vesimaksua
25 markkaa jäseniltä ja 28 markkaa ei-jäseniltä kuutiometriltä, kaupungin vedenhinta oli
38 markkaa. Lisäksi kaupungin taksoissa pienin maksu oli 830 markkaa, kun
osuuskunnalla oli ollut jopa 75 markan maksuja. Osuuskunnan vuotuiset vesimaksutulot
olivat 3,3 miljoonaa, mutta kaupungin laskutus nousi noin kaksi kertaa suuremmaksi.832

Aivan ongelmitta vesiosuuskunnan liitos kaupungin vesilaitokseen ei sujunut. Mm.
monenkirjavat materiaalit ja vesimittarien puuttuminen useista taloista aiheuttivat
ongelmia. Siirrosvaihetta muistelee kaupungin vesilaitoksen palveluksessa ollut T. Antila:

”[…] siellä oli jos jonkinnäköistä putkee asennettu, osa oli niin ruosteisia, että kun jouduttiin
vesimittarin putken väliin asentaa niin ruvettiin jenkaa vääntää niin se meni uusiks koko
homma. Siellä oli kolmeen kertaankin suurennettuja putkia.[…]. Pispalalaisethan muisteli, että
se oli melkein kun terveyslähde, siinä oli niin hyvää ja maukasta vettä ja sit kun mentiin
kaupungin veteen tuli heti rutinaa”833

Pispalan vesiosuuskunnan liittämistä kaupungin vesilaitoksen yhteyteen hoiti paikan päällä
putkimestari J. Koski. Työ vaati diplomaatinkin taitoja, kun moneen suuhun ”kaupungin
vesi” maistui huonommalle kuin ”lähteen vesi”. Saneeraustyö oli mittava ja Pispalan
erikoisiin ratkaisuihin ei aina tahtonut löytyä apua. Veden laadusta hänellä on erilainen
kuva kuin vanhoilla asukkailla:

”Murto (vesilaitoksen johtaja) anto mulle täydet valtuudet hoitaa Pispalan vesiosuuskunnan
huolto niin, ettei hälle ´tule valituksia ja pysytään kontrollissa ja kuuntelet sitten niitä ihmisiä ja
oot fiksu´ Mää hoidin sitten sitä ainakin kaksi vuotta, vaihdettiin vanhoja johtoja, saneerattiin
ja laitettiin niin moneen taloon kuin voitiin vesimittari. Eihän niitä kaikkiin voinu laittaa, kun
oli taloja joihin oli kolmekin tuloo eikä kaikkia voitu yhdistää.[…] Pispalan lähde oli hirveen
saastunu siihen aikaan, se oli hirveän huono ja siellä oli sitten sorsia ja niitten ulosteita siinä
lähteessä ja vesihän ei tullu pohjasta pulppuamalla vaan se tuli metrin sorasermiä pitkin ja siitä
rinteestä.”834

Kosken käsitystä lähteen vedenlaadusta 1960-luvun alussa tukevat vesilaitoksen lähteestä
teettämät vesianalyysit. Makuasioistahan ei voi kiistellä, mutta varmaa on, että Pispalan
veden laatu muuttui paremmaksi – viimeistään silloin, kun Pispala liitettiin Pyynikin
ylävesisäiliön yhteyteen. Laadulla oli myös hintansa; vesilaskut kallistuivat tuntuvasti.835

                                                          
830. TKVL VK 1962; Pispalan vesijohtolaitos, s.180-182.
831. TKVL, Pispalaan liittyvät paperit; Haastattelumuistio Kouvo 24.10.97.
832. TKVL, Pispalaan liittyvät paperit.
833. Haastattelumuistio Antila 19.10.97.
834. Haastattelumuistio Koski 1.10.1997.
835. TKVL, Pispalaa koskevat paperit; Pispalan vesijohtolaitos, s.180-182; haastattelumuistio Wilén 30.10.1997.
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Myös pakkaset aiheuttivat tavallista enemmän ongelmia Pispalassa, varsinkin niillä
osuuksilla, joissa oli käytössä vielä vanhoja materiaaleja. Kovien pakkasten aikana
jouduttiin jakamaan vettä autoista, mutta myös hätävesitankkien hanatkin jäätyivät
helposti. T. Rannisto muistelee Pispalan erityispiirteitä:

”Kun minä tulin Wilén oli silloin jo eläkkeellä [...] se tuli sitten kattelemaan ja kysy et ´Mitäs
pojat ettii?´– siihen aikaan oli paljon kaikenlaisia puuaitoja ja kun kerrottiin, että venttiiliä, niin
Wilén sanoi, että: ´Tässähän sen pitäis jossain olla, joo tossahan se on´– aitaan oli vedetty pieni
kolo, se oli näin merkitty sit niitten venttiilit."836

Pispalan vesiosuuskunta oli selkeä protojärjestelmä, teknisesti vieläpä varsin vaatimaton
vaikka olikin Suomen ensimmäinen ja suurin vesiosuuskunta. Se kuitenkin täytti
tehtävänsä ja siinä oli jopa hiukan modernin järjestelmän tuntomerkkejä.
Kokonaisuudessaan se oli erikoinen, mutta tehtävänsä täyttänyt järjestelmä. Osin
poikkeukselliset ratkaisut ja johtokarttojen puute aiheuttivat ongelmia kaupungin
vesilaitokseen liityttäessä. (Protojärjestelmän mukaisia piirteitä: ei käsittelyä, pintavesi,
vapaapalokunta. Modernin järjestelmän mukaisia piirteitä: hallinnointi- ja
huoltojärjestelmä, vesisäiliö. Huom! Ei viemärijärjestelmää.)

Vesikysymyksen ratkaisu Messukylässä

Tampereella ja sen lähiseuduilla oli muitakin vesiosuuskuntia, mutta Pispalan
vesiosuuskunta oli ylivoimaisesti suurin. Suurin osa vesiosuuskunnista on sulautunut aikaa
myöten kaupungin vesilaitokseen. Resurssien puute väestön kasvaessa ja kasvavat
laatuvaatimukset puolsivat yleensä liittymistä suurempaan yksikköön. Vesiosuuskuntia tai
yhtiömuotoisia vedenhankinnan yhteisyrityksiä oli mm. Lamminpäässä (Lamminkylän
Vesijohto Oy), Hyhkyssä, Ristinarkulla ja Messukylässä. Yleensä kaupunkiin liittymisen
jälkeen 1940- ja -50-luvuilla, vesiosuuskunnat liitettiin pienellä viiveellä kaupungin
verkostoon.837 Joissakin tapauksessa koko alueliitoksen keskeisenä motivaationa oli
kehittää vesihuoltoa. Myös lähiseutujen haja-asutusalueilla oli vesiosuuskuntia ja ns.
kaivo-osuuskuntia838, joissa useat perheet käyttivät samaa kaivoa.

Messukylä oli ennen toista maailmansotaa itsenäinen kunta, jossa oli noin 10 000
asukasta. Snellmanin vähävaraisten asuinolotutkimuksessa vuodelta 1909 mainitaan, että
Järvensivulta löytyi 33 asuntoa, joista noin 13 prosentissa oli yksityinen käymälä, kun 213
asuntoa eli 87 prosenttia oli yhteiskäymälöiden varassa. Vesijohtoa ei tutkimusaikana
löytynyt vielä yhdestäkään asunnosta, vaan vesi otettiin pihakaivosta (44 asuntoa) tai
tuotiin kauempaa. Tutkimus ulottui niin kauas ”kuin tavattiin kaupungissa työskenteleviä
henkilöitä”.839 Luvut olivat selkeästi alhaisemmat kuin kaupunkialueella tai jopa
Pispalassa käymälätilannetta lukuun ottamatta, mikä oli hiukan huonompi.

Järvensivulla tutkittiin yhteensä 246 asuntoa, joihin vesi tuotiin yleensä kauempaa.
Vesijohtoa ei ollut kenelläkään, pihakaivosta veden otti 18 prosenttia ja muualta esim.
yhteiskaivoista 82 prosenttia tutkituista.840 Näin erilaisille vesihuollon ratkaisuille oli selvä
tilaus.

                                                          
836. Haastattelumuistio Rannisto 25.9.1997.
837. Murto 1964b, s.18-19. Liitosalueille rakennettiin runsaan kymmenen vuoden aikana yli 150 km vesijohtoverkostoa.
838. Kanerva 1967, s.236.
839. Snellman 1909, passim.
840. Ibid.
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Eri puolilla Messukylää oli useita pieniä vesiosuuskuntia, joiden syntyjärjestyksestä ei ole
tarkkaa tietoa. Niitä oli Vehmaisissa ja Ristinarkulla, mahdollisesti myös Uudessakylässä.
Ensimmäinen vesijohtolaitos syntyi Messukylän kuntaan vuonna 1928, kun putkiliikkeen
harjoittaja E. Heino alkoi Rautapellonmäessä Rautapellonkadun pohjoisrinteen tontiltaan
sijaitsevasta kaivosta pumpata sähkömoottorilla vettä. Heinon kaivon ympärille muodostui
viiden talon yhteinen vesiyhtymä, jolla oli kolmikerroksisen talon ullakolla betoninen 1
200 litrainen vesisäiliö painetta antamassa. Se oli 20 metriä korkeammalla kuin
vedenottamo. Vettä myytiin myös yhtymään kuulumattomille. Yhteensä vedenottajia oli 11
taloa, mm. seuraintalo ja Ruususen sauna. Vesi todettiin laboratoriotutkimuksissa hyväksi,
vaikkakin rautapitoiseksi.841

Messukylän vanhan kirkon läheisyydessä oli vanha kyläkaivo, jossa nostettiin vettä
vinssillä. Kaivosta ihmiset - pääasiassa naiset ja lapset kuten Pispalassakin ennen
vesiosuuskuntaa - kantoivat veden koteihinsa, jos omaa kaivoa ei ollut. Kuten
Pispalassakin vesihuoltohankkeen takana oli yksityinen henkilö, rouva V. Mäkelä. Hän oli
vuokrannut 50 vuodeksi seitsemän neliömetrin suuruisen maa-alueen kaivon paikkaa
varten. Mäkelä laitatti vesijohdon pääputken moottoreineen ja vedätytti sen ns. Mäkelän
puutarha-aidan kulmaan. Tässä vaiheessa myös muut kiinnostuivat yhteisen
vesijohtoyhtymän perustamisesta.842

Kirkonkyläläiset kutsuttiin ensimmäisen kerran keskustelemaan vesijohtoyhtymän
perustamisesta helmikuussa 1937, ja perustava kokous pidettiin kahta kuukautta
myöhemmin. Perustamisasiakirjan allekirjoitti kahdeksan henkilöä. Marraskuussa samana
vuonna vesijohto-osuuskunta osti Mäkelältä vesijohtolaitteet vuokraoikeuksineen 24 700
markalla. Perustajajäseninä oli yksityisiä henkilöitä ja yrityksiä sekä Messukylän kunta.
Joihinkin taloihin ei ensimmäisessä vaiheessa tehty taloliitäntää, vaan pihalle tuli vesiposti,
josta vesi otettiin ämpärillä tms. astioilla. Vesijohtoverkon kaivutyö tehtiin pääasiassa
talkootöinä, samoin myöhemmin mm. kaivon syvennys ja vielä myöhemmässä vaiheessa
toinen kaivo.843

K. Päätalo muistelee elämää 1940-luvun puolivälin Messukylässä:
"Minua ei ollut inhottanut […] ´kusisankon` tunkiolle vieminen, ei vaikka siinä olisi joskus
ollut joukossa sakeampaakin. Eikä se ollut vaikeaa nytkään. Sovitin vain matonpalan sankon
hupuksi ja läksin ämpäri kädessäni kamarista."844 "Puusee oli liiterin seinän takana
vastakkaisella puolella kuin sauna. Käymälän ja halkovajan erotti toisistaan vain
yksinkertainen pystylaudoitus […]"845 "[…] kun Laina (Päätalon vaimo) tiskit tiskattuaan

                                                          
841. Sinisalo 1970, s.27. Yhtymän toiminta päättyi 1959, kun Tampereen kaupungin vesijohdot rakennettiin alueelle. Asukkaiden

mielestä vesi muuttui alussa huonommaksi, mutta tilanne parantui, kun pohjavettä saatiin Messukylän vuonna 1966
valmistuneesta pohjavedenottamosta.

842. Luvun vesiosuuskuntaa koskevat tiedot perustuvat Tapio Katkon ja Hugeos Morangen tekemään vesiosuuskunnan
isännöitsijän Kalle Lampolan haastatteluun sekä osuuskunnan perustamispapereihin (TKVL).

843. Osuuksien määrä sovittiin sillä perusteella, miten kaukana jakelupisteet sijaitsivat vedenottamolta. Tonttijohdot kukin liittyjä
teki itse. Ainakin myöhäisemmässä vaiheessa liittyjät hankkivat omin päin vesimittarit, mutta perustamisvaiheessa saattoi olla,
että mittarit hankittiin yhteisesti. Sotien jälkeen Tampella antoi materiaalia vesijohto-osuuskunnan käyttöön. Putkimateriaali oli
alusta lähtien galvanoitua putkea. Kun putkia kaivettiin 1970-luvulla, ne osoittautuivat hyväkuntoisiksi. Tätä auttoi kaivoveden
hyvä laatu ja se, että vesijohtoputket olivat hyvässä hiekkamaassa.

844. Päätalo 1982, s.263.
845. Päätalo 1982, s.272.
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tarttui täyttyneeseen laskisankoon käydäkseen tyhjentämässä sen ruumaan, kiiruhdin itse
puolestani ottamaan vesisankon käteeni[…]"846

Vesihuolto oli Messukylän puolella 1940-luvulla varsin samanlaista kuin Tampereen
keskustassa vuosisadan alussa. Päätalon proosassa on oiva kuvaus ämpärijärjestelmästä,
joka vallitsi kaupungin laitamilla ja sen rajojen ulkopuolella olleissa, mutta Tampereen
vaikutusalueeseen kuuluvissa asuinalueissa.

Vuonna 1947 Messukylän kunta liitettiin osaksi Tampereen kaupunkia. Alueliitoksen
jälkeen kaupungin vesilaitos rakensi alueelle päävesijohdot ja -viemärit vuonna 1951.847

Tontinrajasta taloon tehtävät työt olivat talonomistajan vastuulla. Päätalo muistelee
talohaaran tekoa seuraavasti:

"Tullut mieleeni, että käsken sen tulla kaivamaan viemäri- ja vesijohtokanavan. Tarkotan
syyspuolella, kun kaupunki vetää tälle alueelle lopulliset vesi- ja viemärijohdot. Jospa Konstu
kaivaa jyllää minulle johtojen talohaaran. […] – Tulet (Konstu) joskus syyspuolella kaivamaan
tästä talon seinustalta kanavan kaupungin vesi- ja viemärilinjaan. Sitten kun kaupunki kerkiää
tänne lopullisten putkitöittensä kanssa."848

Vesijohto-osuuskunta lopetti toimintansa käytännössä vuonna 1960 ja jakoi käytettävissä
olevat loppuvaransa pois vuonna 1977.849 Messukylän vesiosuuskunnan hallinnoima
vesilaitos oli vaatimaton protojärjestelmä, joka sekin hoiti tehtävänsä, kunnes parempi
järjestelmä oli tarjolla.

Vesiosuuskuntien mahdollisuudet

Vaikka Pispalan vesijohto-osuuskunnan järjestelmä oli varsin alkeellinen, riitti se
turvaamaan asukkaiden vedensaannin olemassaolonsa ajan. Teknisesti järjestelmä oli
kaukana kaupunkialueen vesilaitoksesta, mutta tärkeintä epidemioiden aikaan oli se, että
järjestelmä ei kuulunut osana kaupungin vesilaitokseen. Palontorjunnan vaatimuksiin
Pispalan vesijohto-osuuskunta ei riittänyt; riittämätön paine aiheutti vakavia ongelmia
sammutustilanteissa. Asia korjaantui vasta Pispalan liityttyä kaupungin vesijohtoverkkoon.
Pispalan laitoksen ongelmina olivat vaikeiden olosuhteiden lisäksi puutteellinen ja
alimitoitettu laskutus, mikä ei tehnyt mahdolliseksi kerätä riittävästi varoja laitoksen
uusimista ja laajentamista varten. Myös poikkeukselliset ratkaisut ja verkostokarttojen
puute aiheuttivat ongelmia huolto- ja korjaustöille varsinkin kaupungin vesilaitokseen
liityttäessä. Laitoksen loppuaikoina myös Tahmelan lähteen vesi alkoi olla valumavesien
saastuttamaa eikä se kelvannut kaupungin vedenottoon.

Vesijohdon ja käymälöiden osalta Pispalan asunnot eivät Snellmanin vuonna 1909
tekemän tutkimuksen perusteella juuri poikenneet vastaavista työläisasunnoista Tampereen
alueella. Ainoa merkittävä poikkeama oli suuri kauempaa kannetun veden osuus.

                                                          
846. Päätalo 1982, s.281. Laski tarkoittaa yleensä lähinnä sianruokaa ja laskiämpäri siinä yhteydessä tarkoittaa sian ruoaksi

menevien jätteiden keruuastiaa. Käytettiin myös tarkoitettaessa likaämpäriä, siis keittiöstä kertyviä jätevesiä varten pidettyä
ämpäriä.

847. TKVL VK 1951.
848. Päätalo 1987, s.50.
849. Vuonna 1954 rakennettiin Viialan pääviemäri, joka meni muutaman metrin päästä vesijohto-osuuskunnan kaivosta. Tällöin

kaivon vedenpinta laski noin 1½ metriä. Vesijohto-osuuskunta teki kaupungille anomuksen, että se voisi jakaa kaupungin
vesijohtovettä omassa verkostossaan. Näin tapahtuikin vuonna 1954. Osuuskunta myi kaupungin vettä pienellä
voittomarginaalilla vuoteen 1960 saakka. Tällöin alueelle vahvistettiin asemakaava, jossa oli sekä vesijohto että viemäri.



VESIONGELMAN RATKAISU                                                           231

Myöhemmin erot kuitenkin kasvoivat, sillä Pispalan järjestelmä ei ajan saatossa juurikaan
kehittynyt eikä esimerkiksi viemäreitä rakennettu ennen laitoksen siirtymistä kaupungin
haltuun.

Messukylän tilanne sen sijaan oli huomattavasti huonompi. Vesijohto ei tullut
yhteenkään taloon sisälle, vaan vettä haettiin joko pihakaivosta tai kauempaa.

Kuva 3.11. Pyykillä

Pyykinpesu oli raskasta työtä varsinkin kun vesijohtoa ei vielä ollut. Märät pyykit painoivat
paljon ja talviseen aikaan kädet olivat lujilla. Pyykkiä pestiin myös kosken rannalla. Ennen
vesiliittymän tuloa talvella hakattiin jäähän avantoja juoma-, palo- ja pesuvettä varten.
(TMKA)

Messukylässä tilanne ratkaistiin myös vesiosuuskunnan voimin, mutta huomattavasti
Pispalaa myöhemmin. Vaikka laitokset olivatkin joiltain osin varsin erilaisia, niitä yhdistää
yksinkertaisuus ja toimintavarmuus. Mikäli Pispalassa vesiosuuskunta olisi laskuttanut
vedestä huomattavasti enemmän, esimerkiksi yhtä paljon kuin kaupungissa, olisi
todennäköisesti osuuskunnan käyttöön kertynyt myös riittävästi varoja tarvittaviin
saneeraustöihin, laajennuksiin ja uudistuksiin. Puoli vuosisataa vedentarpeesta huolehtinut
Pispalan laitos on oiva esimerkki vaatimattomasta, mutta toimivasta ratkaisusta varsinaisen
kaupunkialueen ulkopuolella. Jollei ole mielekästä välimatkojen tai muiden syiden takia
vetää kaupunkien tai kuntien vesijohto- tai viemäriverkostoja, voi osuuskuntamalli tarjota
keveämmän ja hyvin toimivan mallin ratkaisuksi syrjäseutujenkin pienien asuinalueiden
vesihuoltoon. Teiskossa tätä mallia käytettiin vuosituhannen vaihteessa.
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Vesikysymys ulottui myös yli kuntarajojen

Kuntarajojen yli tehtävän yhteistyön juuret ulottuvat aina 1900-luvun alkuun. Vesi ei tunne
kuntarajoja, ei myöskään jätevesi. Siksi saman vesistön äärellä eri kuntien välinen
yhteistyö oli ennen jätevedenpuhdistuksen aloittamista vähintäänkin aiheellista, jollei jopa
välttämätöntä. Vedenkäsittelyn ja jätevedenpuhdistuksen yhteistyötä puoltaa suuremmissa
yksiköissä saavutettava kustannushyöty, parempi lopputulos ja varmuus.850 (ks. kuva
3.12.)

Jo vuoden 1912 aikana Pirkkalan kunnan aloitteesta tutkittiin useita näytteitä Pyhäjärven
vedestä ja Laukontorin viemärin purkupaikan kohdalta. Tällöin Tampereen jätevesistä
huolestunut Pirkkalan kunta tutkitutti purkupaikkoja.851 Varsin varhain siis tehtiin
lähikuntien välillä alueellista yhteistyötä. Vuonna 1960–1961 tehty tutkimus Näsijärven
tilasta osoitti veden pilaantuneen niin perusteellisesti, että heräsi ajatus vedenoton
siirtämisestä Kangasalan järville. Asiaa ryhdyttiinkin tutkimaan, mutta samalla päätettiin
vihdoin toteuttaa laajamittainen jätevesien puhdistus, joka kokonaisuudessaan on ollut
suurin Tampereen ympäristöinvestoinneista. Vesistöjen puhdistuminen alkoi vuonna 1962,
kun Raholan jätevedenpuhdistamo käynnistyi. Myös muuta merkittävää vesien
parantumista tapahtui, kun Tampereella toimivia tehtaita lopetti toimintansa tai siirtyi
vähemmän vettä saastuttavaan tuotantoprosessiin. Tämä kaikki koitui myös lähikuntien
hyödyksi, kun vesistöjen tila parantui. Jätevesien puhdistuksella voitiin oleellisesti
kohentaa purkuvesistönä toimivan Pyhäjärven ja sen alapuolisen vesistöalueen tilaa.
Samaa tarkoitusta ajamaan perustettiin vuonna 1961 maamme ensimmäinen
vesiensuojeluyhdistys. Tämä Tampereen kaupungin aloitteesta perustettu Hämeen
vesiensuojeluyhdistys vaihtoi myöhemmin nimensä Kokemäenjoen vesistön
vesiensuojeluyhdistykseksi.852

Kantakaupunkialueen kaksi jätevedenpuhdistamoa sijaitsivat Viinikanlahdessa ja
Raholassa. Raholan jätevedenpuhdistamo aloitti toimintansa biologisena puhdistamona
vuonna 1962. Viinikanlahden puhdistamon ensimmäinen vaihe valmistui vuonna 1972.
Saman vuosikymmenen puolivälissä tehostettiin puhdistamoiden toimintaa ottamalla
käyttöön myös kemiallinen saostus fosforin poistamiseksi. Puhdistamoilla käsiteltiin
vuosittain 25–30 miljoonaa kuutiometriä jätevettä. Tampereen jätevesien lisäksi
puhdistamoilla käsiteltiin Kangasalan, Ylöjärven ja Pirkkalan kuntien jätevedet. Lisäksi
Polson ja Kämmenniemen taajamissa oli omat pienpuhdistamot. (ks. kuva 3.12.)

Lähiseudun kuntien kanssa yhteistyö käynnistyi toden teolla vuonna 1965, kun Pirkkalan
kanssa sovittiin vedenmyynnistä. Näin muistelee silloinen kaupungininsinööri K.
Lehtonen:

"Ylöjärvi oli halukas myymään Pirkkalalle vettä ja Pinsiöön saakka menikin jo putkia. Ylö-
järvi halusi antaa siihen Pirkkalaan menevää vettä ja siitä kai se sit alkoi. Viikinsaaressa oli
ravintola niin ne tartti sitten viemärin ja Pirkkala oli lähellä ja minä sitten esitinkin, että
saaresta voidaan ottaa porakaivosta vettä, pistetään muovijohto järven poikki ja pistetään
jätevesi sinne […] ja sit lakki kourassa kysymään, että ottaisko ne meidän jätevettä […] Kyllä
meillä on aina pruukattu naapuria auttaa, tuumas vaan kunnanjohtaja Lehtinen ja eikä siinä

                                                          
850. Juuti & Katko, s.253.
851. TKA, Valt. VK 1919, s.42; raha kirje valtuustolle 19.7.1919. Valt. PTK 2.9.1919; Mitro 1921, s.71-72; AL 13.2.1921.
852. Juuti & Katko, s.253.
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mitään, tehtiin sopimukset ja pantiin nimet vaan alle […] ja sit samoihin aikoihin Pirkkalalla
oli pulmia siellä periferiassa verkkonsa kanssa […] ja Pirkkalalle alettiin toimittaa vettä."853

Yhteistyö laajentui niin, että Tampereen vesikysymyksen vastaukseksi rakennetun
vesilaitoksen vastuulla oli 2000-luvun alussa yli 200 000 pirkanmaalaisen vesihuolto.
(ks. kuva 3.12.)

Kuva 3.12. Puhdas vesi ja jätevesi liikkuvat lähikuntien välillä

Kunnat tekevät myös yhteistyötä esimerkiksi vedenhankinnassa. Myös vedenhankinnan
varmistaminen poikkeustilanteissa kuuluu yhteistyön piiriin. Tampere kävikin huomattavaa
vesikauppaa 1990-luvun loppupuolella: se toimitti Pirkkalaan lähes kaiken veden ja
Kangasalan puolelta otettua ja Ruskossa käsiteltyä Roineen vettä myytiin mm. Lempäälään.
Ylöjärven Siivikkala sai vetensä Tampereelta ja Nokian ja Kangasalan kanssa oli sopimus
poikkeustilanteiden vesihuollosta.

                                                          
853. Haastattelumuistio kaupungininsinööri Lehtonen 7.4.1998; Koivuniemi & Kaarninen, s.642-644; AL:n ja Kansan Lehden

sopimusuutisointia koskevat tekstit. Aivan ongelmitta kuntien välinen yhteistyö ei kuitenkaan käynnistynyt mm.
kuntaliitossuunnitelmien takia: Tampere irtisanoi sopimuksen 1968 lopussa, jonka jälkeen Pirkkala alkoi ostaa vettä
Lempäälästä Vedenhankintayhteistyö Pirkkalan kanssa alkoi uudelleen 1976 ja samalla alkoi yhteistyö Ylöjärven kanssa.
Tultaessa 1980-luvulle Pirkkalan vesi ostettiin jo pääosin Tampereelta. Vuonna 1984 Pirkkalan kanssa solmittiin
vedenhankintayhteistyösopimus kolmeksikymmeneksi vuodeksi. Pirkkalan kunnanhallituksen puheenjohtaja R. Koivisto arvioi
tuolloin sopimusta seuraavasti: ”Hienoin puoli tässä on, että ei ole kysymys vain putkien asentamisesta. Tämä on kuntiemme
välistä yhteistyötä parhaimmillaan. Jos Tampereen ja Pirkkalan välillä aiemmin on ollut jotain kitkaa, suhteet ovat nyt
rauhoittuneet.” Myös jätevesien osalta tehdään yhteistyötä yli kuntarajojen.
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YHTEENVETO

Tampereen kasvun taustalla oli voimakas teollistuminen, joka osaltaan mahdollisti
kaupungin nopean kasvun ja loi myös ongelmia. Teollisuus tarvitsi vettä suuria määriä
useisiin eri tarkoituksiin kaupungin vedenhankinnan ollessa vielä ämpärijärjestelmätasolla.
Näin suurimmat teollisuuslaitokset rakensivatkin omat järjestelmänsä. Tarve synnytti
toiminnan. Vesikysymyksen vastauksena syntyivät vesilaitokset pitkän keskustelun
tuloksena, usein erilaisten puutteellisten väliaikaisratkaisujen jälkeen. Tampereella
viemärilaitos paransi nopeasti ihmisten hyvinvointia kuivaamalla ”epäterveellisiä
lammikkoseutuja”. Tämä myös paransi rakennettua ympäristöä ja teki osaltaan kaupunkia
miellyttävämmäksi ja turvallisemmaksi paikaksi elää.

Vesikysymyksen vastaukseksi rakennettu korkeapaineinen vesilaitos ei modernista
luonteestaan huolimatta voinut taata alkuvuosinaan laadullisesti sellaista vettä, joka olisi
ollut käyttäjilleen täysin turvallista. Määrällisesti vettä oli tarpeeksi ja myös valitut
tekniset, hallinnolliset ja taloudelliset ratkaisut olivat pääosin onnistuneita. Ihmisten
hyvinvointi kokonaisuudessaan parani verrattuna aikaisempaan tilanteeseen ja ainakin osin
tasa-arvoistui paremman veden tullessa pikkuhiljaa vesilaitoksen laajentuessa myös
työväestön asuttamille seuduille. Palotoimen tarpeisiin vesilaitos soveltui mainiosti. Suuria
kaupunkipaloja ei vesi- ja palolaitosten perustamisen jälkeen ole ollut. Sekä ihmisten että
rakennetun ympäristön tilanne kohentui. Tampereella myös vesilaitoksen suunnittelu- ja
rakennusvaiheen saama julkisuus oli myönteistä, mikä poikkesi Hämeenlinnasta.

Koko Suomen mittakaavassa vesilaitosten perustamisen jälkeen terveydentila koheni,
varsinkin lavantauti väheni muutamaa epidemiaa ja sotavuotta 1918 lukuun ottamatta.
Imeväiskuolleisuutta tarkasteltaessa vuonna 1919 kuolleisuus oli pienempi kaupungeissa
kuin maaseudulla, kun aikaisemmin oli päinvastoin. Kaupungeista oli ainakin tässä
suhteessa tullut terveellisempi paikka elää kuin maaseudusta. Tämä ei tosin ole vain
vesihuollon ansiota. Tehdyt vesihuoltoinvestoinnit olivat mittavia, mutta tuottivat 2000-
luvun alussa millä hyvänsä mittarilla laskettuna voittoa kaupungille eli asukkailleen.
Turvallinen ja miellyttävä ympäristö tulee näin loppujen lopuksi "ilmaiseksi". (ks. kuva
4.2.)

Vesihuollosta löytyi useita valintoja, jotka suuntasivat tapahtumia pitkällä aikavälillä
(ns. path dependence). Kuitenkin myös pitkäaikaiset hitaat tapahtumat tai muutokset,
joiden takana ei ollut varsinaista valintaa, ohjasivat myös tapahtumia. Näin tapahtui
esimerkiksi vesikysymyksen syntyvaiheessa epäkohtien muuttuessa ongelmiksi (kuva 4.2.
ii) ja ongelmien kärjistyessä katastrofiksi (kuva 4.2. iii).
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Yhteenvetona Tampereella tehtyjen ratkaisujen vaikutuksista ja niiden suhteesta
ympäristöön voidaan todeta, että:

•  Rakennettu ympäristö muodostui tehtyjen toimenpiteiden ansiosta paremmaksi,
samoin välittömät ongelmat poistuivat kauemmaksi.

•  Keskeneräiset tai puolitiehen jääneet ratkaisut, kuten hidassuodattimien karsinta,
jätevesien puhdistamatta jättäminen ja sekaviemäröinti yhdessä muodostivat uhan
ihmisille ja ympäristölle. Järvet alkoivat saastua ja rannat likaantua.

•  Pohjavesiratkaisun hylkäämisen vaikutuksia on vaikea arvioida. Ihmisille ei
tiettävästi ole ollut haittaa pintavedestä desinfioinnin aloittamisen jälkeen. Tarkkoja
ympäristövaikutuksia on vaikea arvioida. Luultavasti pitkällä tähtäimellä oli
parempi, että pintavedessä pysyttiin. Näin jätevedenpuhdistus ei päässyt järvien
saastuessa täysin unohtumaan mielistä, vaan se oli esillä erilaisissa valmistelevissa
komiteoissa.

•  Suurin ihmisiin kohdistunut uhka poistui, kun raakavettä alettiin desinfioida
kloorilla lavantautiepidemioiden jälkeen vuonna 1917. Tehokkaampi vedenkäsittely
seurasi perästä muutaman vuoden viiveellä ja paransi tilannetta entisestään. Uhka jäi
kuitenkin kohdistumaan myös ihmisiin saastuvien järvien muodossa ja ympäristöön
nämä toimenpiteet eivät vaikuttaneet lainkaan. Järvien saastuminen jatkui ja
tehtaiden jätevedet antoivat oman lisänsä huononevaan tilanteeseen. Uimarantoja
jouduttiin sulkemaan ja Tampereen pääasiallinen raakavesiallas Näsijärvi alkoi
saastua niin pahasti, että muita vesilähteitä jouduttiin hankkimaan 1960-luvulla jopa
yli kunnan rajojen.

•  Terveydenhoitolautakunta kiinnitti huomiota toistuvasti Näsijärven veden puhtaana
säilyttämiseen, pääasiassa kuitenkin tuloksetta. Se näki myös Pyhäjärven suojelun
tärkeänä, mutta piti silti kaikkien viemäreiden johtamista Pyhäjärveen järkevänä.
Teollisuuslaitosten osalta tiukkoihin toimenpiteisiin oli vaikea ryhtyä niin kauan
kuin kaupunki itse saastutti Näsijärveä.

•  Ympäristöön kohdistunut uhka alkoi poistua vasta teollisissa prosesseissa
tapahtuneiden muutosten ja Raholan jätevedenpuhdistamon valmistumisen myötä,
tosin Viinikan puhdistamo kaupungin keskustaa ja itäosia varten valmistui vasta
selvästi myöhemmin. Uhan poistumiseen vaadittiin vuosikymmenten valmistelu ja
laajamittaista yhteistyötä teollisuuden kanssa. Tässä kuitenkin onnistuttiin ja
uimarannat olivat jälleen kunnossa 1990-luvulle tultaessa. Toimiva vesihuolto
edellyttää myös ylikunnallista yhteistyötä, koska vesi ei tunne kunnanrajoja.
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Tampere on varsin tyypillinen tapaus kaupungin osin ongelmallisestakin kasvusta, johon
liittyy vesikysymyksen synty perinteisten vesilähteiden eli kaivojen pilaantuessa ja niiden
veden käydessä vähiin. Tampereen väkiluku kasvoi 1835–1921 yli 25-kertaiseksi – alun
noin 1600 hengestä yli 40 000 henkeen. Tampereen ratkaisut tapahtuivat Suomen
mittakaavassa varhaisessa vaiheessa ja olivat osin myös erikoisia. Kaupunki vaikutti
muiden kaupunkien valintoihin vesiongelmaa, eli aikalaiskielellä vesikysymystä,
ratkaistaessa. Ensivaiheessa motivaationa oli varmistaa paloveden saanti, kun taas
talousveden hankinta tuli mukaan myöhemmin. Näin tulipalot ajoivat myös hygienian
asiaa. Terveydelliset olot kohenivat viemäröinnin myötä. Vaikka viemäröinnin taustalla oli
erheellinen tieteellinen teoria miasma-oppeineen, ajoivat tehdyt ratkaisut kuitenkin oikeaa
asiaa eli paransivat kaupunkilaisten elinympäristöä ja turvallisuutta.

VESIKYSYMYKSEN SYNTY

Tampereen ja samalla todennäköisesti koko Suomen ensimmäinen kunnallinen veden
“pumppulaitos” aloitti toimintansa vuonna 1835. Järjestelmä oli varsin vaatimaton, vielä
ns. ämpärijärjestelmän mukainen. Ensimmäinen Tamperetta koskeva maistraatin antama
vesiensuojelumääräys vuodelta 1837 liittyy tähän järjestelmään. Alkuvaiheessa Tampere
oli kuin maalaistalo monisatakertaisessa mittakaavassa sikoineen ja lehmineen. Kun
kaupungin koko kasvoi, maaseutumainen – tai maalaistalomainen – asuminen alkoi hävitä
kaupunkimaisen asumisen tieltä ja kaupunki alkoi irrottautua aineenvaihdunnallisesti
ympäristöstään. Ravinteet eivät enää palautuneet kiertoon esimerkiksi sikojen syötäväksi
tai maanparannusaineiksi, vaan ne poistettiin jätteinä tunkioille, kaatopaikoille ja
myöhemmässä vaiheessa viemäriverkostoa pitkin vesistöön. Kun viemäriverkostoja ei
ollut, alkoivat kaivot saastua eikä niiden vesi enää riittänyt asukkaille. Saastunut vesi ja
epähygieeniset asuinolot loivat otollisen leviämisympäristön kulkutaudeille kuten
lavantaudille. Samankaltainen prosessi on löydettävissä myös muista kaupungeista aina
muinaista Roomaa myöten. Tampere on kuitenkin poikkeuksellisen hyvä esimerkki
teollistumisen aiheuttaman nopean kasvun ansiosta. Sekä ongelmat että niiden
poistamiseksi tehdyt toimet näkyivät nopeasti.

Viemärilaitoksen kehitys alkoi avonaisista luonnonojista, joita virtasi vanhan kaupungin
pohjoisosista Pyhäjärveen, Nalkalantorin rantaan ja paperitehtaan kohdalta koskeen. (ks.
kuva 2.2.) Kaupungin kasvaessa ojia oiottiin, luotiin auki ja kansitettiin. Nämä
toimenpiteet osoittautuivat kuitenkin riittämättömiksi ja paisunut ongelma sai Tampereen
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päättäjät suunnittelemaan maanalaista viemärilaitosta Englannista alkanutta reformia
seuraten. Ämpärijärjestelmästä alkoi kulku kohti protojärjestelmää.

VESIKYSYMYKSEEN ETSITÄÄN VASTAUSTA

Kaupungin kasvun nopeutuessa myös ongelmat alkoivat kasaantua: vettä ei ollut riittävästi
ja vähäkin vesi oli huonolaatuista. Heräsi keskustelua, jossa haluttiin muutosta huonoon
tilanteeseen. Ensimmäisenä näkyvämpänä toimena perustettiin Tampereella aikalaisten
raittiuskomiteaksi ristimä komitea, joka ryhtyi vuonna 1866 toimiin mm. Lontoon
rohkaisevan esimerkin innoittamana: se tunsi tarkoin Englannissa käynnistyneen reformin
ja pyrki soveltamaan sen oppeja Suomeen. Paikallinen lehti seurasi komitean toimia
tarkkaavaisesti ja piti sen perustamista edistysaskeleena. Komitean ensimmäisenä kohteena
olivat kaupungin ojitukseen liittyvät asiat. Ongelmien ratkaisuksi se esitti
viemäriverkoston rakentamista kaupunkiin ja vetosi raportissaan siihen, että lavantauti
raivosi pahimmin kaupungin huonoimmin ojitetulla alueella, lammikkoseudulla.
Miasmateorian mukainen oppi tautien syistä tulee selkeästi esille raportissa. Teorian
mukaan tauteja syntyi juuri märässä ja likaisessa maaperässä orgaanisen aineksen
mädäntyessä, mistä yritettiin päästä eroon viemäröimällä kaupunkia. Esimerkkiä otettiin
siis suoraan Englannista eikä niinkään muista Suomen kaupungeista.

Viemäreitä ryhdyttiin Tampereella rakentamaan komitean ajatusten mukaisesti vasta
vuonna 1876. Vuoden 1879 terveydenhoitoasetuksen mukaan kaupungin oli laadittava
kymmenen vuoden kuluessa asutusta vastaava viemärisuunnitelma. Kaupungin hallinnossa
viemäröinnin puutteiden aiheuttamat ongelmat ja kruunun vaatimukset otettiin vakavasti:
aina 1880-luvun alusta terveydenhuoltolautakunta kehotti toistuvasti kaupunkia
laajentamaan ja parantamaan “likaviemärilaitosta”.

Vesijohdon rakentaminen oli vuoden 1835 järjestelmän huonon menestyksen jälkeen
unohduksissa, kunnes vuoden 1865 tulipalo toi asian jälleen esille. Tällöin tehtailija W.
von Nottbeck teki Tampereen maistraatille esityksen yksityisen vesilaitoksen
rakentamiseksi. Taustalla oli tulipalojen pelko. Tarjousta pyydettiin von Nottbeckilta siksi,
että Finlaysonin alueella oli jo tuolloin rakennettu vesijohto- ja sprinklerijärjestelmiä.
Koska ehdotettu yksityinen vesilaitos olisi merkinnyt kaupungille melko suurta
taloudellista riskiä, päätti maistraatti hylätä von Nottbeckin ehdotuksen ja rakentaa
vesijohdon omana työnään. Tätä hanketta esitteli Sanomia Tampereelta -lehden
pääkirjoitus kesäkuussa 1866 kuvaavalla otsikolla ”Himottu vedenjohdatus".
Kirjoituksessa käsiteltiin ensimmäistä kertaa vesiasioita laajemmin. Laitosta puolsivat
kirjoituksen mukaan varsinkin paloturvallisuussyyt, mutta myös tarkemmin
perustelemattomat hyödyllisyys ja terveellisyys. Keskustelu oli avattu sekä viemäröinnin
että vesijohdon osalta. Aikaa kuitenkin kului paljon ennen keskustelun kiihtymistä. Tämän
päätöksen jälkeen kaupunki haki asiantuntemusta ja urakoitsijoita yksityiseltä sektorilta,
kuten vuonna 1874 M. Pasilta. Vuonna 1875 valtuusto päätti ”jättää vedenjohdatuksen
toimittamisen komitealle". Tämä merkitsi uuden aikakauden alkua Tampereen vesihuollon
historiassa: tästä eteenpäin kaikki suunnitelmat ja hankkeet pantiin toimeen kaupungin,
julkisen vallan, aloitteesta.

Suomessa 1880-luvun loppupuoliskolla seurattiin tarkkaan bakteriologisen
vallankumouksen kulkua ja Englannista alkanutta hygieenistä reformia. Miasmateoria
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alkoi väistyä hitaasti. Tässä vaiheessa lisääntyi myös keskustelu vesikysymyksestä. Siviili-
insinööri ja myöhempi kaupungin terveyspoliisi A. Ahlberg teki vuonna 1880 ensimmäisen
modernin järjestelmän mukaisen ehdotuksen, mutta kaupunginvaltuusto hylkäsi sen.
Ehdotuksen taustalla oli hieman aiemmin annettu terveydenhoitoasetus, vaikkakin
Ahlbergin esitys olisi toteutuessaan ylittänyt asetuksen vaatimukset. Ahlbergin esitys oli
ensimmäinen laajempi suunnitelma, jossa keskityttiin muuhunkin kuin vesijohdon
rakentamiseen. Asian perusteluista löytyvät kaikki keskeiset seikat vesijohdon
rakentamisen puolesta sen sosiaalisia vaikutuksia myöten. Jälkikäteen arvioituna suurin
ongelma olisi koitunut talokohtaisesta laskutuksesta, joka myöhemmin olisi pitänyt
muuttaa mittaukseen perustuvaksi. Ahlberg pyrki ratkaisemaan vedentarpeen pitkälle
tulevaisuuteen eikä vain tekemään väliaikaisratkaisua välittömän vedentarpeen
tyydyttämiseksi. Kyseessä olisi ollut mittava ja kaukonäköisesti suunniteltu moderni
järjestelmä, jossa oli kuitenkin protojärjestelmän piirteitä.

Ahlbergin suunnitelman sijaan toteutettiin vuonna 1882 matalapaineinen vesilaitos, joka
oli selkeä protojärjestelmä. Sen rakentamisessa ei otettu huomioon Ahlbergin esittämää
kritiikkiä ao. laitoksia kohtaan eikä se ratkaissut vesiongelmaa. Laitos ei vastannut tarvetta
eikä teknillisesti modernin vesilaitoksen toimintaperiaatteita ja se hylättiinkin huonosti
toimivana ja laajentamiskelvottomana laajan lehtikritiikin jälkeen. Varsinkin puutteellinen
paine, veden laatu sekä veden myynti ilman mitattuun kulutukseen perustuvaa laskutusta
aiheuttivat ongelmia. Yhä kiihtyvän sanomalehtikirjoittelun sekä myös ammattilehtien
levittämän tiedon myötä muodostui käsitys, että vesihuollon ongelmat olivat ratkaistavissa.

VASTAUS VESIKYSYMYKSEEN JA SEN VAIKUTUKSET

Toistuvat tulipalot ja erilaiset epidemiat saivat kaupungin johtoelimissä ja asukkaissa
aikaan sitä päättäväisyyttä, mitä vaadittiin vedenhankinnan aikaansaamiseksi ja
viemäröinnin järjestämiseksi. Tampereen kaupunginvaltuusto pyysi Helsingin kaupungin
vesilaitosinsinööriä C. Hausenia tekemään suunnitelman uuden korkeapainelaitoksen
rakentamiseksi vuonna 1890. Uusimpaan tutkimukseen perustuva moderni suunnitelma
valmistui samana vuonna, mutta se hyväksyttiin pitkän puntaroinnin jälkeen vasta vuonna
1895. Laitos valmistui 22. marraskuuta 1898 alkuperäisestä ehdotuksesta karsittuna.
Aamulehti seurasi tarkkaan asiaa ja kiirehti päättäjiä, kun päätöksenteko viivästyi.
Rakennustyöt uutisoitiin tarkkaan ja laitoksen valmistumisjuhlat saivat samoin palstatilaa
lehdessä.854

Uusi korkeapaineinen vesilaitos toi turvallisuutta ja mukavuutta. Koska
hidassuodatuksesta kuitenkin luovuttiin säästösyistä ja viemäreiden purkuputket sijaitsivat
liian lähellä imuputkea, oli uuden laitoksen tehokkuus samalla sen heikkous: lavantauti
levisi nopeasti ja laajalle vesijohtoverkoston avulla. Turvallisuus lisääntyi oleellisesti, kun
vakinainen palokunta perustettiin Tampereelle samana vuonna vesilaitoksen kanssa.
Vesilaitoksen valmistuttua vedenkannosta, kuljetuksesta ja siirtymäajan jälkeen myös
sammutusvelvollisuudesta vapautuminen oli suuri helpotus kaupunkilaisille. Se lisäsi
kaupunkilaisten mukavuutta ja turvallisuutta. Tampereella tämä varsin pitkä prosessi

                                                          
854. Aikalaiskeskustelu sanomalehdissä kuvaa vain harvoissa tapauksissa yksittäisten kansalaisten mielipiteitä. Virkamiesten,

erilaisten asiantuntijoiden ja ns. sivistyneistön kannat selviävät hyvin lehtien palstoilta. Näin muotoutuukin pikemmin kuva
kunnallisen päätöksenteon eri vaiheista ja vaikeuksista kuin asukkaiden mielipiteistä.
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paransi takaiskujen jälkeen nopeasti terveydellistä tilannetta sekä kohensi kaupunkikuvaa.
(ks. kuva 4.2. i-iii) Veden puute motivoi kaupungeissa sekä vesihuollon että palotoimen
järjestämistä. Palotoimen määrällinen vedentarve tyydyttyi pääasiassa vasta varsinaisten
korkeapaineisten vesilaitosten synnyttyä. Näin kävi sekä Tampereella että Oulussa, missä
molemmissa oli ensivaiheessa matalapaineiset vesilaitokset. Korkeapainelaitos takasi
sammutuksen kannalta riittävän vesipaineen sinne, minne vesijohtoverkkokin ulottui. On
todennäköistä, että Tampereen ratkaisut tunnettiin hyvin Oulussa, sillä kaupungit
seurasivat varsin tiiviisti toistensa tekemisiä vesihuoltoasioissa. Lisäksi Tampereella ja
Oulussa oli myös kaksi yhteistä asiantuntijaa, insinöörit Bergbom ja Hausen. Suomalaisen
vesihuollon asiantuntijaverkosto olikin varsin tiivis jo 1800-luvun viimeisinä vuosina ja
kaikissa esimerkkikaupungeissa käytettiin hyväksi myös muiden paikkakuntien
asiantuntijoita. Lisäksi tehtiin perehtymismatkoja ulkomaille.

Kuva 4.1. Vanhaa tiiliviemäriverkkoa on yhä hieman käytössä.

Vanha tiiliviemäriverkko osoittautui kestäväksi, sillä sitä oli käytössä edelleen noin 100 vuotta
sen valmistumisen jälkeen. (Lähde: TKVL.)

Veden laadulliset ongelmat ratkesivat pääsääntöisesti vasta korkeapaineisten vesilaitosten
myötä, vaikka Tampereella vaadittiin vielä paha lavantautiepidemia ennen kuin
säästäväiset päättäjät ryhtyivät tehostamaan vedenkäsittelyä. Tarvittava tieto
asianmukaisista laitteista ja niiden puutteen aiheuttamista vaaroista oli ollut jo vuosia
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saatavilla. Vuonna 1916 satoja ihmisiä kuoli ja viimein tarvittavat ratkaisut toteutettiin.
(ks. kuva 4.2. iii-iv) Aamulehti ajoi päättäväisesti näitä ratkaisuja. Esimerkiksi Lahdessa,
Hämeenlinnassa ja Helsingissä näitä ongelmia ei ollut samassa mitassa, koska niissä ei
käytetty käsittelemätöntä pintavettä. Lahti käytti Launeen lähteen hyvälaatuista vettä,
Hämeenlinna Ahveniston pohjavettä ja Helsinki käsitteli vetensä jo alkuvaiheessa
hidassuodatuksella. Nämä modernit järjestelmät olivat siten turvallisempia kuin
Tampereella ja lisäksi ne huolehtivat jätevesistä modernisti Tampereen viemäröinnin
protojärjestelmään verrattuna: Lahdessa koko asemakaavoitetun kaupunkialueen jätevedet
puhdistettiin jo 1910-luvulla. Lahti olikin aikansa huippulaitos Suomessa. Myös
Hämeenlinnan ja Turun järjestelmät olivat keskeiseltä osaltaan Tamperetta edellä, sillä ne
käyttivät turvallisempaa pohjavettä Tampereen tyytyessä käsittelemättömään pintaveteen.
Tampereella vesilaitosta ei vastustettu missään vaiheessa, vain jotkin yksityiskohdat
herättivät kritiikkiä. Tampereelta löytyy sen sijaan yksittäistapaus, jossa vesikokeita
sabotoitiin. Tämän teon taustoja on vaikea arvella, todennäköisesti kyse oli ilkivallasta,
sillä muuten vastustusta vesikokeisiin ei liittynyt. Hämeenlinnassa vesilaitoshanketta
valmistellut vesijohtotoimikunta lähti siitä periaatteesta, että vesilaitosta ei yleisölle
tyrkytetä. Se katsoi nimittäin laitoksen tärkeyden ja tarpeellisuuden niin hyvin tunnetuksi,
että kysymys sellaisenaan puhuisi puolestaan ”ilman sivullisia apukeinoja”. Tämä päätös
oli koitua koko hankkeen kohtaloksi.

Myös toinen puoli vesikysymystä eli viemäröinti oli ratkaistava. Kaupunkeja velvoitti
tähän terveydenhoitoasetus. Tampereella vuonna 1882 insinööri Bergbom ja arkkitehti
Calonius esittivät valtuustolle, että valmistettaisiin suunnitelma kosken länsipuolisen
kaupungin tarpeisiin tarkoitetun viemärilaitoksen rakentamiseksi. Insinööri C. O. Helenius
laati suunnitelman, jonka mukaan viemärit rakennettaisiin rautapoltetuista tiilistä. Kosken
itäpuolisen kaupungin viemäröimiseksi valmistui suunnitelma vuonna 1883 ja
viemäriverkon pääosa oli valmiina 1894. Näin viemäröinnin protojärjestelmä
konkretisoitui ja sisälsi jopa modernin järjestelmän siemenen. Kuten jo muinaisessa
Roomassa, Tampereellakaan järjestelmää ei ollut alun perin tarkoitus käyttää jätteiden
kuljetukseen. Näin kuitenkin kävi, kun wc:n avulla yritettiin ratkaista kaupungin
jäteongelmaa. Viemärityö keskusta-alueella oli varsin vaikeaa. (ks. kuva 4.1)

Viemäröintitoimenpiteet osoittautuivat riittämättömäksi. Vaikka hygienia sekä
kaupunkikuva paranivat, järvet saastuivat, kun jätevettä ei puhdistettu. Ämpäri vaihtui
ränniin ja ongelmat huuhdeltiin näkyvistä protojärjestelmälle tyypillisesti puhdistamatta
lähivesistöihin. Asukkaiden onneksi Tampereella ei kuitenkaan ryhdytty esimerkiksi
Saksan ja Ranskan suurkaupunkien malliseen jäteveden käyttöön istutusten kastelussa,
joten pohjavedet säilyivät saastumattomina.

Tultaessa 1900-luvulle Tampereen raakavesiallas Näsijärvi saastui ja
lavantautiepidemiat vaivasivat asukkaita. Lavantaudin ja muiden veden välityksellä
leviävien tautien uhka poistui, kun vuonna 1917 vettä alettiin desinfioida kloorilla. (Kuva
4.2. iii-iv) Sen jälkeen ei lavantautia ole esiintynyt Tampereella epidemianluontoisena.
Moderni järjestelmä oli näin valmis lukuun ottamatta jätevesien kokoamista ja puhdistusta.
Lavantautiepidemiat yhdessä asutuksen ja teollisuuden kasvavien jätevesihaittojen kanssa
saivat kaupungin päättäjät pohtimaan samanaikaisesti likavesikysymystä. Jätevesille ei
tuossa vaiheessa loppujen lopuksi nähty syytä tehdä mitään: katsottiin kosken puhdistavan
riittävällä tavalla jätevedet. Tilanne olikin Tampereella huomattavasti parempi kuin
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tutkituissa Saksan kaupungeissa, joihin verrattuna Tampereella oli jätevesiä vain murto-osa
suhteessa puhtaan veden
määrään.855 Asiaan palattiin vasta 1950-luvulla ja vuonna 1962 valmistui ensimmäinen
jätevedenpuhdistamo Raholaan kaupungin länsiosia varten. Tällöin Tampereen
vesihuollosta löytyivät viimein kaikki modernin järjestelmän merkit, vaikkakaan niitä ei
ollut kattavasti joka paikassa. (ks. taulukko 1.1. sekä kuva 4.2. iv) Lehdistön mielenkiinto
ei riittänyt enää likavesikysymykseen: sitä seurattiin lähinnä referoimalla eri hallintoelinten
päätöksiä. Kiinnostus heräsi uudelleen järvien saastuttua 1950–60-lukujen vaihteessa
teollisuuden, asutuksen ja maatalouden päästöjen vuoksi.

Kuva 4.2. Tampereen ekohistorialliset vaiheet  (seuraava aukeama)

Kuvassa 4.2. vaiheet on jaettu viiteen osaan, joista i. - ii. kuuluvat vesihuollon hitaan
kehityksen aikaan (taulukko 1.2, IV) ja i. luokitellaan ämpärijärjestelmään ja ii. loppupuoli
protojärjestelmään (taulukko 1.1, Ä ja P): (i.) Maaseutumainen kaupunki 1779–1837, josta
teollistumisen (mm. W. von Nottbeck) ja kaupungistumisen seurauksena siirrytään (ii.)
Ympäristöhaittojen kaupunkiin 1838–1897. (iii.) Ympäristökatastrofikaupunki 1898–1916,
jonka aikana kaupunki astuu kehittyneen kaupunki-infrastruktuurin aikaan (taulukko 1.2, V) ja
moderniin, mutta epätäydelliseen ja siksi vaaralliseen järjestelmään (taulukko 1.1, M). (iv.)
Toipuva kaupunkiympäristö, saastuvat vedet 1917–1961 vaiheen alkupuoli toivutaan kriisistä
ja täydennetään modernia järjestelmää, (v.) Vesistöt toipuvat 1962–1980-luku, jossa vesistöt
alkavat toipua jätevedenpuhdistuksen ja tehtaiden prosessien muututtua sekä
erillisviemäröinnin ansiosta moderni järjestelmä tulee valmiiksi, ja (vi) Tasapainoistuva
kaupunki 1980–2010, jossa vesistöt ja kaupunkiympäristö ovat herkässä balanssissa.

                                                          
855. Aamulehti seurasi muutoin vesihuollosta käytyä keskustelua tarkoin, mutta likavesikysymys ei saanut enää yhtä paljon

huomiota kuin muut ratkaisut olivat saaneet osakseen. Myöskään laajaa kansalaiskeskustelua ei syntynyt. Keskustelun
vähäisyys johtuu luultavimmin monesta eri syystä. Tärkein syy on luultavasti se, että likavesikysymyksen kanssa samaan
aikaan sattui mielenkiintoisempia asioita, kuten maamme itsenäistyminen ja vuoden 1918 sota. Myös suuren
lavantautiepidemian jälkiselvittelyä käytiin samanaikaisesti, samoin konkreettisempia pohjavesitutkimuksia tehtiin osin
päällekkäin julkisuuteen epämääräisempänä näkyneen likavesikysymyksen kanssa. Likavesiongelmasta mukaan lukien
jätevedenpuhdistamon tarpeellisuus käytiin kyllä jonkin verran keskustelua Aamulehden palstoilla. Koska asiantuntijat olivat
sitä mieltä, että koski puhdisti jätevesiä riittävästi ja koska myös tehdyt kokeet ja kansainvälinen tutkimus tukivat tätä kantaa, ei
Aamulehti nähnyt asiassa ongelmaa. Se, että likavesiä ei johdettu Näsijärven sijasta Pyhäjärveen tai ei rakennettu
jätevedenpuhdistamoa, ei uhannut välittömästi kenenkään taloudellisia intressejä. Myös tämä selittää osaltaan sitä, että näistä
asioista ei muodostunut yhteiskunnallista kiistakysymystä.
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     Jätevedet ja ulosteet
palaavat kiertoon

Toipumiskeinot:
-Desinfiointi
-Käsittely
-Jätehuolto järjestäytyy
-Viemäreitä jatketaan pidemmälle koskeen
-Vesistöjen saastuminen jatkuu
-Teollisuuden saastuttava vaikutus lisääntyy ja
asutusjätevedet edelleen vesistöön ⇒
Vakava haitta ympäristölle ja uhka
vesihuollolle

Toipuvat vesistöt 1962-1980-luku    v
-Vedenhankinnan siirto Kangasalan järviin (Roine)
-Vesilaki 1962
-Teollisuuden prosessien muutos ja jätevedenpuhdistus
-Raholan jätevedenpuhdistamo
-Viinikanlahden jätevedenpuhdistamo
-Erillisviemäröinti

Maaseutumainen
kaupunki
1779-1837  i
 -kaupungin pumppaamo
1835

                        IV

Toipuva
kaupunkiympäristö,
saastuvat vesistöt
1917-1961   iv
Ratkaisuyritykset:
-pohjavettä harkitaan, mutta
pintavedessä pysytään ⇒
jätevesien puhdistusta harkitaan,
mutta ei ryhdytä vaan luotetaan
kosken "itsepuhdistuskykyyn"
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Ympäristökatastrofi-kaupunki
1898-1916   iii   V
-Uusi 1898 vesilaitos poistaa vesipulan ja yhdessä
vakinaisen palokunnan kanssa kaupunkipalojen uhan
-Puhdistamattomat jätevedet raakavesialtaassa ja
vedenkäsittelyn puuttuminen muodostavat katastrofin
ainekset. -WC luvalliseksi
-Tehokas vesilaitos jakaa lavantautia hanasta ⇒
-Satoja kuolleita, saastunut ympäristö

Teollistuminen ja asukasluvun nopea kasvu:
ravinteiden kierto katkeaa

Ympäristöhaittojen
kaupunki 1838-1897   ii
-Tulipalot ja vesipula ⇒
vesikysymys eli vesiongelma
-Kulkutaudit
-Saastuminen - Orastava jätehuolto
-Ensimmäiset vesiongelman ratkaisuyritykset eivät
tuota tulosta, vaan tilanne pahenee
-Ämpäristä protojärjestelmään, matalapainelaitos
1882  -wc 1890

TASAPAINOISTUVA

kaupunki 1980-2010    vi
-Vesistöt ja asutus eivät uhkana
toisilleen
-Puhdistuneet vesistöt ja uimarannat
-Herkkä tasapaino ympäristön ja ihmisen
välillä
-Pohjaveden lisääntyvä käyttö
-Uhkia: pohjaveden saastuminen,
onnettomuudet, maa-ainesten otto, muut
uhat
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Lavantautiepidemioiden yhteydessä käsiteltiin kysymystä, voitaisiinko Tampereella siirtyä
käyttämään pohjavettä, joka terveydellisessä mielessä ja makunsakin suhteen olisi ollut pa-
rempaa kuin Näsijärven vesi. Eri puolilla kaupungin ympäristössä tehtiin laajoja pohjavesi-
tutkimuksia ja Vuohenojalta löydettiinkin varsin antoisa pohjavesiesiintymä. Asiaa
harkittiin ja tutkittiin pitkään ja sen yhteydessä oli ajoittain kärkevääkin kielenkäyttöä.
Lopputulok-sena oli kuitenkin, että vuonna 1920 kaupunginvaltuusto lopullisesti hylkäsi
suunnitelmat vedenottopaikan perustamiseksi Vuohenojalle. Asiaan palattiin vasta 1950-
luvulla. Syynä hylkäämiseen oli, että katsottiin pohjaveden kuitenkin jäävän
riittämättömäksi kasvavan kaupungin tarpeisiin. Aamulehti seurasi pohjavesitutkimuksia
tarkoin. Lähinnä se referoi eri viranomaisten päätöksiä, mutta muutamassa kirjoituksessa
otettiin selkeästi kantaa pohjavesilaitoksen puolesta. Ratkaisua oli etsittävä muualta kuin
pohjavedestä ja vuonna 1921 kaupunginvaltuusto hyväksyi pikasuodattimeen perustuvan
pintavettä käyttävän laitoksen rakentamisen. Uusi Kaupinojan laitos, jonka vedenotto oli
turvallisessa paikassa, saatiin käyttöön v. 1928.856 Laitoksessa Näsijärven vesi suodatettiin
hiekkasuodattimissa. Läntisiä kaupunginosia varten rakennettiin uusi laitos koskenniskalle
Mältinrantaan v. 1931.

Toisen maailmansodan jälkeen vesilaitos kasvoi ripeästi. Tultaessa 1950- ja 60-lukujen
taitteeseen törmättiin pääasiassa teollisuuden aiheuttamiin raakaveden laatuongelmiin.
Raakavettä alettiinkin ottaa Roineesta, naapurikunnan puolelta vuonna 1972. Kyseessä oli
tuolloin yksi maamme parhaimmista raakavesialtaista. (ks. kuva 4.2. iv-v)

Kaupunkien reuna-alueiden asukkaat eivät välttämättä aina ole kaikin puolin
huonommassa asemassa kuin keskustan asukkaat. Esimerkiksi Pispalassa, jossa asukkaat
itse järjestivät vedenjakelun selkeän protojärjestelmän avulla, säästyttiin pitkälti
eristyneisyyden ansiosta Tampereen suurten lavantautiepidemioiden aikana laajamittaisilta
tartunnoilta. Hieman vastaava tapaus löytyy aiemmin kuvatusta Altona-Hampuri –
tapauksesta, jossa viereisillä alueilla asuneet ihmiset säästyivät koleralta sen mukaan,
joivatko käsiteltyä vettä vai eivät. Toisin sanoen järjestelmän ei tarvitse olla välttämättä
teknisesti korkeatasoinen, jos vesilähde on turvattu tai eristyksissä. Jos kyseessä on
pintavesi, on käsittely välttämätöntä.857

KESKEISET VALINNAT JA NIIDEN OPETUKSET

Tampereen vesihuollossa on tehty joitakin keskeisiä strategisia valintoja, jotka ovat
vaikuttaneet ympäristöön, terveyteen ja turvallisuuteen sekä sulkeneet muita mahdollisia
kehityspolkuja vuosikymmeniksi eteenpäin. Näitä ovat olleet ainakin seuraavat valinnat:

•  Vuonna 1866 ja uudestaan vuonna 1875 päätettiin ratkaista vesiongelma omin voimin,
ts.kaupungin omistukseen perustuvana. Varsin hyvin olisi voitu kuitenkin päätyä
toisenlaiseen ratkaisuun ja toteuttaa vesilaitos yksityisenä hankkeena, kuten esimerkiksi

                                                          
856. Pintaveden vaihtoehdoksi suunniteltu pohjavedenotto kariutui asiantuntijoiden riitelyyn, joten päätettiin turvata veden laatu

desinfioimalla ja rakentamalla uusi pintavedenkäsittelylaitos kauas viemärivesistä ja laivareiteistä Kaupinojalle. Ongelmat
huuhtoutuivat ja osin haihtuivatkin kosken mukana eikä merkittäviä haittoja ollut silmin nähtävissä, vaikka saastuminen
jatkuikin. Selvää vastustuskohdetta ei siis ollut. Kansalaiskeskustelua tai liikehdintää ei näin syntynyt Tampereella jätevesien
puhdistamiseksi.

857. Tapaukset eivät ole aivan verrannollisia, sillä Pispalassa ei vettä käsitelty lainkaan, vaan epidemialta säilyttiin lähinnä
järjestelmän eristyneisyyden takia. Vesi tosin oli lähdevettä, mutta siihen pääsi valumavesiä. Altonassa taas säästyttiin taudilta
käsittelyn ansiosta.
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Ranskassa ja myöhemmin myös Englannissa on menetelty. Verrattaessa vesihuollon tilaa
1990-luvulla esimerkiksi Ranskassa ja Englannissa ja Suomessa ja varsinkin kun
huomioidaan kunnallisen vesilaitoksen tuomat suoranaiset tulot sekä terveysvaikutukset
kaupungille, voidaan todeta ratkaisun olleen oikea ainakin kaupungin asukkaiden kannalta.

•  Ahlbergin vuonna 1880 tekemään moderniin suunnitelmaan ei suostuttu vaan valittiin
halvempi ja huonompi väliaikaiseksi jäänyt matalapaineratkaisu, protojärjestelmä, joka
toteutettiin 1882. Matalapaineratkaisulla haettiin nopeaa ratkaisua välittömään ongelmaan,
eikä haluttu sitoutua suuria pääomia vaativaan modernin järjestelmän rakentamiseen.
Tampereella olisi ollut asiantuntijoita myös omasta takaa. Uusinta ja ajanmukaisinta tietoa,
jota on käytettävissä, ei voi sivuuttaa seuraamuksitta.

•  Vedenkäsittelysuodattimia ei suunnitelmista huolimatta rakennettu, vaan haluttiin säästää
rahaa. Tämä säästö yhdessä jätevesien väärän purkupaikan kanssa johti lopulta siihen, että
53 henkilöä kuoli 1908–09 lavantautiepidemiassa sekä lähes 300 henkilöä vuoden 1915–
16 epidemiassa.

•  Sekaviemäröinnin rakentaminen erillisviemäröinnin sijaan. Sekaviemäröinti ei sovellu
yhteen wc:n käytön kanssa.

•  Pohjavesihankkeesta luovuttiin vuonna 1920, jonka jälkeen monessa muussakin
kaupungissa siirryttiin käyttämään pintavettä. Pohjavesien hyödyntämiseen ja suojeluun
heräsi laajempi kiinnostus uudestaan vasta 1960-luvulla. Vuonna 1920 valittiin silloisen
tietämyksen mukaan sellainen vesilähde, joka varmasti riittää. Tämä näkökanta olikin
tärkeä, sillä kuivina kausina kaikki vesilaitoksetkaan eivät kyenneet aina turvaamaan
kaupunkien veden saantia. Esimerkiksi Turussa koettiin vesipula 1920-luvulla. Vastaava
tilanne on nyt monessa kehitysmaassa ja jopa joissakin Euroopan maissa.858

•  Jätevesien käsittelyä selvitettiin myös vuoden 1920 tienoilla, mutta asiaan palattiin vasta
runsaat 30 vuotta myöhemmin. Jätevesitilanne olikin hyvä verrattuna tutkittuihin Saksan
kaupunkeihin: jätevesien suhde puhtaaseen veteen oli Tampereella vain murto-osa.

Vuoden 1898 laitoksen mittaukseen perustuva veden laskutus oli tärkeä päätös:
esimerkkejä ongelmista muunlaisista järjestelyistä löytyy liikaakin. Vedelle pitäisi
yleensäkin määrätä todellinen hinta, jolloin vettä ei käytettäisi tuhlaillen.859 Tampereella
osin Hausenin suunnitelmaan tehtyjen säästöjen vuoksi menetettiin monikertaisesti

                                                          
858. Laakkonen 20. 2. 1999, HeSa; Vuorela 30.1.1998 ja 23.1.1999 HeSa. Esim. Kyproksella vedenpuute vaivasi v.1999 pahoin.

Kyproksen kulutuksesta 80 prosenttia on pohjavettä, jonka liika pumppaaminen on aiheuttanut monen esiintymän
suolaantumisen. Kyproksen vesipula johtuu pitkälti veden alhaisesta hinnasta: vuonna 1999 1,50 mk tuhannelta litralta.
Maatalous kulutti 75 % kaikesta käyttövedestä, ja viljelijät maksavat saman hinnan kuin kotitaloudet. Vettä ruiskutettiin
pelloille jopa rankkasateessa. Vesilaitoksen hanasta paikallisille asukkaille riitti viikossa vain kolmena päivänä vettä, turistit
eivät vesipulaa huomaa.

859. Cairncross, s.90-94. Vaikka veden alihinnoittelu tai myyminen mitattuun kulutukseen perustumattomilla tavoilla onkin suuri
ongelma, veden suurimittaisinta hukkakäyttöä ja alihinnoittelua esiintyy kasteluveden jakelussa. Kyse ei ole pienestä asiasta
sillä, maatalouden tarvitsema kasteluvesi on noin 70 prosenttia maailman makean veden kulutuksesta. Kuitenkin jopa kaksi
kolmasosaa kasteluvedestä joutuu hukkaan, koska viljelijät maksavat esimerkiksi Yhdysvalloissa ja monissa kehitysmaissa
vain murto-osan hinnasta, joka kuvastaisi veden saatavuutta ja tuotanto- ja jakelukustannuksia alueella. Vuonna 1990
Kaliforniassa riisiviljelmät kuluttivat kolme kertaa enemmän vettä kuin Los Angelesin kaupunki, jossa vesipula hidasti jo
teollisuuden kasvua. Silti ylituotettujen lajikkeiden kasteluvedentukea ei esityksestä huolimatta lopetettu kongressissa.
Vesihuollon suurten ratkaisujen, mukaan lukien laskutusperiaatteet, onkin oltava linjassa myös valtakunnan tason
lainsäädännön kanssa; vesilaitoksen ja paikallisviranomaisten toimenpiteet eivät riitä jos valtakunnallisella tasolla ratkaisut
raahaavat jäljessä tai ovat ristiriidassa vesilaitoksen ratkaisujen kanssa.
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terveydenhoitokulujen perusteella mitattuna.860 Köyhällä on varaa vain parhaimpaan –sanonta
pitää näin paikkansa varsinkin kaupunki-infrastruktuurin osa-alueilla. Asia ei kuitenkaan ole
näin yksinkertainen: hidassuodatus ei välttämättä olisi riittänyt suurepidemian ehkäisemiseen
vaan vasta kloorikalkilla tehty desinfiointi, johon ryhdyttiin 1916 epidemian jälkeen, tarjosi
täyden turvan tautia vastaan. Epidemialta olisi todennäköisesti vältytty, jos viemärivesien
purkusuunta olisi ollut toinen ja veden otto olisi sijainnut kauempana jätevesien
purkupaikasta. Kuitenkin hidassuodatusta käyttävissä kaupungeissa esimerkiksi
Yhdysvalloissa lavantautia oli huomattavasti vähemmän kuin suodattamatonta pintavettä
käyttävissä kaupungeissa. Lyhytnäköiset säästöt vesihuollossa tulevat muutenkin todella
kalliiksi. Tästä saatiin muistutus myös Suomessa vuonna 1998 vesijohtoveden kautta
levinneissä epidemioissa, vaikka ne eivät olleetkaan yhtä vakavia kuin Tampereella 1916.
Säästötoimenpiteinä tehdyt lomautukset ja puutteellinen huolto koituivat kalliiksi, kun
kymmeniä ihmisiä sairastui epidemioissa eri puolilla maata ja ao. vesilaitoksissa jouduttiin
mittaviin desinfiointitoimenpiteisiin. Nämä vuoden 1998 tapaukset kuitenkin osoittivat, ettei
vesihuolto ole vahingoittumaton, vaan vaatii jatkuvaa työtä ja panostusta.

Maailmanpankin I. Serageldin arvioi YK:n Habitat-kokouksessa 1996, että vesi- ja
viemärilaitosten yksityistämisellä on saatu parannettua veden laatua sekä tehostettu
vesilaitosten toimintaa.861 Historiallisen materiaalin ja kokemusten valossa ainakin
Suomessa tilanne näyttää päinvastaiselta. Kehitysmaissa voivat faktat olla toisenlaisia.
Vaikka tilanteen paraneminen riippuu tietysti lähtötasosta, voidaan joissain tapauksissa
todeta pikemminkin yksityistämisen vieneen kohtuullisesti toimivia vesihuoltojärjestelmiä
osin jopa taaksepäin. Englannissa yksityistäminen toi jopa ajoittaisen vesipulan takaisin.862

Suomalainen ja lähes kaikkien muidenkin länsimaiden malli kunnallisessa omistuksessa
olevista, siis kuluttajien omistamasta ja mitattuun kulutukseen pohjaava malli on yli sadan
vuoden aikana osoittautunut kestäväksi ja toimivaksi. Vesihuolto muodostaa luonnollisen
alueellisen monopolin, jonka on oltava vastuuntuntoisissa käsissä. Vesihuollon
vertaaminen liiketoimintana sähkö- ja energialaitostoimintaan ei ole onnistunut. Sähkö on
siirrettävissä varsin pienin kustannuksin pitkiäkin matkoja, kun taas vesi ja jätevesi eivät.

Monet vesihuollon kannalta keskeiset muutokset ovat aikanaan olleet vaikeasti
ennustettavissa ja niin ne saattavat olla jatkossakin. Vaikka pohjavesien hyödyntämistä
painotetaan voimakkaasti 2000-luvun alun Suomessa, muihinkin vaihtoehtoihin on syytä
varautua pitämällä kaikki raakavesilähteet mahdollisimman hyvässä kunnossa tehokkaan
vesiensuojelun avulla.

Kokonaisuudessaan Tampereen vesihuolto muodostaa modernin järjestelmän, joka
jätevedenpuhdistuksen käyttöönoton myötä ohitti antiikin Rooman vesihuoltojärjestelmän
laadullisesti. Järjestelmä on myös demokraattinen, siis turvallista vettä on pääsääntöisesti
saatavilla riittävästi kaikille kuntalaisille hinnan ollessa sama jokaiselle.
                                                          
860. Koskinen 1995, s.57. Lasketaan vaikka vain tilapäisten lavantautisairaaloiden kulut 800 000 markkaa ja komitean

säästöehdotus (muut muutokset toteutettu, mutta ylävesisäiliö rakennettu), olisi säästö 132 000 markkaa. Tämä tarkoittaisi
karkeasti nelinkertaisia kustannuksia saavutettuihin säästöihin nähden. Lisäksi tulevat ihmishenkien menetysten aiheuttamat
inhimilliset ja taloudelliset menetykset. Suoraan laskettuna makaaberi laskutoimitus ihmishengen hinnasta Tampereella osoittaa
karkeasti noin 9 046 markan hintaa vuoden 1997 rahassa per ihminen. Huomattavasti suurempiin lukuihin päästäisiin, jos
laskettaisiin odotettavissa oleva työtulo. Tällaiset laskelmat eivät tietenkään ole mielekkäitä arvioidessa menneisyyden toimia,
mutta voivat herättää ajatuksia keskusteltaessa nykyisistä kunnallisteknisistä ratkaisuista. Rahanarvon muunnos esim.
http://www.merita.fi/s/sijoita/tutkimus/rahanarvo/laske.stm.

861. Mannila, HeSa 6.6.1996.
862. Esim. Hukka & Katko, s.10, 25-26, 44-50. Investointeja on kyllä lisätty, mutta tämä johtuu siitä, että julkisille vv-laitoksille ei

annettu lainanottovaltuuksia. Lisätietoa keskusteluun yksityinen vs. kunnallinen vesihuolto esim. www.watermagazine.com.
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Vesilaitos on vuosien aikana hakenut oppia ulkomailta, pääkaupungista ja muista
kaupungeista. Kokonaisuutena kehitys ei kuitenkaan ole ollut niin pääkaupunkikeskeistä
kuin historian kirjoituksessa on ajoittain annettu ymmärtää. Kuva pääkaupungin kehitystä
määräävästä roolista ja jopa kuva sen roolista edelläkävijänä tällä sektorilla osoittautui
harhaanjohtavaksi, jollei jopa virheelliseksi. Pääkaupungilla on ollut toki tärkeä, muttei
keskeinen rooli, vaan kulloinkin tarvittava ajanmukaisin tieto on haettu sieltä, missä sitä on
ollut saatavilla. Tietotaitoa on löytynyt myös omalta paikkakunnalta, tässä tapauksessa
Tampereelta, ja sitä on myös osattu hakea suoraan ulkomailta.

Vesihuollon periaatteet ovat pysyneet lähes samoina jo Rooman vallan ajoista: kaivoja ja
tunkioita seurasi yksinkertainen vesi- ja viemäriverkosto. Viimeisen runsaan sadan vuoden
kuluessa Rooman aikojen menetelmiin lisättiin vedenkäsittely ja desinfiointi ja vasta
viimeiseksi - jos ollenkaan - rakennettiin jätevedenpuhdistamo. Ämpärin korvasi pikku
hiljaa putki, protojärjestelmä, jota täydennettiin tai korvattiin kokonaan kuten Tampereella
modernilla järjestelmällä. Kehitysmaiden kasvavat kaupungit näyttävät toistavan samaa
kaavaa kuin Suomi vesihuollon rakentamisessa. Ensin kaivojen tilalle rakennettiin
vesijohto, sitten ojien tilalle viemärilaitos. Tässä vaiheessa hyvin usein kuvaan astuvat
taudit, kolera ja varsinkin lavantauti piinaavat kasvuvaiheessa olevia kaupunkeja. Myös
holtiton vedenkäyttö, taksoitus ja huollon puute aiheuttivat ongelmia. Vasta näiden
ongelmien jälkeen rakennettiin järjestelmät veden laadun varmistamiseksi ja vasta
viimeiseksi – yleensä vielä uusien ongelmien jälkeen – rakennettiin jätevedenpuhdistamo.
Kuitenkin esimerkkejä vesihuollon onnistuneista ja kestävistä ratkaisuista olisi saatavilla.
Vesi ei tässä mielessä tunne rajoja – ei paikan eikä ajan. Suorastaan hämmästyttävää on
todeta, kuinka samanlaisten vesihuollon ongelmien parissa kehitysmaissa painiskeltiin
2000-luvun alussa. Taustalla molemmissa tapauksissa oli tietysti sama tilanne eli
kaupunkien voimakas kasvuvaihe ja rajalliset resurssit.863

Tampereen tapausta voidaan tarkastella D. Okunin esittämien periaatteiden valossa.
Okun mainitsee kestävän vesihuollon perusteiksi viisi tekijää:

1) Projektit ovat ainutkertaisia: optimiratkaisu jokaiseen vesiongelmaan on ainutkertainen ja
kaavamaiset ratkaisut voivat koitua kalliiksi. Paikalliset olosuhteet on otettava huomioon.

2) Tehokkuus ja mittakaava: tekniset ongelmat, jotka liittyvät veden hankintaan tai jätevesien
poistoon ovat yhtä mutkikkaita pienissä järjestelmissä kuin suurissa, mutta usein ne ovat
vaikeammin käsiteltäviä pienissä järjestelmissä. Tämä pätee vain optimikokoon saakka,
esimerkiksi pitkien matkojen takaa ei välttämättä ole edullista liittyä suurempaan yksikköön.

3) Vedenhankinnan, viemäröinnin ja ympäristönvalvonnan yhdistäminen: kun jätevedet
4) puhdistetaan yhä puhtaammiksi saasteet tulevat tärkeiksi vesilähteiksi. Yhden yhteisön

jätevedet voivat olla toisen yhteisön vesivaroja pikemminkin kuin ongelmia, jos kaikki
mahdollisuudet hyödynnetään tehokkaasti.

5) Kestävä talouspolitiikka: vesihuollon rooli on muuttunut pääasiassa yleistä terveyttä ja
hyvinvointia ajavasta yleishyödylliseksi laitokseksi. Näin myös rahoitusfilosofia on muuttunut
kohti ajatusta, että kuluihin tulee saada rahoitus palvelun käytöstä. Jos vesihuoltopalveluiden

                                                          
863. Esim. Mannila 6.6.1996 HeSa; Laakkonen 20. 2. 1999 HeSa. Esimerkiksi Laakkonen vertaa osuvasti kehitysmaiden

kaupunkeja rikkinäiseen ämpäriin, jossa puhdas vesi ei pysy ja jätevedet leviävät hallitsematta. Aasiassa ja erityisesti Afrikassa
väestönkasvu vaikeuttaa vesihuollon perustan luomista. Kiinan kaupungeilla on edessään jättimäinen jätevesiongelma ja
vedenkäsittelylaitosten rakennusurakka, Venäjän taloudellinen ahdinko vaikeuttaa kaupunkien vesi- ja jätevesiverkostojen
ylläpitoa. Esim. 1998 Suomessa riehuneet epidemiat sekä Helsingin 1990-luvulla kokemat jäte- ja juomavesitunnelin ongelmat
osoittavat, että täysin varmaa vesihuollon tekniikkaa ei taida ollakaan. Jatkuvasti on oltava varuillaan, huollettava ja
saneerattava olemassa olevia järjestelmiä ja vietävä tietoa myös maan rajojen ulkopuolelle. Vesi ja jätevesi eivät kunnioita edes
valtakunnan rajoja.
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laatu aiotaan säilyttää, pitää maksujen vastata todellisia kuluja ja laskutuksen tulee olla
tasapuolista kaikille kuluttajille.

6) Etusija talousvesikäytössä on annettava mieluummin puhtaille kuin saastuneille
vedenhankintapaikoille: vaikka saastuneet tai heikkolaatuiset raakavesivesialtaat saataisiinkin
käsittelyn avulla välttävään kuntoon ennen käyttöä, on näitä vesiä parempi käyttää esimerkiksi
teollisuuden tarpeisiin tai muihin käyttökohteisiin, jotka eivät vaadi huippulaatua.
Talousvesikäyttöön on parasta käyttää korkealaatuisinta vettä, esimerkiksi pohjavettä. Näin
vältytään tuntemattomilta terveysriskeiltä, mitä huonolaatuisissa käsitellyissä vesissä saattaa
piillä esimerkiksi kemikaalien takia.864

Okunin periaatteista kohtia 1. ja 2. sovellettiin Tampereella onnistuneesti. Paikallista
asiantuntemusta käytettiin runsaasti ja sovellus oli Tampereen oloihin räätälöity –liikaakin
hidassuodatuksen poisjätön osalta. Mitoitus epäonnistuneen matalapainelaitoksen jälkeen
onnistui mainiosti, vaikka kritiikkiä siitä suunnitteluvaiheessa tulikin. Suunnittelijoiden ja
asiantuntijoiden arviot kaupungin kasvusta ja vesilaitoksen näin tarvitsemasta
kapasiteetista ja laajennusmahdollisuuksista osuivat oikeaan. Vedenhankinnan,
viemäröinnin ja ympäristönvalvonnan yhdistyminen alkoi kriisin kynnyksellä vuonna
1909. Tampereella veden laatua valvoi tästä vuodesta lähtien elintarpeiden tarkastusvirasto
ja näin vesi sai elintarvikkeen statuksen jo silloin. Toiminnan rahoitus (kuten Okunilla
kohdassa 4.) oli epäonnisen matalapaineratkaisun tonttiperusteisen kiintiölaskutuksen
jälkeen korkeapai-neisessa laitoksessa alusta alkaen valittu mitattuun kulutukseen
perustuvaksi. Tämä mahdollisti laitoksen järkevän kehittämisen, mikä ei muunlaisten
laskutusperiaatteiden kanssa olisi esimerkkien valossa todennäköisesti onnistunut. Kohta 5.
oli kipein kohta Tampereen vesihuollon historiassa, kun etusijaa parempilaatuiselle
pohjavedelle ei eri varoitusmerkeistä huolimatta annettu, vaan pysyttiin puhdistamattomia
jätevesiä sisältävässä käsittelemättömässä pintavedessä. Seurauksena oli katastrofi, josta
toivuttiin hitaasti, mutta silti laadukkaampaa pohjavettä ei ryhdytty käyttämään – pitkälti
asiantuntijoiden oppiriitojen takia. Pohjaveden sijasta valittiin käsitelty pintavesi ja
suojaisampi vedenottopaikka. Vasta kymmeniä vuosia myöhemmin laadukkaampi
pohjavesi palasi mukaan Tampereen vesihuoltoon.

Kokonaisuutena Tampereen vedenhankinnan ja vesiensuojelun historia on kuin koko
kaupunkien ja maaseudun vedenhankinnan ja viemäröinnin kehitys Suomessa
pähkinänkuoressa (ks. kuva 1.1.):

•  Pintavettä hankittiin ensin läheltä, niiden pilaannuttua kauempaa, sitten pohjavettä ja
jatkossa todennäköisesti tekopohjavettä.

•  Jätevedet pilasivat ensin vesistöjä, kunnes niitä ruvettiin puhdistamaan tehokkaasti
melko ripeällä aikataululla: teollisuuslaitosten vesiensuojelu alkoi myöhemmin, kun
aika oli siihen kypsä, lisääntyvällä yhteistyöllä vesilaitoksen kanssa.

•  Kun määrä saatiin riittäväksi, pääpaino vaihtui veden laatuun liittyviin kysymyksiin
•  Vedenhankinta ja viemäröinti ovat olleet välillä hallinnollisesti yhdessä ja välillä

erillään, ne ovat kuitenkin luonnollinen kokonaisuus, johon osin myös palotoimi
sekä jätehuolto liittyvät. Valtion viranomaisilla on ollut oma roolinsa, mutta
ratkaiseva on kuitenkin se, kuinka palvelut on pystytty tarjoamaan varsin
vertailukelpoiseen yksikköhintaan paikallistasolla.

                                                          
864. Okun, s.4-7. Emeritusprofessori Daniel Okun (University of North Carolina at Chapell Hill) on vesihuoltoalan kuuluisimpia

guruja.
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•  Ympäristöasioissa vesilaitos on näytellyt ja näyttelee keskeistä osaa niin
Tampereella kuin muuallakin.

Tampereen kaupungin vesilaitos on esimerkki julkisesta eli kaupunkilaisten itsensä
omistuksessa olevasta palvelulaitoksesta, joka on pystynyt ja pystyy edelleen (vuonna
2001) hoitamaan vedenhankintaa ja viemäröintiä kohtuullisin kustannuksin. Vesilaitos on
ratkaisevasti parantanut kaupungin paloturvallisuutta, hygieenisiä ja terveydellisiä oloja ja
ympäristön laatua. Laitos on myös keskeisesti edistänyt teollisuuden ja elinkeinoelämän
toimintaedellytyksiä. Tämä pätee pitkälti koko Suomeen. Suomi valittiinkin
kansainvälisessä vertailussa maailman parhaaksi maaksi yrittää vuonna 2000 ja seuraavana
vuonna maailman ympäristöystävällisimmäksi maaksi. Nämä osin epätieteelliset voitot
selittyvät pitkälti hyvällä infrastruktuurilla, jonka olennaisena osana on vesihuolto. Vaikka
monet vesilaitoksen osat ovat maan pinnan alla piilossa, me kaikki törmäämme eri
rooleissamme päivittäin sen keskeisiin tuotteisiin: juomakelpoiseen veteen, jäteveteen,
parantuneisiin vesistöihin sekä helpottuneeseen ja turvallisempaan arkipäivään.

Edellä on yritetty kuvata, että vesi ei ole ongelma. Jo muinaiset roomalaiset osasivat
johtaa riittävästi vettä miljoonakaupungin tarpeisiin sekä huolehtia viemäröinnistä. Tämä
taito unohtui kuitenkin hyvin pitkäksi ajaksi. Myös ajatus siitä, että kaupunkien asukkaiden
hyvinvoinnista huolehtiminen kuuluisi yhteisiin asioihin, valtion tai kaupungin
hoidettavaksi, katosi. Vasta 1800-luvun puolivälissä ajatus virisi uudelleen samaan aikaan
tapahtuneen bakteriologisen vallankumouksen kanssa. Tällöin ryhdyttiin kehittelemään
ratkaisuja vesihuollon järjestämiseksi kaupungin mittakaavassa, mutta antiikin perimää ei
osattu käyttää hyväksi ja vasta lukuisten virheiden ja ihmishenkien menetysten kautta
päästiin toimiviin, moderneihin järjestelmiin. Yhä edelleen kuitenkin eri puolilla maailmaa
unohdetaan kaikki tämä tieto ja rakennetaan järjestelmiä, jotka eivät perustu koetellusti
toimiviin periaatteisiin. Vesi ei ole ongelma, mutta usein siitä vastaavien päättäjien sekä
veden kuluttajien asenteista löytyy vääriin käsityksiin ja puutteelliseen tietoon perustuvia
toimintamalleja, jotka aiheuttavat ongelmia. Hyvän veden puute on eri yhteyksissä katsottu
maailman suurimmaksi ongelmaksi, joka aiheuttaa jopa kymmeniä tuhansia kuolemia
päivässä. Yhteensä puutteellisen sanitaation ja turvallisen juomaveden puutteesta kärsii lähes
puolet maapallon asukkaista. Lapset kärsivät asiasta eniten ja noin 2,2 miljoonasta vuosittain
näistä syistä aiheutuviin tauteihin kuolevista onkin suurin osa lapsia.865

Vesilaitoksen sekä laajemmin vesihuollon ja ympäristön tila ei ole niinkään riippuvainen
ajasta ja paikasta eikä teknisen tietämyksen tasosta tai rahasta. Viimekädessä kysymys on
siitä, mitkä asiat mielletään tärkeiksi ja hoitamisen arvoisiksi.

                                                          
865. Global Water Supply and Sanitation Assessment Report 2000, s.1-3.
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LIITE 1.

Keskeiset käsitteet, vesihuoltosanastoa 1800-luvulta 1920-luvulle

aikalaisilmaus nykytermi karkea kuvaus

antokyky kokonaisantoisuus/
kokonaistuotto

kapasiteetti (maksimi-)

coli / colibakteeri / koli kolibakteeri terveiden ihmisten ja eläinten paksusuolessa
eläviä bakteereita, hyvä indikaattoriorganismi
tautibakteerien esiintymismahdollisuutta
vedestä pääteltäessä

desinfisioiminen desinfiointi patogeenisten organismien täydellinen
hävittäminen vedestä

erillinen viemärijärjestelmä erillisviemärijärjestelmä jätevesillä oma järjestelmänsä ja hulevesillä
omansa

eristämisrana sulkuventtiili
fekalista fekaalista, ulosteperäistä streptokokit, ulosteperäiset eli fekaaliset ovat

pallomaisia bakteereita
filtteri suodatin
imutorvi imuputki imee veden raakavesilähteestä, esim.

Näsijärvestä
itseensä päättyvä johto umpiperä haaraverkostossa
johdattaminen johtaminen veden ja jäteveden kulkua johdoissa kuvaava

sana
johtoverkko vesijohtoverkko
johtovesi raakavesi tai käsitelty vesi käsittelemätön (esim. järvestä) laitokselle

tuleva vesi, myös vesi verkostossa
jähmeitä aineita saostuneita aineita vesitutkimuksissa otetusta vesinäytteestä

saostuvat aineet
jätös uloste
karvi lyijyliitos vesijohtojen välillä
kirsi routa
klaringscisterni sakokaivo jätevedesiä varten, kaivossa veden raskaimmat

likahiukkaset painuvat alas
kloakki / kloaakki viemäri
kloreeraus klooraus kemiallinen käsittely kloorilla v.1908
kokoomiskaivo kokoamiskaivo
klorikalkki kloorikalkki käyt.kloorauksessa
koleera kolera vaarallinen Vibrio cholerae-bakteerin

aiheuttama tartuntatauti
kunnossapito ylläpito
kulppo /(kaato-) /lokakulppo pieni likavesien kaatoallas, joka oli yhdistetty

viemäriin
kuutioala tilavuus
käsitteleminen käsittely raakaveden jalostuspros. ennen jakelua, aik.

käytettiin myös termiä puhdistus
käytinvesi käyttövesi turbiinien (voimakone) tarvitsema vesi
liikavedenjohto ylijuoksuputki
likavesi jätevesi suhteellisen likaantunut, kotitalouksista ja

tehtaista pois johdettava vesi
likavesikysymys jätevesiongelma jätevesien aiheuttama saastuminen ja

puhdistuksen tarpeesta käyty keskustelu
lokavesi jätevesi
lokaviemärivesi jätevesi
maan punnitus korkeussuhteiden mittaus,

vaaitus
esimerkiksi gravitaatioviemäreitä tai
painojohtoa (1) varten

matalapaineinen vesilaitos gravitaatiolaitos painovoiman avulla toimiva
nekka kärryt (sonta-) tms. hevosen vetämillä sontakärryillä kuljetettiin

1800-luvulla ulosteet patteriin
orgaaninen törky liete
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paineasema painetaso
painojohto (-pää) 1 - gravitaatiolla virtaavaa vettä (esim.

pumppaamolle järvestä) johtava (pää)johto
painojohto (-verkko) 2 painejohto (-verkko) paineistettu vesijohtoverkosto, vastakohta

paineista-maton gravitaatioverkosto
palontorjunta palotoimi tulipaloilta suojautuminen, sammutus jne
palovesi sammutusvesi
patteri/lantapatteri /paskapatteri kaatopaikka ihmisten ja eläinten ulosteet vietiin mm.

nekoilla lannan kaatopaikoille
pohjavesi suotovesi, myös pohjavesi suotovesi=imeytymättömät lika-, sade- yms.

vedet  pohjavesi= maan pinnan alla oleva
vesivarasto

puhdistaminen puhdistus aikalaisteksteissä usein sekaisin käsittelyn
kanssa. Nyk. tarkoittaa jätevesien
haittavaikutusten pienentämistä ympäristölle
eri  menetelmin puhdistamossa

puhdistuslaitos jätevedenpuhdistamo
puhtaanapito jätehuolto kiinteän jätteen säilytys /

varastointi, kuljetus ja loppusijoitus
putkien laskeminien putkien asennus
putkivesi vesijohtovesi verkostossa oleva vesi
raana/rana /vesijohto pihassa hana / pihaposti vesijohtoverkostoon liitetty vedenottopiste
raittiuslautakunta terveyskomitea v.1866
separaattori jälkiselkeytysallas biologisen suodatuksen jälkeen vesi selkeytyy

jälkiselkeytysaltaassa
septic tank saostuskaivo likakaivo, jossa likavesi puhdistuu

mätänemällä
sivuputki kokoojaviemäri kokoaa jätevedet pääviemäriin
suodin suodatin
tasamittaus kartoitus
teknikko asiantuntija (esim.tekninen)
toimintakokemus toimivuus
torvi (vesi-/imu-) johto (vesi- /imu) tai putki
torvijohto johto
tyyfusbasilli Salmonella typhi-bakteeri lavantaudin aiheuttajabakteeri, leviää tautia

kantavan ihmisen saastuttaman ruoan tai
juomaveden välityksellä

veden otto raakaveden otto (käsittelemättömän) veden otto esim.
Näsijärvestä

vedenjohdatus/-johtaus vesijohtoverkko,
vesilaitostoiminta

vedenottaja asiakas se, jolla on sopimus vesilaitoksen kanssa,
esim. asunto Oy

vesijohtokonttori /-laitos vesilaitos huolehtii kaupungin vesihuollosta
vesijohtovesi raakavesi käsittelemätön (esim. järvestä) laitokselle

tuleva vesi, myös käsitelty vesi
vesikysymys vesiongelma kaupungin kaivoihin perustuvan

vedenhankinnan ajautumista kriisiin, kun
kaivot kuivuivat ja puut-teellisen tai puutuvan
viemäröinnin takia saastuivat

vesisäiliö ylävesisäiliö veden jakelun turvaaja ja varasto
vesilinna (maanvarainen) ylävesisäiliö
vientijohto viemäri
yhdistetty johtojärjestelmä kiertojärjestelmä
yhteinen viemärijärjestelmä sekaviemärijärjestelmä jätevedet ja sade-, sulamis- ja hulevedet

samassa järjestelmässä

Lähde: useita, mm. Kajosaari, Katko HT.
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LÄHTEET

Lähdeviitteissä käytetyt lyhenteet

AL Aamulehti
Anon anonyymi
HLVL Hämeenlinnan vesilaitos
HeSa Helsingin Sanomat
HKA Hämeenlinnan kaupungin arkisto
HKHM Hämeenlinnan kaupungin historiallinen museo
HKVL Hämeenlinnan kaupungin vesilaitos
HYK Hämeen ympäristökeskus
HT Henkilökohtainen tiedonanto
KLA Kuntaliiton arkisto
KTK Kertomus Tampereen kaupungin kunnallishallinnosta
KTVT Kertomus Tampereen vesijohtokomitean toiminnasta
PK pääkirjoitus
PTK pöytäkirja
SKTY Suomen Kunnallistekninen yhdistys
SVT Suomen Virallinen Tilasto
THL Terveydenhuoltolautakunta, myöh. terveyslautakunta
TKa Tampereen kaupunki
TKA Tampereen kaupungin arkisto
TK toimintakertomus
TKK Teknillinen korkeakoulu
TKKA Tampereen kaupungin kunnallinen asetuskokoelma
TKVL Tampereen kaupungin vesilaitos
TKVM Tampereen kaupungin vesijohtokomitean mietintö 3.1.1919.
TKVV Tampereen kaupungin valtuusmiesten vuonna 1910 ja 1916

asettama komitea
TMKA Tampereen museoiden valokuva-arkisto
TPA Tampellan piirrosarkisto
raha rahatoimikamari
TTKK Tampereen teknillinen korkeakoulu
TTS Tampereen Teknillinen Seura
Valt. PTK valtuuston pöytäkirjat
valt. kaupunginvaltuusto
VK vuosikertomus
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ARKISTOT

TAMPEREEN KAUPUNGIN ARKISTO (TKA)
-Maistraatin arkisto, pöytäkirjat 1837-1874.
-Kaupunginvaltuuston arkisto, valtuuston pöytäkirjat, vuosikertomukset ja kirjeet 1875-
1921
-Rahatoimikamarin arkisto:
Rahatoimikamarin pöytäkirjat, vuosikertomukset ja kirjeet 1892-1921 (raha)
KTVT Kertomus Tampereen vesijohtokomitean toiminnasta 1896-1898. (Löytyy kohdasta
Rahatoimikamarin kertomukset 1892-1906)
TKVV Tampereen kaupungin valtuusmiesten vuonna 1910 ja 1916 asettaman komitean
pöytäkirjat, kertomukset ja paperit
-Terveydenhoitolautakunnan arkisto:

Ensimmäisen kaupunginlääkärin Ernst af Hällströmin kirjekonseptit 1909-17.5.1921
Idman G. R. Kertomus lavantautiepidemiasta Tampereella 1887-1888
Suurta lavantautivuotta 1916 koskevat paperit

Terveydenhoitolautakunnan pöytäkirjat, vuosikertomukset ja kirjekonseptit 1881-1921.
Kartat:
- Karta öfev Tammerfors Ström 1842 (G. Mohell)
-Plan Karta öfer en del af Tammerfors ström (G. Mohell)

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN ARKISTO (HKA)
-Hämeenlinnan kaupungin valtuusmiesten pöytäkirjat ja saapuneet asiakirjat 1887-1903
-Kaupunginvaltuuston pöytäkirjat ja saapuneet asiakirjat 1904-1912

TKVL TAMPEREEN KAUPUNGIN VESILAITOS
-Vuosikertomukset 1898-1999 (TKVL VK)
-Pispalaa koskevat paperit
-Messukylää koskevat paperit
-Jokinen A. H. Julkaisematon muistio (Ei painopaikkaa eikä vuotta)

HKVL HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN VESILAITOS
Vuosikertomukset 1910-1999 (HLVL VK)
Lilius 10.2.1908, kaavapiirustus.

LV LAHTI VESI OY:N ARKISTO
Vesi- ja viemärilaitostoiminnan kehitys Lahdessa. 4.2.1980. Anon.
Vesihuoltotoiminnan kehitys Lahdessa, Lahti Vesi Oy 1999. Anon.
Lahden kaupungin vesijohtolaitos 1910-1940, kaupungininsinööri Ilmari Jannunen, 1943.

TAMPELLAN PIIRROSARKISTO
-eri kaavapiirroksia
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VALOKUVAT:
-Tampereen kaupungin vesilaitos (TKVL)
-Tampereen museoiden valokuva-arkisto (TMKA)

HENKILÖKOHTAISET TIEDONANNOT (HT) JA
HAASTATTELUT

Antila T. 19.10.1997. (Vanhempi putkiasentaja, TKVL)
Bruun C. 15.4.2001 T.Katkolle. (Professori, antiikin ja keskiajan vesihuollon tutkija)
Domberg K. 15.4.1998. (Työnjohtaja, Tampereen Kiinteistö Invest Oy)
Haume E. 7.5.1998, 21.5.1998. (Toimitusjohtaja, TKVL)
Juuti N. 15.12.2000. (Asukas, Lahti)
Juuti S. 15.12.2000. (Asukas, Lahti)
Koski J. 1.10.1997. (Putkimestari, TKVL)
Kouvo E. 24.10.97. (Pispalan vesiosuuskunnan puheenjohtajan Frans Kouvon poika)
Lampola K. 10.4.1989, haast. H. Morange & T. Katko. (Isännöitsijä, Messukylän
vesijohto-osuuskunta)
Lehtonen K. 7.4.1998. (Kaupungin-insinööri, Tampere)
Maijala J. 7.6.2001. (Asukas, Alavus)
Myllyntaus T. 24.9.2001. (Tieteen ja tekniikan historian dosentti, talous- ja
sosiaalihistorian dosentti)
Niemelä S. 15.-16. 4.1998. (TP-kunnossapito OY, Tampella)
Rannisto T. 25.9.1997. (Putkimestari, TKVL)
Sirén P. 1.5.1998. (Varastonhoitaja, TKVL)
Wilén P. 30.10.1997. (Pispalan vesiosuuskunnan koneenhoitajan Y. Wilénin poika)

PAINETUT LÄHTEET

Keisarillisen Majesteetin Armollinen Asetus terveydenhoidosta Suomenmaassa. Suomen
 asetuskokoelma 1879.

Kaupungin Valtuuston asettaman vesijohtokomitean mietintö. Tampereen kaupungin
painetut asiakirjat 1919.

Sulfaattikomitea, Komitean mietintö 1909:1. Helsinki 1909.
SVT Suomen Virallinen Tilasto: SVT VI väestötilastoa 1910; SVT VI 54:1-11

väestötilastoa 1920; SVT 72:1-13 väestötilastoa 1930; SVT XXIV väestötilastoa 1938.
Tampereen kaupungin kunnallinen asetuskokoelma (TKKA):

-Tka terveyshoitosäännöt 2.4.1890
-Tka poliisijärjestys 21.3.1892

Tilastollinen vuosikirja 1920 ja 1939.
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SANOMALEHDET
Aamulehti 1881-1921
Hämeen Sanomat 1888-1910
Hämäläinen 1879-1901
Sanomia Tampereelta 1866-1867
Tampereen Sanomat 1867-1888
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CITY AND WATER

ENVIRONMENTAL HISTORY OF WATER AND SANITATION
SERVICES IN TAMPERE, 1835–1921

Introduction

The city of Tampere is situated approximately 140 kilometres northwest of Helsinki, the
capital. The city was established in 1779 along the rapids between two lakes, Näsijärvi and
Pyhäjärvi, with an elevation difference of 18 metres. The centre of the city is traversed by
the nearly one kilometre long Tammerkoski Rapids around which the city and its industry
originally grew up. The rapids, running from north to south, break an eskar formation
separating the lakes. The eskar is one of the highest traverse ridges in the world formed
during the Ice Age. Nowadays, Tampere is the largest inland city in the Nordic countries
and the third largest city in Finland with a population of nearly 200,000. The city used to
be the major industrial centre of the country and is sometimes called "Manse" in Finnish;
the word derives from Manchester, England.

In many respects, this city represents the development of water supply and sanitation in
the whole country. Tampere represents a case of somewhat problematic growth of a city at
a time of the emergence of the water issue, when traditional water sources, i.e. wells, were
polluted and their yield inadequate. Along with industrialisation Tampere grew rapidly;
during the research period of 1835–1921 the population rose from about 1,600 to over
40,000. The systems were established in Tampere quite early compared to other parts of
Finland and were also extraordinary in some respects. As a big industrial city on the
Nordic scale, Tampere also influenced the choices of other cities trying to solve their water
issue. At first the objective was to ensure the supply of fire-fighting water, then meeting
the demand for domestic water supply. Thus, fires promoted indirectly the improvement of
hygienic conditions along with sewerage systems. In spite of the incorrect scientific theory
of miasma, the solutions made, however, advocated the right causes, i.e., improvement of
the environment and safety of the city.
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Orientation

The research questions fall into two main categories. The first category is concerned with
the emergence of the water issue and its solution. In this study, the water issue refers to the
crisis in urban water acquisition based on wells, which began to dry up and become
contaminated due to inadequate or non-existent sewerage. The water issue also includes
the aspirations of contemporaries for finding an answer to the question. Contemporaries
were searching for a solution to water acquisition from waterworks, and for drainage and
environmental pollution from sewerage. Thus, water supply and sewerage were seen as
solutions to the water issue. Fires ravaging the wooden cities of Finland were also a central
motivator. When contemporaries in the various cities of Finland spoke about these
problems, they were commonly using the term “water question”.  This problem of water
supply was solved only after prolonged planning and transitional periods. The transition
from the so-called bucket system based on wells, carrying and the bucket  to the
protosystem and modern water supply (see Tables 1.1. and 1.2.) was a demanding process
for municipal administration: many decisions requiring special knowledge had to be made.

The main research question of this study is: How was the water issue solved? Chapter 1
describes the long history or water supply and sewerage. Then follows an examination of
how the water issue became a social problem, and how the view that something has to be
done arose in municipal administration. Finally, the solution for the water issue is
discussed. It is essential to clarify central policy-level decisions connected to the principles
and practises. This also includes central technological choices made. These choices were at
times a cause for bewilderment and indecisiveness among municipal decision makers,
especially when specialists had different views on the matter. Did this indecisiveness cause
any problems for water supply and the environment?

In the 1860s there were plans to organise water supply by private means in Tampere.
How and why did Tampere, however, end up having municipal water supply? The question
of pressure levels in the water network was also important: water flowed in Tampere for
many years under low pressure, as also in Oulu. Health reasons and, for instance, the
requirements of fire protection, however, led to the laying of a  high-pressure water pipe in
1898.

A water charge based on consumption was also established in 1898, but why? The
measurement of consumption is not as self-evident as one might imagine: earlier water was
charged for at a flat rate in Tampere while in Oulu during the first period of waterworks
charge was collected according to the method the water was fetched. Over the years there
have also been other methods for collecting water charges in Finland. In Norway water
meters are not in use, while they are used in every other western country.866

It is interesting that Tampere initially chose to use surface water while many other cities
such as Hanko, Hämeenlinna, Lahti, Turku and Viipuri (Vyborg) went for groundwater. In
some cities, the establishment of a waterworks was postponed far into the 20th century in
Savonlinna until 1951.867

The next category of questions throws light upon the effects of the decisions made and
their relationship to the environment. Was the answer to the water issue feasible and
operational? How did the decisions made affect the environment? Were the solutions

                                                          
866. Goubert, p. 180; Katko 2000, p. 9.
867. Katko 1996, pp. 45, 102.
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practical or did they cause problems for inhabitants and the environment? Was the well-
being of people and the environment improved by different solutions like the establishment
of waterworks?

The water supply and sewerage of the city is also essentially connected to industry,
especially as it is related to wastewaters. Industry was also an important water user and
part of the water system. When considering solutions for their water supply,
contemporaries were not paying attention to the problems of industry, even if their
influence was felt. The focus during the research period was on community wastewaters.
Many industrial plants had at an early stage established their own waterworks and
sewerage systems. These industrial water questions are examined only briefly, because in
the early days industrial water use was significantly different from that of the community.
The main industrial water use was for hydropower, while process water and other uses
came later. Solid waste management is touched upon wherever it is closely connected to
sanitation and sewerage systems. One such area is the flush toilet (WC).

Finally, when was the water supply and sewerage system of Tampere in its entirety
consistent with a modern system, so advanced that it could also take into consideration
environmental impacts?

Sources

A systematic analysis of the city archives and the literature was made. Articles in local
newspapers from 1881 to 1921, the national professional journals, the journal of the local
historical society, and the available historical accounts of the suburbs of the city were also
reviewed. Open-ended theme interviews of some 30, present or past, staff members of the
waterworks were conducted, representing all levels of the utility. Site visits to the past and
present facilities of the works were paid as well.

Classification

Development stages of water supply and sewerage systems can be divided roughly into
three systems and five stages.868 Used points of comparison must be from research subjects
(water supply and sewerage) that are not only contemporary but also of similar
technological level. I have divided the systems roughly as follows:

1) Bucket systems Symbolised by the bucket, reflects carrying.
2) Protosystems Symbolised by the WC, reflects leaking and flushing.869

3) Modern systems Symbolised by the drop with wavy lines, reflects water
circulation. (See Table 1.1.)

                                                          
868. Classification by writer. The division of the stages, especially during the so-called stagnation period, applies  mainly to Europe

and USA.
869. Melosi (2000) also uses the term when speaking about the waterworks of the USA in the early 19th century. My system should

not, however, be confused with the one used by Melosi. Melosi characterises his protosystem as follows: ”Early in the
nineteenth century, a few water-supply protosystems (composed of elementary distribution networks, pumps, and new surface
and subsurface supplies) began to appear in major American cities.” Melosi, p. 72. Use of groundwater is in  my opinion a clear
sign of the modern system.
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The purpose of this is to show that various solutions for city infrastructure, at different
times, could have been feasible then. This way, we can also avoid a predestined,
technologically deterministic view of water supply and sewerage advancing unavoidably
towards the modern, “right” solution. Cities grew so much that people could no longer
manage satisfactorily with systems based on wells, water carrying and buckets. Ancient
Rome is a fine point of comparison, as no equal comprehensive water supply and sewerage
system existed then and not even nearly two millennia later. That is why Roman water
systems have been given quite broad attention in various connections. Water acquisition,
fire fighting and refuse disposal based on the bucket worked only as long as people lived in
cities as widely spaced as in the countryside. Table 1.1. shows the most characteristic
features of different systems for use in later classification of the example systems. The
bucket system is associated mostly with the use of buckets or similar vessels to draw, carry
and hold water from wells, springs and various natural water sources like rivers, lakes and
rainwater. Transportation of wastewater and refuse was also done with buckets to ditches,
rubbish heaps and pits. The most characteristic feature of fire fighting during the bucket-
system period was the use of untrained people to put out fires with water transported by
“bucket brigades”.

The period of rapid growth increased population density and demanded new
constructional solutions. The densely built blocks of wooden houses, and later the first
apartment houses, brought new challenges both for water supply and fire protection.
Simultaneously, water acquisition, fire protection and refuse disposal were demanding new
solutions, or otherwise the existence of the city would have been endangered.

In the middle of growing environmental problems, great fires that ravaged cities, and
heaps of refuse, the protosystems were created to hide the problems. This solution
demanded recognition of the fact that there were problems, and that the decision makers
had the will for a change. Decision makers had to understand that the community should
take care of these things. Drawing of water from the vicinity of the city, not from the city
area, was typical for the protosystem. This meant, for instance, wells and leading untreated
or mostly slow-sand-filtered water by gravity through pipes to consumers. Other main
features were the building of sewers so that untreated waste- and rainwater were led in the
same system to nearby water bodies and transportation of refuse to the immediate
surroundings of the city area or dumping it in the water systems. Voluntary fire brigades
were part of this period. The protosystem can be described by its operational principle: into
the pipe, out of the pipe. As always with prototypes, there were defects and errors in this
system.

Modern systems were quite different from protosystems. They aimed at more sustainable
solutions than protosystems. The central features were use of groundwater or treated
surface water before leading it under high pressure to consumers, charging for water
according to metered consumption, use of elevated water reservoirs, and the introduction
of a separate sewer system and wastewater treatment. In this period fire fighting included
the hydrant system within the city area and regular fire brigades.

Based on these classifications, the water supply system of Tampere is compared with
those existing elsewhere in various periods both in Finland and abroad. For a more detailed
comparison, six different solutions for the first waterworks in Finland were selected. As for
foreign solutions, imperial Rome, where the standard of water supply clearly did not
depend on the period of history, is presented in more detail.
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Table 1.1. Classification of water supply and sanitation systems

A:  BUCKET SYSTEMS
Water acquisition, fire fighting and sanitation based on bucket.
Functional when cities were sparsely populated like the countryside.  still in use in the countryside.
In Finland until the turn of the 20th century, still in many developing countries.
Population density was increased by the period of rapid growth. Inadequate constructional solutions:
densely build blocks of wooden houses and later apartment houses caused pressures for change.
Also epidemics and unhealthy conditions caused pressures for change. Water acquisition,
fire fighting and sanitation demanded solutions, otherwise the existence of the city would have been in danger.
Typical for bucket systems, for instance:
Watersource: wells, springs, rivers and lakes, rainwater.
Method: various buckets and vessels
Sewerage: ditches
Fire fighting: bucket brigade, fire guards

P:  PROTOSYSTEMS
In the middle of environmental problems, great fires and heaps of refuse P was the attempted solution.
P took the problems away, but drawbacks were still there. Into the pipe, out of the pipe.
Solution demanded:
a) understanding that there were problems in water supply
b) will for change among decisionmakers
c) understanding among the decisionmakers that the community should take care of these things
In Finland  A prevailed to the First, partly to the Second World War. Used still in countryside in some extend .
Still in use in developing countries, partly with A, partly with M.
Typical for protosystems, for instance:
Watersource: usually surface water, lakes, rivers, etc., wells in the vicinity of the city, not in cities
Method: untreated piped
                  or slow sand filtered to consumers
                  gravity water
Sewerage: waste- and rainwaters in same system,
                  untreated to closest water system
Fire fighting: Volunteer fire brigades, fire guards, bucket brigade

M:  MODERN SYSTEMS
Attempt to solve problems, not only tranfer them somewhere else.
Ancient city cultures along with P, in Finland partly after the First, partly after the Second World War

Typical for modern systems, for instance:
Water source: groundwater
                 or treated surface water, treating of raw water with rapid sand filtering
Method: charge according to measured consumption
                  watertanks
                  disinfection
                  high-pressure water pipe network
                  developed management and maintenance system
                  democratic / undemocratic
Sewerage: separate sewer system
                  wastewater treatment
Fire fighting: hydrants
                regular fire brigade



271

Table 1.2. Periods of water supply and sanitation

I  Pre-urban systems
Time Before cities, c.10 000 B.C. and later.
Culture Gathering
Methods Rainwater, spring water, bucket
Object of interest Survival
Systems Bucket system
Values Survival
II Early systems
Time c.10 000 B.C. to 500 A.D.
Culture Several, first cities,

Roman culture
Methods Water pipes, water tanks, sewers, WC, aqueducts

fire-brigade
Object of interest Cleanness, comfort, pleasure
Systems Modern system (drinking water) &

protosystem (rain water)
Values Military values

Rich and poor treated unequally, "undemocratic"
III Stagnation period
Time c. 500 - 1700
Culture Several, in Europe religious culture
Methods Old modern and protosystems break up, nothing

to replace Chamber pot, rubbish heap, bucket.
Bucket brigades
fire guards

Object of interest Society is interested in water supply
Systems Bucket system, side by side with protosystem
Values Symbolic values
IV Period of slow development
Time c. 1700-1910
Culture Several, enlightenment, scientific-technological culture
Methods Into the pipe, out of the pipe.

First drainage,then water works.Slow sand filtering
inv.in 1804, to use in 1829. Volunteer fire brigades
and other arrangements alongside bucket brigades

Object of interest Work efficiency, health, miasma. Since the mid-
19th century miasmatheory eclipsed by bacteriology,
breakthrough of hygiene (Farr, Snow, Pasteur, Koch, etc.)

Systems Protosystem, often alongside bucket system.
Values Productional values
V Modern urban infrastructure
Time Period of developed urban infrastructure, c.1910 to present
Culture Several, enlightenment, scientific-technological culture
Methods Rapid sand filtering (developed in 1885) in extensive use.

Bucket brigades replaced by
regular firebrigades in substitution.
Bacteriology applied at water works. Treatment of waste
water. Charging based on measured consumption,
pressured network of water pipes, water tanks,
hydrant networks. Developed management and
maintenance systems.

Object of interest Environment, health, hygiene, later ecology.
Systems Modern system, often alongside protosystem.
Values Productional, later ecological values. Poor and rich

in nearly same position, "democratic" system
Finnish system: municipal ownership and
consumer orientation (information sharing, etc).
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The development of water supply and sewerage has not progressed linearly from primitive
systems to more complicated, or from bad to good ones. This is reflected by the time
periods of water supply and sewerage presented in Table 1.2. The growth period of the
city, and especially preparedness of the community to take responsibility for water supply,
have been central issues. In different time periods objects of interest and methods have
varied according to need, readiness and what has been considerer important.

Emergence of the water issue

Chapter 2 describes the attempts of solving the water issue. The first municipal “water
pumping installation” in Tampere, and probably in Finland too, was founded in 1835. The
system was quite simple and constituted a so-called bucket system. The first water-
protection regulation in Tampere concerned this system. The rapid growth period in
Tampere started a few years later. At the beginning, Tampere was like a farmhouse on a
grand scale with pigs and cows. As the city grew, rural living habits began to disappear in
the urban setting and the city began to lose its metabolic ties with the surroundings.
Nutrients were no longer put back into circulation, for instance, to be eaten by pigs or to
improve the soil. Instead, they were removed as refuse and deposited in rubbish heaps,
dumps, and only later, in the water systems along the sewers. When there was no network
of sewers, wells started to become polluted, and there was no longer enough water for
people. Polluted water and unhygienic living conditions created a favourable environment
for epidemics, like the outbreak of typhoid fever presented in this work. The same
sequence of events occurred also in the other cities presented in this work including
ancient Rome. Tampere is, however, an exceptional example because of the rapid growth
made possible by industrialisation. Both the problems and their solutions soon became
visible.

The evolution of sewerage began with free-flowing ditches flowing from the northern
parts of the old city, for instance, to Lake Pyhäjärvi and the rapids. As years went by and
Tampere grew, the ditches were straightened, opened and covered. These measures,
however, proved to be insufficient and the dirt and filth continued to spread. The
exacerbated problem forced the decision makers of Tampere to work out a plan for
underground sewerage following the hygienic reform started in England and personified by
W. Chadwick. A transition from the bucket system to the protosystem began.

When the growth of the city accelerated due to industrialisation, problems began to
accumulate: there was not enough water and what little there was, was of a poor quality. A
discussion about changing this bad situation started. The first more visible measure in
Tampere was the founding of the “Sundhetskommittén i Tammerfors” called by
contemporaries the “temperance committee”. The committee started its work in 1866,
inspired, for instance, by the example of London: members knew closely the reform started
in England and aimed to adapt its doctrines to Finland. The local newspaper Sanomia
Tampereelta followed the work of the committee closely and considered it as progress.
The first aim of the committee was to organise drainage in parts of the city. It proposed the
building of a sewer network as a remedy and appealed to the fact that the typhoid problem
was worst in the least drained area of the city. The committee’s report clearly shows that
the members’ beliefs about the causes of disease were consistent with the miasma theory.
According to this theory, diseases were born in wet and contaminated soil as organic
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material was getting digested. The construction of sewers was a way to get rid of this.
Thus, the model came directly from England, not from any other city in Finland.
The building of the sewers in Tampere started only in 1876. The 1879 public health decree
obliged the city to prepare a plan for a sewer system commensurate with the estimated
population within 10 years. The city administrators took seriously the deficiencies in
sewerage and the demands of the government: starting in the early 1880s the municipal
health board repeatedly exhorted the city to expand and upgrade their sewerage system.

 The construction of a water supply system in Tampere was, however, forgotten because
of the failure of the system of 1835, until a fire raised the issue again in 1865. Then, the
industrialist Wilhelm von Nottbeck suggested to the City Board that a privately owned
waterworks be constructed in the city due to the fear of fires. A tender was requested from
von Nottbeck, because there already was a water pipe and sprinkler systems serving
Finlayson’s cotton mill owned mostly by von Nottbeck. Since the proposed privately
owned waterworks would have meant a quite big financial risk to the city, the City Board
decided to reject the proposal of von Nottbeck and to have the city build a water pipe for
itself. This plan was presented in an editorial of local newspaper in June 1866 with the
descriptive heading “Lusted waterleading”. This editorial was the first time the water
question was treated extensively especially that reasons of fire protection favoured the
plant. Also usefulness and health concerns, although not argued for as vehemently, were in
favour. The discussion was now opened to cover both sewers and water pipes. Yet, the
discussion started slowly. After the rejection, the city sought expert knowledge and
contractors only from the private sector, such as Mr. Malakias Pasi in 1874. The next year
the City Board decided “to leave the matter of waterleading to the committee”. This meant
the start of a new era in the history of water supply in Tampere: ever since all plans and
projects have been initiated by the city.

At the end of the 1880s, the Finnish people followed closely the development of the
bacteriological revolution and hygienic reform started in England. Slowly the miasma
theory began to lose ground. In this phase, discussion about the water question also started
to become livelier. A. Ahlberg, a civil engineer and later the city’s first health official,
made in 1880 the first proposal consistent with the modern system. It was, however,
rejected by the city council. This was probably due to the public health decree issued a
year before, although the proposal would have exceeded the requirements of the decree.
The local newspaper Tampereen Sanomat commented on the proposal in a positive tone.
Ahlberg’s suggestion was the first extensive plan on water supply and sewerage. The
argument covered all the central points of building a water pipe up to its social effects.
Probably the greatest problem would have been the suggested house-specific water charge;
metering was to be introduced later. Ahlberg aimed to satisfy the demand for water over a
long time, not to provide a temporary solution to meet an immediate shortage. It would
have been an extensive and far-sighted modern system, with only some features of a
protosystem.

The first actual waterworks in Tampere, a clear protosystem, was completed in 1882. In
the construction no attention was paid to the critique presented by Ahlberg. The main
newspaper in the city, Aamulehti, was strongly advocating the establishment of the
waterworks. The plant did not, however, meet the requirements and the working principles
of a modern waterworks: it was rejected as poorly functioning and incapable of being
expanded after extensive critique in the pages of Aamulehti. Especially the inadequate
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pressure, the quality of water and the selling of water without metering were problems.
Tampereen Sanomat also treated the water question, but not as extensively. The increasing
amount of newspaper articles and the information disseminated through professional
papers made people understand that the problems in water supply and sewerage could be
solved.

The solution to the water issue and its effects

Chapter 3 describes the solution to the water issue and its effects. Frequent fires and the
various epidemics gave city officials and inhabitants the determination needed to establish
water and sewerage systems. In 1890 the city council of Tampere requested C. Hausen, the
engineer of the Helsinki waterworks, to prepare a plan for a new high-pressure facility.
The plan, based on latest research, was presented the same year, but was accepted only
after a long debate in 1895. The facility was completed on 22.11.1898, but not on the scale
of the original plan. Aamulehti followed closely the decision making in the matter and
urged that the decision be made, when the process became drawn out. The paper also
monitored closely the building process and the opening ceremonies were publicised
prominently.

The new high-pressure waterworks provided safety and comfort. However, since slow
sand filtration was rejected and the outlets of the sewers were too close to intake pipes, the
efficiency of the new facility was also its weakness: later typhoid fever spread fast over a
wide area aided by the water pipe network. Security was essentially increased when a
regular fire brigade was founded in Tampere the same year. The lack of water pipe had
also caused various other difficulties, extra work and trouble. After the founding of the
waterworks, it was a great relief for the city’s inhabitants not to have to carry and transport
water and also to get rid of the extinguishing duty after a transition period. This increased
the comfort and security of the inhabitants. In Tampere this quite long process also
improved, after some setbacks, the sanitary situation and the appearance of the city area.
(See Fig. 4.2. i-iii)

The lack of water created demand for organised water supply/fire-fighting water in the
cities. Sufficient water for fire fighting became available only after the emergence of high-
pressure waterworks. The great fires ravaging the wooden cities could also only be
properly tamed by high-pressure waterworks. This was the case both in Tampere and Oulu,
since both cities had initially low-pressure waterworks. The high-pressure facilities
guaranteed an adequate water pressure for extinguishing fires within the area covered by
the networks. It is probable that the decisions in Tampere were known well in Oulu as the
two cities followed closely developments in each other’s water supply and sewerage. In
addition, Tampere and Oulu had two same external experts, engineers Bergbom and
Hausen. Networking of experts in the Finnish water sector was quite advanced already in
the last years of the 19th century and cities used also experts from other cities. Besides,
Finnish experts and civil servants went on numerous fact-finding missions abroad to
familiarise themselves with the foreign solutions.

Problems with water quality were also largely solved only after the introduction of high-
pressure waterworks, although Tampere needed a severe typhoid epidemic before
economically minded decision makers realised the necessity of efficient water treatment.
There had been knowledge of proper equipment and the dangers of not having it for years
as a result of the domestic expert network and the active foreign connections. In 1916
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hundreds of peoples died which finally prompted the necessary decisions to be made (See
Fig. 4.2. iii-iv) which Aamulehti had been determinedly advocating for. In Helsinki,
Hämeenlinna and Lahti related problems were not as great, because they did not use
untreated surface water. Lahti was using good quality groundwater from the Laune spring,
Hämeenlinna used groundwater from Ahvenisto and Helsinki used from the beginning
surface water treated with slow sand filters. These modern systems were thus safer than the
one in Tampere. In addition, the other cities were taking care of their wastewaters in a
modern way compared to the protosystem in Tampere: in Lahti the wastewaters from the
entire planned city area were treated already in 1910. The facility in Lahti was the most
advanced in Finland then. The systems in Hämeenlinna and Turku also surpassed the one
in Tampere in most areas since they were using safer groundwater.

In Hämeenlinna the committee preparing the plan for the waterworks followed the
principle of not forcing the facility on the public. It thought that the importance and
necessity of the facility were so well known that the no discussion was needed. This nearly
destroyed the whole plan. With hindsight it can be said that the importance and necessity
of the waterworks were not a big enough factor to sell it, at least, to the local newspaper
Hämeen Sanomat. Apparently economic interests also stirred up dispute since some people
were afraid that the costs were going to be shared by everyone while only a few could
enjoy the advantages. In Tampere there was no opposition against the waterworks at any
point, only some details aroused criticism in Aamulehti. There even occurred an incident in
Tampere where the water tests were sabotaged. It was probably just mischief, because
otherwise there was no opposition.

The other side of the water question, i.e., sewerage also had to be solved. The public
health decree of 1879 obliged cities to do so. In Tampere, engineer Bergbom and architect
Calonius proposed in 1882 to the city council that the city should draw up a sewerage plan
for the needs of the city west of the rapids. Engineer C. O. Helenius did make a plan,
according to which sewers were to be built of bricks. A plan for a sewer for the city east of
the rapids was completed in 1883 and for the rest in 1894. This is how the protosystem for
sewerage was introduced also the forerunner of a modern system. As in ancient Rome,
the system in Tampere was not originally supposed to be used for carrying waste. Yet, it
eventually was when an attempt was made to solve the waste problem of the city by the
flush toilet (WC). Laying down sewer lines in the city centre was quite difficult, and still
is. In 2001 portions of the original brick sewers are still in use in the city centre. The
network is shown in Fig. 4.1.

The first attempts at sewerage building proved to be inadequate. Although the wettest
area of the city was drained and hygiene improved, lakes were still being polluted since
wastewater was not treated. The bucket was replaced by a drainpipe, and the problems
were flushed out of sight untreated to the nearest water systems as is typical for
protosystems. Luckily wastewaters were not used for irrigation in Tampere like in
Germany and France at that time. This kept the groundwater unpolluted.

In the beginning of the 20th century the raw water basin of Tampere, Lake Näsijärvi, was
polluted and typhoid epidemics were plaguing the inhabitants. The threat of typhoid fever
and other diseases spreading through water was removed in 1917 when chlorination of
water was started (Fig. 4.2. iii-iv). There have been no typhoid epidemics in Tampere since
then. The modern system did not, however, include collection and treatment of wastewater.
The typhoid epidemic for its part made local decision makers examine the question of
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community and industrial wastewaters. For various economic reasons it was finally
decided not to do anything about the wastewater at that time: it was assumed that the
Tammerkoski Rapids could purify it sufficiently. The situation in Tampere was
considerably better than in certain cities in Germany: in Tampere the amount of
wastewater was only a fraction of the amount of supplied water. The matter was taken up
again only in the 1950s, and in 1962 the first wastewater treatment plant was completed in
Rahola, for the western suburbs of the city. Then, finally, Tampere had a modern water and
sewerage system in every respect, although it did not cover the entire city (See Tables 1.1.
and 1.3 and Fig. 4.2. iv). Aamulehti was no longer keenly interested in the wastewater
question: it mostly reported the decisions of various administrative organs. Interest was
aroused again after the lakes became indisputably polluted by the turn of the 1960s.

During the typhoid epidemics, there were discussions about whether Tampere should
begin to use groundwater, which in terms of healthfulness and taste was better than the
water of Lake Näsijärvi. Extensive groundwater inventories were made in the surroundings
of the city and a quite rich groundwater source was found in Vuohenoja. The matter was
considered and explored for a decade and quite strong talk was heard at times. The result
was, however, that in 1920 the city council finally abandoned the plans for establishing a
groundwater intake in Vuohenoja. The idea of using groundwater was not reintroduced
until the 1950s. It was thought that the groundwater would not suffice for the needs of the
growing city. Aamulehti followed closely the inventories. Mostly it referred to the
decisions of various officials, but some writings favoured the groundwater option. After
the decision, a solution other than groundwater had to be found, and in 1921 the city
council approved the building of a plant using surface water with rapid sand filtration. The
new Kaupinoja plant, whose intake was in a safe place, opened in 1928. The water from
Lake Näsijärvi was chlorinated and filtered in sand filters. Another new plant for the
western parts of the city was built in Mältinranta, upstream of the rapids in 1931. After
World War II the water works grew rapidly. At the turn of the 1960s, precedence was
given to the quality problems of raw water caused by industry. Lake Roine, situated in a
neighbouring municipality, became the new source of raw water in 1972. It constituted at
the time one of the best raw water basins in the country. (See Fig. 4.2. iv-v)

The peripheries of cities relied for long on wells and latrines. The knowledge and
models derived from abroad, the Finnish capital and the other cities even from the
countryside. Industry had its own waterworks and water intake plants on the banks of
Tammerkoski Rapids at an early stage; co-operation with the city started only later. The
inhabitants of the peripheries were not necessarily in a worse position than the inhabitants
of city centres. For instance, in the suburb of Pispala, people organised water distribution
based on a clear protosystem, and largely escaped the great typhoid epidemics in Tampere,
mostly due to their isolation. A somewhat similar case occurred in Altona-Hamburg in
1892, where people living in adjoining areas were saved from cholera depending on
whether they drank treated or untreated water. In other words, a system does not
necessarily have to be of a high technical level, if the water source is protected or isolated.
But surface water must be treated.

Experiences from both water supply and sewerage including wastewater treatment, and
later also from wider water protection activities, show that imported solutions are unsuited
as such for the conditions of Finland: there has to be applied research and local
development work.
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Summing up the effects of the decisions made and their relation to the environment we can
conclude that:

•  Strong industrialisation, for its part, made the city grow rapidly and, thus, created also
problems. Industry needed vast amounts of water for various purposes while the city water
supply was still at the bucket system level. The biggest factories built their own proto-level
systems. The actions, on the whole, were initiated by demand.

•  The waterworks were born as a solution to the water question after long discussions, often after
various, inadequate and temporary solutions.

•  Sewerage improved rapidly the well-being of the people by drying up the wettest areas. This
also improved the built-up environment and made for its part cities more a pleasant and safer
place to live.

•  In its early years the high-pressure waterworks of Tampere could not guarantee safe water in
spite of its modern characteristics.

•  In terms of quantity there was enough water, and the selected technological, administrative and
economical solutions were also successful. The well-being of people improved compared to the
earlier situation and equality between them increased as waterworks expanded and better
quality water slowly reached also working class people.

•  The waterworks was excellently suited for the needs of fire fighting. There were no great fires
in the city after the founding of waterworks and fire departments. The living conditions of
people and the state of the built-up environment improved.

•  The choice of the pressure level, the charging based on metered consumption, the selection of
materials and machinery, the working methods and the financing of the project were especially
successful in Tampere.

•  The publicity gained by Tampere for the construction of its water and sewerage systems was
positive, unlike in Hämeenlinna.

•  The state of the built-up environment improved because of the measures taken, while
simultaneously acute problems were postponed.

•  Poorly thought out or compromise solutions, like the elimination of slow sand filtration, not
treating community and industrial wastewaters, and the use of combined sewers posed a threat
to people and the environment. Lakes began to become polluted and the beaches to get dirty.

•  It is difficult to estimate the effects of the rejection of the groundwater option. To my
knowledge, the use of surface water has caused no harm to people after the disinfection was
started. Exact environmental effects are hard to estimate. However, I think that it was better for
the long run to select the surface option. Thereby, the treatment of wastewater was not
forgotten, at least when the lakes began to become polluted and the problems were discussed
by various committees.

•  The biggest threat to people was removed when the chlorination of raw water started after the
typhoid epidemics in 1917. More efficient water treatment followed after some years and
improved the situation even more. The threat, however, was still there in the form of lakes that
continued to get polluted, increasingly due to industrial wastewaters. Beaches had to be closed
and the main raw water source of Tampere, Lake Näsijärvi, became so polluted that other
sources of water had to be found outside the city limits.

•  On the national scale, the health situation improved after the founding of the waterworks,
especially typhoid fever cases decreased with the exception of  a few epidemics and the civil
war period in 1918. In 1919 infant mortality was lower in the cities than in the countryside;
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earlier the situation was the reverse. At least in this respect, the cities had become healthier
places to live than the countryside. Besides organised water supply and sewerage, there were
also other factors contributing to the decline in mortality.

•  The environmental threat began to decline only after improvements in industrial processes and
the building of the Rahola wastewater treatment plant. The Viinikanlahti treatment plant for the
city centre and the eastern parts, however, was built at a considerably late stage. Modern
environment protection demanded decades of planning and extensive co-operation with the
city, industries and other stakeholders. This has, however, been successful and the beaches are
again in good condition. Also experimental plantings of crayfish have been made with success.

Certain strategic selections have been made in the water supply of Tampere, which have
had an effect on the environment, health and security and which have also closed out other
possible development paths or options for decades to come. At least the following
selections belong to this group:

•  A decision was made in 1866, and again in 1875, to solve the water question, by a water-pipe
network under municipal ownership. The decision could quite well have been different, and the
waterworks could have operated as a private enterprise like, for instance, in France, and later
also in England. When comparing the situation in water supply in the 1990s, on the one hand in
France and England, and on the other in Finland, and especially when taking into consideration
the direct income from the municipal water works and the health effects for the city, one could
say that the solution was the right one, at least from the viewpoint of the inhabitants.

•  The modern plan by Ahlberg in 1880 was rejected, and a cheaper and inferior low-pressure
solution was selected. It proved to be only temporary. This protosystem was realised in 1882.

•  Despite the plans, the water treatment filters were not constructed. This questionable savings
combined with the wrong point of discharge of wastewater led in the end to the loss of 53 lives
in the 1908-09 typhoid epidemic and nearly 300 in the 1915-16 epidemic.

•  A groundwater project was abandoned in 1920, probably leading other cities also to use surface
water. Wider interest in the utilisation and protection of groundwater resurfaced only in the
1960s. The choice in 1920 was made for the water source believed to be sufficient according to
the knowledge at the time. This point was important, because during the dry seasons, even the
waterworks could not always ensure the water supply of cities. For instance,  Turku had a
shortage of water in the 1920s. Similar situations prevail now in many developing countries

and even in some European countries.870 Cairo and Lagos in Africa, Dacca, Shanghai,
Mumbai (Bombay), Calcutta, Jakarta and Karachi in Asia, and Sao Paulo and Mexico City in
South America will face the greatest difficulties unless a quick solution is found. Water-related

problems do not concern only developing countries.871 It could be said that the solutions for
water supply are not as much tied to a time and a place than to the developmental stage of a
society and its infrastructure.

                                                          
870. Laakkonen 20. 2. 1999, HeSa; Vuorela 30.1.1998 and 23.1.1999 HeSa. For instance, Cyprus had a bad shortage in 1999.

Groundwater accounts for 80 percent of the consumption in Cyprus, and excessive pumping had caused salting of many
sources. The water shortage in Cyprus was mainly caused by the low price: in 1999 it was 1.50 Finnish marks per 1,000 litres.
Agriculture uses 75 percent of all water, and the farmers pay the same price as households. Water was sprayed onto fields even
during downpours. Local inhabitants got water only on three days each week, which didn’t of course apply to tourists.

871. Mannila 6.6.1996 HeSa. For instance, inhabitants of Houston, Los Angeles, Cardiff and Tel Aviv have to adjust to interruptions
in water distribution if something is not done. ”In future, wars between countries will probably be connected to the control of
water resources", Wally N'Dow  from the UN warned in 1996.
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•  The treatment of wastewater was also studied around 1920, but it was taken seriously only
some 30 years later. The wastewater situation was good compared to the German cities
examined: the proportion of wastewater to clean water was very small.

•  The models and the knowledge in support of the various solutions were collected both from
abroad and other facilities in Finland. The perception of the determining role of capital, even
the perception of it as a precursor in this sector, proved to be misleading, if not incorrect.
Capital has, of course, played an important, but not necessarily the only and central role.

The principles of the water supply have remained nearly the same as in the days of ancient
Rome: a simple water pipe and a sewer network follow wells and rubbish heaps. During
the last hundred years, water treatment and disinfection have been added to the methods of
Rome, and in the final stage, if even then, a wastewater treatment plant has been built. The
bucket is slowly replaced by a pipe, the protosystem supplemented or replaced totally by
the modern system, as in Tampere. The growing cities of the developing countries seem to
be repeating the Finnish pattern in building their water supply. First, they build a water
pipe to replace wells, then sewerage to replace ditches. At this point, diseases like cholera
and, especially typhoid fever, very often plague growing cities. The excessive use of water,
the assessment, the lack of maintenance, etc. also cause problems. Only after the
occurrence of these problems, the systems are built to guarantee good quality of water, and
only lastly usually after yet further problems a wastewater treatment plant is built.
Examples of successful and durable solutions in water supply are nevertheless available. In
this sense, water knows no limits  neither in place nor time. It is amazing how similar the
problems the developing countries are dealing with at the beginning of the 21st century are
to those faced earlier by developed countries. The underlying factors are the same in both
cases: rapid growth of cities and inadequate resources.872

D. Okun mentions five principles of sustainable water supply:
1. The uniqueness of water projects: the optimum solution to any specific water problem

is unique, and uniformity of solutions could result in high costs. Local conditions have
to be paid attention to.

2. Efficiencies and economies of scale: the technological problems associated with
providing water supply or with disposing of wastewaters are as complex for small
systems as for large, but are often more intractable for small systems. This is valid
only for the optimum size; for instance, it is not necessarily cheaper to join a larger
unit at a long distance.

3. Integration of water supply, sewerage and pollution control services: as wastewaters
are treated to higher and higher degrees, the effluent products become important water
resources. If all possibilities are to be managed efficiently, the wastewater of one
community may be an asset rather than a problem to another community.

4. Sound financial policies: the role of water services has changed from being primarily a
public health and well-being responsibility to being a public utility. Accordingly, the

                                                          
872. For instance Mannila 6.6.1996 HeSa; Laakkonen 20. 2. 1999 HeSa. Laakkonen is comparing the cities of developing countries

to a broken bucket, which cannot hold the clean water while wastewater is spreading out of control. In Asia, and especially in
Africa, increasing population is making it harder to create a basis for water supply. In Russia the economic distress is
hampering the maintenance of water and wastewater networks of cities. The epidemics that ravaged Finland in 1998, and the
problems in Helsinki with wastewater and the drinking water tunnel in the 1990s, prove that totally safe water supply
technology probably does not exist. People have always had to be careful, maintain and renew the existing systems and also
study developments abroad. Water and wastewater do not recognise boundaries.
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philosophy for financing the service has shifted to a system reflecting the cost of
providing the service. If the quality of water service is to be maintained, the charges
imposed should reflect the true costs incurred and should not discriminate among
classes of consumers.

5. A preference for pure rather than polluted sources of potable water: even if the
condition of polluted or low quality raw water basins could be made passable, it’s
better to use these waters for industrial needs or other purposes not requiring high
quality. It’s best to use water of the highest quality, like groundwater, for potable
purposes. The unknown health risks, which could be associated with low quality
treated waters because of the chemicals, can be avoided this way.873

Principles 1. and 2. had been applied successfully in Tampere. Local expert knowledge
was used amply and the adaptation was tailored for the conditions of Tampere even too
much considering the elimination of slow sand filtration. The dimensioning of the 1898
waterworks was a success, even if there was some criticism during the planning period.
The estimates of the planners and specialists about the growth of the city and the capacity
and extension possibilities of the waterworks needed proved to be correct. The combining
of water acquisition, sewerage and environmental protection started on the threshold of the
crisis of 1909. Ever since that year, the food inspection office of the city supervised the
quality of water in Tampere. Already then water gained the status of a food. It was decided
to finance the activity on the basis of metered consumption (cf. Okun’s principle 4.)
following the failed system of lot- based charging with the low-pressure solution. This has
made possible the sensible development of the utility, which probably would not have been
possible in light of the examples with any other charging principles. Principle 5. is the
most delicate issue in the history of the water supply in Tampere: preference was not given
to better quality groundwater in spite of various warning signs, but the decision makers
stuck with untreated surface water which contained unclean wastewater. The result was a
catastrophe, from which it took the city a long time to recover. And even then better
quality groundwater was not used mainly because of the quarrels among specialists.
Treated surface water and a better protected intake area were chosen instead of
groundwater. Only decades later did groundwater become part of the water supply of
Tampere. The entire history of water acquisition and protection in Tampere resembles the
overall development of water acquisition and sewerage in Finnish cities and countryside.

•  Surface water was initially drawn from nearby sources, and as these became contaminated,
from farther away. The utilisation of groundwater started later, and artificial groundwater will
likely be produced in the future.

•  Wastewaters polluted the water systems until their efficient treatment started at a relatively
quick pace. The industry began to protect waters later by increasing co-operation with the
waterworks when the time was ripe.

•  When the increase in the water consumption levelled off, the emphasis shifted to water quality.
•  Mistakes have been made, but lessons have also been learned. It is better to do something than

to do nothing.

                                                          
873. Okun, pp.4-7. Daniel A. Okun, Professor, Emeritus. Department of Environmental Sciences and Engineering. University of

North Carolina at Chapel Hill.
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•  Sometimes water supply and sewerage have operated as a single organisation, at other times
they have been separated. It is obvious that they constitute a natural entity, to which also parts
of fire fighting and waste treatment belong. State authorities have played a role, but the crucial
factor has been that the utility has been capable of providing services locally at a quite
reasonable unit price

•  In environmental matters the utility has played, and will continue to play, a key role in
Tampere and its surroundings.

All in all, Tampere city waterworks is an example of a public utility owned by the users
themselves that has been, and will continue to be (in 2001), capable of providing services
at reasonable cost. The utility has decisively improved the city's fire safety, hygiene and
health conditions, and the quality of the city environment. It has also been central in
enhancing the operating conditions of industry and commerce. The same is also true for
most of Finland. The country was established in an international comparison in 2000 as the
world’s best country to be an entrepreneur in and the next year as the most environment-
friendly country in the world. These somewhat unscientific nominations can mostly
explained by a good infrastructure, an essential part of which is water supply and
sanitation. Although many facilities of the works are hidden underground, we all come
daily into contact with its key products: potable water, wastewater, cleaner water bodies
and easier and safer everyday life.

Figure 4.2. Ecohistorical stages of Tampere (next page)

In Figure 4.2. the environmental history of Tampere is divided into six phases. Phases i to ii
belong to the Period of Slow Development of the water supply (Table 1.2. IV). The same two
phases fall into the category A and end of ii to P (Table 1.1.). (i) Rural Town, 1779-1837.
After this period, fast industrialisation and urbanisation started followed by (ii) Town with
Environmental Difficulty/disadvantages, 1838-1897. (iii) Environmental Catastrophe: City
of Tampere, 1898-1916, in this period the city acquired a modern urban infrastructure (Table
1.2. V) and M (Table 1.1.), but incomplete M and, thus, a very dangerous system. (iv)
Recovering City, Polluting Water System, 1917-1961. In this period M system is fulfilled and
treatment of industrial wastewater started. (v) Recovering Water System, 1962-1980s, in
which the water systems began to recover because of wastewater treatment and changes in
industrial processes. Modern system is completed with the separate sewer system. (vi)
Adjusting City, 1980-2010, where water systems and city environment are in delicate
balance.
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 Wastewaters and
waste in cycle

Means of recovering:
-Chlorination 1917
-Surface water treatment plant 1928
-waste management
Pollution of water system continues
-More industrial wastewaters (to Näsijärvi)
and  Tampere continues polluting (Pyhäjärvi)
⇒ -Severe environmental risk to water system
and urban water supply

Recovering Water System 1962-1980  v
-water intake to  Kangasala lakes
 (Roine)
-water law 1962
-Improvement of industrial waste water
treatment and closing of old paper factory
-Rahola wastewater treatment plant 1962
-Viinikanlahti wastewater treatment plant 1972
-seperate wastewater network

 Rural Town
1779-1837 i
-"water pumping
installation" 1835

                          IV

Recovering City,
Polluting Water System
1917-1961   iv

Solving attempts:

-groundwater inventories,
watersupply remains in lake
Näsijärvi ⇒  wastewater
discussion ⇒  no treatment of
wastewaters
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Environmental Catastrophy 1898-1916
iii   V
-High-pressure water supply system 1898 ⇒
-No lack of water, no great cityfires
-wastewaters to watersystem, no wastewater or surface
water treatment ⇒  catastrophy ⇒  dangerous tap water ⇒
typhoid epidemic ⇒  300 deaths
- lawful WC 1898

 ⇒   polluting watersupply (lake Näsijärvi)

Industry and rapid growth of population:
cycle breaks

Town with Environmental
 Difficulty 1838-1897  ii
-City fires and lack of water ⇒
waterproblem
-Typhoid
-pollution - first steps of waste management
- first steps of water supply & management ⇒  no
result
-from A to P, low-pressure system 1882, wc 1890

Sustainable City?1980-Future
vi
-water system and city in delicate
balance
-purified water and beaches
-environment and city in balance
-each department has created an
individual environmental program
-risks: pollution of groundwater,
accidents, heavy use of soil, other threats














