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Tapio Katko

ALKULAUSE

Siintää Näsijärvi kirkkaana ja
kuiskaa, ota minut,
kuulee kutsun kelpo Nottbeck,
vastaa, otan sinut.
Virtaa Tammerkoski luona
Mältinrannan, siinä uoma,
sieltä tuleva on kaupunkimme
ensi janojuoma.
Palaa mieli tuonne taakse toistasadan vuoden,
herää muistot, hyvät pahat, kaikki
esiin tuoden.
Vaikeudetta ei voi täysin m i
kään hanke luistaa,
saastui vesi, tappoi lavantauti, sa
tamäärin, täytyy muistaa.
’’Punakukon’ vaara, oli tuolloin
pelko, kauhu, suuri,
ei oo vettä millä sammuttaa, ei rii
tä pelkkä usko, tuuri.
Tiedämme, on kaiken hyvän
alku, puhdas kirkas vesi,
riittävästi sitä täytyy saada joko
sitten joi tai pesi.
Laajan verkon luominen se vaa
ti miesten vaivat,
päivän työt kun päättyi, he tyydy
tyksen saivat.
Siis vaalikaamme jatkossakin
isäin työtä, että
emme sotke, emme saastaa, saam
me huomennakin kelpo vettä.
Meille suotu on tää autuus, pian
kaksi sataa vuotta,
eipä juhli VESILAITOS, suin
kaan ajankohtaa suotta.
Onnea 1835-1998 vuotiaalle*

Vesi- ja viemärilaitostoiminta on merkittävä yhdyskuntien toiminnalle ja
kehitykselle. Kun ympäristöön sisällytetään myös ihmisten terveys ja terveel
linen elinympäristö, voidaan todeta lähes koko vesi- ja viemärilaitostoiminnan vaikuttavan ympäristön tilaan. Vasta viime vuosina on ymmärretty, kuin
ka merkittävästi viemärilaitoksen rakentaminen ja kansainvälisesti korkeata
soinen toiminnan laatu ovat vaikuttaneet ympäristön suojeluun. Turvallinen
juomavesi ja toimiva vedenjakelu on ollut suomalaisille itsestäänselvyys, to
sin kuitenkin vasta muutaman vuosikymmenen ajan. Monissa maissa puh
taan juomakelpoisen talousveden saanti on vaikeaa tai jopa lähes mahdotonta
puhumattakaan jätevesien kunnollisesta johtamisesta ja käsittelystä. Myös
Euroopan tilanteeseen verrattuna Suomen vesi- ja viemärilaitosten toiminta
on korkealaatuista.
Vesi- ja viemärilaitoksen vaiheita on käsitelty jonkin verran Tamperetta
koskevissa historiateoksissa ja erilaisissa tutkielmissa. Yhtenäistä historiaa ei
kaupungin w-laitostoiminnasta kuitenkaan ole kirjoitettu.
Valmistautuminen tuleviin satavuotisjuhliin antoi sysäyksen historian kir
joittamiseen. Ensimmäinen vesilaitoksen tukemana tehty historiatutkimuksen osa toteutettiin v.1995 FM Mika Koskisen pro gradu- tutkielmana:
“Saastuva Näsijärvi terveydellisenä riskinä -Kulkutaudit, kuolema ja puhdasvesikysymys Tampereella 1908-1921".
Historiakirjan kirjoittajaa valittaessa tuli ensimmäiseksi mieleeni hyvin
tuntemani tekn.tri.Tapio Katko, joka oli juuri saanut valmiiksi Suomen vesi
huollon kehitystä kuvaavan VETTA-kirjan. Koska Tapion aika ei olisi riittä
nyt yksin kokoamaan koko aineistoa historiaa varten, haettiin hänelle työpa
riksi historian tutkija FM Petri Juuti. Aineiston keruuta ja käsittelyä varsin lä
heltä seuranneena voinen todeta yhteistyön toimineen kaikin puolin onnis
tuneesti ja molempien kirjoittajien innolla paneutuneen tehtäväänsä. Ei voi
muuta kuin kiitollisena ihmetellä sitä intoa ja tehokkuutta, millä historiaa on
koottu ja kirjoitettu.
Myös vesilaitoksen oma henkilökunta on kiitoksen arvoisesti ja innolla vai
vojaan säästämättä osallistunut aineiston ja valokuvien keruuseen sekä värik
käiden haastattelujen ja kertomusten kokoamiseen. Yhtenä osoituksena vesi
laitoksen oman nenkilökunnan innostuksesta on varastonhoitaja Pauli
Sirenin kirjoittaman juhlaruno. Historiakirjan keskeisiksi elementeiksi pää
tettiin jo alkuvaiheessa valita kuvien runsaus, henkilöhaastattelut ja tilannekuvaukset.
Historia-aineistoa koottaessa havaittiin, että satavuotisjuhliin valmistautu
minen vuonna 1998 kuvaa hämäläisyyttä, koska ensimmäinen vesilaitoksena
pidettävä kaupungin pumppaamo ja painevesijohto rakennettiin jo 163
vuotta sitten! Seuraava vesilaitos ja valtuuston perustama vesijohtolaitos toi
mi jo vuonna 1882 eli 116 vuotta sitten. Kolmannen vesilaitoksen käyttöön
otosta on kulunut tasan sata vuotta, joten juhlistamiseen on aihetta! Historia
osoittaa myös edellisten esimerkkien perusteella, että Hämeessä tai ainakin
Tampereella tapahtuu CC..KUN TOIMEEN TARTUTAAN..” ja niihinhän
on usein tartuttu ja tuloksiakin saavutettu.
Tampereella 17. kesäkuuta 1998
Esko Haume

Pauli Sirén v.1998.
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1. Johdanto
Yhdyskuntien vedenhankinta ja viemäröinti liittyvät niin läheisesti toisiin
sa, että tässä kirjassa päätettiin käsitellä molempia osa-alueita. Tämä siitäkin
huolimatta, että vuosien varrella näistä palveluista vastaavat organisaatiot
ovat muuttaneet nimeään ja asemaansa useampaan kertaan. Tampereen ve
denhankinnasta vastasi alkuaikoina vesijohtolaitos, jota vuodesta 1951 lähti
en on kutsuttu lyhyesti vesilaitokseksi. Viemärilaitos on perinteisesti kuulu
nut kaupungin katuosaston alaisuuteen. Vuonna 1978 vesilaitos sekä viemä
rilaitos yhdistettiin vesihuolto-osastoksi, jolloin mm. LVI-tarkastustoiminta
siirtyi Rakennusvalvonnan alaisuuteen. Vuoden 1993 alusta lähtien vesi
huolto-osastosta muodostettiin vesilaitos ja vuoden 1997 alusta vesilaitok
sesta tuli itsenäinen liikelaitos. Yksityiskohtaisesti näitä muutoksia ei tässä
teoksessa kuitenkaan ole selostettu, ja niinpä vedenhankinnasta puhuttaessa
on useimmiten käytetty lyhyttä muotoa vesilaitos.
Tampereella on tiettävästi ensimmäisenä Suomen kaupungeista ryhdytty
puuhaaman vesilaitosta. Vuonna 1835 Tammerkosken yläjuoksulta yritettiin
pumpata vettä saksalaisvalmisteisella pumpulla, ja muutamissa kaupunkia
1840-luvulla kuvaavissa kartoissa tämä pumppu esiintyy nimellä “stadens
pumpverk”.
Ensimmäinen varsinainen vesilaitos rakennettiin vuosina 1882-84, ja se
toimi ns. matalapainelaitoksena: vesi johdettiin omalla paineellaan takorautaputkea pitkin kosken yläjuoksulta Kaupungin keskustaan. Laajimmillaan
tämä verkosto käsitti noin sata liittymää ja sisälsi useita vapaaposteja. Myös
viemärilaitos rakennettiin jo tuossa vaiheessa. Hämäläisen vaatimattomuu
den vuoksi vesilaitos on kuitenkin aiemmin laskenut varsinaiset vuosipäivän
sä vuodesta 1898, jolloin valmistui pumppaukseen perustuva korkeapainelaitos. Tällöin käyttöönotettu painetaso valittiin mm. palolaitoksen ja uusien
korkeiden kerrostalojen tarpeet huomioon ottaen. Vesilaitos ja palolaitos
syntyivätkin Tampereella lähes samanaikaisesti. Tämä ei suinkaan ole sattu
maa, sillä vesijohtoa on tarvittu sammutusveden ja juomaveden saamiseksi
paikasta riippumatta aina, kun kaupunki on kasvanut tiettyyn kokoon. Lisäk
si ajatus vesijohdon rakentamisesta on tullut yleensä kahtaalta varsin saman
aikaisesti.
Teoksen nimellä “ernomane vesitehras” haluamme korostaa Tampereen
luonnetta Suomen huomattavimpana teollisuuskeskuksena: monilla teolli
suuslaitoksilla oli jo varhain omat vesilaitokset ja viemäröintijärjestelmät.
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.
Tämä vesilaitoksen juhlakirjan kirjoitustyön pohjaksi olemme haastatelleet
henkilökohtaisesti runsaat 20 henkilöä, ja lisäksi olemme tehneet lukuisia tar
kistuksia puhelimitse. Olemme saaneet laitoksen henkilökunnalta, Tampe
reen museoiden kuva-arkistolta ja Tampere-Seuran kuva-arkistolta käyt
töömme runsaasti kuva-aineistoa sekä muuta julkaistua ja julkaisematonta
kirjallista materiaalia. Tampereen kaupunginarkiston kokoelmat vesilaitok
seen liittyviltä osiltaan ja vesilaitoksen oma arkisto ovat tulleet tutuksi työn
aikana. Arvokkaan lisänsä työlle antoi Aamulehti, joka ilmestymisensä alusta
alkaen seurasi vesikysymystä ansiokkaasti. Tarinoitakin olemme pyrkineet
keräämään ja hyödyntämään. Tästä kaikesta tuesta olemme vilpittömästi kii
tollisia. Samoin kiitämme henkilökuntaa ja erityisesti toimitusjohtaja Esko
Haumetta saamistamme palautteista ja neuvoista.
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Kokonaisuutena Tampereen vedenhankinnan ja viemäröinnin kehitys mu
kaan luettuna kaupunki ja sitä aiemmin ympäröineet maaseututaajamat, ny
kyiset kaupunginosat, haja-asutusalueet sekä teollisuuden veden käyttö ja ve
siensuojelu muodostavat kokonaisuuden, joka on kuin koko Suomen vesi
huollon kehitys pienoiskoossa.
Haluamme omistaa tämän kirjan kaikille vesilaitoksen työssä mukana ol
leille henkilöille ja erityisesti tämän työn aikana edesmenneille henkilöille
sekä niille, joita kiitos ei enää tavoita.
Hervannassa, Rotvallir reunalla
Kesäkuussa 1998
Petri Juuti Tapio Katko
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2. Varhaiset yritykset
vesihuollon
j ärj estämiseksi
TekstirPetri Juuti

Kuva 2.1

Kruskopfin litografia vuodelta 1836 on varhaisimpia Tamperetta kuvaavia töitä. Koski
hallitsee kuvaa. Näihin aikoihin tehtiin ensimmäinen yritys vesihuollon järjestämiseksi
Tampereella (TMKA ).
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Ta¡no Katko
Tulipalovaaran torjuminen ja usein sen yhteydessä puhtaan juomaveden
varmistaminen ovat saaneet ihmisissä aikaan monesti harvinaislaatuista yksi
mielisyyttä ja päättäväisyyttä. Niin myös Tampereella. Toistuvat tulipalot ja
erilaiset epidemiat saivat kaupungin johtoelimissä ja asukkaissa aikaan sen
päättäväisyyden, jota vaadittiin vesihuollon aikaansaamiseksi ja viemäröin
nin järjestämiseksi. Myös asukkaiden oma-aloitteisuudella oli merkittävä
osuus vesihuollon järjestämisessä. Tampereella vesihuollon perinteet juonta
vat juurensa jo vuodesta 1835. Tällöin pumpattiin Saksasta hankitulla pum
pulla vettä Mältinrannasta puuputkessa torin pumppukaivoon. Yritys kui
tenkin katsottiin epäonnistuneeksi, sillä vettä tuli vähän, ja sekin oli likaista ja
haisevaa. Mältinrannasta otettiin huonosta alusta huolimatta vettä myös
myöhemmin. Erilaisista yksityisvetoisista hankkeista huolimatta Tampereel
la päädyttiin - varmasti kaupungin ja kaupunkilaisten onneksi - kunnalliseen
vesilaitokseen.
Koskelle uusi väylä Kuninkaankadulle?_____________________________
Näsijärven veden johtaminen Tampereen kaupunkiin lienee ensi kerran
tullut puheeksi jo 1700-luvun loppupuolella, melko pian kaupungin perusta
misen jälkeen. Tehtailija, ’’vaprikööri” Abraham Häggmanilla oli Tampereen
paperimukin perustamisen ohella useita muitakin ruukkisuunnitelmia,
muun muassa myllyn rakentaminen Tammerkoskeen. Tähän hän ei kuiten
kaan saanut lupaa Hatanpään itselleen pidättämien etuoikeuksien vuoksi.
Kerran maaherran puheilla ollessaan Häggman kiivaili varsinkin myllyoikeu
desta. Patruunan valituksiin kyllästynyt maaherra vastasi, että ’’helppoahan
tamperelaisten on päästä Hatanpään etuoikeuksista, jos kaivavat koskelle uu
den väylän Kuninkaankatua pitldn, niin sinne ei Hatanpäällä ole mitään asi
aa”. Tämä maaherran piloillaan lausuma ajatus ei ottanut tulta Häggmanissa,
vaikka Hatanpään etuoikeudet häntä kiusasivatkin. ’’Eikä tästä veden johta
misesta sen jälkeen enää mitään kuulunut.”1
Mutta pitKin koko 1800-luvun alkupuolta ja vielä paljon myöhemminkin
’’Tampereen kaivot olivat maankuuluja viheliäisestä ja peräti muikeasta ve
destään, josta saatiin kiittää Amurin puolella ollutta suurta suota, sen vedet
kun melkeinpä valtoiminaan saastuttivat kaupungin katuja, pihoja ja paloku
jia”. Vesikysymys oli jokapäiväinen kiukun aihe kaupunkilaisten keskuudes
sa^___________________________________________________________
Vettä Mältinrannasta jo 1835_____________________________________
Tampereella vesihuollon perinteet palautuvat aina vuoteen 1835 saakka.
Tällöin pumpattiin Saksasta hankitulla pumpulla vettä Näsijärven Mältin
rannasta puuputkessa torin pumppukaivoon. Yritys kuitenkin katsottiin sil
loin epäonnistuneeksi, sillä vettä tuli vähän, ja sekin oli likaista ja haisevaa.
Väinö Voionmaa toteaa Tampereen historian ITosassa: ’’Vielä huonompi
onni oli Mältinlahden pumppulaitoksella ja torikaivolla, joita kolmekym
mentäluvulla koetettiin rakentaa, etupäässä palolaitoksen tarpeeksi; niihin
menivät sadat riksit aivan hukkaan.”3
Kyseinen järjestelmä muodostui ilmeisesti kaupungin rakennuttamasta
puisesta kahdeksan tuuman vesijohdosta, joka alkoi Mältinrannasta sijaitse
vasta pumpusta ja päättyi torille. Samassa yhteydessä tehtiin myös kaksi avokaivoa kovalla kiireellä. Hanke liittyi todennäköisesti Turun 1827 suurpalon
jälkeisiin toimiin, joilla yritettiin parantaa palotorjunnan valmiuksia. Kau
punkiinhan oli hanldttu uusi paloruisku, ja Raatihuoneentorille oli rakennet
tu ruiskuhuone. Vedensaanti palopaikalle perinteisin keinoin kangerreli mel
koisesti. Ilmeisesti tästä vesihankkeesta merkiksi jälkipolville jäi 1830- ja
1840-lukujen karttoihin merkiksi ’’Kaupungin pumppaamo”. 4
Vuonna 1855 laitettiin pumppu myös alarantaan. Pumput olivat usein rik
ki ja niiden hoito oli kallista. Silti päätettiin asentaa yksi pumppu kumpaan
kin rantaan, koska puuvesijohdosta ei tullut kunnollista vettä. Pumput suo
jattiin myös puukopeilla, jotta niistä saataisiin vettä myös talvella. Näistä pai1
2
3
4

Murros, s.27-29.
Murros, s.27-29.
Voionmaa 1929, s.481.
Voionmaa 1929, s.481; A.H.Jokinen; TKA, Maistraatin päätös 3.4.1837.
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Tampereen kaupungin vesilaitos^

Varhaisimmat
yritykset
Tampereen
vesihuollon
j ärj estämiseksi :
-1835
pumpattiin Saksasta
hankitulla pumpulla vettä Mältin
rannasta
puuputkessa
torin
pumppukaivoon.
-1865 suuri tulipalo teki tuho
jaan Tampereella. Tällöin tehtaili
ja von N ottbeck teki tarjouksen
vesijohdon rakentamisesta. Suun
nitelmia laadittiin, m utta niitä ei
toteutettu.
-1866 ’’Raittiuskomitea” perus
tettiin pohtim aan kaupungin ter
veydellisiä oloja ja se endotti mie
tinnössään viemäriverkoston ra
kentamista vedoten siihen, että lavantautiepidemia raivosi pahiten
,,lammikkoseudulla,, (nyk. Amuri).
-1874 tarjoutui isojokelainen
vesijohtoilija, itsellismies Malakias Pasi rakentamaan puuputkista
vesijohdon Tampereelle.
-1880 Siviili-insinööri August
Ahlbergin
vesijohtoehdotus.

koista otettiin myös kaupungin palo vesi tarvittaessa.5 Pumput olivat mitä il
meisemmin käsipumppuja, joita pumppaamalla saatiin vettä järvestä kurkot
telematta, mutta melko hitaasti.
M ältinrannasta o tettiin huonosta alusta huolim atta vettä myös
myöhemmin. 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
Brummeriin talon kohdalle, kielletään 5 ruplan hinnalla.” 6
Suomen kuten muidenkin Pohjoismaiden kaupunkien rakennukset oli teh
ty yleensä puusta. Monet kaupungeistamme ovat aikanaan palaneet osittain
tai kokonaan (mm. Helsinki 1713, 1808; Hämeenlinna 1831; Oulu 1652,
1655, 1705, 1822, 1882; Rauma 1682; Tampere 1885; Turku 1827; Vaasa
1852). Kuten Tapio Katko osuvasti toteaakin, kaupunkimme ovat olleet lä
hes samassa tilassa kuin havumetsämme ennen nykyaikaista metsätaloutta:
tuhoisa tulipalo keskimäärin joka 100. vuosi ellei useamminkin!
Senaatti vaati Tampereen kaupungin lausuntoa vakinaisen palokunnan pe
rustamisesta vuonna 1853, jolloin se edellytti myös jonkinlaisen vesijohdon
olemassaoloa. Jo ennen 1800-luvun puoliväliä käsittelivät sekä ammatinhar
joittajat että kaupunginvanhimmat asiaa. Jälkimmäiset päättivät vuonna
1858 englantilaisten ja joidenkin kauppiaiden aloitteesta anoa senaatilta lai
naa vesijohdon rakentamiseksi. Vesijohtoputkia ehdittiin jo hankkia, mutta
suunnitelma kuitenkin lykkääntyi pitkäksi ajaksi. Putki oli tarkoitus rakentaa
Näsijärvestä torille.7
Yksityinen vesilaitos Tampereelle?_________________________________
Vesijohdon rakentaminen unohtui, kunnes vuoden 1865 tulipalo toi asian
jälleen esille. Tällöin tehtailija William von Nottbeck teki tarjouksen vesijoh
don rakentamisesta maistraatin pyynnöstä. Nottbeck ehdotti, että 7 500 ho
pearuplalla saataisiin rakennettua puinen johto Mältinlahdesta Kuninkaan
katua ja Kauppakatua pitkin torille, ja toisen ehdotuksen mukaan 28 000
ruplalla verkosto koko silloiseen kaupunkiin. Maistraatti päätti siirtää asian
jatkokäsittelyyn 22. 11. pidettävään istuntoon, johon toivottiin myös Nottbeckin jättävän kirjallisen selvityksen niistä ehaoista, joilla hän ottaisi asian
hoitaakseen.8
Suunnitelmassa keskeisellä sijalla oli paloturvallisuuden parantaminen. Ve
denotto oli suunniteltu vanhaan paikkaan Mältinrantaan, samoin reittiehdotus olisi käytännössä sama kuin aikaisemmin.
Tämän jälkeen maistraattiin iski ’’epäilyn henki”, kuten Viljo Rasila tote
aa.9 Mikä tämän epäilyn hengen oikein herätti?
Maistraatti käsitteli Kokouksissaan 2 2 .ll.ja l l.1 2 . von Nottbeckin ehtoja
vesijohdon rakentamiseksi. Huomattavaa kymmenkohtaisessa ehtoluettelossa10 oli mm. työn lähtökohta: tehtailija ehdotti omalla kustannuksellaan
rakentavansa vesijohdon, joka olisi myös hänen omaisuuttaan. Varsinaiset
ehdotkin oli Nottbeckin kannalta varsin taiten aseteltu. Ohessa”Watten”—o t
sikoitu kolmesivuinen kirjelmä lyhennettynä ja suomennettuna.
Ehdoista on pääteltävissä, että von Nottbeck kaavaili vesijohtoilusta han
ketta, jonka varsinaiset riskit kantaisi maistraatti. Käytännössä sopimukseen
suostuminen olisi tuonut von Nottbeckille vesimonopolin Tampereella.
Markkinatulot, joista von Nottbeck halusi osalliseksi, olivat kaupungille
hyvä tulonlähde. Vuosina 1863-1866 keskimääräiset markkinatulot olivat
2669 silloista markkaa vuodessa kaupungin kaikista reilun 50 000 markan
tuloista. Vaikka markkinamaksuissa olikin havaittavissa pienenemistä, ei silti
ole kummallista, että maistraatti ei halunnut von Nottbeckia osille tähän tu-

5
6
7
8
9
10

A. H. Jokinen.
Voionmaa 1929, s.481; A.H.Jokinen; TKA, Maistraatti 3.4.1837.
Turpeinen 1995, s.228.
TKA, Maistraatti 18.10.1865 §2.
Rasila 1984, s.458.
TKA, Maistraatti 22.11.1865.
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von Nottbeckin
ehdot:
1.Että vesi voidaan aluksi johtaa joko M äl
tinrannasta tai Mustastalahdesta kaupungin
läpi Kauppatorille jolloin putket saavat sellai
set m ittasuhteet, jotka ovat tarkoituksenm u
kaiset;
2.Että vesijohto saadaan vetää keskelle katu
ja, sekä että talonomistajat, joiden tontit ovat
näiden katujen varsilla, voivat kohtuullista
maksua vastaan saada tarvittavan veden;
3.Että kyseessä olevaa vedenjohdatusta pi
detään minun tai perillisten! omaisuutena ja
että siten minä saan käyttää sitä omaan tarpee
seeni; samoin kuin maistraatti sitoutuu, sinä
aikana kuin minä pidän vedenjohdatusta asian
mukaisessa kunnossa ja vähitellen laajennan
sitä muihin kaupunginosiin tarpeen mukaan,
siihen, että mitään m uuta vesijohtoa ei saa ra
kentaa ilman m inun lupaani kaupungin alueel
le;
4.Jos minä moisin laitoksen toiselle henki
lölle tai luopuisin kyseisestä laitoksesta, sitou
dun sitä ennen tarjottuun hintaan tarjoamaan
sitä maistraatille;
5.J0S jonkun ennalta arvaamattoman luon
nonmullistuksen takia vesijohto olisi jonkin ai
kaa käyttökelvoton, sitoudun minä korjaa
maan sen mutten siitä aiheutuneita vahinkoja;
6.Maistraatti- sitoutuu asettamalla sopivan
sakon estämään vahingonteon vesijohtoa ja
kaikkea siihen Kuuluvaan kohtaan;
7.Kaupungin kassa suorittaa minulle vuo
sittaisen 200 Suomen markan maksun, sitä
vastaan että Raatihuone, ylempi alkeiskoulu ja
sairaala käyttävät vesijohtoa, maksu suorite
taan minulle vaikka kyseiset laitokset eivät
käyttäisi sitä;
8.Sikäli kuin vesijohto myötävaikuttaa ylei
seen turvallisuuteen ja mm. tuo mukanaan
kaupungin asukkaille sen hyödyn, että heidän
kiinteistöjensä vakuutusmaksut laskisivat, pi
dän halpana 40 pennin maksua Maistraatin pe
rimästä kuudestoistaosasta, jota vastaan niin
markkinoille kuin tavallisina toripäivinä voi
toriväki käyttää vettä ilmaiseksi;
9.Maksu siitä vedestä, joka kulutetaan
Kauppatorilla ja sen lisäksi erityisiin paikkoi
hin asennetuista paloposteista, sitoudun aset
tamaan maksun siitä niin kohtuulliseksi kuin
mahdollista;
10.Jos kuudestoistaosan määrä tulevaisuu
dessa pienenisi alle 2500, maistraatti vastaa
puuttuvista maksuista.

lonlähteeseen: von Nottbeckhan halusi 40 penniä vähintään 2500 markkinoillakävijästä, mikä olisi tarkoittanut vähintään 1000 markan tulojen mene
tystä kaupungille. Prosentuaalisesti tämä olisi merkinnyt em. ajanjaksona n.
37 prosentin tulojen menetystä markkinatuloista. Jos markkinatulot olisivat
romahtaneet, olisi 2500 markan markkinamaksuosuutta vastannut summa
jäänyt täysin kaupungin kustannettavaksi: tällainenkin näköala saattoi käydä
maistraatin mielessä, sillä markkinoillakävijät olivat viime vuosina vähenty
neet. Pienemmän vesijohtosuunnitelman toteuttamiseen tarvittu 7500 ho
pearuplan summa oli markoissa n. 30000 markkaa.
Vaikka kaupungille suunnitelmaan ryhtyminen olisi saattanut merkitä mel
ko suurta taloudellista vastuuta, on kuitenkin muistettava, että von Nottbeckinille koituva tulo suunnitellusta vesijohdosta olisi ollut vain pienenpie
ni murunen upporikkaan aatelismiehen tuloissa. Jo hänen osinkotulonsa
tuona aikana olivat kuusinumeroiset. Todennäköistä onkin, että vaikka kau
pungille tulonmenetys olisi ollut varsin suuri, von Nottbeck olisi pitänyt toi
mintaansa hyväntekeväisyytenä. Puuvillatehtaan patruunan ja pääosakkaan
ja keskivertotamperelaisen tulot olivat aivan eri kertaluokissa. Kaikista kau
punkilaisista tuona aikana vähintään kolmannes oli tehtailijan palveluksessa.
Vaikka von Nottbeck lukeutui keisariperheen ystävistöön, tunsi hän kiinty
mystä ja kiinnostusta Tamperetta ja sen hallintoa kohtaan.11
Vesijohtohanke on hyvä esimerfdd tästä kiinnostuksesta.
Yksityisen sijasta päädytään kunnalliseen vesilaitokseen______________
Maistraatin kokouksessa 11.12.1865 todettiin, että kaupunki ei voi suos
tua von Nottbeckin pyytämiin takeisiin.
Seurauksena Nottbeckin ehdotuksen hylkäämisestä, oli kauppias Hilden
sitä mieltä, että kaupunki antaisi ”jonkin sopivan henkilön tutkia maaperän”
ja tehdä esityksen vesijohdon rakentamisesta kaupunkiin. Siinä tapauksessa,
että ehdotus olisi toteutettavissa ’’niillä varoilla, joita kaupunki pystyy hank
kimaan itselleen, sekä sen lisäksi saisi valtiolta lainan” tarkoitukseen, tekisi
kaupunki vesijohtotyön. Muut paikallaolijat kannattivat ehdotusta.
Tämän jälkeen kauppias Hilden ehdotti, että asetetun komitean jäsenistä
valitaan henkilöt toteuttamaan em. ehdotuksessa mainittu tutkimus, teete
tään kustannusarvio ja että komitean jäsenet sen jälkeen tekevät maistraatille
asiapaperit kaupunkilaisten tutkittavaksi, kommentoitavaksi ja päätettäväk
si. Ehdotuksesta oltiin taas yksimielisiä.
Tähän komiteaan valittiin herra vuori-insinööri Idestam, apteekkari Serla
chius sekä kauppiaat Hilden ja Brander. Mainittujen tutkimusten jälkeen
(maantutkimus, rakennustutkimus, kustannusarvio) päätettiin kutsua asian
omaiset kuultavaksi.12
Kokouksessa päätettiin täten hylätä von Nottbeckin ehdotus ja rakentaa
vesijohto omana työnä.
Kaupungin luottamuselimissä käytiin siis aika ajoin keskustelua vesijoh
don tarpeesta. Sanomia Tampereelta]^ Aamulehden palstoille saakka kes
kustelu kantautui kysymyksen merkittävyyteen nähden yllättävän harvoin;
vain muutamissa tapauksissa lehdessä seurattiin näkyvämmin tilannetta. Esi
merkiksi pääkirjoitukseen kaupungin vesi- ja viemäröintiasiat pääsivät vain
muutaman kerran.
Sanomia Tampereelta 25. kesäkuuta 1866 käsitteli asiaa varsin kattavasti
otsikolla ’’Himottu vedenjohdatus”:
’’Kun jokainen ymmärtänee, kuinka suuresti hyödyllinen ja tarveellinen
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. Mutta ehkä 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 sel
lainen laitos tuottaisi ja otti uudestaan asian esiin.
11 Rasila 1984, s.30-42.
12 TKA, Maistraatti 11.12.1865 §8:1. (Kuva TM KA)
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Vuoden 1842 kartan yläosassa vasemmalla (Mältinrannassa) näkyy “pumverk”, joka esiintyy
eri kartoissa myös nimillä “stadens pumpverk” ja kaupungin pumppaamo (Kartta:TKa).
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Tammerkoski 1847 Lennart Forstenin litografiassa.Takavasemmalla vaikuttava Finlaysonin
“kuusvooninkinen”, josta enemmän luvussa 19 (TMKA).
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Varhaisia
vaikuttajia:
Yllä: Kauppias Carl Hilden,
alla kauppias L.J. Hamm aren
(TMKA).

Muutamia yhteisiä kokouksia asian selittämistä varten pidettyä, päätet
tiin ’’Tehtaan” omistaja herra v. Nottbeckilta, jota aina on tällaisen johda
tuksen aikaan saamista harrastanut, tiedustella, tahtoisiko hän ottaa sen
toimittaaksensa ja jos hän siihen myöntyisi, samalla pyytää häntä Maist
raatille antamaan kirjallinen ehdoitus, sisältävä millä ehdoilla hän olisi ha
lullinen sitä rakentamaan. Jonkun ajan kuluttua jättikin herra v. Nottbeck
Maistraatille kirjan, jossa luettelee ne ehdot, joilla hän tahtoisi ensi aluksi
ainoasti osittaisen vedenjohtauksen kaupungille rakentaa. Tätä ehdoitusta tarkastelemaan valitsi porvaristo silloin toimikunnan, jonka neljä jäsen
tä kuluneen Joulukuun 11 pnä antoivat lausuntonsa, jossa kehoittivat
orvaristoa olemaan herra v. Nottbeckin tarjoukseen suostumatta, koska
eille 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 mainitul
le toimikunnan neljälle jäsenelle toimeksi kaupungin kustannuksella jon
kun soveliaan henkilön kautta edeltäpäin tutkia siihen kuuluvia kohtia ja
tehdä täydellinen kustannus-arvio aiotusta yrityksestä. Jos siten tulisi sel
ville, että sellainen laitos kohtuullisilla ehdoilla saataisiin aikaan, toivot
tiin sitä hanketta varten säätämän laina ja kuultiin tämän kunnille hyvin
tärkeän seikan tällä toimein parahiten saatettavan päättymään. Toimikun
ta 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.13
Vesijohtoilija Malakias Pasi avuksi________________________________

E

Vuonna 1874 tarjoutui isojokelainen vesijohtoilija, itsellismies Malakias
Pasi rakentamaan puuputkista vesijohdon Tampereelle. Pasin ehdotuksen toi
maistraatin tarkasteltavaksi 2.3. 1874 kauppias L. J. Hammaren, jonka jäl
keen asiaa pohtimaan asetettiin komitea, jonka kahdessa kokouksessa asiaa
sen jälkeen selvitettiin. Komitean esityksessä asiaa on tarkasteltu varsin perin
pohjaisesti:
’’Vesijohtoilija Malakias Pasi esitykseen, että vettä otettaisiin Mältinlahdesta Kauppatorille. ... ehdotetaan, että:
1.Veaenjohdatus alkaa Mältinlahdesta, lähtien aivan herra Nottbeckin ui
malan 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 kulke
vat, täytyy rakentaa jommallekummalle puolelle viiden tai vähintään neljän
kyynärän päähän kadun varrella sijaitsevista rakennuksista. Jos tämä projek
tin alla oleva reitti Mältinrannasta Polttimonkadun ja Kuninkaankadun Kul
maan ei ole käytettävissä, johdetaan vesi Mältinrannan pohjasta pitkin Ku
ninkaankatua mainittuun kulmaukseen. Kulmaus, mihin vesijohto tulee, pi
tää ottaa huomioon, että kulma tehdään niin, että se on mahdollisimman
epätarkka, mutta ei suinkaan suora tai suorakulma (siis 90 ja 180 asteen välil
le loiva kulma)
2.Vesijohtoputket valmistetaan halkeilemattomista mäntytukeista, puun
ollessa läpimitaltaan 14 tuumaa kapeammasta päästä, joiden sisälle sitten ko
verretaan seitsemän tuuman pyöreä reikä.
3.Nämä putket asennetaan vähintään kolmen kyynärän syvyyteen maahan
ja siellä missä vedenjohdatus voi tulla kosketuksiin viemäriputlden kanssa, pi
tää putket johtaa viemärien alta.
4.Vesiputkien liitokset (karvit) pitää tiivistää (dref och beck) ... piellä sekä
tehdä ympäryssidos rautapannalla; itse putket pitää puun lahoamisen estämi
seksi käsitellä kahden tuuman paksuisella saviJkerroKsella.
5.Vesijohtoputkien suu pitää olla niin syvälle upotettu, että se sijaitsee 1 V2
kyynärää alimman vedenpinnan alapuolella; se paikka mistä vesi juoksee put
kistoon, ympäröidään kivipaadella ja putkiaukon ympärille tehdään raudasta
13 Turpeinen 1995, s.228; Katko 1996, s.42.
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sihti, jonka läpi muta ia kaikki muu sellainen jäte estyy virtaamasta putkis
toon, jotka voisivat aineuttaa 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 2 lA tuumaa läpimital
taan, joiden kautta vesi tarvittaessa voidaan johtaa; putkien pitää olla niin ra
kennettuja, että putket joko kaikki yhdellä kertaa tai yksi kerrallaan voivat olla
käytössä.
8.Siten rakennetusta vesijohdosta kaupungin talonomistajille annetaan oi
keus 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 maa
han, pitää asiantuntijoiden tutkia ja hyväksyä ne; samoin pitää ottaa huomi
oon: Jcatua ei saa repiä auki suuremmalta kuin kymmenen sylin alalta kerral
laan: että kaikki se kaivettu maa ja multa, joka jää yli kadun 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 valmistu
nut, maksetaan jokaiselta 12 mk syleltä, tai yhteensä koko matkalta 520 sylel
tä putkia, 6240 mk, jonka lisäksi erillinen korvaus torille vaaditusta vesisäi
liöstä suoritetaan 200 mk, johon lasketaan mukaan kaikki tarpeellinen meka
niikka, paitsi vesisäiliö ja putket, jotka kaupunki maksaa. Mutta jos työn ku
luessa esiintyy ennalta-arvaamattomia, tai suunnattomia vaikeuksia joiden
seurauksena joudutaan suorittamaan muita kuin em. mainittuja töitä, kuten
räjäytystöitä, täytyy yrittäjän saada korvaus erillinen hyvitys ko. työstä. Jos
veden saisi johtaa Nottbeckin puiston läpi ohi em. Uimatalon johdetaan
Mältinrannan pohjasta mainittuun kulmaukseen, mikä aiheuttaisi huomatta
vasti syvemmän kaivauksen, 80 ensimmäiseltä syliltä suoritettaisiin siksi lisäkorvaus 8 mk syliltä.
11.Kun työ on edistynyt Mältinrannasta Kuninkaankadun ja Puutarhaka
dun kulmaukseen, ja kun työ on tarkistettu ja hyväksytty, malcsetaan 25prosenttia ennakko sovitusta kokonaissummasta, loppu suoritetaan kun työ on
kokonaisuudessaan suoritettuja todettu tarkoitustaan vastaavaksi ja vesijoh
to on ollut kuuden kuukauden ajan käytössä. Jos työ ei saavuta toivottua tu
losta, ei makseta suurempaa eikä pienempää osaa hyvityksestä. 27.heinäkuuta 1874 L.J. Hammaren”.14
Asia oli pohdittu valmiiksi pieniäkin yksityiskohtia myöten. Tässäkin
suunnitelmassa vedenottopaikkana oli siis Mältinranta. Keskeinen ero von
Nottbeckin ehdotukseen verrattuna oli se, että vesilaitos tässä suunnitelmas
sa oli kaavailtu kaupungin omistukseen. Malakias Pasi olisi ollut vain urakoit
sija, ei von Nottbeckin tapaan sekä rakennuttaja että omistaja. Suunnitelmas
sa edellisen, von Nottbecldn, suunnitelman tapaan keskeisellä sijalla oli paloveden saanti.
Kun asiasta piti lopullisesti päättää, ei porvariston edustajia ollut paikalla ja
maistraatti siirti asian uuden Kunnallisasetuksen mukaan valittavaan valtuus
toon. Valtuustossa asiaa käsiteltiin useampaankin otteeseen. 24.2.1875 pää
tettiin, että ”Wedenjohtauksen laittamisen ehdotus jätetään siksensä, koska
laitoksen tehtäväksensä ottanut mies ei ole antanut mitään vastausta sitä vas
ten asetetun komitean ehdotukseen.”15
Saman vuoden lokakuun 13.päivänä valtuusto päätti lopullisesti asiasta.
Päätettiin ”jättää vedenjohdatuksen toimittaminen komitealle, jossa on jäse14 TKA, Maistraatti 28.09.1874 Ca:55.
15 TKA, Valt.ptk 24.2.1875 §6 CI: 1.
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ninä herrat Hammaren, C.O. Sumelius, Rosengren, Petersson ja Wigren,
joille ennenkin on tämä asia uskottu”.16
Tämä merkitsi uuden aikakauden alkua Tampereen vesihuollon historias
sa: tästä eteenpäin kaikki suunnitelmat ja hankkeet pantiin toimeen kaupunin aloitteesta ilman yksityistä liikkeellepanevaa sykäystä. Varsin hyvin olisi
uitenkin voitu päätyä toisenlaiseen ratkaisuun ja toteuttaa vesilaitos yksityi
senä hankkeena, kuten esimerkiksi Ranskassa ja myöhemmin myös Englan
nissa on menetelty. Verrattaessa vesihuollon tilaa 1990-luvulla ko. maissa ja
Suomessa ja varsinkin kun otetaan huomioon kunnallisen vesilaitoksen tuo
mat suoranaiset tulot kaupungille, voidaan todeta ratkaisun olleen oikea.
Kaupunginvaltuusto hylkäsi myös vuonna 1880 insinööri August Ahlbergin, kaupungin terveydenhoitoviranomaisen laatiman vesijohtoehdotuksen.
Ahlberg laski, että kaupunki säästäisi paljon, kun menetykset säännöllisin vä
lein riehuvissa tulipaloissa vähenisivät. Ehdotuksen mukaan Tammerkosken
keskiputouksen myllyn lähelle oli rakennettava vesiturbiineilla toimiva
pumppulaitos tai rakennettava höyrykoneilla käyvät pumput Näsijärven ran
taan. Hän ehdotti myös suuren vesisäiliön rakentamista n. 30 jalkaa Näsijär
ven pinnan yläpuolelle Mustanlahden kalliolle. Tämänkin ehdotuksen val
tuusto hylkäsi liian kalliina. 17

f

Kuva 2.4

Myllyn seutu vuonna 1867 (TMKA).

16 TKA, Valt.ptk 13.10.1875.
17 Turpeinen 1995, s.228; Katko 1996, s.42.
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SAMMUTUSTYÖ EN N EN PALOKUNTIEN AIKAA:
PALOVESI JA PALOTOIMI TAMPEREELLA
Suomen kahta pääkaupunkia, Helsinkiä ja Turkua voidaan pitää palotoi
men tiennäyttäjinä: suurissa kaupungeissa on eniten tarvittu järjestettyä pa
lontorjuntaa ja niillä on myös ollut resurssit sitä järjestää. Liian suurta kiitos
ta tai kehua ei kuitenkaan näille kahdelle suurelle ole syytä antaa: 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.
Kaupunkilait ja kaupunkien palojärjestykset________________________
Tarkempia määräyksiä ja ohjeita palosuojelusta sisältyi vuonna 1350 an
nettuun Maunu Eerikinpojan kaupunkilakiin, jónica 22. luku sisälsi yksin
omaan tulen käyttöä, sammutustointa ja varomattomien tulen käsittelijöiden
rankaisemista koskevia määräyksiä. Määräyksiä rikkoneita rankaistiin sakol
la. Kaikkien asukkaiden oli tulipalon sattuessa osallistuttava sammutustyö
hön ja jokaisessa talossa oli oltava tietty palokalusto. Maunu Eerikinpojan
kaupunkilaki oli voimassa aina vuonna 1734 annettuun Ruotsin valtakunnan
lakiin saakka eli lähes 400 vuotta. Laissa oli tarkkoja määräyksiä myös palo
toimen organisaatiosta. Kaupunki oli jaettava neljään osaan eli kortteliin,
joista jokaisesta valittiin vuodeksi kaksi miestä sammutustyön johtajiksi. Tu
lipalon syttyessä 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 pi
tuiset palotikkaat ja vesisanko.
Kaupunginlaissa lueteltiin kaikki palokalut, joita oli jokaisella sammutta
jalla oltava mukana sammutuskutsun käydessä. Sen lisäksi jokaisen talon
edessä tuli olla vedellä täytetty tynnyri. Palokalujen käyttö ja varsinldn veden
toimittaminen palopaikalle vaati paljon sammutusväkeä. Sammutustyön
ylin johtaja oli yleensä pormestari, läänien pääkaupungeissa maaherra. Kau
pungissa oli oltava yleisenä sammutusvälineenä iso palohaka. Kaupunginlaki
määräsi myös palovartioinnista. Kaupungin palokalusto säilytettiin joko yh
dessä tai useammassa kalustosuojassa en myöhemmässä ruiskuhuoneessa.
Ensimmäiset varsinaiset paloruiskut tulivat Suomeen 1600-luvun loppu
puolella.
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 (eli
raati oli jo vuoden 1350 kaupunginlain mukaan ylin järjestystä ja turvalli
suutta kaupungeissa valvova elin, jota kuningas edustajansa, voudin, välityk
sellä valvoi. Sen muodostivat pormestari ja 4-6 raatimiestä sekä vouti) antoi
neuvoja ja ohjeita, jotka koskivat tulen käsittelyä sekä uunien, savupiippujen,
kattojen ja palokaluston kuntoa ja hoitoa. 18
Tulipalojen ja yleisen järjestyksen vuoksi kaupungeissa pidettiin öisin ja
markkina-aikoina myös päivisin vartiota, johon vuoden 1619 kuninkaallisen
säädöksen mukaan jokaisen kaupunkilaisen oli osallistuttava. Varakkaat al
koivat kuitenkin palkata sijaisia tai maksaa erillistä vartiopalveluksesta va
pauttavaa maksua. Vartiointivelvollisuus pyrittiin sälyttämään myös kirkon
ja valtion virkamiehille, mutta nämä yleensä vapautuivat vartiointitehtävästä
asemaansa kuuluvien etuoikeuksien ansiosta, joten tehtävä kytkettiin asian
ratkaisemiseksi talonomistukseen. Näin tehtävä jäi käytännössä kaupungin
porvariston vastuulle. Varuskuntakaupungeissa vartioinnin hoitivat sotilaat
joko yksin tai yhdessä porvariston kanssa.
Rakennustoiminnan säätely kaupungeissa on aina ollut tarpeen. Lähes
kaikkien tunnettujen varhaisten kulttuurien lakikokoelmista löytyy mainin18 Cardberg, s.41; Ranta 1981, s.112.
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toja rakentamiseen liittyvistä määräyksistä. Esimerkiksi antiikin Roomassa
lainsäädännöllä määrättiin kerrostalojen maksimikorkeus. Suomen kaupun
geissa annettiin jo varhain sekä suullisia että kirjoitettuja ohjeita ja määräyk
siä mm. palovaarallisten savupirttien rakentamisesta. Jo vanhimmasta ruot
salaisesta kaupunkilaista löytyi runsaasti ennaltaehkäiseviä määräyksiä. Tar
kempia ennaltaehkäisyyn liittyviä määräyksiä sisältyi vuoden 1350 kaupun
kilakiin, jossa mm. säädettiin varomattomien tulen käsittelijöiden rankaise
misesta. Palovartiointi sekä palotarkastukset, joita käsiteltiin laissa, olivat en
naltaehkäisyn keskeisimpiä osia. Ruutuasemakaavan käyttöönotto 1600-luvulta alkaen oli myös merkittävä läpimurto tulipalojen ennaltaehkäisyssä.
Myöhemmin maistraattien antamat määräykset tehostivat ennaltaehkäisyä.
Kaupunkipalot vauhdittavat palotoimen kehitystä___________________
Kaupunkien pohjakaavoihin alettiin Ruotsi-Suomessa kiinnittää huomio
ta kuningas Junana III:n aikana, 1500-luvun jälkipuolella. Paloturvallisuu
den vaatimukset nousivat vähitellen esille kaupunkisuunnittelussa. Myös es
teettisiin vaatimuksiin alettiin kiinnittää entistä enemmän huomiota. Varsi
nainen kaupunkien asemakaavoitus alkoi kuitenkin 1600-luvulla, jolloin
Hollannin mallin mukaista ruutukaaviota yritettiin soveltaa Suomen kauunkeihin. Valtiovalta vaati säännöllisyyttä ja edustavuutta asemakaavoihin,
oska halusi suurvalta-aseman näkyvän 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 hän ryhtyi suunnittelemaan uutta
kaavaa kaupungille ja vähän myöhemmin myös muille kaupungeille.19
Keisari määräsi senaatin ja kenraalikuvernöörin velvoittamaan asianomai
set huolehtimaan paremmin palokalustosta kaupungeissa. Määräyksen syynä
olivat useissa Suomen kaupungeissa 1800-luvun alussa riehuneet suuret kau
punkipalot. Senaatti kehotti maaherroja jättämään selonteon kaupunkien pa
lokalustosta sekä lähettämään jäljennöksen palojärjestyksistä. Selontekojen
saavuttua todettiin palojärjestysten yleensä täyttävän vaatimukset, joissa
kiinnitettiin huomiota entistä turvallisempaan rakennustapaan, tehokkaam
piin sammutusvälineisiin ja paremmin harjoitettuun sammutus miehistöön.
Näin valtiovalta pyrki paitsi parantamaan kansalaisten turvallisuutta myös
säästymään palojen aiheuttamilta kuluilta, joita erilaiset verohelpotukset ja
avustukset aiheuttivat. Palojärjestysten voidaan todeta menneen silloisissa
oloissa niin pitkälle kuin mandollista - taloudelliset olot ja yhteiskuntaraken
ne eivät pidemmälle olisi joustaneet.20
Vuonna 1809 Suomessa oli vaihtunut valta. Venäjä voitti sodan Ruotsia
vastaan ja Suomi siirtyi autonomisena suuriruhtinaskuntana Venäjän yhtey
teen. Helsinki julistettiin vuonna 1812 Suomen pääkaupungiksi ja sen uu
delleenrakentamiselle asetettiin kunnianhimoisemmat tavoitteet. Jo 1852
sattuneet Vaasan ja Porin palot 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 metrin levyisten, vä
hintään kaksin lehtipuurivein istutettujen katujen avulla pienempiin lohkoi
hin, joiden suuruus oli yleensä enintään puoli neliökilometriä. Lohkojen si
sällä korttelit erotettiin toisistaan vähintään 18 metrin levyisin kaduin ja joka
toisessa korttelissa tontit eristettiin toisistaan lehtipuin istutettujen suojavyö
hykkeiden avulla. Yhteensä suojavyöhykkeiden tuli muodostaa tavallisesti 12
metrin levyinen vyöhyke, joka korttelin keskiviivassa saattoi olla vieläkin le
veämpi (esimerkiksi Viipurissa 18 m.). Korttelin tonttimäärä rajoitettiin
yleensä kuuteen tai neljään, ja tontin suuruudeksi määrättiin tavallisesti noin
2200 neliömetriä. Kaupungin laitamilla sallittiin pienemmät, noin 420 m2:n
tontit, joiden palosolan leveys oli vain kolme metriä ja rakennusten välit

E

19 Ranta 1975, s.29; Lilius, s.305.
20 Nuoreva, s.8; Palontorjunta 1983:8, s.432-433; Luukkonen, s.5-6; Juuti, s.20-31.
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siten kuusi metriä. Myös kadut saivat olla kapeampia, 12 metriä leveitä. Ase
tuksen myötä palokadut ja -kujat tulivat entistä laajemmin käyttöön, kau
punkien keskustan rakennukset vaadittiin rakennettavaksi ainakin osittain ki
vestä ja kaivoja sekä muita vedenottopaikkoja vedennostolaitteilla varustet
tuina tuli olla riittävästi jokaisessa kaupunginosassa.21
Paloposteille välttämättömiä vesijohtoverkkoja alettiin rakentaa kaupun
keihin 1800-luvun lopulla. Esimerkiksi Helsinkiin vesijohtoverkosto valmis
tui vuonna 1876, Tampereelle vuonna 1882 ja Turkuun vuonna 1903. Tam
pereella VPK:laiset harjoittelivat ahkerasti vanhan vesijohdon hyväksikäyt
töä tulipalotapauksissa. 22
Helsingin vakinainen palokunta oli lajissaan Suomen ensimmäinen. Tur
kuun perustettiin vakinainen palokunta vuonna 1869, Tampereelle vuonna
1898, seuraavat Kotkaan vuonna 1899, Vaasaan vuonna 1909, Hämeenlin
naan ja Mikkeliin vuonna 1911, Lahteen 1912, Kuopioon 1913, Pietarsaa
reen 1917, Ouluun ja Kokkolaan vuonna 1921, Jyväskylään vuonna 1922,
Kajaaniin vuonna 1924, Poriin ja Joensuuhun vuonna 1926, Rovaniemelle
vuonna 1929, Raumalle vuonna 1931, sekä Savonlinnaan ja Lappeenrantaan
vuonna 1932. Viipurin vakinaisen palokunnan tarkkaa perustamispäivämäärää ei tiedetä varmasti.23
Yleensä paineistetun vesijohdon ja vakinaisen palokunnan perustaminen
kaupungeissa liittyi oleellisesti toisiinsa. Tampereella molemmat tapahtuivat
vieläpä samana vuonna. Yleisen sammutusvelvollisuuden ja luottamusmies
järjestelmän takia asukkaat olivat usein välinpitämättömiä tulipalon sattues
sa. Vedenkannosta ja kuljetuksesta sekä sammutusvelvollisuuaesta vapautu
minen oli suuri helpotus kaupunkilaisille. Se merkitsi kaupunkilaisille lisään
tynyttä mukavuutta paremman veden muodossa ja myös lisääntynyttä tur
vallisuutta. Kaupungeille se merkitsi mm. melko nopeasti parantuvaa tervey
dellistä tilannetta ja kohennusta kaupunkikuvassa. Tampereella tämä prosessi
oli varsin pitkä._________________________________________________
Tampereen palotoimi ennen VPK:a_______________________________
Tampereella asetettiin ensimmäisen kerran palovartijoita toimimaan vuon
na 1802. Vartiointia hoitivat asukkaat, ja vartiovuorot jaettiin talosta taloon.
Ensimmäisen palosääntönsä kaupunki sai vuonna 1808. Palosäännössä mää
rättiin, että kaupungin kussakin neljässä korttelissa tuli olla palomestari ja hä
nen apunaan paloaseitten käyttämiseen harjoitettuja miehiä. Palomestareiden piti hankkia sammutus välineitä, kuten tikkaita, ämpäreitä, puoshakoja ja
vaapeleita. Asukkaiden tuli toimia vuorollaan palovartijana öisin. Palon syt
tyessä hälytys toimitettiin kelloa soittamalla ja palorummuilla. Ensimmäinen
letkuruisku saatiin Tampereelle vuonna 1817, mutta sen käyttö oli ongelmal
lista vikojen ja puutteellisen käyttötaidon taida. Tämän vuoksi ryhdyttiin
hankkimaan ruiskumiehistöä.Vuonna 1819 palomestariksi nimitettiin kir
jansitoja Enbom, jolle uskottiin ruiskuhuoneen avain. Seuraavana vuonna
asetettiin ensimmäiset palkatut palovartijat, jotka olivat myös kaupungin en
simmäisiä poliiseja. Tällöin asukkaat vapautuivat yövartioinnista, mikä oli
ollut epämieluisa taakka. Vuoden 1826 palojärjestyksessä määriteltiin pal
kinnot vesiastioiden tuomisesta palopaikalle. Ensimmäisenä vesitynnyrin
paikalle tuonut sai kaksi riksiä ja seuraava yhden riksin, ensimmäisen vesisaa
vin tuoja yhden riksin ja toisen tuoja 24 killinkiä.24
Turun suurpalo vuonna 1827 järkytti mieliä kaikkialla maassa, myös Tam
pereella. Kun Hämeenlinna neljä vuotta myöhemmin paloi lähes maan tasal
le, alettiin Tampereella pelätä yhä enemmän tuhon sattuvan myös omalle
kohdalle. Sammutuskalustoa ryhdyttiin määrätietoisesti parantamaan. Tu
run palon muistoksi Tampere sai uuden paloruiskun, ’’Pietarin ruiskun”.
Ruiskun nimi johtui siitä, että kauppaneuvos Gustaf Lundahl kävi ostamassa
sen Pietarista. Tämäkään ruisku ei kuitenkaan ollut ilman korjailuja käyttö
kelpoinen. ’’Tukholman ruisku” hankittiin vuonna 1836 - samaan aikaan
kuin raatihuoneen tontille rakennettiin ruiskuhuone.25
21
22
23
24
25

Meurman, s.244-245; Kautto, s.52-53.
Lehtonen 1978, s. 14-15; Nuoreva, s.40 ja 96; Sinisalo 1973, s.5-41.
Nuoreva, s.23.
Sinisalo 1973, s. 5.
Sinisalo 1973, s.5.
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Vuonna 1846 kaupungin kaikkiin neljään ruiskuun määrättiin ruiskumiehestöksi 8-12 miestä. Samalla muodostettiin myös erilliset repimis- ja purjeruodut. Palomestarin avuksi kuhunkin kortteliin määrättiin kaksi miestä ja
kullekin palomestarille annettiin palokeksi, hankoja tikapuut. Vakinaisen pa
lokunnan ja palokuntatalon perustamista vaadittiin vuonna 1853, mutta
kaupunki katsoi, ettei sillä ollut varaa kalliiseen laitokseen. Palovartijoiden lu
kumäärää kuitenkin lisättiin 1850-luvulla kahdeksaan mieheen. Tampereella
oli 1850-luvun alussa noin 3 800 asukasta. 1860-luvulle tultaessa väkimäärä
ylitti 5 500 rajan ja vuosikymmenen lopussa se oli noin 7 000. Kun läänin ku
vernööri vuonna 1862 lähetti kaupungille uuden palojärjestysehdotuksen,
tehtiin siihen niin paljon muutoksia, että kuvernööri antoi tamperelaisten
itse laatia mielensä mukaisen palojärjestyksen. Palojärjestys vahvistettiin jou
lukuussa 1865, kun edellisenä kesänä kaupunkia oli koetellut 30 taloa tuhon
nut tulipalo kaupungin keskustassa. Palon seurauksena toimia palosuojelun
parantamiseksi kiirehdittiin: kaupunki perusti vakinaisen palotoimiston,
jonka esimiehenä oli pormestari ja jäseninä johtavia kaupunkilaisia. "Toimis
to”-nimitys vastasi lähinnä nykyistä lautakunta- tai johtokunta-nimitystä.
Kaupunki jaettiin kaupunginosittani palomestaripiireihin, jotka jaettiin paloruotuihin. Nuohous ja palotarkastus uudistettiin, vedensaantipaikkoja jär
jestettiin, hälytykset ja sammutustyö organisoitiin.26
Tulipalon syttyessä oli pantava toimeen yleinen hälytys kirkonkelloja soit
tamalla, rummuttamalla, yöaikaan paloräikkiä päristämällä sekä oville kol
kuttamalla. Suurpalon jälkeen palovartijoiden määrää lisättiin 12:een. Heis
tä neljä kiersi kaupunkia, yksi oli vahdissa kirkontornissa ja yksi käveli silloiNäkymä Juhannuskylästä. Taajaan rakennetut puurakennukset olivat hyvin herkldä tulipaloille.
Keskellä kaivo, jotka yleensä 1800-luvun loppupuolella olivat varsin huonossa kunnossa
(TMKA ).

26 Sinisalo 1973, s.5-41.
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sen 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. Palovarti
joiden lukumäärää lisättiin 1870-luvulla 20:een. 27
Vaikka uudistuksia saatiinkin aikaan, tehtävään palkattu, aina valmiina ole
va palomiehistö ja toimivalle sammutusorganisaatiolle välttämätön vesijohto kuitenkin vielä puuttuivat.______________________________________
VPK-aate ja Tampereen palokunnat_______________________________
Vapaapalokunta-aate sai alkunsa USA:ssa, jossa Benjamin Franklin ja hä
nen neljä ystäväänsä perustivat VPK:n vuonna 1736. Euroopan ensimmäi
nen VPK perustettiin vuonna 1827 Miihlhauseniin. Ruotsin ensimmäinen
VPK perustettiin vuonna 1830 Göteborgiin tehtailija J. A. Rossingin aloit
teesta.28 Vuoteen 1870 mennessä Ruotsissa oli perustettu jo noin tuhat vapaapalokuntaa, sen sijaan Norjassa tai Tanskassa VPK-aate ei saanut juuri
kaan kannatusta. Venäjälle VPK-aate ehti vasta 1860-luvulla. Venäjään kuu
luneessa Virossa vapaapalokuntia perustettiin 1860-luvulta lähtien. Venäjäl
lä kiinnitettiin huomiota Suomen ja Viron vapaapalokuntiin ja niitä pidettiin
mitä hyödyllisimpinä. Yhdysvalloissa, VPK-aatteen kotimaassa, vapaapalo
kunnat korvattiin suurimmissa kaupungeissa palkatuilla palokunnilla vuosi
sadan puolivälissä. Turkulainen apteekkari Erik Julin (1796-1874) totesi
Abo Tidningarissa vuonna 1838 olleessa kirjoituksessaan Göteborgissa ole
van vapaaehtoisen palokunnan ja perusti samana vuonna Turun VPK:n run
sas vuosikymmen kaupungissa riehuneen suurpalon jälkeen.29
Ennen Turun VPK: a Suomessa oli ollut vain muutamia seuroja ja yhdis
tyksiä ja niihin kuului pääasiassa vain säätyläisiä. Aikaisemmin Venäjän vallan
aikana yhdistysten perustamisen esteenä oli Venäjän kielteinen suhtautumi
nen niinin, mutta kun suomalaiset osoittivat Euroopan poliittisissa mullis
tuksissa 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 muu
taman palon jälkeen VPK:a selkeästä ja määrätietoisesta toiminnasta. Poliit
tisen tilanteen muuttumisen takia vierähti neljännesvuosisata ennen seuraavan VPK:n perustamista.30
Vuonna 1873 syntyi Tampereella VPK korvaamaan aina valmiina olevan
palomiehistön puutetta. Tampereen VPK oli seitsemäs VPK Suomessa Tu
run (1838), Porin (1863), Helsingin (1864), Uudenkaupungin (1866),
Porvoon ja Viipurin (1867) vapaapalokuntien jälkeen. VPK:n avulla toteu
tettiin myös yhtenäinen sammutustyön johto tulipaloissa. Tampereen
VPK:n alkutaival kulki samoja latuja kuin jo aikaisemmin olemassa olleiden
vapaapalokuntien: vaikka ongelmia olikin, oli parannus entiseen verrattuna
jokaisen kaupunkilaisen nähtävissä. Tampereen VPK aloitti merkittävän
kulttuuritoimintansa vuonna 1874 perustamalla oman kirjaston, lukusalin ja
laulukuoron. Merkittävä parannus kaupungin sammutustyön hyväksi oli en
simmäisen vesijohdon valmistuminen vuonna 1882. VPK:laiset harjoiteli
vat ahkerasti vesijohdon hyväksikäyttöä tulipalotapauksissa.31
Palokunnan yksi keskeisistä unelmista, höyryruiskun hankkiminen, tuli
mahdolliseksi vuonna 1889 kauppias G.F.Ahlgrenin testamentin ansiosta.
Höyryruisku oli 40-hevosvoimainen, kaksi höyrysylinterinen ja siinä oli kak
si pumppua. Se syöksi 1 500 litraa vettä minuutissa ja pystyi 700 metrin letkujohaon jälkeen kehittämään 20-30 metrin pituisen suihkun. Välttämättö
miä 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 riitti mainiosti
silloisen kaupungin alueella ylettymään kosken tai järven rantaan. Merkittävä
parannus oli myös vuonna 1892 hankittu puhelin. Samana vuonna saatiin
27 Sinisalo 1973, s.5-41.
28 Heervä 1988A, s. 12-13; Luukkonen, s.44.
29 Ditzel, s.6-7, 107-108; Heervä 1988A, s. 12-14; Luukkonen, s.44-46; Nuoreva,
s.20-22.
30 Heervä 1988A, s.24; Heervä 1988B; Väänänen, s.9-10.
31 Sinisalo 1973, s. 5-41.
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hankittua myös konetikkaat ja pelastuspusseja, joita pitkin pelastettava luisui
alas kaksi- ja kolmekerroksisista rakennuksista.32
Tampereen asukasluku oli 1870-luvun lopussa noin 13600, se nousi edel
leen 1880-luvun loppuun mennessä noin 20000 asukkaaseen. Vuosisadan
vaihteessa väkiluku oli yli 36000. Vakinainen palokunta perustettiin vuonna
1898, samana vuonna kuin korkeapaineinen vesijohto. Tampereen paloase
marakennus valmistui syksyllä 1908.33
Tulipalon sammutuksessa ei riitä, että sammutusmiehet ovat ajoissa paikal
la. Sammutusvesi on oltava nopeasti saatavilla ja sitä on oltava riittävästi.
Myös suuri määrä erilaista kalustoa on kuljetettava palopaikalle: letkuja, ruis
kuja, tikkaita jne. Kuljetuskysymys ratkaistiin aluksi hevoskyydillä, Tampe
reen palokunta alkoi toimintansa viiden hevosen voimalla. Niiden kunnon ja
terveydentilan mainitsevat vuosikertomukset yhtä huolellisesti kuin miehis
tönkin. Hevosten määrää lisättiin vuonna 1912 kahdeksaan, muualla maail
massa auto oli jo syrjäyttänyt hevoset palolaitoksen palveluksesta. Lisäksi
suhteellisen pieni, kätevä ja tehokas moottori korvasi kankealiikkeisen höyryvoiman ja nopeasti väsyvän käsivoiman ruiskujen käytössä. Näin sekä kuljet
tava että ruiskua ja veaennostoa varten tarvittava voima voitiin kätevästi si
joittaa samaan kalustoyksikköön. Auto saatiin kuitenkin vasta vuonna
1924.34
Vuoden 1865 kaltaista, suuren osan kaupunkia tuhonnutta tulipaloa ei
enää myöhemmin ole Tampereella ollut, pitkälti juuri palotoimen ja siihen

Kuva 2.6

Vettä otettiin ennen vesijohdon tuloa paitsi kaivoista, myös suoraan koskesta erityisistä
vedenhakupaikoista (TMKA ).

32 Sinisalo 1973, s. 5-41.
33 Suvanto, s.56-58; Lehtinen 1989.
34 Suvanto, s.59-61.
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liittyneen vesihuollon ansiosta. Sammutusmenetelmien kehityttyä palotoimi
ei enää välttämättä aseta vesihuollolle merkittäviä vaatimuksia. Paloturvalli
suuden takia putket ovat kuitenkin suurempia kuin muuten olisi tarpeen.
Tämä seikka aiheuttaa paikoin laatuongelmia veden seisoessa putkissa. Osin
palotoimen takia valittu painetaso osoittautuikin riittäväksi ja siinä on voitu
pysyä jo vuosisata.
Jätevedet virtaavat ojissa
Viemärilaitoksen kehitys alkoi avonaisista luonnonojista, joita virtasi van
han kaupungin pohjoisosista Pyhäjärveen, Nalkalantorin rantaan ja paperi
tehtaan kohdalta koskeen. Vuosien vieriessä ja Tampereen kasvaessa ojia oiottiin, luotiin auki ja kansitettiin, mutta nämä toimenpiteet osoittautuivat riit
tämättömiksi, ja erilainen lika ja saasta valtasi alaa.
Kun Tampereen kaupungin perustamista suunniteltiin, varattiin asuin
tontteja 56 porvarille. Heti kaupungin perustamisen jälkeen tontin tarvitsi
joita oli kuitenkin huomattavasti enemmän eli 80. Tontit jakanut maaherra
ratkaisi ongelman pilkkomalla suurimmat tontit kahtia tai jakamalla kaksi
tonttia kolmeksi. Näin kaikki halukkaat saivat tontin, mutta suunniteltu sym
metria kärsi tässä syyskuussa 1780 tehdyssä toimituksessa. Maaherra jakoi
asuinpaikat elinkeinon mukaisesti. Veden läheisyyttä tarvitsevat elinkeinon
harjoittajat sijoitettiin veden äärelle, ja tulta työssään käyttävät aivan kaupunin äärimmäiselle laidalle. Vaikka tilaa nykyaikaan verrattuna oli vähintäänin riittävästi, asuivat silloiset tamperelaiset mielestään ahtaasti. Kaupunki
laajenikin jatkuvasti, mutta ei tulevaa kasvua silmälläpitäen riittävän suunni
telmallisesti.
Vuosina 1804-1807 toimitettiin laajennuksen järjestely, joka toi useita lisätontteja ja jonka ansiosta kadut saatiin pääasiassa jatkettua suorissa linjoissa.
Kaupunia rakennettiin etupäässä kuiville pelloille ja niityille, mutta mukaan
mahtui myös kosteita seutuja, jotka eivät olleet haluttuja asuinpaikkoja.
Aluksi nämä märemmät seudut olivat kokonaan vailla asutusta tai hyvin har
vaan asuttuja. Purot ja ojat virtailivat vapaasti omia reittejään tonttien halki ja
katujen poikki. Sinne tänne oli rakennettu siltoja ja rumpuja. Suuri puro, joka
on merkitty paikkakunnan vanhimpiin tiluskarttoihin, virtaili vanhaa uo
maansa kaupungin rajojen ulkopuolella, eikä se vielä Ruotsin vallan aikana
aiheuttanut ongelmia. Pohjoisosassa kulkevat purot ja suuret lammikot sen
sijaan aiheuttivat varsinkin sateisina aikoina paljon vaivaa. Nämä ei-toivotut
vedet laskivat pääasiassa suureen lännestä itään virranneeseen ojaan, joka pa
peritehtaan kondalla yhtyi koskeen. Tämä oja haittasi mm. pääsyä polttimol
le 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 lukuunottamatta mitenkään valtava: ihmiset hyppivät ojan
yli.35
Tampereen työväestön asuinolot poikkesivat muista suomalaisista kaupuneista ainakin kahdelta osin: Tampereella oli käytössä yhteiskeittiöt ja yhteisäymälät. Kummatkin olivat taudinaiheuttajien leviämisen kannalta suoras
taan ihanteellisia ...
Väinö Voionmaa kertoo Tampereen historiassa, miten Tampereen asuk
kaat kärsivät “suurta haittaa” likaisista lätäköistä, vesiperäisistä maista ja
muista vastaavista ongelmista, mutta vasta “huutava hätä” sai heidät suunnit
telemaan maanalaisen viemärilaitoksen. Vuosina 1857 ja 1862 yritettiin pa
rantaa Läntisen- ja Puutarhakatujen risteyskohdasta likavettä paperitehtaan
rantaan johtavaa ikivanhaa laskuojaa, mutta huonoin tuloksin. Tämä kau
pungin pahin “lammikkoseutu” säilyi samanlaisena uudistustöistä huolimat
ta.
Vuonna 1866 kaupunkiin valittiin terveyslautakunta, joka nimettiin ajan
henkeen sopivasti raittiuskomiteaksi. Tämä ns. raittiuskomitea ryhtyi pohti
maan terveydellisten olojen parantamista. Komitea teki merkittävää työtä
terveystilanteen parantamiseksi.
Sanomia Tampereelta 31.7.1866 kuvailee komiteaa seuraavasti:
’’Kaupunkilaiset olivat tämän kuun 23. p. maistraatille kutsutut koko
ukseen, jossa päätettiin raittiuslautakunnan asettaminen ja valittiin sen jä-
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35 Voionmaa 1903, s. 141-146.
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seniksi, paitsi kaupungin molemmat lääkärit, joista Tohtori Idman esi
mieheksi, seuraavat henkilöt, yksi kustakin kaupunginosasta: Aptekari
Serlachius, Aptekari Granberg, Kauppias Enqvist, Värjäri Liljeroos ja
Kauppias Hilden.
Komitean tarkoituksena on saada selkoa kaikista yleistä, raittiuden tilaa
koskevista tehtävistä ja sitte kaupunkilaisille esitellä keinoja niiden paran
tamiseksi. Ensimmäinen tästä kohtaava kysymys on tämä: onko tällainen
lautakunta tarpeellinen, samoin kuin tätä tointa seuraavat kulutkin? Ko
kemus 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 muu
tamista 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 mandollinen 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, mi
hin 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 tart
tuvan niihin, jotka ovat huonoissa varoissa, asuvat ahtaissa ja nihkeissä
huoneissa ja elävät kehnosta ja ravitsemattomasta ruuasta. Meidänkin
kaupungista voisi mainita useita vesiperäiselle asemalle raketuita ja ahtaa
seen asutuita taloja, joissa täällä liikkuvat taudit, viimeksi kuumetauti tänä
vuonna, erinomattain ovat majailleet.

Kuva 2.7

’’Vesihuolto” , eli käyttöveden kantamisen eri tarkoituksiin ja jätevesistä huolehtiminen ennen
vesilaitosta kuului pääosin naisten ja lasten tehtäviin (TMKA).
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Ilma, jota hengitämme, on terveydelle miltei painavin. Ilman puhdis
tukseksi on ilman veto tarpeellinen, mutta yhtä painavaa on,että aurinko
ja päivänvalo pääsevät asuinhuoneisiin, samoin kuin vesiperäistä maata
kin kuivamaan. Tampere on kahden ison veden välissä. Siitä syntyy alitui
nen ilmanveto, joka kaiketikin on ollut voimallisena esteenä kulkutautien
aivan suurelle levenemiselle täällä.
Muiden maiden esimerkit antavat meille tässä niin kuin niin monessa
muussakin kohdasta terveellisiä opetuksia. 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 men
neet. Vilutauti, kuumetauti, sekä kuppa ovat sellaisia tautia, joiden ylei
sempää 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 terve
yden edesauttamiseksi siellä on ryhdytty, tehneet tämän kohdan ihan toi
seksi. Euroopan maista suurissa kaupungeissa kuolee nyt enemmän väkeä
kuin Lontoossa. Pääkaupungin tässä suhteessa niin onnelliset kohdat
ovat kehoittaneet tutkintoihin muissakin osissa Englantia, ja laki on vah
vistettu, joka määrää, että kuolevaisuuden jossakin paistumasta muuta
mana vuonna keskimäärin ollen suurempi 23 tuhannelta hengeltä, syytä
siihen tarkemmin tutkitaan. Tällaisten terveyden toimen hedelmistä tah
domme 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 tul
tua Englantiin, kuoli edellisessä kaupungissa ainoasti 10, mutta jälkimäi
sessä 2 000 henkeä, muita samanlaisia esimerkkiä myös Englannista lau
sumatta.
Että raittiuskomitea on valittu, sepä jo on askel parempaa kohden. Pi
kaisia ja silmiinpistäviä seurauksia sen vaikutuksesta älköön kukaan odot
tako, ne tulevat kuin ehtivät, mutta raittiuskomitea on tehnyt paljon saa
tuaan yleisön siihen vakuutukseen, että paljon löytyy muutettavaa ja pa
rannettavaa. Tällainen vakuutus yleisöllä pitäisi myös olla raittiuslauta
kunnan vahvin tuki, niin että jokainen suosiolla noudattaisi sen muistu
tuksia. Tässä kohtaavissa vastuksissa emme saa muistella ainoasti itseäm
me, vaan erinomattain pienoista nyt kasvavata sukua, johon laiminlyön
neistä raittiuden toimesta syntyneet vahingolliset seuraukset sattuvat
enemmän kuin täysiikäsiin ihmisiin.”36
Viemäriojat seurailivat tonttien vieriä ja katujen varsia_______________
Lautakunta ryhtyi heti ”ruokontatoimiin” mm. Lontoon rohkaisevan esi
merkin innoittamana. Ensimmäisenä kohteena olivat kaupungin ojitukseen
liittyvät asiat. Vuodelta 1866 peräisin olevasta “raittiuskomitean” kertomuk
sesta “kaupungin ojituksesta” saadaan kuva kaupungin viemäreistä ja ojista.
Kehitystä ei ollut juuri tapahtunut pariin sataan vuoteen. Kaupungin perus
tamisen jälkeen määrättiin entiset vapaana virranneet ojat kulkemaan pitkin
tonttien rajoja katurumpuja ja rakennusten alituksia hyväksikäyttäen. Sa
mainen komitea esitti mietinnössään viemäriverkoston rakentamista kauunkiin. Komitea vetosi siihen, että lavantauti raivosi pahimmin kaupungin
uonoimmin ojitetulla alueella, “lammikkoseudulla”.
Raittiuskomitea totesi paljon epäkohtia tutkiessaan kaupungin terveyden
tilaa (pääkohdat lueteltu ohessa) ja teki myös ehdotukset niiden
korjaamiseksi.
“Raittiuskomitean ehdotuksen johdosta päätti porvaristo tammikuun
30. p. että Maistraatti kaupungin kustannuksella antaisi insinöörin kautta
tasamitata kaupungin sekä kaupungin laajentamiseksi ehdotellun maan ja
sitte tehdä arvio, millä tavalla ja kuinka suurilla kustannuksilla vesi johda
tettaisiin kaupungista ja siihen sattuvasta maasta, jónica jälkeen porvaristo
ja talonomistajat siitä vielä kuultaisiin. Jos yksityiset talonomistajat, kau-
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pungin yleisen vedenjuoksun järestämisen jälkeen, eivät taloistansa joh
dattaisi vettä näihin juoksuihin eivätkä täyttäisi pihoja, niin Maistraatti 20
markan sakon uhalla pakoittaisi vastahakoisia velvollisuuttansa täyttä
mään.
Uusille tontille kaupungissa ei saisi rakentaa, ennen kuin pihat ovat täy
tetyt ja vedenjuoksu niin järjestetty, ettei vesi seisahdu rakennusten alla,
josta rakennusneuvomiesten tulee pitää tarkka vaari. Asuinhuoneuksille
niillä raittiuslautakunnan ehdotuksessa luetelluilla tontilla, joissa tervey
delle vahingollisia asuinhuoneita, naulattaisiin läktilevy päällekirjoituk
sella ’’Terveydelle vahingollinen asumus”, jota levyä asianomaiset 50 mar
kan sakon naastolla kiellettäisiin ottamasta pois, ennenkun ovat todeksi
näyttäneet, että huoneet ovat terveyden suhteen parannetut, jonka ohesta
talonomistajia varotettaisiin pitämään vaaria, ettei huoneissa asuisi liika
määrä väkeä eikä ilmanvaihdatusta vesiperäisissä kellareissa, eritenkin
lämpösempänä vuodenaikana, laimin lyötäisi.

Kuva 2.8

’’Raittiuskomitea”, joka selvitteli Tampereen terveysoloja, koostui pääasiassa kaupungin
silmäätekevistä. Kuvassa kunnallismieniä 1860-luvun alussa. Seisomassa R.J. Granberg
(1823-1884), J.Hilden (1817-1891), A.F.Gefvert (1821-1881) ja Simon Kuhlberg (18101867). Istumassa Brander, pormestari Sacklén (1789-1866) ja V Brander (1819-1877)
(TMKA).
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Raittiuskomitean toteamia
puutteita:
1. Puuttuva eli vaillinainen vedenjuoksu. Sellaisia vajavaisuuk
sia tavattiin 59 talossa sekä vialli
nen ja vaillinainen ojittamisen vetesissä paikoissa, eritenkin uuden
kaupungin länsipuolella, josta
vesi juoksee kaupunkiin ja suurien
sateitten sattuessa saattaa pihat
tulville, jonkatähden raittiusko
mitea katsoi soveliaaksi, että vesi
johdettaisiin kaupungin ulkopuo
lella joko Näsijärveen tahi Pyhä
järveen ja kaikki valtaojat tehtäi
siin niin suoriksi kuin mahdollis
ta.
2. Siistittömyys ja puuttuva pi
hojen ja palokatujen ruokko, joita
puuttuvaisuuksia tavattiin enem
män kuin 30 talossa ja sikoläättiä
12 talossa.
3. Terveydelle vahingolliset
asuinhuoneet. 16 taloa havaittiin
sellaisiksi.
4. Asukkailla liian täytetyt
asuinhuoneet
5. Vesiperäiset kellarit
6. H uonosti laaditut ja siistittömät sontaruumat, jotka yleensä
havaittiin siistittömiksi ja ruokot
tomiksi.
7. Saunat. Niiden joukossa ta
vattiin muuan sauna talosta n:o
19 erinomaisen siistittömänä.
8. Kaivot. Näitä on kaupungis
sa joka talossa kumminkin yksi ja
muutamissa kaksi ja vieläpä kol
mekin.
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 lum ppu
jen pesusta ja vaalennusaineista
sekä Kaasulaitosten ruupuista.
Siitä syystä on komitea pitänyt
hyvin tärkeänä, että parannuksia
näistä kohden toimitettaisiin ja
myös tehnyt ehdotuksia asiasta...

Sontaruumat ovat kuivina pidettävät ja sitä varten pohjalle pantava
multaa, sahajauhoja, halkoja tahi muita aineita, jotka imevät märkyyden,
sekä suurempain likaioukkojen estämiseksi 20 markan sakon uhalla tyh
jennettävät viimeistäKin kesäkuun 1 p. joka vuosi, jonka jälestä sontaruumille on piroitettava kalkkia eli vihtrillivettä, jossa on naula vihtrilliä kah
deksalla kannulla vettä, tahi muulla saastutusta poistavalla aineella. Kaikki
kaivot, joista otetaan vettä juotavaksi eli ruuanlaittoon, ovat vähintäkin
joka kolmas vuosi perattavat, joista palomestarien tulee pitää huoltaja up
piniskaisuuden sattuessa sitä Maistraatille ilmoittaa. 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.”37
Kuten lainauksesta huomataan, oli komitean tekemä selvitys varsin perin
pohjainen. Kaupungin talot ja pihat tutkittiin ja puutteet ja korjausehdotuk
set kirjattiin ylös. Kaikki tämä tähtäsi kunnollisen viemäröinnin järjestämi
seen ja sitä kautta yleisen terveystilanteen parantamiseen. Myös puhtaanapi
dosta annettiin tarkat määräykset. Vuonna 1867 porvaristo päätti ehdotuk
sen mukaisesti ryhtyä toimiin viemäriverkon suunnittelemiseksi. Katovuo
det kuitenkin lykkäsivät asiaa, kuten vesijohtosuunnitelmiakin, ja maanpunnitus vei aikaa. Vuonna 1873 valmistui sitten maanmittarin laatima suunni
telma, jonka mukaan avattaisiin kaksi viemäriä: avoviemäri Mustalahden to
rilta pitkin Esplanadia ja Rantakatua Nalkalan torin rantaan ja toinen maan
alainen viemäri Puutarhakadun takaa Itäistäkatua pitkin Laukontorin avo
naiseen ojaan saakka.
Vuonna 1875 viemärisuunnitelmia tehtiin taas. Ehdotettiin, että putki kul
kisi Kauppakadulta tontin nro 135 läpi yli Hämeenkadun sekä "sittemmin
pitkin palokatua yli Hallituskadun vastaantulevaan avoimeen viemäriojaan”.
Asiaa pohtinut valmistelukomitea esitti : ”Afloppskanal” eli Viemärikanaali
-otsikolla, että
’’Kyseessäoleva viemärijohto pitää rakentaa insinööri Ahlbergin ehdotuk
sen mukaan kiilakivistä (kilad sten), jolloin sen kestävyys siten saadaan kieltä
mättä moninkertaiseksi, kieltämättä kiilakivien käytöllä saavutettava lisään
tynyt kestävyys moninkertaisesti korvaa nousseet kustannukset. Koska raha
varat tällä hetkellä eivät anna myöden koko rännin toteuttamista yhdellä ker
taa, 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, ehdo
tammekin, että muun putken rakentaminen jätetään toistaiseksi. Siten nyt
käsillä oleva työ lienee aloitettava tulevana keväänä, ... urakoitsija hankkii
tarvittavat materiaalit, kiilakivet, soran ia sammalen ja valiokunta ehdottaa,
että työ annettaisiin urakalla jollekkin nenkilölle, jolla on asiantuntemusta.
Tampereella 10. Elokuuta 1875, Valmistelukomitean puolesta L.J. Hamma
ren.”38
Vasta seuraavana vuonna 1876 ryhdyttiin rakentamaan viemäreitä, pääasi
assa vuoden 1873 viemärisuunnitelman mukaan. Vuoden 1880 kartassa kau
pungissa oli kolme pääviemäriä:
1. vanha paperitehtaalle laskeva viemäri, 2. itäisen kadun viemäri, jolla oli
Kauppakadulta tuleva sivuhaara ja kaksi suuhaaraa Laukontorin tienoolle
sekä 3. Esplanadin - Rantakadun viemäri.
Hygieniaan tällaiset muutokset eivät juuri parannusta tuoneet. Voionmaa
toteaakin, että tämä viemäriverkko ei riittänyt mitenkään kaupungin tarpei
siin ja se oli vielä puutteellisesti rakennettu. Paineita kaupungin viemäriver
kon kehitykselle asetti myös valtio: vuoden 1879 terveydennoitoasetuksen
mukaan kaupungin oli laadittava kymmenen vuoden kuluessa asutusta vas
taava viemänsuunnitelma. Kaupungin hallinnossa viemäröinnin puutteiden
aiheuttamat ongelmat ja valtion vaatimukset otettiin vakavasti: aina 1880luvun alusta lähtien terveydenhuoltolautakunta toistuvasti kehotti kaupun
kia laajentamaan ja parantamaan likaviemärilaitosta.39
37 Tampereen sanomat 5.3.1867.
38 TKA, Valt.ptk.18.8.1875 C:1 1.
39 Voionmaa 1903, s.558-560.
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3. Ensimmäinen vesilaitos
ja viemärilaitos
Teksti: Petri Juuti

Kuva 3.1

Laukontori oli 1800-luvussa vilkas kauppapaikka. Torilla on nähtävissä kaksi valitettavasti
katukuvasta hävinnyttä rakennusta: vasemmalla pisoaari, varhainen “vesivessa” ja oikealla
yleinen vesipiste, josta niin ihmiset kuin hevosetkin saivat ilmaiseksi vettä. Se oli ns. vapaaposti, joka oli kytketty matalapaineiseen vesijohtoon (TMKA).
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Vuonna 1881 antoi läänin kuvernööri usein toistuvien tulipalojen ja kau
pungin kaivoveden huonon laadun vuoksi määräyksen perustaa vesijohtolai
tos Tampereelle. Samana vuonna ryhdyttiin rakentamaan kaupungin asetta
man vesijohtokomitean suunnittelemaa matalapaineista vesijohtoa. Suunni
telman mukaan vesijohto vedettiin Mältinrannasta Laukontorille. Vesijoh
dosta vedettiin useita sivuhaaroja eri vedenottajille.
Aamulehti 19.4.1882 käsitteli vesijohtoesitystä laajasti:
’’Läänin herra kuvernööri lähetti huhtikuun 21 p. 1881 maistraattiin
kirjoituksen, jossa herra kuvernööri esitti vesijohdon tarpeellisuutta kau
punkiimme. Sama kirjoitus tuli sittemmin kaupungin valtuutettuin tut
kittavaksi ja herrat valtuusmiehet kokouksessaan kesäkuun 8.1881 asetti
vat komitean asian lähempää selvittämistä ja ehdotuksen tekemistä var
ten. Komitea antoi viime maaliskuun 12 päivänä siitä lausuntonsa, jossa
tästä teemme lyhennellen muutamista otteita.
Ennen tehtyjen ehdotusten mukaan on komitea toimittanut maakuoren puhkomisia pitkin Kuninkaankatua ja Polttimokadun pohjoispuolella
ja tällaisten tutkimusten nojalla nähnyt n.s. Mältinrannan vesijohdon so
veliaimmaksi alkukohdaksi, joten valtaputki tulisi menemään pitkin Ku
ninkaankatua ja sivuputket Puisto-, Kauppa-, ja Rantakatua myöten. Tä
män ohessa yhdistyy komitea siihen mielipiteeseen, että valtaputki on
tehtävä niin suureksi, että se voi antaa 400 kannua vettä minuutissa, ja pit
kin Puisto-, Kauppa- ja Rantakatua johtuvat sivuputket 80, 100 ja 160
kannua minuutissa. Sattuvissa valkeanvaaroissa palotoimen tarpeen täyt
tämiseksi esittää komitea, että kaksiputkinen vedenviskaaja toimitettai
siin 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.... Valtaputki johdetaan
Mältinlahdesta kuuden jalan syvyydelle veden matalimmillaan ollessa ja
yhtä syvälle pitkin matkaa kadusta lukein, ja rannasta aikain suljetaan se
visusaumaisilla seinillä eli upotearkulla, joka on täytettynä rouhitulla ki
vellä, ja soveliaalla paikalla kanavakaivoksesta suljetaan sementistä teh
tyyn graniittiseinään, joille paikoille kraanat laitetaan. Sivuputkiin pitkin
Puisto-, Kauppa- ja Rantakatuja otetaan ja mainitun laatuisia torvia, joi
den keskiö tekee 3 V2, 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 arvi
oilta kuulee nousevan 50 000 markkaan, vastaa kaikista tapauksista mel
koisesta määrästä vesijohdolla autettavaksi aiottua tarkoitusta - ei komi
tea ole epäillyt lausua ajatustansa siihen suuntaan, että vesijohdon saami
seksi 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 joh
dettu on. Mutta kun kaupunginjohto- eli viemäriojat ovat Kuninkaanka
dun 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, oaottain näiden laittamista kaupungin arkkitehdin toimella,
puolustaa ainoastaan väliaikaisten vedenottopaikkain asettamista.
Vesijohtotöiden yhteydessä olevain menojen suorittamiseksi esittää ko
mitea, että vesijohtoranastossa säilytetyt 20000 markkaa etupäässä käy
tettäisiin ja Tampereen vähittäismyynti- ja anniskeluyhtiön voittovaroista
viime vuodelta lisäksi 1500 markkaa...
...katsoo komitea tarpeelliseksi ja toivottavaksi, että kaupungin valtuus
miehet keisarilliselta senaatilta anoisivat lupaa saada kaikki vesijohdon ai-
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nekset tullitta maahan tuoda, joten kaupungin olisi huokeampi täytän
töön panna tämä kallis, mutta tarpeen vaatima työ.”40
Urakoitsijana hankkeessa toimi sama Robert Huber, joka oli johtanut H el
singin vesijohtolaitoksen rakennustöitä. Vesijohdon imuputki oli tehty puus
ta ja varsinainen pääputki harkkoraudasta, eikä puusta, kuten muutamissa
tutkimuksissa on mainittu, ja sen pituus oli 2150 jalkaa eli noin 650 m. Joh
dosta vedettiin haara Keskustorilla vieläkin sijaitsevalle suihkulähteelle. Työt
kestivät keväästä 1882 saman vuoden joulukuun 13.päivään asti, jolloin
vesijohto tarkastettiin ja hyväksyttiin 41
Keskeisenä tavoitteena hankkeella oli, kuvernöörin määräyksen lisäksi, ko
hentaa paloturvallisuutta sekä huono kaivovesi.
Vesijohto sai vetensä Näsijärvestä, Mältinrannasta, josta jo aikaisemmin oli
otettu vettä eri yhteyksissä. Johdossa virtasi vesi 130 jalan mittaisen puutorven kautta muurattuun kaivoon. Kaivosta vesi juoksi ns. kangas-siilin läpi
putkijohtoon. Harkkorautainen putki oli laskettu vähintään kuusi jalkaa sy
välle maahan. Sisämitaltaan 10 englannintuumainen putki kulki Kuninkaan
katua Kauppakadulle saakka (2150 jalkaa=650 metriä) ja sieltä kuusituu
maisena Kauppatorille (570 jalkaa). Tehtailija Wv. Nottbeck lahjoitti 7000
silloista markkaa suihkukaivon rakentamiseen Kauppatorille. Suihkukaivon
valmistuttua vesi johdettiin siitä pois lasitettujen 8-tuumaisten putkien kaut
ta Hämeenkadun alla olevaan viemäriojaan. Vedenjuoksu voitiin sulkea joh
don päässä olevasta kraanasta. 42
Vesijohdossa oli seitsemän vedenottopaikkaa eli palopostia, joihin voitiin
liittää esim. paloletkuja, ja lisäksi oli palokaivo vanhan Postikonttorin kohKuva 3.2

Myös pyykki pestiin kosken rannalla. Ennen vesijohtoa talvella jäähän hakattiin avantoja
juoma-, palo- ja pesuvettä varten (TMKA).

40 AL 19.4.1882.
41 Vuosikirja 1883, s.32; Turpeinen 1995, s.229.
42 Vuosikirja 1883, s.32-33.
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dalla Pumpulitehtaankadun kulmassa. Nämä vedenottopaikat pidettiin sul
jettuina, ja niitä käytettiin ainoastaan tulipalojen sattuessa. Postien ja palokai
von avaimia säilytettiin palopostien viereisissä taloissa, lisäksi avaimet oli pa
lovartijoilla sekä palopäälliköllä. Turvallisuussyistä kaikki avaimet olivat sa
manlaisia. Talojen haltijat eivät saaneet korvausta palopostien asettamisesta
talojensa viereen. 43
Paitsi tulipalon sammuttamiseen, tarvittiin vettä tietysti myös jokapäiväi
siin tarpeisiin. Palokunnan ruiskuhuoneen vieressä olikin vedenottopaikka.
(Kuva 3.6) Vesi tähän kaivoon tuli Kauppakadulta Raastuvantontin halki
kuusituumaista putkea pitkin.44 Pumppukaivosta sai vapaasti hakea vettä, eli
se oli ns. vapaakaivo.
Puutarhakadun ja Kuninkaankadun kulmaan rakennettiin haaraputki vesi
johdon myöhempää laajentamista varten. Vesijohtoa olisi jatkettu Puutarhakatua pitkin Esplanadille päin. Samoin varauduttiin verkon laajentumiseen
Kuninkaankatua pitkin kaupungin eteläiseen osaan rakentamalla haaraputki
Kuninkaankadun ja Kauppakadun kulmaan.45
Vesijohdon hoitamisesta päätettiin kaupunginvaltuustossa 27.9.1882.
Tässä varsin seikkaperäisessä päätöksessä vesilaitos eli ’’vesijohtolaitos” ku
ten sitä tuolloin nimitettiin, alistettiin kaupungin Rahatoimikamarin alai
suuteen rakennustöiden päätyttyä. Ilmoitukset sivujohtojen liittämisestä
pääjohtoon tuli myös tehdä Rahatoimikamariin. Nämä ns. talojohdot mää
rättiin tehtäväksi talonomistajan kustannuksella. Talojohtojen kautta ”husholli-tarpeisiin” tulevasta vedestä määrättiin maksuksi 20 silloista markkaa
koko tontilta ja 15 markkaa puolelta tontilta. Lisäksi perittiin 15 markan lisä
maksu, jos talossa harjoitettiin veden lisäkulutusta aiheuttavaa liiketoimin
taa. Esimerkkinä lisämaksunalaisista liikkeistä mainittiin apteekit, ravintolat,
karvarin- eli värjärinliikkeet, oluenpano, tislaus, kivennäisvesitehtaat ja sau
nat. Lisämaksu oli tonttikohtainen, eli jos tontilla oli useampia liikkeitä, pe
rittiin vain yksi lisämaksu. Maksut määrättiin vahvistettavaksi 25 vuodeksi.46
Lisäksi kaupunginvaltuuston päätöksessä määrättiin, että maksutonta vet
tä sai ottaa tynnyrillä, tiimillä ja ämpärillä yleisestä vedenottopaikoista, ns.
vapaaposteista. Myöskin katujen pesuun käytetty palopostivesi oli maksu
tonta. Vuonna 1884 tällä ns.’’Vanhalla vesijohdolla” oli 9 tilaajaa, eli talojohtoja oli tämä määrä. Seuraavana vuonna määrä kasvoi vain yhdellä, mutta
1886 vesijohdolla oli jo 13 tilaajaa. Seuraavana vuonna määrä kasvoi taas
vain yhdellä, samoin sitä seuraavana vuonna. Vuonna 1889 oli ’’Vanhalla ve
sijohdolla” varsinainen kasvuvuosi, koska vuoden lopussa sillä oli jo 38 tilaa
jaa.47
Vaikka vanhan vesijohdon tilaajamäärä kasvoi jatkuvasti, kasvoi myös sii
hen kohdistunut kritiikki. Aamulehti otti selkeän kannan uuden vesilaitoksen
rakentamisen puolesta. Olemassaolevan vesijohdon puutteet tulivat peruste
luineen hyvin esille asialle omistetussa pääkirjoituksessa.
’’Hyvän veden merkitystä terveydellisessä suhteessa aletaan jotenkin
yleisesti käsittää ja uskoa. Vaan yhtä helppoa, kuin tämän tiedon levittä
minen, ei ole hyvien vesipaikkain löytäminen kaupungissa, jossa kaivoi
hin pyrkii tulvaamaan vesiä, joihin on sekottunut kaikellaisia likaisia ai
neita. Pari vuotta sitten saatiin kyllä kokea, mitä kaivo, jossa vesi ei ole
puhdasta, voi saada aikaan, kunparilla kolmella korttelilla makasi sadoit
tain ihmisiä kuumetaudissa. Tehdyt tutkimukset ovat kyllä osoittaneet,
että kaupungissa vielä on kaivoja, joiden vesi kelpaa juomavedeksi, vaan
samasta tutkimuksesta on näkynyt, että paljon on Kelvottomiakin kaivoja,
joiden vesi ei kelpaa muuksi kuin lian puhdistajaksi ja tulen sammuttajak
si. Näiden kaivojen luku lienee vuosivuodelta lisääntymässä eikä ole takei
ta siitä, ettei kaupungin laajetessa niihinkin kaivoihin, joissa nyt on kelvol
lista vettä, rupee epäterveellisiä aineksia ilmestymään. Jokapäiväisessäkin
käytännössä ovat siis kaivot epäluotettavat ja luotettavamman vesipaikan
tarve tuntuva, vaan vielä kelvottomammat ovat kaivot esim. valkeanvaaran sattuessa. Silloin riippuu sammutuksen onnistuminen pikaisesta ve43
44
45
46
47
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Vesi- ja
viemärilaitos
valmistuvat:
-1881 antoi läänin kuvernööri
usein toistuvien tulipalojen ja
kaupungin kaivoveden huonon
laadun vuoksi määräyksen perus
taa vesijohtolaitos Tampereelle.
Samana vuonna ryhdyttiin raken
tamaan kaupungin 11.6. asetta
man vesijohtokomitean suunnit
telemaa matalapaineista vesijoh
toa. Suunnitelman mukaan vesi
johto vedettiin Mältinrannasta
Laukontorille. Vesijohdosta ve
dettiin useita sivuhaaroja eri vedenottajille. Urakoitsijana toimi
R. Huber.
-1882
Matalapainelaitoksen,
ns. vanhan vesijohtolaitoksen, ve
sijohtotyöt kestivät keväästä 1882
saman vuoden joulukuun 13.päi
vään asti.
- 1882 kaupunginvaltuuston
päätöksellä “vesijohtolaitos” alis
tettiin kaupungin Rahatoimika
marin alaisuuteen.
-1882 insinööri Bergbomin ja
arkkitehti Caloniuksen esitys val
tuustolle: suunnitelma kosken
länsipuolisen kaupungin tarpei
siin tarkoitetun viemärilaitoksen
rakentamiseksi. Insinööri C.O.
Heleniuksen suunnitelma viemä
rien rakentamiseksi.
-1883
Kaupunginarkkitehti
Caloniuksen ja insinööri C.O.
Heleniuksen suunnitelma itäpuo
lisen kaupungin viemäröimiseksi.
-1887 valtuusto päätti ryhtyä
viemärilaitoksen rakennuttami
seen. Tätä varten asetettiin erityi
nen rakennusvaliokunta
-1890 C. Hausen laati uuden
pumppaukseen perustuvan suun
nitelman, joka myös toteutettiin.
-1892 viemäri ulottuu jo Amu
riin saakka.” Vanhalla vesijohdol
la” 75 tilaajaa.
-1894 viemäriverkon pääosa
valmis.
-1895 Hausenin suunnitelma
hyväksyttiin kaupungin elimissä
vasta vuonna 1895.

den saannista, vaan kaivosta ei mitenkään voida tynnöriä eikä tiinua pikai
sesti täyttää. Verraton hyöty onkin sentähden tällaisissa tilanteissa vesi
johdosta, etenkin siellä missä se on rakennettu niin, että nostaa veden korkeimpainkin rakennusten yläosiin. Vesijohtotorveen pistetty letku toimit
taa 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.
Mutta semmoisenaan ei kaupunkimme vesijohto ajan pitkään voi tyy
dyttää tarvettä, jonkatähden on parasta ruveta ajoissa miettimään, 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 Näsijär
ven pinnan korkeudesta syntyy, josta syystä tämä voima kaupungin ylä
osassa 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 aikana 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 rakennuk
sia 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 pur
kaa jätteitään vesijohdon tienoille. Perunankuoria saadaankin ajoittain oi
kein tuntumaan asti vesijohdon veden mukana...
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
Mustanlahden kallio on. Verrattain vähällä vaivalla saa siihen kylliksi tila
van säiliön, joka kaupunkiin katsoen on riittävän ylhäällä. Veden nostami
nen säiliöön ei myöskään matkan lyhyyden vuoksi tule erittäin rasittavak
si, etenkin jos pumppua käyttävän koneen annetaan käyttää sen ohessa jo
takin muuta laitosta. Tästä säiliöstä voitaisiin sitten johtaa vesi kaikkialle
kaupungissa länsipuolella koskea sekä jostakin soveliaasta paikasta kosken
alitse Kyttälän puolelle.
Kaupungille tulisi kyllä työlääksi näin suurien yleisten rakennusten ai
kana käyttää omia varoja niin suuremmoiseen yritykseen, vaan luullak
semme olisi rahoja edullisilla maksuehdoilla saatavina lainaksi kaupunki
en yleiseltä paloapuyhtiöltä. Toivomme piankin olevamme tilaisuudessa
julkaisemaan summittaisen arvion tämmöisen laitoksen maksusta, joka ei
suinkaan nouse niin korkeaksi, ettei sitä voitaisi rakentaa, jollei vaan tilai
suutta rahojen saamiseen jätetä käyttämättä. On nimittäin luultava, että
Oulun esimerkkiä rahojen lainaamiseksi kaupunkien paloapuyhtiöltä tu
levat muutkin kaupungit seuraamaan.”48
Kirjoituksessa tyrmätään varsin selkeäsanaisesti gravitaatiojohdon laajen
taminen. Varsinkin palo turvallisuusnäkökohdat sekä veden laadullinen pa
rantaminen puolsivat Aamulehden mukaan paineistetun vesijohdon ja -säili
ön rakentamista. Myös uusien keskustan kerrostalojen paloturvallisuusnäkökohdat ja talousveden saanti oli huomattu. Vaikka rahaa todettiin kaupungil
la olevan niukasti, pidettiiin mahdollisena saada lainaa rakennuskustannuk
siin kaupunkien yleiseltä paloapuyhtiöltä, joka perustettu vuonna 1832.
Vuonna 1890 Helsingin kaupungin vesilaitosinsinööri C. Hausen laati uu
den pumppaukseen perustuvan suunnitelman, joka myös myöhemmin to
teutettiin. 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. Tun
tuva haitta on siitäkin, että johdon suu on paikassa, johon ylipuolella ole48 AL 25.4.1889.
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vasta viinapolttimosta laskeksen kaikenlaista roinaa, perimäin 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 - johon
muistaaksemme kuuluvat herrat: kaup.Fr.Sumelius, arkkit. O. Schreck,
insin. Munsterhjelm, kaup. O. Selin ja raken.mestT. Leander - 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 sentähden kaupungin valtuusmiehille,
että insinööri Hausen Helsingistä kutsuttaisiin tänne tutkimaan olisiko
Mustanlahden kallio sopiva vesijohtolaitokselle vai tarvittaisiinko hakea
joku muu sitä soveliaampi paikka. Valtuumiehet hyväksyivät tämän esi
tyksen ja määräsivät 1 000 markkaa tuollaisen tuddmuksen toimittamista
varten.
Saatuansa esityksensä siten hyväksytyksi ryhtyi valiokunta heti toimeen
saadaksensa ehdottamansa ammattimiehen kaupunkimme asemaa ja tä
käläisiä paikallissuhteita tutkimaan. Ja niinpä onkin insinööri Hausen
täällä jo käynyt ja tuon pyydetyn tutkimuksen suorittanut; täydellinen
loppuehdotus on hänellä nyt paraikaa tekeillä.
Vaikkei insinööri Hausenilla vielä olekkaan ehdotustaan Tampereen
kaupungin vesijohtoa varten lopullisesti valmiina emmekä siis vielä tiedä
erityiskohdin kertoa minkälaisen varsinainen ammattimies ehdottaa kau
punkiimme aijotun uuden vesijohdon tehtäväksi, että se olisi ajan- ja tar
koituksenmukainen, niin sen verta kuitenkin jo tiedetään, ettei nra H. tulKuva 3.3

Viinanpolttimo Mältinrannassa aiheutti laatuongelmia matalapainelaitokselle, kuvassa
polttim on jyvämakasiini. Samalla paikalla on jo 1700-luvulla ollut viinatehdas (TMKA).
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le ehdottamaan Mustanlahden kalliota uuden vesijohdon säiliöpaikaksi.
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 kaupun
kia, ja sehän on juuri nykyisen vesijohdon päävikoja. Toisin olisi asian lai
ta, jos säiliö perustettaisiin jonnekin Pyynikin harjulle, sillä sieltä olisi
helppo saada veden nousemaan kaikkialla kaupungissa niin korkealle kuin
vaan tarve vaatii.
On siis odotettavissa, että Pyynikin harju, eikä Mustanlahden kallio, eh
dotetaan säiliöpaikaksi uuteen vesijohto rakennelmaan.
Toisena tärkeänä kysymyksenä vesijohtoa parannettaessa on: mihin si
joitetaan puhdistus- ja pumppulaitos? Näille laitoksille tullee hra H. tie
tääksemme 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
Puutarhakadun itäpäähän ja siitä alkaen sitten mainitun kadun alitse säili
öön Pyynikille. Näin ollen olisi puheena oleva vesijohto niin asian- ja tar
koituksenmukainen, 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 erit
täin edullisessa asemassa, koskapa vesi Näsijärvessä, josta sitä tietystikkin
otetaan, on jo sinäänkin, puhdistamattomana, harvinaisen puhdasta niin puhdasta, että helsinkiläisten on toisin ajoin pakko käyttää vesijohKuva 3.4

Viinanpolttimon päärakennus sijaitsi Porin radan ja Näsijärven rannan välissä. Viinavarat
olivat merkittävä tulonlähde ja niillä rahoitettiin myös korkeapaineisen vesilaitoksen töitä
(TMKA).
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dostaan vettä, joka puhdistettuna on Näsijärven puhdistamattomaan ve
teen verraten paljon huonompaa, likaisempaa. Koska lukijoitamme hu
vittanee nähdä mitkä arvosanat Näsijärven vesi tutkittuna on saanut, pai
natamme tähän tohtori Ossian Aschanin, Helsingistä, siitä antaman to
distuksen. Vertauksen vuoksi panemme aina rinnalle sulkumerkein sisään
numerot, mitkä osottavat Helsingin vesijohdon veden laadun, lisäämällä
kuitenkin, että siellä käytetty vesi toisin ajoin tosin on puhtaampaakin.
Tämän perustuksella on puheenaoleva vesi, joka sitä paitsi on kirkasta,
ainoastaan hyvin vähän kellertävää, ilman minkäänlaista eri makua tai ha
jua, harvinaisen puhdasta luonnollista vettä. Ne orgaaniset aineet, mitkä
siinä tavataan, ovat, kuten tutkimus on osottanut, laadultaan kasvikuntaan kuuluvia, jonka vuoksi ne eivät mitenkään vaikuta veden kelpaavaisuuteen, vaikka niitä, lukuun nähden, siinä koko lailla löytyykin.’ 49
Tästä pitkän aikavälin suunnitelmasta kerrotaan myöhemmin. Vai Idea
suunnitelmia tehtiin, oli niiden toteutuminen vielä monen mutkan takana.
Tänä aikana vanha vesijohto jatkoi kasvuaan. Vuoden 1890 lopuissa sillä oli
44 tilaajaa.50
Seuraavana vuonna oli varsinainen kasvun vuosi, sillä loppuvuodesta
1891 vesijohdolla oli jo 75 tilaajaa. Perinteisesti Aamulehti seurasi kaupun
gin terveystilannetta mm. julkaisemalla kertomusta Tampereen terveyden- ja
sairaudenhoidosta, vuoden 1890 terveystilanne katsottiin melko surkeaksi:
”...Se osa kaupunkia, joissa nämä kulkutaudit etupäässä ovat liikku
neet, 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 li
kavesi 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, min että lika ja
kura erittäinkin niin sateisena ja märkänä syksynä kuin v. 1890 oli, on niin
runsas että tuskin liikkumaan pääsee. Tahdon kuitenkin tässä vakuutukse
nani lausua, että mainitut taudit (ainakin tulirokko ja suolikuume) ovat
maaseudulta ja muualta kaupunkiimme tuodut, koska aikaisemmin ke
väällä monessa paikassa likiseurakunnissa sekä tulirokko että suolikuume
hyvinkin runsaassa mitassa liikkuivat. Kaupunkiin kokoontui Porin rau
tatierakennusta 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 tuhka
rokko, laajaksi levenevät. 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 sisus
tetut, että keskellä on yhteinen keittiö ja sen ympärillä 4-5 eri perhekun
taa, niin että on ihan mahdotonta parhaimmallalcaan tahdolla toista per
hettä erittää toisesta...”51
Varsinkin kaivojen huono kunto ja toimivan viemäröinnin puute Amurissa
nähtiin suurina ongelmina. Myös yhteiskeittiöiden rooli tautien tarttumisen
helpottajana ymmärrettiin selkeästi.
Vuonna 1892 rakennettiin uudelle hautausmaalle eli Kalevankankaan hau
tausmaalle oma vesijohto. Sen on ’’Tampereen Rakennuskonttoori” ottanut
tehtäväkseen. Vesi otetaan toisella puolen maantietä olevasta kaivosta ja joh
detaan sieltä hautausmaalle, mihin tulee kahteen eri kohtaan vedenottopaik
koja.”52
Vuonna 1892 vesijohdon tilaajamäärät eivät kasvaneet tapahtunut, mutta
vesijohdon tulot olivat menoja suuremmat. Tämä kaupungin kannalta on
nellinen tilanne jatkui vesijohdon lakkauttamiseen 1907 saakka. Vuonna
49
50
51
52
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Tohtori
Ossian
Aschnin
todistus:
’T utkittuani Näsijärven vettä,
jota aijotaan ruveta käyttämään
vesijohtoa varten Tampereella ja
jota näytteeksi on minulle lähettä
nyt insinööri Hausen, on 100 lit
raa sitä sisältänyt:
kiinteitä, Huvenneita aineita
3,86 gr (10,13)
epäorgaanisia aineita

2 gr (6,10)
orgaanisia aineita 1,56 (4,03)
H appikulutusta 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
Suluissa vastaavat arvot
Helsingistä.

1893 vesijohdolla oli 77 tilaajaa. Seuraavana vuonna tilaajien määrä ei kasva
nut, mutta Hallituskadun ja Itäisen puistokadun kulmaan rakennettiin uusi
vedenottopaikka. Vuonna 1895 vesijohdolla oli 87 tilaajaa. Tällöin kaupun
gin elimissä hyväksyttiin viimein Hausenin suunnitelma, jolla vesijohto laa
jennettaisiin ’’yli kaupungin”. Vuonna 1896 kaupunginvaltuusto nimitti uu
teen vesilaitokseen liittyvien vesijohtotöiden valvojaksi insinööri Alex
Brandtin. Vanhalla vesijohdolla oli 88 tilaajaa ja 89 tilaajaa vuonna 1897 53
Jätevedet Tampereen riesana: kuraa ja koleeran siemeniä_____________
Vuonna 1882 insinööri Bergbom ja arkkitehti Calonius esittivät valtuus
tolle, että valmistettaisiin suunnitelma kosken länsipuolisen kaupungin tar
peisiin 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. Graffelta ja insinööri R. Huberilta. Lausuntojen ja laajan maan punnitustyön jälkeen valtuusto päätti touko
kuussa 1887 tyhtyä viemärilaitoksen rakennuttamiseen. Tätä suurta työtä
varten asetettiin erityinen rakennusvaliokunta. Ensin rakennutettiin likaviemäri Uudenkadun- ja Kuninkaankadun kulmasta Kuninkaankatua- ja
Rantakatua pitkin Laukontorin rantaan. Työ jatkui monta vuotta. Kuusi, yndeksän ja 12-tuumaisista tiiliputkista tehty viemäri ulottui vuonna 1892 jo
pahimmalle ongelma-alueelle eli Amuriin saakka.
Kosken itäpuolisen kaupungin viemäröimiseksi valmistui suunnitelma
vuonna 1883. Tässä Heleniuksen ja Caloniuksen suunnitelmassa vedottiin vuoden 1866 “raittiuslautakunnan malliin” - Englannin kaupunkien esi
merkkiin. Englannissa keuhkotaudin aiheuttamat kuolemantapaukset olivat
vähentyneet puoleen viemäröinnin aikaansaaman maan kuivumisen jälkeen.
Selonteossa korostettiin myös, kuinka likainen maa-aines ja pohjavesi aihe
uttivat erilaisia tauteja ja kuinka viemäröinnillä näistä haitoista päästäisiin.
Suunnitelman kustannusarvio oli kuitenkin niin kallis, että vasta 1891 ryh
dyttiin Kyttälän puolen viemäröimiseen. Tällöin käytettiin kokeilumielessä
myös betoniputkia, vaikka pääasiassa suosittiinkin ennestään tuttua tiiliputkea. Saumakohdissa käytettiin nyt saven sijasta myös asfalttitervan ja pien se
koitusta. Vuonna 1905 otettiin betoniputket uudelleen käyttöön.
Vuosikirjassa 1884 käsiteltiin laajalti viemäröintisuunnitelmia:
’’Ehdoitus laskuojain eli likaviemärein järjestämiseksi kosken itäisellä puo
lella olevassa kaupungin osassa, toukokuulla 1883 tehneet insinööri C. Hele
nius ja kaupungin arkkitehti E L. Calonius, osoittaa etupäässä, että maan mä
tänevien aineiden tuottama lika ynnä maanpintaa lähinnä seisovan eli n. k.
pohjavesi on monenlaisten tautien, niin kuin jäsensäryn, keuhkotaudin, kuu
metaudin, punataudin ja koleeran pääsyynä. Todisteeksi likaviemärein laitta
misen hyödystä mainitaan, että muutamissa Englannin kaupungeissa keuh
kotaudin tuottamat kuolemantapaukset ovat puoleksi vähentyneet maan
kuivaamisen jälkeen. Ehdoitus tarkoittaa veden ja juoksevan lian pois johta
mista maanalaisten ojain kautta ja maan kuivana pitämistä savitorvien avulla.
Kyttälään ehdoitellaan kaksi valtaojaa, yksi Puutarha- ja toinen Verkatehtaankadun alle, edellinen sivutorvij ohto jen 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 ldvestä
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 niel
lä 300 kannua vettä sekunnissa.
Sivuojat, joiden aukon läpileikkaus on ehdoitettu 23 senttimetriä (9l/z tuu
maa) Kyttälässä ja 30 senttimetrin (12 tuumaa) kolmannessatoista kaupun
ginosassa, tehdään klafeeratuista savitorvista.
53 TKA KTK 1905; Tre raha 1892-97.
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Kuva 3 5 Vesiiohtoverkko
i o o o / t i -1 too-* ar~n\
vuonna 1883 (Rasila 1982, s.459).

Jokainen valtaoja varustetaan virutusluukulla, joka avataan ojaa puhdistet
taessa; samoin laitetaan alapääsyaukkoja kaikkien katujen risteihin ilman las
ketusta varten torvijohtoihin ja niiden tarkastamisen ja puhdistamisen tähden. Tiilistä tehtävien viemänkaivojen kautta kootaan sade- ja muu vesi.
Lopuksi esitetään että työ tehtäisiin vähitellen monien vuosien kuluessa,
kosk^.valmistunutta osaa sraatetaan shta heti hyödyksi käyttää.
Kustannusarvio kolmattatoista kaupunginosaa varten: 2500 jalkaa valtao
jaa a 20 m. 50 000, 1800 jalkaa 30 senttimetrin torvijohtoa a 5 m. 9000,
24400 jalkaa 23 senttimetrin torvijohtoa a 3.50 m 85400, 1 virutusluukku
valtaojaan 500,55 alaspääsyaukkoa a 250 m 13750,142 viemärikaivoa a 150
m 21300 = 179950. Kyttälän kaupunginosaa varten: 2760 jalkaa valtaojaa a
20 mk 55200,30250 jalkaa 23 senttimetrin johtotorvea a 3.50 m 105875,2
virutusluukkua 1000, 51 alaspääsypaikkaa 12750,125 viemärikaivoa 18600
= 193425 yhteensä 373375.”54
Kyseessä oli siis ns. sekaviemäröinti, jossa ei eritelty jäte- ja sadevesiä toisis
taan. Myöskään varsinaista jätevedenpuhdistusta ei vielä pitkään aikaan edes
suunniteltu.
Aamulehdessä käsiteltiin vuonna 1885 terveyshoitoasetuksen 38 § mukai
sia toimia koleraa vastaan ja siinä sivuttiin myös viemäröintiä. Seuraavassa
muutamia otteita pitkästä ja yksityiskohtaisesta artikkelista:
”.. .Keinoja, mitenkä voidaan estää jonkun paikan otollisuuden taudinaineella:
1. Tauti ilmestyy nopeimmin seuduilla tahi enemmän rajoitetuilla tiloil
la paikkakunnissa, missä maa suuressa määrässä on saastutettu jätteillä ih
misten taloudesta, erittäinkin hyyskistä eli likasäiliöistä, tahi missä viemä
rit 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 otollisuu
den koleeralle.
Samasta syystä ovat myöskin kaikki semmoiset paikat, joissa on likavesilätäköitä kaupungissa, kuivattavat joko ojien kaivamisella tahi täyttämi
sellä, kuin myöskin ne paikat joihin kloaakkiputket tahi muut likavesiviemärit päättyvät, tarpeeksi syvennettävät.
Kysymyksessä olevia laitoksia ei ole kumminkaan, jos niillä on saavutet
tava tarkoitettu seuraus, valmistettava juuri koleeran ilmestyessä, vaan on
niiden jo ennen oltava valmiina.
Estääksensä maan enempää likautumista on välttämättömästi tarpeelli
nen, että asianomaiset virkakunnat, siksi kunnes uusia määräyksiä puh
tauden hoidosta toistaiseksi on ehditty saada, viipymättä hankkivat sem
moisen muutoksen voimassa olevassa rakennusjärjestyksessä, että hyyskiä, lanta- ja likasäiliöitä kartanoissa ei saa rakentaa, ennen kuin terveys
lautakunta on hyväksynyt piirustukset niihin.
2. 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. ...
Keinoja millä estetään ihmisten vastaanottoisuutta taudille
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, epäsiis
teys, 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 vet
tä semmoista, joka on puhdistettu joko tavallisessa puhdistuslaitteessa,
54 Vuosikirja 1884, s.79-83.
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tahi siten että se on laskettu puhtaan puuvillan läpi. Koska hapot hävittä
vät helposti koleeransiememä, 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... .”55
Käytännössä terveydenhuoltoasetus siis edellytti mm. viemärilaitoksen pe
rustamista, jos sellaista ei kaupungissa vielä ollut. Tärkeänä nähtiin laitoksen
ennaltaehkäisevä vaikutus. Myös juomaveden ja jätteiden käsittelyssä oli
noudatettava suurta huolellisuutta. Artikkelissa annettiin myös hyvin yksi
tyiskohtaiset ohjeet hyyskien puhdistuksesta ja jätteiden käsittelystä. Käymä
löistä ja jätehuollosta lisää luvussa 14.
Huhtikuussa viemärikysymys nousi jälleen tapetille: Aamulehden ’’Seura
ukset alkavat jo näkyä”-otsikoidussa pääkirjoituksessa käsiteltiin asiaa yksi
tyiskohtaisesti.
’’Olemme jo usein lehdessämme puhuneet likaviemärien tarpeellisuu
desta kaupungissamme sekä huomauttaneet siitä kuinka vesi vuodet pääs
tään seisoo muutamien korttelien maanpäällisissä ojissa. Etenkin on se
kortteli, joka ympäröi Puutarha-, Kuninkaan-, Uusi- ja Länsipitkänkatu
kovaosainen tässä suhteessa. Kortteli on yltäänsä tasasta saviperäistä alan
koa, johon kolmelta puolelta valuu kuravesi, eikä maan viettämättömyyden tähden lähde siitä minnekään. Palokujissa kiertelevä oja on sentähaen
alati täynnä seisovata vettä, joka tämmöisenä leutona talvena kuin tämän
kin pysyy melkein koko talven sulana ja happanee. Kesällä on se niin ka-

Kuva 3.6

Kaupungintalo Hämeenkadun puolelta. Tässä siipirakennuksessa oli V PK :n kalustohuone,
jonka seinään tuli vesijohto matalapaineisesta vesijohdosta. Vettä käyttivät VPK:n lisäksi myös
m uut tarvitsijat eli kyseessä oli vapaaposti (TMKA).

55 AL 4.6.1885.
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mala, että sitä tuskin voi lähestyä. Puutarhakadun puolelta virtaa vielä sii
hen 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 kuravesisäiliö.
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. Asiasta nousi riita, joka senaatissa päättyi si
ten, että viereisen tontin omistaja alamaanpuolella 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 liik
keen ja etenkin lammikon kohdalle sattuvan rukoushuoneen portin täh
den ei voitu sulkea, rakennettiin silta ja niin on liikkeen suhteen tehty
kaikki, mitä moisissa oloissa voidaan vaatia. Mutta entäs terveyden suh
teen? Siitä ei puhumistakaan. Raitista ilmaa ei kysymyksessä olevassa
korttelissa ole saatavana miltään puolelta. Kadun puolelta ja keskeltä kort
telia nousee happanevasta vedestä myrkyllisiä kaasuja, jotka tekevät vai
kutuksensa asukkaiden terveyteen. Viime vuonna oli tyttökoulu Puutar
hakadun varrella ja oppilaissa sanotaan huomatun useammin pahoin
vointia kuin sitten koulun muutettua terveellisemmälle paikalle. Puutar
hakadun ja Länsipitkänkadun kulmatalossa on aikaihmisiä sairastunut tu
lirokkoon puhumattakaan lasten terveydestä, joka tuskin lienee tyydyttä
vä 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 al
kanut näissä paikoin myrkyttää ilmaa ja vahingoittaa asukkaiden terveyt
tä.
Eikö kaupungin hallituksella ole mitään voimaa saada katuja niin tasoi
tetuksi, etteivät ne ole seisovina kuralammikoina? Eikö ennen tehdyt
erehdykset ole viipymättä korjattavat? Pitääkö jokaisessa luonnollisem
mastakin asiasta asianomaisten turvautua yläoikeuksista saamaan apua?
Eikö kaupungin velvollisuus ole sopivilla toimenpiteillä estää epäterveel
listen palkkain turmiollista vaikutusta? Onko yleisen likaviemärin raken
taminen, 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 oli
siko se silloin selvinnyt hyvin tehtävästä, jos esim. sattuvan ruton osaksi
olisi jättänyt kaupunkiin moisia ruton levittäjiä?
Sen kyllä tiedämme, ettei terveyslautakunta malta ruveta likaviemäriä
rakentamaan, vaan sen velvollisuutena on kuitenkin pontevasti tuoda esil
le kaikki ne asianhaarat ja epäkohdat, jotka yleiselle terveydelle ovat hai
tallisia. Jos eivät asianomaiset ota varteen terveyslautakunnan huomau
tuksia, niin on se heidän eikä terveyslautakunnan syy. ”56
Lehdessä vaadittiin siis varsin kärkevästi nopeita toimenpiteitä viemärilai
toksen rakentamiseksi. Tilanne olikin varsin surkea, mutta muutoksia oli pik
ku hiljaa luvassa.
Kuukautta myöhemmin, toukokuun 25 päivänä kokoontuivat Tampereen
valtuusmiehet reaalikouluun, jolloin käsiteltiin mm. viemäriasiaa:
’’Puheenjohtaja esitti ensiksi käsiteltäväksi alituisen valmistelevan valio
kunnan mietinnön viemäriojain hankkimisesta kaupunkiin. Mietinnön julkiluettua päättivät valtuusmiehet yksimielisesti, että aluksi pääviemäri olisi ra
kennettava. Kysymyksen suhteen mitä tietä tämä olisi vietävä esitti herra Su
melius, että se laskettaisiin Uudenkadun kulmasta pitkin Kuninkaankatua
56 AL 21.4.1887.
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Kuva 3.7 Vanhaa tiiliviemäriä 1800luvun puolelta on tutkittu videoka
meralla. Huom aa viemärin munan
muotoisuus. (TKVL)

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 val
tuusmiehet kuitenkin hyväksyä valiokunnan esittämän tien Kalatorin ylitse
pitkin Kuninkaankatua Uudenkadun kulmaan. Valiokunnan mietintö hyväk
syttiin myöskin muissa kohdin paitsi ettei asiaa jätetty Rahatoimikamarin
haltuun, vaan asetettiin erityinen komitea sitä varten, jonon jäseniksi valittiin
herrat C. W Akerlund, G. Selin, H. Liljeroos, W Blom, R. Munsterhjelm,
Th. Clayhills ja arkkitehti G. Schreck. Tälle komitealle uskottiin täysi päätös
valta asiassa sekä koko rakennustyö niin kuin myöskin vesijohtoröörein las
keminen Pyynikinkadun kulmaan, johon viimemainittuun työhön tarvitta
vat varat ovat otettavat armiskeluyhtiön voittovaroista.
Tätä päätöstä vastaan ilmoitti herra G. O. Sumelius vastalauseensa siinä
kohdassa, joka koskee tietä, jota viemäri laskettaisiin.”57
Valtuuston pöytäkirjan liittenä olleessa valiokunnan muistiossa asiaa täs
mennettiin:
"Täytettyään sen tehtävän minkä herrat valtuusmiehet jo viime kuluneena
vuonna jättivät alituisen valmistavan valiokunnan toimeksi nimittäin antaa
lopullinen mietintö insinööri Heleniusin tekemän ehdotuksen johdosta viemäriojain hankkimiseksi kaupunkiin on valiokunnalla kunnia herroille val
tuusmiehille antaa seuraava esitys. Asiata tarkastaessaan on valiokunta myös
kin neuvotellut asiata ymmärtäviä henkilöitä ja ovat herran insinöörit Emil
Graeffe ja H. Huber jättäneet valiokunnalle kirjalliset lauseensa. Näitten lau
suntojen johdosta on valiokunta tullut siihen päätökseen että koko viemäri
olisi tehtävä kovista ns. rautatiileistä ja muurattava sementillä, jonka kautta
viemäri tulee paljon halvemmaksi kuin jos sen alipää eli pohja niin kuin in
sinööri 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 kul
maan ja siitä eteenpäin korko 3 ja levyys 2 jalkaa. Perustus olisi tehtävä puus
ta. Itse viemärin suu olisi laitettava neliskulmaiseksi ja olisi suu asetettava si
ten että se tulee olemaan yli alhaisinta vedenpintaa Pyhäjärvessä. Koska siinä
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 Vi jalkaa eli kuitenkin niin että vie
märin 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 ainoas
taan 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 aino
astaan pääkloaakki aluksi olisi rakennettava. Kysymyksen suhteen kuinka
tämäpääkloaakki kulkisi on valiokunnassa ollut eri mielipiteitä. Enemmistö
on ollut siitä mielestä että se viedään kalatorilta pitkin Kuninkaankatua aina
Uuteenkatuun. Vähemmistö taasen että pääkanava olisi kaivettava Pyhäjärvestä pitkin Kirkkokatua yli Kauppatorin eteläiseen kulmaan raatihuoneen
tonttia ja siitä pitkin itäistä Pitkääkatua Kauppakatuun pitkin Kauppakatua
Kuninkaankatuun ja pitkin Kuninkaankatua Uuteenkatuun. Insinööri H u
ber on luvannut teettää enemmistön ehdotuksen 90000 markalla ja vähem
mistön 55000 markalla.
Enemmistö valiokunnassa on ollut sitä mielipidettä että edellinen vaikka se
onkin 35000 markkaa kalliimpi olisi etupäässä rakennettava koska se tuli käy
mään kaupungin keskiojissa. Koska tietysti on edullista saada työ niin halval
la kuin suinkin saa valiokunta esittää että asia jätetään rahatoimikamarille
jonka tulee niin pian kuin mahdollista julistaa tämä laita urakalle. Urakkamiehille on tarjona pidettävät pitkäprofiilit ja tarpeelliset piirustukset ja tulee
57 TKA, Valt. ptk. 25.5.1887 § 67.
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urakkamiesten kuukauden sisässä jättämän rahatoimikamarin täydelliset
kustannukset. Myöskin tahtoo valiokunta huomauttaa että silloin kun työ
annetaan urakalle tehtäväksi urakkamiehen velvollisuutena on edesvastata
kaikesta vahingosta mikä työn kautta voi yksityiselle tapahtua paitsi jos suu
ria sateita tahi muita sellaisia tapauksia sattuu joita inhimillinen voima ja va
rovaisuus ei voi estää jolloin kaupunki sitoutuisi edesvastaukseen. Sitä paitsi
olisi työn kestäessä asiata tunteva mies kaupungin puolelta asetettava valvo
maan työtä. Rahanmaksun suhteen olisi myöskin vaarinotettava että urakkamiehellä aina on 5000 jälellä niin kauan kuin työ kestää.
Kun kaupungin viemärilaitosta varten kadut ovat ylösrevittävät saa komi
tea myöskin esittää että kaupunki samassa myöskin laskee vesijohtoröörit
aina Pyynikinkadun kulmaan joka ei voi tulla aivan kalliiksi.
Valiokunta esittää siis: Että valtuusmiehet päättäävät pääviemärin raken
nettavaksi Pyhäjärven rannasta yli Kalatorin ja pitkin Kuninkaankatua aina
Uuteenkatuun noudattamalla mitä muistutuksia kuin yllä on mainittu että
asia jätetään Rahatoimikamarin haltuun, jonka tulee niin pian kuin mahdol
lista tarjota tämä työurakalle vaarin ottaen määräyksiä kuin yllä mainittiin
että kaupunki samassa laskee vesijohdon aina Pyynikin kadun kulmaan.58
Aamulehti uutisoi asian näin:
“Se (viemäri) johdetaan Pyhäjärven rannasta pumppujen luota pitkin
Kalatoria ja Pyynikinkatua Kuninkaankatuun asti, jota myöten se nousee
aina Uuteenkatuun. Tämä on pääkloaakin eli viemärin suunta ja kustan
nusarvio tekee tästä 25 markkaa 79 penniä joka juoksevalta jalalta. In
sinööri Huber on luvannut teettää tämän 90000 markalla. Koko viemäri
laitos länsipuolella koskea insinööri Heleniuksen arvion mukaan tulee
maksamaan 858802 markkaa 30 penniä.
Työnjohto jätettiin, niin kuin jo on sanottu seitsemän henkiselle komi
tealle, joka saa mahdollisen pian ilmoittaa laitoksen urakalla tehtäväksi.
Huomautettiin että urakkamiehen velvollisuus on vastata kaikesta vahin
gosta, mikä työn kautta yksityistä voi kohdata, että kaupungin puolesta
on asiata tunteva mies asetettava aina on 5000 markkaa saamatta niin
kauaksi kuin työ kestää, vaan nämä niin kuin ehkä monet muut ilmaantu
vat seikat voi rakennuskomitea sovittaa kuten parhaaksi näkee, sillä komi
tealle annettiin täysi valta asiainjohdossa.
Kun viemärilaitosta varten kadut pitää repiä, lasketaan vesijohto samal
la Pyynikinkadun kulmaan. Tämänkin työn sai sama komitea toimeksen
sa. Vesijohdon kustannusarvio on 7000 markkaa ja suoritetaan anniskeluyhtiön voittovaroista.”59
Säästösyistä siis päädyttiin rautatiiliviemäreihin kivisen viemärin sijaan.
Aikaisemmin oli esiintynyt juuri säästösyistä ajatuksia viemärin rakentami
seksi puusta. Tämän Helenius tyrmäsi tylysti:
... kaupungin aiotun lokaviemärin johdosta, että valtuusmiehistössä
on ollut kysymys rakentaa se puusta. Jos semmoiset mielipiteet pääsevät
vallalle, olisi parasta olla kokonaan ajattelematta mitään lokaviemärin ra
kennusta. Kun puu on niin hyvää ja tarkoituksenmukaista rakennusainet
ta 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. Voi
daanko 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 m uut
tuvat semmoiset johdot makasiineiksi, joissa syntyy mitä myrkyllisempiä
ja vahingollisempia kaasuja, joita ympävröivä maa sitten imee, josta ne
taas nousevat asuinhuoneisiimme, joista useimmat ihmiset ovat pakoitetut viettämään enimmän osan ikäänsä.
Neuvon sentähden, jollei varoja ole kivisen lokaviemärin rakentami
seen, jättämään rakentamisen tuleviin parempiin aikoihin. Muuten olen
58 TKA, Valt. ptk. 25.5.1887§ 67.
59 AL 28.5.1887.
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valmis antamaan lähempiä tietoja niistä kokemuksista, joihin on tultu
puisten lokaviemärien suhteen.
Mitä taas kiviviemärin hintaan tulee, pitää muistaa, että ainoastaan pää
viemäri kivestä rakennettuna tulee kalliimmaksi kuin puinen, vaan että
paljoa lukuisammat syrjäviemärit, jotka ovat ehdoitetut tehtäviksi kiilloitetuista savitorvista, sitä vastoin tulevat huokeammiksi kuin puuviemärit.
C. Helenius”60
Työ suunniteltiin teetettäväksi urakoitsijoilla, ja siksi myös vastuukysy
myksiä pohdittiin tarkoin. Hyvästä valmistelusta huolimatta työ ei aina suju
nut suunnitelmien mukaan. Lisäksi urakoinnissa oli joskus ongelmia.
1880-luvulla varsinkin Itäisen ja Läntisen Pitkänkadun, Puuvillatehtaan ja
Kauppakadun välinen tila oli panoin saastunut. Vuoden 1887 paha tulirok
koepidemia alkoikin tältä alueelta, ja samana vuonna lavantautiin sairastu
neista jopa 5/6 asui em. alueella.61
Myös Aamulehti huomasi huonon terveystilanteen siteeraamalla kerto
musta yleisestä terveys- ja sairashoidosta Tampereen kaupungissa vuonna
1887:
”111 Yleinen terveydentila kaupungissa vuotena 1887 on, valitettavasti
kyllä, ollut hyvinkin epäsuotuisa. Vuoden ensimmäisinä kuukausina liik
kui pienempi tulirokko=searlatina kulkutauti ja tapahtui 30-40 kohtaus
ta 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

Kuva 3.8

Vanhaa tiiliviemäriä 1800-luvun puolelta on vielä käytössä 1990-luvulla.

60 AL 2.6.1886.
61 Voionmaa 1907-1910, 558-559.
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kuukautena lavantautiin sairastunut 313 henkeä. Tämän taudin hajannaisia kohtauksia on sitä paitsi tapahtunut jokaisena vuoden eri kuukautena.
Vuoden kolmena viimeisenä Kuukautena on vielä tuhkarokko liikkunut
lapsissa, jokei myöskään vuoden lopussa ollut tauonnut. Hinkuyskätapa
uksia on havaittu pitkin vuotta; keuhkokuumetapaukset niin kuin myös
katarrit hengitys- ja ruoansulatus elimistöissä ovat olleet verrannollisesti
lukuisat, niin kuin likemmin näkyy seuraavasta taulusta.”62
Tilanteen parantamiseksi tehdyt toimenpiteet selviävät seuraavasta Aamu
lehden jutusta. Niitä seurattiin vuonna 1888 Aamulehdessä melko tark
kaan. Vaikka viemäriä rakennetuinkin varsin nopeaan tahtiin, vaikutukset nä
kyivät hitaasti kaupunkilaisten terveydentilassa. Viemärityöt aiheuttivat
myös monia kimurantteja oikeusjuttuja.
"Kaupungin puhtaanapito on niin järjestetty, että hyyskät ovat joka
vuosi ennen Kesäkuun 1 :stä päivää tyhjennettävät ja on jokainen talono
mistaja velvoitettu pitämään pihansa ja katuosansa puhtaana. Puhtaana
pito kaupungin yleisissä paikoissa on annettu urakalle Toukokuusta Tou
kokuuhun. .. .Terveydentilan parantamiseksi kaupungissa ovat valtuus
miehet päättäneet rakentaa likaviemärin kaupunkiin ja tarkoitusta varten
myöntäneet varat. Likaviemäri alkaa Uuden- ja Kuninkaankadun kulmas
ta, kulkee pitkin Kuninkaankatua Rantakadun kulmaan, poikkee siitä pit
kin Rantakatua Laukon torille asti ja menee sitten Laukon torin poikki,
kunnes se laskee virtaan kosken alapuolella. Työ aljettiin jo vuonna 1887
ja on annettu urakalle rakentajamestari Leanderille 58 000 markasta. Sa
malla lasketaan vesijohtoputkia ennen löytyvän vesijohdon laajentami
seksi. 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 Länsipitkäkatujen, Puuvillatehtaan
ja Kauppakadun välillä tulee kuivattavaksi. Maanala, jolle tämä 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. Lika viemärin raken
taminen 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.
Terveyshoitolautakunnan on, paitsi sen alituiset jäsenet, kaupungin
pormestari Procope, kaupungin lääkäri Idman ja kaupungin arkkitehti
Calonius, kuulunut piirilääkäri von Bonsdorff, v.t. toinen kaupungin lää
käri LeontjefF, apteekari Molin ja kaupungin fiskaali Blomfeltf sekä suppleanttina herra kauppias Tallqwist, tehtailija Liljeroos, apteekari Clayhills
ja tehtailija Björfell. Puheenjohtajan virkaa toimitti herra von Bonsdorff
16 päivään huhtikuuta, jolloin hän pyysi päästäkseen toimesta ja sen jäl
keen vuoden loppuun saakka, allekirjoittanut kaupungin lääkäri. Varapu
heenjohtaja oli lääketieteen lisensiaatti LeontjefL Terveyslautakunta ko
koontui vuotena 12 kertaa...
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, sekä tyhjennettiin ja puuteroitiin kalkilla ja ra 'alla karbolihapolla. Paikkakunnan sanomalehdissä annettiin puheenjohtajan
kautta tarkkoja ohjesääntöjä yleisölle, jota paitsi insinööri Ahlberg lakkaa
matta valvoi puhtauden pitoa taloissa; erittäin ohjesääntö julkinaulattiin
sukkatehtaan huoneukseen; vettä kaivosta talossa n:o 79 Vi IILssa kau
pungin osassa lähetettiin Helsinkiin tohtori O. Aschanin keemilliseen toi
mistoon tutkittavaksi ja, sen kelvottomaksi selitettynä, suljettiin kaivo
maistraatin kautta... .”63
62 AL 1.3.1888.
63 AL 8.3.1888.
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Bergbom, alla tohtori Edvard von
Bonsdorff (TMKA).

Viemärityö kohtasi vaikeuksia myös luonnon taholta:
’’Viemäriojan kaivaminen alkoi viime syksynä, jonka niin kuin tiede
tään talvi keskeytti, mutta tänä kesänä on sitä pitkitetty ja työskennellään
nyt Kauppa- ja Puutarhakadun välissä. Se johtuu pitkin Kuninkaankatua
Uuteenkatuun asti, ja nähtävästi tulee valmiiksi tänä vuonna. Pahempia
esteitä ei sen rakentaminen ole kohdannut, mutta nykyisessä työpaikassa
ilmaantui kallio, jonka ei voida sanoa loppuneeksi. Sitä on kestänyt jo
noin kymmenkunta syltä ja muutaman sylen matkalla kohosi kallio liki
maanpintaa, jossa pyritään eteenpäin porauksella ja ampumisella.”64
Pahoin saastuneen Amurin, silloisen Amurinmaan, pahiten saastunutta
korttelia kutsuttiin jo v. 1882 ironisesti “ympäröiväin seutuin todelliseksi ve
sisäiliöksi”. Tilanne ei juuri parantunut, vaan Amurinmaalla taudit riehuivat
ja tulirokko ja suolikuume olivat siellä muuta Tamperetta tutumpia kutsu
mattomia vieraita. Kaupunginosa on rakennettu suomaalle ja sen keskusta
on reunoja matalammalla, joten likavedet eivät päässeet virtaamaan poispäin.
Usein likavedet löysivät tiensä kaivoihin. 1880-90 -luvuilta kerrotaankin, et
tei koko seudulta löytynyt yhtään kaivoa, jossa vesi olisi ollut hyvälaatuista.
Likavesi ja kura aiheuttivat kouriintuntuvia ongelmia kaupunginosassa:
sateisina ja märkinä syksyinä, kuten 1890, pääsi tuskin liikkumaan kuivin ja
loin. Ongelmaa lisäsi vielä se, että alueen Katuja ei ollut kivitetty.65
Myös katujen kunnossa ja niiden kunnossapidossa oli ongelmia. Katujen
kunto ja viemäröinti liittyivät kiinteästi toisiinsa, kuten seuraavasta Aamu
lehden pääkirjoituksesta ilmenee.
’’Katujen kunnossapito on talonomistajain raskaimpia velvollisuuksi.
Yleisen liikkeen tähden tulee heidän kuitenkin jokaisessa hyvästi järjeste
tyssä kaupungissa, jollei hyvällä niin pahalla, täytetään täsmällisesti tämä
velvollisuutensa. Vuosittain pidetään meidänkin kaupungissamme tar
kastus ja missä liikkeelle huomataan olevan haittaa kadun huonoudesta,
siellä velvottaa maistraatti talonomistajan joko korjauttamaan tai lasketta
maan uudestaan katunsa. Missä kadut ovat saaneet olla rauhassa kaivamistöiltä, siellä ei yleensä liene valituksen syytä katujen huonoudesta sillä
määräyksen laiminlyönyt talonmistaja on auttamattomasti saanut uhka
sakon ja siten tullut tehokkaalla tavalla muistutetuksi velvollisuutensa
täyttämisestä. Mutta valitettavasti on näinä aikoina kaivamistöitä kaduil
lamme ollut niin paljon, että jo niidenkin tähden on usein katuja ollut ke
sät 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 peruu
tuksiin eikä korvauksen myönnytyksiin tapahtuneista vahingoista. Kau
pungille tietysti olisi edullisinta, jos tämä järkähtämättömyys saataisi hy
vään lopputulokseen, mutta vähemmän kiittäisivät kaupunkilaiset val
tuutettujensa viisautta, jos oikeudet alkaisivat ottaa varteen yksityisten va
lituksia ja tuomita korvauksia kärsityistä vahingoista.
Sillä vallalla ja voimalla, joka maistraatille asetusten mukaan on, ei tie
tysti voi tällaisessa sekasorrossa valvoa, ettei joku riidanalainen paikka ka
tua saisi liikkeeltä kauemmin suljettuna kuin siinä tapahtuvat työt välttämättömästi vaatisivat, mutta toisin paikoin tuntuu kuin maistraatin mää
räysvalta ei tulisi niin pikaisesti pannuksi täytäntöön, kuin liikkeen tähden
olisi suotava. Missä oikeudenkäynti on saatettu loppuun tai ylempi oikeus
on jättänyt maistraatin valtaan kadun kuntoonpanettamisen katsomatta,
kenen maksettavaksi korjauskulut tulevat, siellä on tietysti maistraatin pi
dettävä silmällä, että katu viipymättä saatetaan kuntoon.
Arveluttavimmassa tilassa katujen suhteen on nykyään kaupunkimme
alinen satama ja Nalkalan eli Laukon tori. Satamasta johtavista kolmesta
kadusta on ainoastaan yksi ja sekin epämukavin käytäntökunnossa. Pyy64 AL 26.7.1888.
65 Voionmaa 1907-1910, 558-559.
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nikinkatu, joka mäettömyytensä tähden olisi raskaille kuormille mukavin,
ei ole kolmeen vuoteen ollut käytettävänä. Sillä on oma historiansa.
Vuonna 1887 laskettiin likaviemäritorvi mainittuun katuun. Kun katu
torven laskettaessa oli huonossa kunnossa, jätti urakoitsija sen kivittämät
tä, täyttäen ainoastaan tekemänsä haudan. Kun sitten maistraatin puolelta
ruvettiin kiirehtimään kadun kuntoonpanemista, nostivat talonomistajat
molemmin puolin katua riidan rahatoimikammaria, urakoitsijaa ja likaviemäritoiminkuntaa vastaan, vaatien, että joku näistä velvoitettaisiin
osaksi laskemaan katua, koska se muka kaivelemisesta oli joutunut sem
moiseen tilaan, että vaatisi ensin tasoittamista, ennekuin kivittämiseen
voitaisin ryhtyä. Maistraatti velvoittikin likaviemärikomitean suoritta
maan puoliksi kadunlaskemisen ia talonomistajien velvollisuudeksi jäi
toinen puoli. Tästä päätöksestä tela komitea valituksen kuvernööriin sillä
seurauksella, että maistraatin päätös kumottiin ja talonomistajat velvoi
tettiin kuukauden kuluessa panemaan katunsa kuntoon. Kuvernöörin
päätöksestä tietysti valittivat talonomistajat senaattiin, jossa asia nyt on.
Vaan kuvernöörin päätöksessä on semmoistakin, josta ei mitään valitta
misen tilaisuutta ole ja se on juuri tuo, että katu pitää kuukauden kuluessa
olla kunnossa ja talonomistajat saavat sitten hakea laskemiskulut siltä, jol
le ne siihen lopullisessa ratkaisussa lankeavat. Kuvernöörin päätöstä ei
luonnollisesti käynyt talvella paneminen täytäntöön, vaan nyt kun maa jo
on sulana, ei minkään pitäisi estää maistraattia velvoittamasta maittuja ta
lonomistajia toimittamasta, mitä heille on määrätty. Epäilemättä maist
raatti sen tekeekin, jos yleinen päällekantaja panee asian vireille. Näin saa
taisiin toinen katu liikkeelle avatuksi...
Hartaasti siis keholtamme kaupungin viskaalia ja maistraattia kiirehti
mään katujen kuntoopanemista. Olisi ehkä joka olemassa Puutarhakadun
avaamiseksi yleiselle liikkeelle kokonaisuudessaan, vaan siitä on jo ennen
niin paljon puhuttu, että on vastenmielistä siihen enää kajota.”66
Viemäreiden teko annettiin siis yleensä urakoitsijalle. Jokin selkeä viemäriosuus annettiin huutokaupassa urakoitsijan tehtäväksi joko könttäsummasta
tai sitten maksettiin korvaus jokaista viemärin jalkaa kohden. Urakoita oli
monen kokoisia. Aamulehti uutisoi urakointia ahkerasti, sillä asia herätti
mielenkiintoa paitsi töiden näkyvyyden takia, myös siksi, että urakoissa liik
kui paljon rahaa. Näin uutisoitiin kesäkuussa 1890:
” Viemäriosia tulee tänä kesänä useampia tehtäväksi, sillä eilen pidetys
sä huutokaupassa tarjottiin niitä 5 osuudessa. Pitkin Itäistä pitkää katua
Kauppakadun kulmasta Uuteen katuun, jota väliä on 920 jalkaa, otti val
mistaakseen K. Wall 2 markasta 75 pennistä jalan, ja samaan osuuteen tu
lee 4 kaivoa, joista Wall saa 180 markkaa kappaleesta. Toinen osuus on
500 jalkaa pitkin Kuninkaankatua Uudestakadusta Puuvillatehtaan ka
tuun, ja sen teettää K.I.Lindeman 2:45 jalasta; kaivosta maksetaan samal
le 185 markkaa Puutarhakadulle rakennuttaa O.Birkman 270 jalkaa pit
kän viemärin, a 2:60 Kuninkaankadusta Hallituskatua myöten 120 jalkaa
pitkän, sekä reaalikoulun pihaan ja siitä ylitse Puistokadun 455 pitkän vie
märin teettää Birkman; edellisestä maksetaan 2:70, jälkimmäisestä 2:10
jalalta. Kaivoja tulee ensin mainittuun osuuteen 2, a 164 markkaa, vii
meksi mainittuun yksi, siitä 150 markkaa ja nekin tekee Birkman. Työt
yhteensä tulevat maksamaan yli 7 000 markkaa.” 67
Viemäröinnin vaikutukset yleiseen terveydentilaan kaupungissa käsitettiin
hyvin, ja uuden viemärin valmistumista odotettiin hartaasti:
’’Isommista töistä terveyshoidon alalla kaupungissa vuonna 1890 mai
nittakoon, että jo edellisinä vuosina aljettu likaviemärisystemin rakenta
minen pitkitettiin ja laajennettiin siten että likaviemärit Kuninkaan- ja
Läntisen Pitkäkatujen alla pitkitettiin mainittujen katujen ja uuden kadun
kulmista Puuvillatehtaan katuun saakka, uusi likaviemäri rakennettiin
Kauppatorin ja Kauppakadun kulmasta pitkin Itäistä Pitkääkatua Uuden
kadun kulmaan sekä Puutarha- ja Mustalahden kadun kulmasta pitldn vii
me mainittua katua Uuden kadun kulmaan sekä tästä pitkin Uutta katua
melkein Kortelahden katuun saakka. Tätäpaitsi rakennettiin lyhyempiä
pätkiä likaviemäriä muutamissa eri osissa kaupunkia. Mainittakoon vielä
66 AL 27.4.1890.
67 AL 4.6.1890.
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Varhaisia
vaikuttajia:
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insinööri R obert H uber (yllä,
johtajana 1880-82) ja insinööri
Carl H ausen (alla, johtajana
1892-1904) (Erävuori 1976,
s.138).

että kaupungin valtuusmiehet päättivät heti v. 1891 alusta teettää punnituskartan 7:nen kaupungiosan yli ja tämän valmiiksi saatua, ryhtyä toi
miin sanotun kaupunginosan ojittamiseksi, joten siis voi toivoa, että likei
sessä tulevaisuudessa tämän epäterveellisin osa kaupungissa on saatava
paremmalle kannalle terveydellisessä suhteessa.”68
Viemäröinti ja vesijohdot etenivät usein yhtäaikaisesti. Koko 1890-luku
olikin kaupungissa melkoista katujen mylläystä. Aamulehti uutisoi töiden
etenemistä varsin uutterasti:
”Katujemme mylläys on viime vuosina käynyt kiireellistä vauhtia eteen
päin, kun ikään kuin kilvassa lasketaan vesijohtoja ja viemäriä 6-8 jalan sy
vyyteen. Maa avaa lapion, kangin ja ruucfin käytännöstä povensa, ja sa
malla saadaan nähdä miten erilaista maata on kaupunkimme alla. Ei pit
källe 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.5Vanhasta kaupun
gista”, josta jo pian jokaista katua on piddnpäin kaiveltu ja useita poikkiäin keskellä kaupunkia, kun talojen omistajat ovat vesijohtoja asuntoiinsa ottaneet. Tuskin mistään on maa niin tyyni kivistä, kuin siinä osassa
Puuvillatehtaankatua, joka juoksee Mustanlahden- ja läntisen Puistoka
dun välissä, ja johon nyt paraillaan kaivetaan viemäriojaa. ”Tässä on kivi
kiven vieressä ja päällä ja on tässä vielä sittenkin kiviä,” sanoi muuan työ
mies, ja se näkyy olevan ihan tosi. lyön otti tehdäkseen talonomistaja K.
Lindeman 2 m 30 p:iä jalalta. Jo ennestään tiedettiin, että se paikka on ko
vin kivistä, ja luullaan siinä ilmaantuvan kalliotakin, mutta tuskinpa sitä
arvattiin sellaiseksi kiviroukkioksi, kuin se nyt näyttä itsensä.”69
Joskus työt katkaisi myös materiaalin puute:
”Viemäri Itäiselle pitkälle kadulle pitäisi tänäpäivänä olla valmis, mutta
valmiiksi on saatu vasta 735 jalkaa eli vähän yli puolen, kun valmistumat
tomana on 620 jalkaa. Syynä tähän viipymiseen on johtoputkien puute,
lyötä on tehty V25:ttä viikkoa ja työtönnä oltu 5 viikkoa, josta näkyy että
se aikanaan olisi valmistunut, jos torvien puutos ei olisi estänyt. Nyt kuu
luu olevan aikomus keskeyttää koko työ tulevaan kevääseen asti. Helppo
on arvata kuinka suuria lisäkustannuksia se tuottaa urakoitsijalle, kun
puolen kolmatta syltä syvän ravin täyttää ja keväällä taasen avaa. Maan
kaivaminen ja varsinkin sen lakoomasta estäminen on paljoa vaikeampi.
Urakoitsija uhkaa vaatia putkien hankkijan edesvastaukseen, kun oli käs
kenyt avata ojan ja luvannut toimittaa putket, mutta ei ole täyttänytkään
lupaustaan.”70
Työt seisoivat materiaalipulan takia kuukausia. Vuosi 1892 oli jo huomat
tavasti parempi: valmista viemäriä tehtiin yli neljä kilometriä. Tänä vuonna
valmistui koko Kyttälän puoli:
”Kyttälän puolen pääviemäri valmistui eilen koko kesän kestäneeltä työ
kaudeltaan. Viemäri, joka on valmistettu rautatiilistä sementtimuurauk
sella, 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 puo
lella. Tämä väli on ollut urakalla valmistettava hra K. WHelanderilla, josta
rautatien piirin osan on kustantanut valtio ja muun osan kaupunki. M uu
raus työt alkoivat keväällä kohta kevät-pakkasien loputtua ja kestivät yhtä
mittaa tähän saakka. Kiusallisempaa työpaikkaa tuskin tarvinnee urakoit
sijalla olla, kuin tässä on ollut muutamia paikkoja, sillä kolmella eri paikkueella on ollut tavattomia kuohulähteitä, joissa kussakin on mennyt ai
kaa useampia viikkoja. Tämmöisissä paikoissa on tehty työtä yöt ja päi
vät... 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 Tamme-
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Viemärilaitos
valmistuu:
“Kaupunkimme viemärilaitos,
joka varsinaisella järjestetyllä kaupunginalueella alkaa olla täydelli
nen, jahka kolmella pienellä lisä
yksellä laitosta lisätään, on laadul
taan seuraavaa:
Kivi torvi johtoa 350 metriä,
Puutorvijohtoa 1,300 ”,
Tiilitorvijohtoa 2,960 ”,
15” savitorvijohtoa 1,400 ”,
12” savitorvijohtoa 1,790”
9”savitorvijohtoa 4.500”
6”savitorvijohtoa 2,440”
yhteensä 14,740 metriä
eli toisin sanoen: 1 peninkulma,
4 kilometriä, 740 metriä. Nämä
ovat kaupungin valmistamia pää
johtoja. Vaan, jos otetaan lukuun
kaupungin taloihin, likakaivoihin
y.m. poikkeavia kaupunginjohto
ja, niin nousee pituus yli puolen
toista peninkulman.
Tämän verkon yhteydessä on li
kakaivoja, joihin maanpinta ja ka
tuvedet laskevat, 123, ja puhdistuskaivoja, joihin vedessä kulke
vat roskat seisahtuvat, 72, eli yh
teensä 195 viemärikaivoa. Länsi
puolella koskea on laitoksen yhte
ydessä kaikki yksityistalot, paitsi
10, jotka eivät vielä ole ottaneet
osaa, sekä kosken ranta ja tehtai
den m uutam at 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 to n tti
alueella, joka paikassa, vaikka ei
kaikki raKennuksellaan olevat ta
lot ole siihen yhtyneet. N äin ollen
vastannee kaupunkimme nyky
ajan terveyshoidollisia vaatimuk
sia tässä suhteessa, ja maksaahan
laitos kaupungille koko joukon yli
200000 mk.” (AL 18.4.1893)

lan 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) viemäri-yhtey
teen, josta tärkein on että nykyään valmistunut kaupp. K.S.Ahmanm
isompi saunalaitos pääsi viemäriyhteyteen.”71
Aina hyvästä työstä huolimatta lopputulos ei tyydyttänyt. Ongelmia saat
toi tulla, vaikka rakennustyöt olisi tehty kunnolla:
”Viemäritorvet 7:nen eli Amurin kaupungin osuudessa, jotka viime ke
sänä laitetuin, ovat jäätyneet tukkoon kaikilta niiltä paikoilta, joista torvet
jäivät matalalle maanpinnasta, ja talolliset 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 ke
sään, ja näin on nyt käynyt.”72
Vuosina 1887 -1894 jatkuneitten töiden jälkeen viemäriverkon pääosa oli
valmis: yhteensä varsinaisia johtoja oli 14740 metriä, ja viemärikaivoja 195
kappaletta, joista 123 syöksykaivoja ja puhdistuskaivoja 72. Verkoston koko
naispituudeksi vuonna 1894 laskettiin 64,55 kilometriä. Kosken länsipuolel
la viemärin yhteydessä olivat melkein kaikki talot, ja kosken itäpuolella koko
tonteiksi myyty alue. Tämän jälkeen viemäriverkkoa on laajennettu, täyden
netty ja ajanmukaistettu kaupungin kasvun mukaan.73

71 AL 12.11.1892.
72 AL 18.4.1893.
73 Voionmaa 1907-1910, s.556-561; Turpeinen 1995, s.230.
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4. Korkeapaineisen
vesilaitoksen alkutaival
Teksti: Petri Juuti

Kuva 4.1

Tammerkoski talvella 1890-luvun alussa. Edessä yleisessä käytössä ollut vedennostolaite.
Takana keskellä Tampereen Sähkö Oy:n höyryvoimalla käyvä sähkölaitos (TMKA).
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Tapio Katko
Matalapainelaitos ei ollut montaa vuotta toiminut, kun sen vedenpaine ha
vaittiin liian pieneksi. Verkatehtaan suuri tulipalo v.1888 ja uudet korkeam
mat kivitalot osoittivat ajanmukaisen vesilaitoksen tarpeellisuuden, ja v. 1889
asettikin valtuusto komitean uutta vesijohtoa suunnittelemaan. Komitea to
tesi kuitenkin pian kykenemättömyytensä asian ratkaisemiseen ja vesilaitok
sen suunnitelma tilattiin insinööri Carl Hausenilta, joka siihen aikaan oli
Helsingin vesilaitoksen palveluksessa._______________________________
Hausen laati vuonna 1890 uuden pumppaukseen perustuvan suunnitel
man, joka ulottui kauas tulevaisuuteen. Tehtävä oli mitä ilmeisimmin kiireel
linen: Hausen allekirjoitti valmiin ehdotuksensa jouluaattona. Suunnitel
massa hän arvioi kaupungin väkiluvun olevan neljännesvuosisadan kuluttua
noin 40000, jonka perusteella keskimääräisen vuorokausikulutuksen ollessa
70 litraa, tarvittaisiin 900 kuutiometrin säiliö. Jotta paine saataisiin riittävän
korkeaksi, olisi säiliö sijoitettava 54 metriä Näsijärven pinnan yläpuolelle
Pyynikin harjulle. Hausenin suunnitelman mukaan vesi tuli ottaa Tammer
kosken niskalta, mistä vesi omalla paineellaan johdettaisiin kosken keskiputo
uksessa olevalle kaupungin myllylle, jossa se suodatettaisiin ja sen jälkeen
pumpattaisiin verkostoon. Vesisäiliön Hausen ehdotti tehtäväksi Pyynikille,
mutta antoi vaihtoehdoksi, omasta mielestään huonommaksi, Mustanlah
den kallion. Pyynikin harju täytti kaikki vaatimukset säiliön paikkana, mm.
korkeutensa ja maan laadun suhteen. 74
"Niin hyvin Helsingissä kuin muissa paikkakunnissa saavutetun kokemuk
sen 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 suu
remmaksi, mutta tähän on syynä joko vaillinaiset laitokset tahi huono tarkas
tus, jonka johdosta suurin osa vettä joutuu hukkaan...
Kun Tampereella tätä nykyä on noin 20 000 asukasta, tulisi suurin tarvitta
va vesimäärä vuorokaudessa olemaan 20 000 x 70 1 = 1400 kuutiometriä,
mutta koska laitoksen hoitaminen tulisi kärsimään ja sitä paitsi kävisi kalliik
si, jos johtolaitos alituisesti laajennettaisiin samassa suhteessa kuin asukasten
kulkuja vedentarve lisääntyvät, on tapana laskea muutamia johdon osia ku
ten painetorvea, torviverkkoa sekä vesisäiliöitä kaksinkertaisen asukasluvun
tarvetta varten, se on noin 25 vuoden ajaksi eteenpäin.”
Suotimet ja tulo johto___________________________________________
Vesi otettaisiin - kuten painovoimajohtoon - entisestä paikasta Mältinran
nasta Näsijärvestä. Hausen oli kyllä kuullut paikan ongelmista, joita Aamulehtikin oli ansiokkaasti ruotinut:
"Veden ottopaikka olisi oleva entinen. Sen mukaan mitä olen kuullut löyty
nee kyllä ajoittain perunankuoria nykyisessä vesijohtovedessä viitaten siihen
että, läheisen polttimon laskutorvi sotkee veden, mutta epätietoista on, voisi
ko tätä välttää siirtämällä tahi pitentämällä vedentulotorvea. Yksinkertaisem
paa ja varmempaa on luullakseni että polttimon laskutorvet muutetaan siten
että ne päättyvät hiukan ottopaikkaa alempana, jolloin koski veisi mukanaan
poislasketut aineet koskettamatta vedentulotorvea.”75
Veden laadun Näsijärvessä Hausen totesi tutkimusten perusteella sopivan
juomavedeksi, mutta vesi vaati hänen mielestään suodattamista esimhiekkasuodattimilla:
cc...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 vesivarastoksi sopimattomana, koska se on arvaamattomien
vaikutusten alaisena, jodca voivat matkaan saada satunnaisia saastutuksia ku
ten ulostuksen tapaisia aineita, joiden kautta tautia synnyttäviä bakterioita
voi levitä veteen...Sekä tästä syystä kuin myös siitä, että Näsijärven veden
74
75
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Tampereen
vesilaitoksen
alkuvuodet:
Uusi vesijohto
syrjäyttää
vanhan
-1898 Vesijohtokomitea luo
vutti laitoksen 22. marraskuuta,
mistä tapahtumasta lasketaan ve
silaitos perustetuksi. Tuolloin
36000 asukkaan kaupungissa oli
18 kilometriä vesijohtoa, pumppaamo Kaupungin myllyllä, ny
kyisen sähkölaitoksen kohdalla,
sekä Pyynikin harjulla yksi 900 m3
yläsäiliö.
-1900 Vesijohtoverkko oli jo lä
hes 22 kilometriä pitkä. ”Vanhal
la vesijohdolla” 8o tilaajaa, määrä
ensimmäisen kerran vähenemäs
sä.
-1905 Vedenottajia 479, näistä
kaupungin laitoksia 24. Lisäksi
vettä meni ilman mittaria 11 vapaapostiin, kesäisin yhdeksään
mukavuuslaitokseen ja yhteen he
vosen juottokaukaloon. Käytössä
oli 490 vesimittaria, jotka luettiin
yhteensä n. 5400 kertaa. Neljä
vuotta käytössä olleita mittareita
vaihdettiin puhdistettuihin ja tar
kistettuihin 48 kappaletta. Kol
men pum pun kautta kulki vettä
yhteensä 446112 m 3. Vesijohtoverkko oli 26,8 kilometriä pitkä.
’’Vanhalla vesijohdolla” 68 tilaa
jaa.
-1906 Vedenottajia oli 514,
joista maksavia 489. Vesijohtoverkko oli 27,5 kilometriä pitkä
-1907 Pispalan vesiosuuskunta
perustettiin. Vesijohtoverkko oli
28,7 kilometriä pitkä.
-1907 Matalapainevesijohdon
viimeinen vuosi: sopimukset lop
puivat 27.9.
-1908 Kaupungin asukkaista
90 prosenttia käytti vesilaitoksen
vettä.

muassa, jos sitä suuressa määrin käytetään seurannee sakeita aineita sekä vih
doin senkin tähden, että aikojen kuluessa bakterioita korkeammallakin as
teella olevia eläimiä nimittäin kaloja ja krapueläimiä joutuisi johtoverkkoon
tehden veden nauttimisen vastenmieliseksi, on minun mielestäni sangen suo
tavaa, 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.” 76
Koska Hausenin mukaan vedenottopaikan läheisyydessä Mältinrannasta ei
löytynyt soveliasta paikkaa suodattimille, ehdotti hän ne rakennettavaksi
myllyn ja suunnitellun pumppulaitoksen viereen kaupungin myllyn tontille:
”Tamä paikka, joka etupäässä tulee kysymykseen pumppulaitoksen raken
tamisessa, on myöskin sangen sopiva suotimille, syystä että nämä voidaan si
joittaa noin 6,8 m. Näsijärven pintaa alemmaksi ja vesi siis juoksee niihin
oman paineensa kautta ja pumppuamatta.
Vedenjuoksu suotimiin tapahtuisi jo löytyvän 250 m.m. torven kautta Ku
ninkaankadun alitse Puutarhakadulle, jota pitkin torvi olisi jatkettava, sitten
jatkettavaksi kosken yli Myllyniemeen. Kosken yli johdettaisiin torvi siltaa
myöden, jonka kannatusvali olisi 33 m ja jonka puukehys täytettäisiin sam
malilla; samaan kehykseen sijoitettaisiin myös painetorvi pumppulaitoksesta
kaupunkiin. Vuolaan kosken pohjalle kävisi sekä kalliiksi että vaaralliseksi si
joittaa 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 en
nakolta tehtävä sopivia aukkoja.”77
Suunnitelma käsitti neljä 200 m2:n suodatinsäiliötä, joista kaksi olisi käyn
nissä, yksi puhdistettavana ja yksi hätävarana.
’’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 pakoittaen niitä siten toimimaan yhdenmukaisesti. Puhdasvesikaivoista menee imutorvi pumppuihin, tämäkin niin laitettu että se imee vettä
mistä tahansa. Tämän järjestelmän tarkoituksena on tehdä suotimien toimin
nan riippumattomaksi kaivojen satunnaisesta korjauksesta eli puhdistukses
ta.
Kun Tampereen lähiseudulla ei ole saatavana hyvää harmaata ldveä, 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 vas
taan. ... Suotimien ja puhdasvesikaivo jen tyhjentämistä j a liikaveden pois joh
tamista varten suotimista on tarpeeseen juoksukanavajärjestelmä... Ensim
mäisinä kymmenenä vuotena vesijohdon valmistuttua tarvittanee ainoastaan
kaksi suodinosastoa, josta syystä aluksi vaan puolet ehdotetusta laitoksesta
olisi valmistettava.” 78____________________________________________
Pumppulaitos__________________________________________________
Hausen suositteli pumppulaitoksen voimanlähteeksi myllykosken vesivoi
maa, jota hän piti monestakin syystä parempana kuin aikaisemmissa suunni
telmissa käyttövoimaksi ehdotettua höyryvoimaa: höyryvoima oli kallista ja
hankalaa saattaa käyttökuntoon seisokin jälkeen. Suunnitelmassa oli kolme
pumppua, joista aluksi hankittaisiin vain kaksi:
”Koska Tampereen kaupungilla on käytettävänä 800 hevosvoiman suurui
seksi arvattu vesivoima myllykoskessa, josta ainoastaan joku osa nykyään
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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 m3vettä 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 vallites
sa, olisi laskettava 14 markaksi 1000 m3:ltä eli vuorokaudelta, otaksuen 50 1
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, nousisi
vat kaksinkertaisiksi. Paitsi rahallista edullisuutta on kuitenkin vesikäyttimillä
toinenkin etu höyrykäyttimien rinnalla, se niin. että edelliset tarpeen vaaties
sa, esim. tulipalon aikana, voidaan heti saada toimimaan, mikä ei ole höyry
käyttimien laita, jos ne ovat sattuneet seisomaan jonkun aikaa vuorokautta.
Suurin vesitarve vuorokaudessa tekisi 25 vuoden kuluttua 2800 m3 (40000
henkeä a 701.) ja tulisi tarvittavan pumppulaitoksen, kuten ennen on näytet
ty, voida hankkia tämä määrä. Mutta jotta pumppuja tarvittaessa voitaisiin
korjata, olisi pumppulaitos jaettava kolmelle koneelle, joista kaksi yhteensä
voivat hankkia tarpeellisen vesimäärän...olisi hankittava kolme pumppua,
joista kukin voisi nostaa 1400 m3 vuorokaudessa. Tavallisissa oloissa voisi
kaksi pumppua 16 tunnissa nostaa säännöllisesti tarpeellisen määrän 2000
m3vuorokaudessa, ainoastaan harvoin tarpeellisen suurinta määrää nostetta
essa tarvitsisi niiden olla liikkeessä koko vuorokauden, tahi olisi apukone käy
tettävä. Näistä kolmesta pumpusta voidaan aluksi, kun tarve on vähempi,
yksi jättää pois. Jälellä olevat kaksi olisi tavallisesti samalla aikaa toimessa
uolen vuorokautta, ainoastaan toista korjattaessa tarvitsisi toisen olla liikeessä yölläkin.”79
Koneiksi Hausen esitti Helsingistä poiketen Jonvallin turbiineja. Helsin
gin vesilaitoksessa käytettiin Fourneyronin turbiineja, jotka hän katsoi ”kalliinlaisiksi” ja ’’vähemmän soveliaiksi” kun vedessä on ’’jäähyytelöä”. Soveli
aimman kone- ja turbiinijärjestelmän valitsemisen hän halusi jättää kuitenkin
jollekin kokeneelle konepajalle tai koneinsinöörille.
Turbiineja varten tarvittava käytinvesi olisi otettava myllyn rännistä eril
lään olevasta rännistä, niin että myllyrännin ja turbiinien puhdistus tai korja
us eivät häiritsisi vesilaitoksen toimintaa. Ränni olisi 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 luuloil
laan. Vesi juoksisi pois myllyn laskurännin kautta, mitä olisi hieman suuren
nettava.
Hausenin suunnitelma oli todella pikkutarkka, ja se käsitti mm. suunnitel
man koneenkäyttäjän huoneesta ja suodattamattoman veden ottamisesta:
’’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 suotimis
ta, olisi haara tästä torvesta johdettava turbiiniränniin, niin että edeltäpäin ar
vaamattoman 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.”80

E

Painejohto
Pumppulaitoksesta johti 250-millimetrinen pitkä putki, ’’painetorvi”, yh
densuuntaisesti vedenottojohdon kanssa Puutarhakadun ja Itäisen pitkänkadun risteykseen. Risteyksessä putki jakautui kahteen 200 mm haaraan, jotka
kulkivat pitkin Itäistä pitkää-, Hallitus-, Puuvillatehtaan- ja Kortelahden ka
tua ja yhtyivät uudestaan Kortelahden ja Puutarhakadun risteyksessä, 250
mm johtoon, joka jatkui vesisäiliöön. Haaroituksen tarkoituksena oli tasoit
taa painetta kaupungin vesijohdossa, mikä tapahtui paremmin kahdella sen
reunalla kulkevalla johdolla kuin yhdellä keskeltä kulkevalla. Toisena, mutta
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ei suinkaan vähäisempänä syynä haaroitukseen oli veden saannin turvaami
nen, mikäli toinen putki rikkoutuisi. Vesi juoksi pumpun käydessä painejohdon kautta ensin johtoverkkoon ja sen täytyttyä vesisäiliöön. Kun pumppu
laitos seisoi, virtasi vesi säiliöstä kaupunkiin.
Putkien paineenkestosta ja asennuksesta oli myös tarkat suunnitelmat. Vesiverkkoon käytettävät putket olisi ennen asentamista testattava 20 ilmake
hän paineella ja varustettava kehyksillä, jotta lyijypakkaukset eivät poistuisi.
Kaikki putket piti ruosteettomina ja kuumina päällystää asfaltilla.81_______
Vesisäiliö______________________________________________________
Koska vedentarve vaihteli vuorokauden eri tunteina, mutta pumpata ei
aina voitu juuri tarvetta vastaavasti, tarvittiin sekä johtoverkoon että pump
pulaitokseen yhteydessä oleva säiliö. Suuremman tulipalon sattuessa pum
put eivät ehkä olisi voineet nostaa tarvittavaa vesimäärää ja silloin olisi tarvit
tu säiliön vettä. Säiliötä tarvittiin Hausenin mukaan myös siksi, että johtoverkossa tapahtuisi veden kulutuksen takia suuria paineen muutoksia, ellei
säiliö toimisi myös paineen tasoittajana. Säiliö oli varaventtiili pumppulai
tokselle ja tarpeen myös paloturvallisuussyistä. Vesisäiliön paikkaa Pyynikillä
Hausen perusteli tapansa mukaisesti erittäin yksityiskohtaisesti:
"Vesisäiliöiden paikka valitaan mieluummin luonnollisilla sellaisilla kukku
loilla, joissa säiliö voidaan upottaa maan sisään. Muurattava osa tulee siten
mahdollisimman vähäiseksi, jota paitsi vesi talvella suojellaan kylmän ja ke
sällä lämmön vaikutukselta. Ainoastaan missä luonnollisia kukkuloita ei en
sinkään löydy tahi löytyy ainoastaan riittämättömiä, käytetään vesisäiliöinä
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Myllyjä sähkölaitoksen seutu 1800-1900-lukujen vaihteessa (TMKA).
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rauta-astioita; (sisternejä) muuratulla alustalla, mutta: nämä tulevat tavalli
sesti 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 ve
sijohtoa tulipalon sattuessa voidaan käyttää joka osassa kaupunkia. Myös on
toivottava, että paine johtoverkossa niin suuri että vesisäteet paloautoista
ulottuvat korkeimpien talojen kattojen yli. Tampereen korkein kaupungin
osa, seitsemäs, on enemmän kuin 10 m. Näsijärveä ylempänä; jos tähän las
ketaan 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 vastus
tamisen 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.
Koska nyt ainoastaan kilometrin matkan päässä Tampereelta löytyy erin
omainen paikka vesisäiliötä varten, nimittäin Pyynikin harju, joka täyttää
kaikki vaatimukset niin hyvin mitä tulee korkeuteen kuin myös maan laa
tuun, 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 tennyt
vaihtopuolisen kustannusarvion vesitornia varten Mustalahden vuorelle.”
Vesisäiliön koko ja valmistusmateriaalit olivat myös tarkkaan harkitut:
’’Vesisäiliöön mahtuisi tämän ehdotuksen mukaan 900 m3vettä, vastaten
nykyisellä asukasluvulla noin vuorokaudessa, ja kaksikertaisella asukaslu
vulla noin puolessa vuorokaudessa tarvittavaa vesimäärää. Tämä on hyvin
järjestetyissä vesijohdoissa tavallinen suhde enkä tahdo neuvoa tekemään säi
liötä pienemmäksi, sillä suuren tulipalon sammuttamiseen tarvitaan muuta
man tunnin kuluessa noin miljoona litraa, eikä pumppulaitos riitä hankki
maan tätä vesimäärää, kun otetaan huomioon että käyttäjät samalla aikaa tar
vitsevat 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 maakerroksella, jota voi is
tuttaa 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
” 82

Torviverkko eli vesijohto________________________________________
Vesisäiliön korkeus teki mahdolliseksi pienten johtojen käyttämisen. Peri
aatteena Hausen piti sitä, että itseensä päättyviä johtoja on vältettävä, koska
ne veden seisoessa öisin tahtoivat talvella jäätyä. Paras keino tämän epäkoh
dan poistamiseksi oli jatkuva veden kierto johtoverkossa, mikä saavutet
uinkin joka paikassa yhdistetyllä johto järjestelmällä. Järjestely mahdollisti
myös pienempien putkien käytön, koska eri johdot tukivat toisiaan.
Hausen näki ikävänä asiana sen, että vanhan vesijohdon putket eivät sovel
tuneet 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 entisis
tä torvista, joita asetettaessa ei ole ensinkään ajateltu tulevaisuutta, sitä vä
hemmän; koska on epätietoista, ovatko ne kaikkialla kylliksi lujasti yhdistetyt
kestääkseen niin kovaa vesipainetta kuin korkeapaineinen vesijohtolaitos
82
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vaatii. Epäilemättä voidaan ne kuitenkin käyttää, jos ne kaivetaan ylös ja sijoi
tetaan uudelleen tämän ehdotuksen mukaan, mieluummin kaupungin kor
keammissa osissa, jossa paine tulee olemaan pienin, ja olen minä kustannus
arviossa lukenut ne hvyiksi 8000 m:11a.”
Kadusta kaivettuja kiviä ym. ei Hausenin mukaansa saanut käyttää putken
peittämiseen, vaan niiden sijasta on käytettävä savensekaista hietaa tai "muu
ta 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.”
Eripaksuisten putkien oli kaikkien kestettävä 20 ilmakehän paine. Lisäksi
oli asennettava suuri määrä ’’eristämisranoja”, jotta korjausten takia eristettä
vät, ilman vettä jäävät alueet olisivat mahdollisimman pienet.
Paloaukkoja verkkosuunnitelmasta löytyi noin 100 metrin välein, ja ne tuli
sijoittaa aivan lähelle katujohtoja - ei kuitenkaan sivukäytäville, missä ne jää
tyisivät helposti. Helsingissä käytettyä paloaukkomallia Hausen suositteli
’’sangen soveliaana”.
Mukana suunnitelmassa oli lisäksi yksityiskohtainen budjetti, myös vaihto
ehtoisista suunnitelman osista. Tulevat laajennukset vesijohtoverkossa otet
tiin huomioon:
’’Johtoverkon laajennus on täällä (Helsingissä) tapahtunut siten että sittenkun kaupungin keskiosat ovat vedellä tulleet varustetuiksi, lisälaajennuk
sia on, tapahtunut siinä määrin missä yleisö on vesijohtoa kannattanut. MuuKuva 4.3

Vesisäiliön kaavakuvassa katkoviivalla merkitty osa on suunniteltu laajennusosa.
Suunnitelmat olivat onnistuneet, sillä säiliö on vuonna 1998 ollut käytössä jo 100
vuotta (Teknikern 1899, s.28).
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tamissa tapauksissa on vastaisilta käyttäjiltä vaadittu takaussitoumus vuotui
sesta vedenkäytännöstä vastaava 10 prosenttia torvijohdon kuluista. Vapaakaivoja maksutonta käyttämistä varten on ollut sijoitettuna johtoverkon pää
tepisteissä, mutta ovat tulleet poistetuiksi sen mukaan kun johtotorvea on
jatkettu, koska on huomattu että ne ovat estäneet yksityisten torvien hankki
mista taloihin. Kun vesijohto perustettiin, saivat ajoissa ilmoittautuneet
käyttäjät vapaasti kaupungilta yksityisjohtoja katutorvista tonttirajaan tietys
ti siten edistääksensä vesijohdon käyttämistä.”
Hausenin näkemys vapaakaivoista oli varsin selkeä. Hänen mukaansa oli
huomattu, että vapaakaivot olivat Helsingissä estäneet yksityisten liittymien
hankkimista taloihin, ja siksi niitä oli poistettu sitä mukaa kun johtoa oli jat
kettu. Hausen ei siis missään nimessä suositellut vapaakaivoja vanhan vesi
johdon malliin, vaikkei sitä tämän suorempaan sanonutkaan. Kanta on kui
tenkin luettavissa varsin selkeästi rivien välistä.
Kustannusarvio, jonka Hausen esitti tietyin varauksin, oli yksityiskohtai
nen. Se käsitti paitsi tarvikkeet ja työt, myös mm. vesilaitoksen hallinnon
palkkoineen. H än en ehdotuksensa m ukaan kustannusarvio olisi
seuraavanlainen:
”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 V2 prosenttia
perustamispääomalle 576000 markkaa 31680
Summa 44080”
Vesimaksut Hausenin suunnitelmassa perustuivat kulutuksen mitattuun
laskutukseen, ei kiinteään maksuun vanhan vesijohdon tapaan. Tämä oli tär
keä linjaus, joka pitkällä aikavälillä mahdollisti vesilaitoksen kehittämisen ai
van eri tavalla kuin aikaisemmin oli ollut mahdollista. Tämä oli tärkeä seikka
myös siksi, että vesimittarien laajempi asennus jälkikäteen olisi ollut varsin
työläs ja kallis operaatio, joka olisi hidastanut kehitystä pitkään. Tästä pieni
esimerkki myöhemmin luvussa viisi. Suunnitelma perustui siis siihen, että
vesilaitoksesta muodostuisi tulonlähde kaupungille. Vesimaksut Hausen eh
dotti 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 laskettu vesimaksu, koska tämä Helsingissä tekee noin 4 mark
kaa henkeä kohti vuodessa.”
Rakennusbudjetin loppusumma oli 770000 markkaa, jota tosin oli mah
dollista erilaisin muutoksin, mm. tullivapauksilla, pienentää.
Budjetin, kuten koko suunnitelman lähtökohtana oli paitsi hyvän veden
tuottaminen eri tarkoituksiin, myös taloudellisen voiton saaminen. Hausen
toteaakin:
’’Luulen täten osoittaneeni, että se ehdotus vesijohdoksi Tampereelle, jota
minulla on ollut kunnia esittää, perustuu sellaisiin asianhaaroihin, jotka ta
kaavat 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 ”83
Kaiken kaikkiaan Hausenin suunnitelma oli kuin suoraan nykyaikaisesta
oppikirjasta: vesihuollon perusteet ovat säilyneet samoina, eikä ajan kuluminenkaan ole huonontanut suunnitelmaa.
Korkeapaineinen vesijohto valmistuu______________________________
Hausenin ehdotus oli siis suunniteltu 40 000 asukasta varten. Kun kau
pungissa silloin oli vain 20 000 asukasta, hämmästytti suunnitelman laajuus
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Komiteaehdotus
1894:
1 :si) että, koska vesi Näsijärvessä on siksi puhdasta, että sitä hai
tatta voidaan puhdistamattomana
käyttää, suotolaitokset jätettäisiin
kokonaan pois ja vedenottoputken pää sijoitettaisiin koskennis
kan yli menevän rautatiesillan kes
kimmäisen saaren kohdalle, missä
ei ole peljättävissä satunnaista tör
kyä vettä likaamassa;
2: si) että insinööri Hausenin
ehdottama putkisilta kosken yli
samoin jätettäisiin ehdotuksesta
pois ja sijaan laitettaisiin vanhat
utket kosken pohjaa pitkin osaeyhtiö Sähkön sentraalin sivuitse
Kirkkopuiston kautta kaupungin
puolelle;
3: si) että, ainakin toistaiseksi,
vesiputkia ei ulotettaisi länsipuo
lella koskea niille tonteille, jotka
ovat eteläpuolella Satamakatua
eikä myöskään sille osalle Amurinkaupunkia, joka on pohjois
puolella Uuttakatua;
4: si) että aluksi putkia pantai
siin itäpuolelle koskea vaan etelä
puolelle Puutarhakatua, ellei tulenvaarain varalta putkien ulotta
mista aina Tammelaan saakka pi
detä tarpeellisena.
Komitean mielestä voi näet
koko Pyynikin mäelle aijotun ve
sisäiliön myöskin jättää kokonaan
pois ja sijaan laittaa vaan itsestään
käypiä pumppuja, jotka kyllä voi
vat vettä tarpeeksi putkiin painaa.
Näin tehden saataisiin kustannus
arviosta edelleen pois noin 80000
markkaa...
...puheenaolevan komitean ehdottamain muutosten mukaan
nousi se vaan 485000 markkaan,
ja olisi siis 212000 markkaa hal
vempi kuin edellinen. Jos taas ve
sisäiliö Pyynikin mäelle perästäpäin tulisi tehtäväksi olisi nalvemmuus ainoastaan 132000 mark, ja
vesijohtolaitos
maksaisi
siis
565000 markkaa.
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kaupungin valtuutetut, ja ehdotus jäi lepäämään. Myös laitoksen rakennus
kustannukset tuntuivat korkeilta. Vasta vuonna 1895 valtuusto hyväksyi
suunnitelman supistettuna.
Aamulehti yritti kiirehtiä asiaa useaan otteeseen. Syyskuussa 1894 kysy
mystä käsiteltiin perusteellisesti:
’’Uudenaikaisen, täydellisen vesijohtolaitoksen saaminen käypi vuosi
vuodelta päivän polttavimmaksi kysymykseksi täällä meidän kunnassam
me. Täydelliset, seikkaperäiset piirustukset ja kustannusarviot tällaista lai
tosta varten ovatkin jo olemassa - paperilla, mutta mikäli piirustukset oli
sivatkin houkutelleet aijetta toteuttamaan, sikäli kaustannusarviot ovat
sentään siitä vaatineet ainakin toistaiseksi erillään pysymään. Kaupunginvaltuusmiesten toimesta tutki Helsingin vesijohtolaitoksen johtaja in
sinööri C. Hausen, kesällä v. 1890 tässä tarkoituksessa täkäläisiä paikallissuhteita ja valmisti jo lopulla vuotta seikkaperäisen ehdotuksen vesijohto
laitokseksi Tampereella. Ehdotus, josta aikanaan teimme selkoa lukijoil
lemme, on kaikin puolin moitteeton, mutta sen kustannusarvio nousi
697000 markkaan, ja tämäpä se on pannut asiata vielä toisenkin kerran
miettimään, ennen m in näin suuriin rahallisiin uhrauksiin on uskallettu
Vesijohtoasiaa on kuitenkin aina senkin jälkeen pidetty vireillä, ja pää
kysymyksenä 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 klu
biltakin” hra Hausenin ehdotuksesta ja kustannus-arviosta. Teknillinen
klubi taas asetti omasta keskuudestaan komitean tätä lausuntoa valmista
maan, ja nyt viime viikolla on viimeksi mainittu komitea lausuntonsa teknill. Klubille esittänyt. Komitea tunnustaa hra Hausenin ehdotuksen val
mistetuksi asiantuntevasti ja tarkoituksenmukaiseksi ja kehoittaa vesijoh
tolaitoksen tehtäväksi pääasiallisesti sen mukaan, mutta arvelee kuiten
kin, että siihen haitatta voidaan saada muutamia muutoksia, joiden kautta
vesijohtolaitoksen sekä rakentaminen että kunnossapito tulee koko lailla
huokeammaksi ja ehdottaa sen vuoksi...(ehdotus ohessa)
Puheenaolleen komitean yllämainitun lausunnon tekemiseen ovat,
paitsi hroja I. Renggli, I. Th. Durchman, B.W Blom ja K. Snellman, otta
neet osaa myöskin hrat K. Th: Sohlberg, A. Ahonen ja G. Schreck.”84
Tammikuussa 1895 Aamulehti kommentoi asiaa jo varsin tiukkaan sävyyn:
’’Miltä puolelta asiaa katsottaneenkaan, aina tullaan siihen johtopäätök
seen, ettei vesijohton rakentamista enää käy lykkääminen. Kaupungin
700:sta talosta on 76 eli vähän enemmän kuin joka kymmenes talo vesi
johdolla varustettu ja nekin onnelliset ovat aivan rajoitetulla alalla. Mui
den 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 laajen
nuksesta tulisi mitään, sillä heti kun semmoisesta on kysymys, väitetään,
että pääjohto ei voi useampain tilaajain tarvetta tyydyttää...
Mutta onko sitten välttämätöntä lykätä vesijohdon rakentamista tuon
nemmaksi:1Eipä suinkaan, jos vaan on halua epäkohtaa auttaa. Vesijohto
oli paljoa enemmän tulevaisuuden kuin nykyisyyden laitos, sillä sitä voi
daan laajentamalla käyttää useita vuosisatoja. Olisi sentähden ajattelema
tonta tämän sukupolven säästöillä rakentaa niin suuremmoista ja kaukai
seen tulevaisuuteen ulottuvaa laitosta, puhumattakaan siitä, että pienten
pääomien sijoittaminen tämänlaatuisiin yrityksiin tuottaa aina haittaa asioimisliikkeelle. Hyvän lahjan saisivat tulevat sukupolvet sittenkin, jos lai
tos rakennettaisiin kuoletuslainalla, sillä sen loputtua jäisi heille ainoas
taan hoitokulut. ”85
Kirjoitus sai tukea arvovaltaiselta taholta. Kaupunginlääkäri Idman kan
natti siinä esitettyjä ajatuksia ja otti tilastotkin uuden vesijohtohankkeen tu
eksi:
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Kaupunginlää
käri Idman
vesijohdosta
1895:
Vesi on kaiken elämän välttämätön ehto. Ei
mikään orgaanillinen elämä, ihmisestä ja kasvi
kunnan korkeimmista edustajista alkaen aina
noihin pieniin silmän näkemättömiin itikoihin
saakka, joita m iljoonittain m ahtuu vesipisa
raan, voi syntyä, kasvaa eikä edistyä veden
puutteessa. Veden tarpeellisuus ihmiselle käy
selville siitä merkityksestä, mikä sillä on ihmisorganismissa. Ihm inen erittää ruumistansa
vettä ]oka päivä ja joka tunti (myöskin nälkää
kärsiessään) monella eri tavalla. Pysyäkseen
terveenä tulee hänen siis uudistaa tätä vettä sa
massa suhteessa. Jos hän ei sitä tee kuolee hän
jo silloin, kuin hän on kadottanut 20-22 p ro
senttia ruumiissaan olevasta vedestä, jota vas
toin hän esimerkiksi vielä voi pysyä elossa,
vaikka hän olisi kadottanut kaiken rasva-aineensa ja puolet munuaisainestansa. Jano on
siis paljoa vaarallisempi vihollinen kuin nälkä.
Tästä käy selville, että ihmisen terveys suuressa
määrin riippuu tilaisuudesta saada tarpeeksi ja
helposti raitista vettä...
Vesijohdon ... tulee myöskin tyydyttää ylei
siä, yhteisiä tarpeita niin kuin katujen puhtaa
napitoa, tulenvaaran ehkäisemistä j.n.e. Vesi
johdon tulee siis tuottaa riittävä määrä vettä.
Tarkkojen tutkim usten perusteella on tultu sii
hen päätökseen, että vesijohto ylipäänsä on lai
tettava niin avaraksi, että se antaa 150-200 lit
raa vettä asukasta ja päivää kohti, tähän sivuun
luettuna myöskin se vesimäärä, joka käytetään
yleisiin tarkoituksiin. ... Veden pitää myöskin
olla terveellistä. Sen pitää olla puhdasta, kir
kasta, hajutonta eikä se saa sisältää m itään otganilliia eikä orgaanittom ia terveydelle vahinollisia aineita. M onenmoisia laitoksia onkin
eksitty täm än tarkoituksen saavuttamiseksi,
vaan jätän ne nyt mainitsematta, koska ovat tä
män kyhäykseni sivupuolelia. - Joku ehkä ky
synee, eiköhän näitä yllämainittuja vaatimuk
sia veden suhteen voida tyydyttää kaivojen
avulla... Tähän vastaan, ettei millään lailla
isommassa kaupungissa voi tulla toimeen kai
vojen avulla. Vesi on kaupunkien kaivoissa yli
malkaan huonoa ja huononee vielä vuosi vuo
delta. M itä enem m än asukkaita kaupunkiin
kokoontuu, sitä enemmän likaantuu myöskin
maaperä kaupungissa. Kaikenlaatuista lokaa,
kaikenlaista kariketta kokoontuu maahan,
imeytyy siihen ja siitä sade- ja m uun veden
kanssa kaivoihin. Tampereella esimerkiksi, jos
sa vielä löytyy useita taloja, joilta puuttuu lokakaivoja, joitten ulkohuoneista, talleista ja nave
toista ei löydy varsinaisia lattioita, on yllin kyl
lin
tilaisuutta
maanperän
saastuttami
seen... (AL 30.1.1895)
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"Luonnollista on, että veden tarve erittäin on tärkeä siellä, missä paljon
ihmisiä asuu yhdessä, kuten kaupungeissa. Yleisen terveyshoidon tärkein
vaatimus kaupungeissa onkin sentänden vesijohto, ensiksikin sen takia,
että vesi elon ylläpitämiseksi on niin tärkeä, ettei se milloinkaan voi puut
tua ravinnosta eli toisin sanoen että vesi on mitä tärkein ravintoaine, toi
seksi 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!
...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 kai
vosta löytyi hyvää vettä, 5 :ssä tyydyttävää, 5 :ssä välttävää sekä 10 :ssä ihan
huonoa ja terveydelle suorastaan vahingollista. Ettei vesi kaupungin kai
vossa sittemmin ole parantunut, on ihan luonnollista. Täkäläinen terveyshoitolautakunta on vuosi vuodelta tarkkaan seurannut tätä asiata. Mainit
takoon tässä ainoastaan viime vuoden ( 1894) tulokset. Länsipuolella kos
kea 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 ainoas
taan 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 hen
kilöä kohti, joitten vettä voi pitää täysin kelvollisena ja terveellisenä, toiset
337 ovat pidettävät enemmän tai vähemmän terveydelle vaarallisina.
Näin surkuteltavalla kannalla on tosiaankin vapaakaupungin vesiseikat
nykyä. Näin ollen ei terveyshoidon kannalta voi muuta kuin yhtyä Aamu
lehden kirjoitukseen 19 numerossa tältä vuodelta, jossa ehdoitetaan, että
kysymyksessä oleva kaupungin puolesta otettava obligatsioonilaina teh
dään niin suureksi, että heti voidaan ryhtyä asianmukaisen vesijohdon
hankkimiseen kaupunkiin sekä että tämä vesijohto keskeytymättä voidaan
vetää syrjäisimpiinkin kaupunginosiin.K. Idman. ”86
Vaatimukset uuden vesijohdon rakentamiseksi kävivät siis jatkuvasti lcovaäänisemmiksi, ja myös vanha johto oikutteli:
"Vesijohtoveden ottapaiKka Puutarha- ja Puistokatujen kulmassa on lo
pettanut vedenannin, kun Näsijärven vesi on alentunut siihen määrään,
ettei se voi enää näin korkealle nousta. Vedenottopaikassa Hallituskadulla
onkin tämän johdosta tungos vedenottajien kesken. Tungosta 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, riittämät
tömiltä, eikä laitosta suinkaan nykyisessä asussaan enää kannata levitel
lä."87
Vuonna 1895 valtuusto viimein hyväksyi suunnitelman, mutta teki kuiten
kin yhden ratkaisevan virheen: se jätti suodattimet pois suunnitelmasta. Val
tuusto asetti erityisen komitean työtä jatkamaan. Komiteaan kuuluivat A.
Huikannen, G. Selin, C.W Akerlund, O. BondsdorfF ja A. Hällström sekä
varajäseninä I. E. Kjäldman, I Pettersson ja J. Kupiainen. Työ tehtiin sitten
vuosina 1895-98, ja varsinaisena töiden johtajana oli insinööri A. Brandt.
Vedestä laskutetaan mittauksen mukaan___________________________
Kaupungin valtuusmiehet päättivät, Hausenin ehdotuksen mukaisesti, 21.
päivänä lokakuuta 1897 vesijohtokomitean esityksestä, että aikaisemmasta
käytännöstä poiketen vedestä laskutetaan ainoastaan mittauksen mukaan.
Aikaisemminhan laskutettiin tonttikohtaisesti laskutuksen mukaan, nyt alet
tiin laskuttaa kulutuksen mukaan. Tähän oli päädytty nimenomaan "haaska
uksen estämiseksi". Myös Hausen oli esittänyt tätä:
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Ernomane vesitehras
Tampereen kaupungin vesilaitos

Varhaisia
vaikuttajia:
Vuonna 1895 valtuusto vii
mein hyväksyi vesijohtosuunnitelman. Valtuusto asetti erityisen
komitean työtä jatkamaan. Siihen
kuuluivat insinööri August H u i
kannen (kuvassa), G. Selin, C.W.
Akerlund, O. Bondsdorff ja A.
Hällström sekä varajäseninä I. E.
Kjäldman, I Pettersson ja J. Ku
piainen.

’’Yksinkertainen keino tämän (veden hukkaamisen) estämiseen on veden
jakaminen mitan mukaan, mikä Imitenkaan ei ole tarpeellista heti vesijohdon
toiminnan ensi aikoina, vaan vasta myöhempään kun tarve näyttää pyrkivän
olemaan suurempi kuin yllä mainittu kohtuullinen. Kun perustamiskustan
nukset 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” (mielivaltai
sesti), 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 jakami
sen rinnalla, mutta kyllä usein paikoin vaikuttanut että sekä syylliset että syyt
tömät ovat saaneet kärsiä vedenpuutetta.”
Valtuusmiehet päättivät kustantaa talojohdot katujohdosta tonttiviivaan
saakka sekä tonttien sisäpuolella vesimittarit ja sen laitteet. Valtuusto päätti
veden kuluttajahinnaksi 20 penniä kuutiometriltä kulutuksen ollessa 0-100
m3 neljännesvuodessa, 100 m3 yli menevästä kulutuksesta maksu samassa
ajassa oli 15 penniä. Vesisopimuksen molemminpuoliseksi irtisanomisajaksi
päätettiin kolme kuukautta. Vastoin Hausenin esitystä köyhempiin kaupun
ginosiin päätettiin rakentaa vapaaposteja ilmaista veden ottamista varten.
Vapaaposteja rakennettiin aluksi kahdeksan: Pyynikin Ristikadun ja Kortelahdenkadun kulmaan, Makasiinikadun ja toisen Amurikadun Kulmaan,
Puuvillatehtaan ja toisen Amurikadun kulmaan, Uudensillankadulle Ru
koushuoneen alapuolelle, Pinninkadun ja IV kadun kulmaan, XI kaupunginosaan ja Juhannuskylään lähelle Naistenlahden kaupunginosan rajaa.88
ly ö t alkavat____________________________________________________
Tammikuun 24. päivänä 1896 valitsivat valtuusmiehet komitean puheen
johtajaksi insinööri A. Huikarisen 200 mk kuukausipalkalla. Samassa koko
uksessa palkattiin neljän hakijan joukosta töitä johtavaksi insinööriksi W O.
Lille Helsingistä 400 markan kuukausipalkalla. Lille kuitenkin kieltäytyi
myöhemmin tästä toimesta, minkä vuoksi valtuusto kokouksessaan 14. hel
mikuuta hyväksyi komitean ehdotuksesta tähän toimeen insinööri Alexander
Brandtin samoilla ehdoilla. 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 Helsingistä,
’’koska tällä alalla suurempaa kokemusta saavuttanutta rakennusinsinööriä ei
ollut saatavissa työtä johtamaan”.
Komitean ensimäisiä tehtäviä oli toimiston hankkiminen. Huone sitä var
ten vuokrattiin kauppias G. Selinin kivitalosta torin varrella, koska kaupun
gin omassa talossa ei ollut tähän tarkoitukseen sopivaa tilaa. Varastopaikaksi
otettiin kaupungin tontti numero 627 rautatien vierestä. Tontti oli siihen tar
koitukseen sopiva, koska rautateitse saapuneet tavarat saatiin purettua suo
raan varastopaikalle. Myös varastonhoitaja palkattiin.
Hausenin ehdotuksesta 300 mm:n pääpainojohto kosken länsipuolella su
pistettiin 275 millimetriin, ja 250 painojonto samoin länsipuolella koskea su
pistettiin 225 millimetriin, ja näin säästyneet varat käytettiin kaikkien 80
mm putkien vaihtamiseksi 100 mm putkiin. Viimeinen muutos katsottiin
hyväksi varsinkin tulipalojen sammuttamisen kannalta. Niin ikään Hausenin
ehdotuksesta kosken länsipuoliseen 225 mm painojohtoon sijoitettiin alku
peräisessä suunnitelmassa olleiden sulkuventtiilien lisäksi 4 sulkuventtiiliä,
jotta painojohdon mahdollisesti vahingoittuessa ilman vettä jäävä alue supis
tuisi.89
Pumppulaitos ja tulo johto rakennetaan____________________________
Professori R. Kolsterin ja Hausenin tarkastettavaksi annettiin kaikki
umppulaitostarjoukset. He pitivät saapuneesta viidestä ehdotuksesta paraana ziirichiläisen Escher Wysch & C:on ehdotusta, vaikkakin se oli kallein.
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Tapio Katko
Ehdotuksen mukaan pumppulaitokseen kuului kolme kaksitoimista kaksois pumppua, joiden kammit muodostivat 90 kulman keskenään: näin pumppu
jen käynti saatiin tasaiseksi. Kukin pumppupari toimi toisistaan riippumatta,
ja niillä kullakin oli oma 25 hevosvoiman turpiininsa Jonval-järjestelmään.
Pumppuja ei kuitenkaan heti voitu tilata eikä pumppulaitoshuoneen rakentamiseenkaan heti voitu ryhtyä, sillä pitkään oli epäselvää, saisiko kaupunki
nostaa myllyn salpaa, joten putouskorkeus oli auki. Komitea anoi nimittäin
läänin kuvernööriltä lupaa ottaa pumppulaitoksen turpiineihin käytinvettä
Tammerkoskesta, 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 ko
rottamisesta. Komitea anoi kuvernööriä määräämään sopivan insinöörin te
kemään kokeita asian selvittämiseksi. Komitea anoi myös, että näiden kokei
den perusteella annettaisiin kaupungille oikeus salvan korottamiseen 0,8
metrillä tai niin paljon kuin toisten etuja loukkaamatta olisi mahdollista. In
sinööri K. Th. Sohlberg kokeiden perusteella kaupungille myönnettiin anot
tu korotus. Komitea anoi myös lupaa ”kaikellaisten ikäväin rettelöiden välttä
miseksi” johtoveden ottamiseen Näsijärvestä, vaikka olikin selvää, ettei ku
kaan voisi sitä estää. Lupa saatiin, mutta se viipyi byrokratian rattaissa kuu
kausikaupalla.90
Vuoden 1896 lopulla aloitettiin valmistavat työt kosken niskaan lasketta
van tulojohdon osalta. Vasta 24. maaliskuuta 1897 antoi Hämeenläänin ku
vernööri komitealle oikeuden tulojohdon laskemiseen sekä veden ottamiseen
kaupunkilaisten taloustarpeiksi toistaiseksi korkeintaan 3 000 litraa minuu
tissa, mikä vastasi kolmen pumpun antokykyä niiden ollessa samaan aikaan
käynnissä. Tämä johto tehtiin 350 mm läpimittaisista valurautaputkista, jot
ka varustettiin pallomuhveilla johdon saamiseksi taipuisaksi. Kosken poh
jaan kaivettiin 0,6 X 0,6 m suuruinen kuoppa, johon johto laskettiin väkipyö
rien avulla sitä mukaa kun monttu valmistui. Koska rakennuspaikalla kävi
niin vahva virta, ettei vesi jäätynyt, oli työn suorittamiseksi rakennettava kiin
teät telineet. Pohjaa kaivettiin ruoppauskauhoilla ja kailddaan nostettiin noin
190 m3 maata ja 45 m3 kalliota. Johto oli joka paikasta vähintään 0,3 metriä
Näsijärven alinta tunnettua vedenpintaa alempana, katujen alla oleva osa tulojohtoa vielä syvemmällä, joten matalimmankin vedenkorkeuden aikaan
vesi virtasi omalla painollaan pumppulaitokseen.91
Putket ostettiin Haapakosken tehtailta. Tulojohdon suulle sijoitettiin ylös
päin käyristetty 400 mm polviputki, jonka päälle laskettiin 10 mm suuruisilla
rei 'illä varustettu 500 mm laaja ja 900 mm korkea siivilä estämään isompia
roskia, kaloja yms. pääsemästä johtoon. Siivilä voitiin nostaa ylös puhdistet
tavaksi rautavitjoilla, joita 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 oli alim
millaan kuusi metriä, joten pohjalika ei päässyt johtoon veden mukana ja vesi
oli kesällä jonkin verran pintavettä kylmempää. Toukokuun 26.1897 lasket
tiin johdonpää 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”. Sii
vilä polviputkineen ostettiin myös Haapakosken tehtaalta. Väliaikaisten
puhaistustelineitten tilalle laskettiin kivillä täytetty hirsiarkku, joka samalla
suojeli siivilää ja ohjaustankoa.
Hämeen läänin kuvernöörinviraston päätöksellä 18.maaliskuuta 1897 an
nettiin komitealle oikeus sijoittaa kaupungin myllytontille kolme 25 hevos
voiman turpiinia vesijohdon pumppujen käyttämiseksi sekä oikeus ottaa nii
hin käytinvesi suorastaaan Tammerkoskesta 1,75 metrisen maanalaisen betonitorven kautta. Samalla annettiin oikeus korottaa myllyn silloista salpaa sekä
myllyruuhen laitoja pyydetty määrä, kuitenkin sillä ehdolla, että salvan koro
tus voidaan poistaa tulvaveden ajaksi. Korotusten ansiosta kaupungin omis
tama vesivoima lisääntyi saman verran, kuin vesijohdon kaikki kolme pump
pua kuluttivat.
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Kun nyt oli lopullisesti saatu määrätyksi tulevien turpiinien pudotuskorke
us, allekirjoitettiin pumppujen ja turpiinien, joita molempia hankittiin aluksi
vain kaksi, hankintasopimus toukokuussa 1897. Sopimuksen pääosat olivat
seuraavat:
"Turpiinien, joiden taattu voima on 25 HP, tulee 448-415 litran vesimää
rällä sekunnissa pudotuskorkeuden ollessa 5,36-6,00 m., kyetä antamaan
pumppuparille tarpeeksi voimaa nostamaan 1,000 1. vettä minuutissa 80 m.
nostOKorkeuteen. Turpiinien kierrosluku on 190 ja pumppujen 46 minuutis
sa. 2 turpiinin ja 2 pumppuparin hinta on yhteensä 33,060 Fr. Zürichissä,
pakkauksesta maksetaan 3 prosenttia eli siis 991:80 Fr. kuljetus- y.m. kustan
nukset ovat ostajan maksettavat. Hankkija lähettää taitavan pystyttäjän
1,700 Fr. hinnasta valvomaan pystyttämistöitä: apulaiset, nostolaitokset,
muuraustyöt y.m. kustantaa ostaja. Kaikista työpiirustuksista saa ostaja kan
kaalle piirretyt kopiot ilmaiseksi. Takuuaika on 12 kk. Hinnasta maksetaan
1/3 tilattaessa, 1/3 kun koneet lähetetään ja loppu sitte kun pumput ja turpii
nit ovat koetellut ja huomattu vastaavan sitoumuksen määräyksiä. Valmistus aika on 6-7 kuukautta. ” Nämä koneet saatiin tullivapaina.92
Kun konepajalta oli saatu piirustukset, ryhdyttiin rakentamaan konehuo
netta. Alkuperäisestä ehdotuksesta poikettiin. Sen sijaan, että käytinvesi olisi
johdettu turpiineihin avonaista kanavaa pitkin, päätettiin kanava tehdä 1,75
metrin betonitorvista maanalaiseksi. Näin tehtiin siksi, että avonainen kana
va olisi vienyt paljon tilaa myllytontilta ja olisi ollut haitallinen liikenteelle, "ja
koska vesi sellaisessa helposti jäätyy varsinkin ensi aikoina, jolloin virran no-
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peus siis tulee olemaan verrattain pieni syystä että ainoastaan yksi turpiineista
samaan aikaan on käynnissä.” Torvijohto valmistettiin työmaalla metrin pi
tuisista palasista, jotka liitettiin sementtilaastilla toisiinsa. Johto myös rapattiiin ja kiillotettiin sisäpuolelta. Betonitorvesta purkautui käytinvesi suurem
paan puukatolla varustettuun altaaseen, joka oli osaksi kivestä ja osaksi beto
nista muurattu. Siitä vesi juoksi harmaasta kivestä muurattujen kuilujen läpi
turpiineihin. Allasta puhdistettiin virran tuomasta sorasta ja roskista tyhjen
tämällä se erityisen 350 mm laajan turpiinien menokanavaan päättyvän joh
don kautta. Menokanava oli avonainen ja sen luiskat verhottiin 30 sentin ki
vikerroksella.
Pumppuhuonerakennus oli tiilistä muurattuja kaksikerroksinen: yläkertaa
käytettiin varastopaikkana ja mittarien tarkastuspajana. Rakennuksen perusmuuri ja alakerran lattia olivat harmaata kiveä selkä betonia, ja koneet lepäsivät osin lattialla, osin rautapalkkien varassa. Näsijärvestä tullut johtovesi saa
pui ensin maan sisässä olleeseen, viisi metriä laajaan ja kahdeksan metriä sy
vään sylinterinmuotoiseen betonista valettuun säiliöön, josta pumput imivät
veden ja painoivat sen edelleen painojohtoverkkoon. Tällainen välisäiliö oli
välttämätön, jotta voitaisiin estää johtoveden virtaus paineenalaisena pump
puihin. Tällöin pumppujen venttiilit eivät olisi voineet toimia kunnolla. Jotta
vedenpinta voitaisiin pitää samassa määrätyssä korkeudessa välisäiliössä, ”on
tulojondon aliselle suulle sijoitettu uimurin avulla toimiva sulkuläppä siten,
että vedenpinnan alentuessa läppä avautuu ja päästää uutta vettä säiliöön”.
Säiliö oli varustettu myös liikaveden-ja tyhjennysjohdoilla. Tyhjennysjohtoa
käytettiin säiliötä puhdistettaessa. Tendyistä kokeista kävi ilmi, että Näsijär
vestä tuleva johto kykeni antamaan matalimman vedenkorkeuden aikana
noin 5 000 litraa minuutissa, mikä riitti viidelle samaan aikaan käynnissä ole
valle pumpulle.
Jotta vesijohto ei joutuisi vedenpuutteeseen silloinkaan, kun tulojohto Nä
sijärvestä jostain odottamattomasta syystä menisi epäkuntoon, oli välisäiliö
yndistetty 350 mm torvi johdolla turpiinialtaaseen, joten hätätilassa voitiin
päästää koskivettä johtoon. Tämä varajohto pidettiin muulloin suljettuna.
Rakennustyössä suosittiin kotimaista, tarjouksia myös ulkomailta_____
Kun lopullisesti oli päästy selville putkiverkon laajuudesta, ryhdyttiin put
kien, putkenosien ja muiden tarvikkeiden ja työkalujen hankkimiseen. Ilmoi
tuksilla koti- ja ulkomaan teknisissä lehdissä kehotettiin halukkaita putkenhankkijoita kääntymään komitean puoleen ja tiedusteltiin tunnetuista koti- ja
ulkomaisista tehtaista sekä kaupoista palopostien, sulkuventtiilien, lyijyn,
pakkauslangan ym. aineitten ja työkalujen hintoja. Tätä ennen teki komitean
puheenjohtaja matkan Helsinkiin tiedustellakseen, olisiko mahdollista saada
tullivapaus ulkomailta tuotaville tarvikkeille. Sekä senaattoreilta että teollisuushallituksen vuori-intendentiltä tuli kuitenkin kieltävä vastaus, koska
Suomesta löytyi tällaista tavaraa valmistava Haapakosken erikoisvalimo. Va
limo vei suurimman osan tuotteistaan Venäjäne alennetulla tullilla. Siksi
näyttäisi ”sangen omituiselta, jos suomalaiset saisivat tuottaa ulkomaalaista
tavaraa maahan tullitta samalla kun oman maan samallaista tavaraa valmisti
vat tehdas elää Venäjän tullilaitoksen kukkaron kustannuksella.”
Määräajan kuluttua putkihankintatarjouksia jätettiin kaikkiaan kuusi, jois
ta yksi oli Haapakoskelta. Aiemmin mainittuja syitä tarkoin punnittuaan
päätti komitea yksimielisesti ottaa putket kotimaasta. Halvin tarjous tuli
Englannista, josta tilattuna ja tullivapaana putket olisivat tulleet 72000
markkaa halvemmiksi. Ilman tullivapautta putket olisivat maksaneet 57000
markkaa enemmän kuin Haapakosken tarjouksessa. Haapakosken valimon ja
komitean välisestä kauppasopimuksesta ohessa tärkeimmät osat.
Putkenosat sekä venttiili- ja palopostihatut tilattiin Haapakosken Osakeyh
tiöltä 280 markan tonnihintaan.
Tavaran laatuun oltiin tyytyväisiä. Ensimmäisestä lähetyksestä, johon kuu
lui 200 mm putkia, särkyi kokeissa ainoastaan noin 0,45 prosenttia, kun taas
Viipurissa oli särkynyt 300 mm putkista 2 prosenttia .
Yhteensä 130 palopostia tilattiin Tampereen Pellava- ja Rautatieosakeyhtiöltä 135 markan kappalehinnasta. Ne olivat muuten samanlaisia kuin Hel
singissä, mutta ne olivat 20 senttiä pidempiä, koska johdot Tampereella upo
tettiin saman verran syvemmälle maahan eli 2,2 metriä syvälle putken yläsyr-
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Kauppasopimus
Haapakosken
valimon kanssa:
"Hankittava putkimäärä on
noin 1,000 tonnia. Ensimmäinen
osa oli hankittava ennen 1/8, toi
nen ennen 1/10 ja loput ennen
1/5 97. Kaikki putket Koetellaan
Tampereella 20 ilmakehän vesi
paineella, jonka niiden tule kestää
särkymättä tai vuotoja syntymät
tä. Kaikki putket ovat kuumina ja
ruosteettomina siveltävät ’’Angus
Smithin solutionilla”. M uhvien
tulee olla varustettuja lyijykoroilla
ja tulee niillä olla sellainen lujuus,
että niitä saattaa tilkkiä tavalliseen
tapaan niiden särkymättä. Putki
en pituus on oleva 9 engl. jalkaa ja
niiden otaksuttu paino on oleva:
350 m /m putkien 140 kg. m et
riltä
275 ””95 ’”’
225 ””75 ””
200 ””61 ””
125 ””33 ””
100 ””25 ””
maksetaan hinta todellisen pai
non mukaan, paitsi jos se on äskenmaittuja otaksuttuja painoja
isompi, jolloin maksun perus
teeksi otetaan otaksutut painot.
H inta on 220 mk 1,000 kilolta
vapaasti Tampereen asemalle
hankittuina. Joka vuorokaudelta,
minkä hankinta myöhästyy, mak
saa hankkija Tampereen kaupun
gin kassaan 1,000 mk, josta sum
masta kuitenkin vähennetään sel
lainen osa, joka vastaa aikanaan
saapuneitten putkien suhdetta
koko sillä kerralla hankittavaan
paljousmäärään.
Kauppasopi
muksen täyttämisen vakuudeksi
on hankkija hyväksytyissä siirre
tyissä arvopapereissa tallettanut
pankkiin 25000 Smk, josta talle
tustodistus on komitealle annet
tu.”

jästä mitattuna. Niiden piti myös olla vankemmin rakennettuja suuremman
paineenkestävyyden takaamiseksi. Sulkuventtiilitarjouksista kotimainen,
John Stenbergin Konetehtaan Osakeyhtiön tarjous oli hieman kalliimpi kuin
ulkomaiset, mutta komitea päätti tilata sulkuventtiilit kuitenkin mainitusta
tehtaasta ’’siinä toivossa, että täten koko tarvittavalle määrälle tuhlatut 300
mk eivät hukkaan heitetyt kun niillä koetetaan kotimaista teollisuutta elvyt
tää.”
Alimman lyijytarjouksen jätti Lindner & C:o Birminghamista, pakkauslanka ja 10 kappaletta itsetoimivia ilmaventtiiliä ostettiin Th. W Peterseniltä
Birminghamista. Putkien koetuskoneita hankittiin kaksi Helsingin kaasulai
toksen konepajasta. Kaksisylinterinen koetuspumppu ostettiin Schmidt &
Zornilta Berliinistä. Muut työkalut ja tarvikkeet ostettiin pääasiassa tampere
laisilta kauppiailta.93
Heti kun säiliön piirustukset valmistuivat, ryhdyttiin säiliön kiviä louhi
maan läheisestä Thermopylen kalliosta. Alkuperäisen suunnitelman mukaan
tarkoitus oli ostaa tarvittavat kivet, mutta koska alin tarjous oli 18 markkaa
kuutiolta, täytyi asia hoitaa omin voimin. Kivien kuljettamiseksi rakennus
paikalle rakennettiin keveistä kiskoista hevosrata. Vuoden 1896 kuluessa ir
rotettiin melkein koko tarvittava määrä kiveä eli 1200 m3 säiliötä varten ja
noin 400 m3 pumppulaitosta varten. Kesäkuun 8. päivänä 1896 aloitettiin
säiliön perustuksen kaivaminen Pyynikin soraharjuun. Elokuun 7. aloitettiin
säiliön muuraustyö. Permanto ja seinät muurattiin hakkaamattomista kiila
kivistä sementtilaastiin suhteessa 1:3. Kivien paikalleen nostamista varten ra
kennettiin erityinen nostorana, jonka avulla voitiin helposti nostaa mihin
paikkaan tahansa korkeintaan 0,8 m 3 kivi. Laastiin käytettiin Cristower-sementtiä. Aikomus oli muurata koko säiliö jo vuonna 1896, mutta marras
kuun 12. päivänä täytyi työ keskeyttää pakkasten tähden, joten noin 207 m3
jäi muuraamatta. Koko muurin kuutioala oli 1275 m3.
Sekä kivien ottaminen että kuljettaminen ja muuraustyöt oli annettu työ
miehille urakaksi. Aamulehti kommentoi aika ajoin kauan odotettujen ra
kennustöiden edistymistä:
’’Vesijohtotyöt Pyynikin harjulla edistyvät edistymistään. Vesisäiliö on
jo valmiiksi kaivettu; se on 30 metr. pitkä 13V¿ leveä ja noin 6 metrin sy
vyinen, vettä sinne mahtuu 900 kuutiometriä. Säiliöön tulee tehtäväksi
kiviseinät, jotka sementillä päällystetään. Se tulee muuten jaettavaksi kah
teen osastoon, jotta toisessa silloinkin on vettä, kun toista tarvitsee puh
distaa. Tyhjentäminen käy siten, että avataan n.s. menoputket, joiden
kautta vesi toisesta säiliöstä virtaa alas Pyhäjärveen, jota vastoin väliseinä
osastojen välillä estää sen toisesta muualle m in kaupunkiin virtaamasta.
Kaupungin nykyiset vesijohtoputket käytetään tällaisiksi menoputkeiksi,
sillä muuhun ne eivät kelpaa. Kolme turpiinia tulee myllyn kohdalta nos
tamaan vettä vesijohtotorviin, joista likavesi painuu tähän säilöön; kukin
niistä on 25 hevosvoimainen, jotenka vesi nousee 75 hevosvoimalla.
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 ai
kaan tätä laatua teollisuutta, jota ison aikaa on paljaastaan ulkolaista käy
tetty - Ensi viikolla aletaan torvia sijoittaa maahan. Paloposteja tulee kau
punkiin sijoitettavaksi joka 50 metrin päähän.
Muuraustyöt alkavat Pyynikillä tänään. Kivien laskemista varten on säi
liön päälle rakennettu telineet, jossa on erityiset hissilaitokset kiviä laske
massa. Muuraukseen käytetään Cristower sementtiä Stettinistä.
Kivet säiliöön otetaan Terrinteeltä, ja erityinen rautarata on sitä tarkoi
tusta varten säiliön luota tänne. Sopivia kiviä ei ole muualta löydetty, vaan
on täytynyt käyttää niihin tätä paikkaa. Toivottavasti ei kuitenkaan luon
non kauneus siitä häiriinny - Työssä on miehiä harjulla nykyään noin sa
takunta, kertovat.”94
Heti elokuun alkupäivinä 1896, kun ensimmäinen putkilähetys oli saapu
nut ja putket testattu, alkoi putkien laskeminen Kyttälän ja Tammelan kau-
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punginosissa. Maankaivuu ja täyttämistyöt tehtiin pääasiassa urakalla, mutta
varsinainen putkityö päiväpalkalla. Koko verkko kosken itäpuolella ehdittiin
laskea vuonna 1896, ja myös vähäinen määrä länsipuolistakin eli yhteensä
100 mm putkea 2100 m, 125 mm putkea 1227 m, 200 mm putkea 1952 m.
Kaikkiaan putkea laskettiin yhteensä 5279 m ja samalla putkien kanssa sijoi
tettiin paikalleen 11 kpl 100 mm sulkuventtiiliä, 5 kpl 125 mm sulkuventtiiliä ja 6 kpl 200 mm sulkuventtiiliä sekä 39 palopostia hattuineen. Myös ilmaventtiilejä sijoitettiin korkeimpiin paikkoihin johdossa. Tulojohtoa laskettiin
ensimmäisenä rakennusvuonna 200 metriä Mältinrannan ja Puuvillatehtaan
katujen välille.
Ensimmäisenä rakennusvuonna työvoimaa oli noin 360 miestä sekä kaksi
mestaria ja kolme neljännysmiestä. Tapaturmavakuutus otettiin Kullervo-yhtiöstä 2 Vi kertaisesta vuosipalkasta. Korvausta maksettiin tapaturman uh
reille ohimenevältä vammalta 75 prosenttia päiväpalkasta; muissa tapauksis
sa yhtiön vakuutussääntöjen mukaan. Ainoastaan muutamia pienempiä
vammoja sattui. Palkanmaksupäivinä työväestö antoi vapaaehtoisesti pieniä
summia ns. kipukassaan, josta sairastuneille jaettiin avustuksia. Varastot ja
konttorin irtaimisto vakuutettiin Fenniassa. Vakuutusta ei otettu turhaan,
sillä vuoden lopulla Ilomäellä sijaitseva pajarakennus paloi. Työssä käytettiin
pääasiassa kaupungin kirjoissa olleita henkilöitä, joille palkat maksettiin en
simmäisenä vuonna kerran viikossa. Toisena ja kolmentena 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 vii
kossa työt eivät voi mennä ettenpäin säännöllistä menoaan. Minkälaista häi
riötä tämä aikaan saa, on helppo käsittää.”
Anniskeluvoittovaroja saatiin hankkeeseen 20000 markaa v. 1896. Pieniä
tulojakin oli: säiliön perustuksesta kaivetusta katukivistä ja ns. hylkykivistä
saatiin jonkin verran rahaa.95
Ensimmäisen vuoden suurin ongelma ei johtunut vesijohtokomiteasta:
’’Kuten tunnettu, on aikomus johtaa sekä tulojohto että kosken länsipuoli
nen painojohto kosken poikki pitkin aiottua Uudenkadun kivisiltaa. Valitet
tavasti makaa koko silta-asia jossain virastossa ties kuinka kauvan aikaansaa
den sen, että valmis vesijohto saa ruveta kenties vuosimääriä odottamaan
pääsyä kosken poikki, ellei ajoissa ryhdytä kiirehtimään asian toteuttamisek
si.”96
Aamulehti oli edelleen kiinnostunut rakennustöistä. Se jopa julkaisi koko
vesijohtotoimikunnan toimintakertomuksen vuodelta 1896 sanasta sanaan
ja käsitteli asiaa myös muissa kirjoituksissa.97
Työ valmistuu_____________________________________________ ____
T<uik( »kuun alussa 1897jatkettiin taas pakkasen keskeyttämiä töitä ja aloi
tettiin Ilomäen vesisäiliön Kiviseinien muuraus. Talven aikana oli työskennel
ty pääasiassa valtaputkien asettamiseksi vesijohdon suuhun Mältinrannassa.
Työläs vaihe oli ollut putkien laskeminen Kuninkaankadun päähän, koska ne
oli upotettava syvällä louhikkoiseen maahan. Tästä eteenpäin johdettiin put
ket taas suoraan veteen, jonka jälkeen ne kulkivat pitkin rantaa kiertäen vii
nanpolttimoon kuuluvan maakaistaleen reunaa. Putkien edettyä Porin radan
ali ne suunnattiin lopuksi suoraan ulapalle. Vesisäiliötyö saatiin loppuun ke
säkuun puolivälissä. Tämän jälkeen sisäseinät ja lattia peitettiin 15 sentin betonikerroksella, ja sen jälkeen ne peitettiin puolen tiiliskivenkiven paksuisel
la, rautapalaneista tiilistä tehdyllä verhouksella. Tiilet ostettiin tamperelaisel
ta talonomistaja K. Helanderilta. Sementtiä hankittiin tamperelaisista rauta
kaupoista. Betonin sekottaminen tehtiin erityisellä koneella, jota käytti ’’kah
den hevosen vetämä hevoskierros”. Katon kannattajina toimivat ’’holvikaari
en varaan lasketut rautapelkat”, joiden väliin laskettiin betoniholvit. Viimei
seksi rapattiin ja kiillotettiin kaiídd sisäseinät, lattia ja katto sisä- ja ulkopuo
lelta 13 mm sementtilaastikerroksella. Rappaustyön suoritti Helsingin Se
menttivalimo Osakeyhtiö. Jottei vesi kesällä lämpenisi eikä talvella jäätyisi,
peitettiin säiliö 1,5 metrin sorakerroksella, jonka päällä on ohut kerros savea
95
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ja ruokamultaa. Säiliö, joka oli 900000 litran vetoinen, jaettiin väliseinällä
kahteen kammioon, jotta toista osaa voitiin puhdistaa toisen ollessa toimin
nassa. Kaupungin iontoverkosta tuli 275 mm haaraputki säiliölle ja jakaantui
sen läheisyydessä Kahteen haaraan, joista toinen meni toiseen ja toinen toi
seen kammioon. Kummallakin kammiolla oli yhteinen liikaveden johto sekä
erityinen tyhjennysjohtonsa, jotka kaikki säiliön läheisyydessä yhtyivät yh
deksi ainoaksi menojohdoksi. Menojohto puolestaan päättyi Pispalan maan
tien vieressä olevaan vanhaan sorakuoppaan. Suurin osa menojontoa tehtiin
375 mm saviputkista ja osa 250 mm rautaputkista, mikä oli mahdollista siitä
syystä, ettei virtaava vesi ollut suuripaineista. Jotta pumppuhuoneessa tiedet
täisiin säiliön vesikorkeus, oli säiliön vieressä olevaan vartijan asuntoon sijoi
tettu erityinen sähkön avulla toimiva vedenkorkeusmittari. Rautalankajohto
kulki mittarista pyörien varassa säiliössä olevaan uimuriin ia kaksilankainen
sähköjohto pumppuhuoneessa olevaan kellolaitokseen, jonka taululta veden
korkeuden vaihtelut voitiin havaita 10 sentin tarkkuudella . Pumppuhuo
neessa alkoi hälytyskello soida, kun vesi säiliössä oli noussut korkeimman sal
litun rajan yli tai laskenut alimman sallitun rajan alapuolelle.98
Putkenlaskemistyöt aloitettiin taas keväällä 1897 roudan lähdettyä maasta,
ja ne saatiin loppuun ennen talven tuloa. Aikomus oli viedä Näsijärven ja
pumppulaitoksen välinen tulojohto samoin kuin kosken länsipuolelle tuleva
painejohtokin kosken poikki uuden rakennettavana olevan kivisillan pohjois
puolisen käytävän alitse. Koska sillan valmistuminen kuitenkin lykkääntyi, si
joitettiin johdot väliaikaisesti sillan rakennustelineiden varaan. Jäätymisen
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estämiseksi johdot päällystettiin tervatulla huovalla ia olkiköydellä, jonka
äälle
ommeltiin vielä tervattua säkkikangasta. Jondot kulkivat sahajauoja täynnä olevassa puisessa laatikossa, joka oli peitetty asfalttihuovalla, jot
ta peiteaineet eivät kastuisi.
Muitakin muutoksia tehtiin: 225 mm pääpainojohdossa kosken länsipuo
lella Itäisellä pitkällä kadulla oleva johdon osa oli Uudenkadun kulmasta
käännetty menemään pitkin viimeksi mainittua katua Kuninkaankadun kul
maan ja pitkin tätä katua Puuvillatehtaan kadulle, missä se taas kääntyi län
teen päin yhtyen alkuperäisen suunnitelman mukaiseen johtoon. Muutos
kävi välttämättömäksi, koska ei katsottu voitavan vaarattomasti viedä johtoa
Puuvillatehtaan kadun ali kulkevan akselijohdon poikki. Jokin laakerin pe
rustus olisi helposti voinut laskeutua ja aiheuttaa seisokin puuvillatehtaalla.
Tästä muutoksesta seurasi se, että Kuninkaankadun 100 mm johto Uuden- ja
Puuvillatehtaan katujen välillä kävi tarpeettomaksi, jota vastoin vastaava osa
Itäistä katua olisi jäänyt vaille johtoa. Tämä ratkaistiin siten, että tarpeetto
maksi käynyt 100 mm johto siirrettiin Kuninkaan kadulta Itäiselle pitkälle
kadulle.
Alkuperäisestä suunnitelmasta poikettiin myös johtoverkon Ilomäen vesi
säiliöön yhdistävän johdon osalta. Ehdotuksen mukaan johto 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, pitkin tätä katua Ilomäen kadulle ja vasta tästä suoraan
säiliölle.
Syyskuun lopussa 1897 olivat johdot jo siinä kunnossa, että uuden vesijoh
don paloposteja kosken länsipuolella saattoi käyttää vedenottamiseen tynny
reihin tulipalon sattuessa. Tulojohto Näsijärvestä oli nimittäin huuhtomisen
takia yhdistetty painojohtoon, joten järven pintaa alempana olevista palo
posteista saattoi ottaa vettä.
Alkuperäistä verkkosuunnitelmaa valtuuston määräyksestä myös laajen
nettiin v. 1897-1898 neljällä 100 mm:n ja yhdellä 125 mm:n johdolla. Val
tuustolle jätettiin lisäksi useita anomuksia uusien johtojen rakentamisesta
mm. Juhannuskylän, Naistenlahden ja Soukanlahden kaupunginosiin.
Kaikkiaan vuosina 1896 ja 1897 maahan laskettiin putkia yhteensä yli 18
kilometriä. Paloposteja johtojen yhteyteen liitettiin 126 kpl samoina vuosi
na.
Risut ja ruusut

E

Putkityö tuli halvemmaksi kuin alkuperäisessä kustannusarviossa suunni
teltiin. Tämä johtui siitä, että kallioita ei juurikaan tarvinnut louhia ja myös
sää suosi: molemmat kesät olivat hyvin kuivia, joten kuivanapitäminen ei
tuottanut kustannuksia. Putket saatiin lisäksi halvemmalla omasta maasta
kuin kustannusarviossa oli arveltu ulkomaisten putkien tullilliseksi hinnaksi.
Pumput ja turpiinit, 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 uuden ve
sijohdon olevan siinä kunnossa, että sitä sopi käyttää tulipalon sammuttami
seen ilman ruiskujen välitystä. Siitä asti onkin vakinainen palokunta saanut
käyttää vesijohtoa. Aamulehti huomasi kahdella pikku-uutisella tämän mer
kittävän tapahtuman:
’’Uusi vesijohto alkaa valmistua. Eilen tehtiin kokeita vesipaineen suh
teen. Kokeet kuuluvat onnistuneen hyvin. Alarannassa nousi vesi parin
kymmenen metrin korkeuteen. Torilla kohosi vesi kaupungintalon kellon
tienoille.”99
’’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 kuin
98
99
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17 millimetriä, oli suihkulla sellainen voima, että lauta aita oli kaatua sen
edestä. Kaksi vahvaa miestä saivat töin tuskin letkua taipuman.” 100
Myös uuden vesijohdon mitattuun kulutukseen perustuva taksa vahvistet
tiin:
”Kaupunginvaltuusmiesten t.k.7 p:nä vahvistaman taksan mukaan las
ketaan toistaiseksi maksu vedestä, joka on käytetty yksityiseen tarpeeseen,
siten, että kultakin kalenterivuoden neljännekseltä suoritetaan: a)kulutuksesta aina 100 kuutiometriin asti jokaiseta 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 hoitokustannuk
sen suorittamiseksi 4 markkaa. Palkkioksi vesimittarin tarkastuksesta, sii
hen 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.” 101
Kun konepajan lähettämä pystyttäjä oli ilmoittanut koneitten olevan täysin
käyttökelpoisessa kunnossa, valitsi komitea neljä miestä tarkastamaan, oli
vatko ne sopimuksen mukaiset. Insinöörit O. Bonsdorff, L. E. Kjäldman, J.
Renggli ja konepajan mestari O. Asberg hyväksyivät koneet. Turpiinien voi-
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ma mitattiin ns. Pronyn jarrulla samaan aikaan kun niiden kuluttama vesi
määrä mitattiin Ertelin nopeusmittarilla. Viimeksimainitun työn teki in
sinööri K. Th. Sohlberg. Pumppujen antamaa vesimäärää taas voitiin mitata
tarkasti seuraamalla vedenpinnan laskeutumista pumppukaivossa tulojohdon ollessa suljettuna.
Talven kuluessa talonjohtojen osia tilattiin Euroopasta ja kotimaasta, mm.
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. valinrautatavara Haapakosken tehtailta, siiviläventtiilit
Helsingin vesijohtolaitoksen konepajasta, vesimittarit H. Meinenken teh
taasta Breslausta, sekä vapaapostit Sommers, af Hjällström & Walldensin ko
nepajasta Tampereelta. Ulkomaisille tavaroille tullittomia vesimittareita lu
kuunottamatta saatiin tullivapaus.
Vertailtaessa laskettuja kustannuksia todellisiin huomataan, että muut erät
vastasivat toisiaan. Putkityöt tulivat noin 44000 markkaa arvioitua halvem
miksi, ja pumppulaitos oli laskettua kalliimpi. Pumppulaitos tuli kalliimmak
si siksi, että se tehtiin toisia periaatteita seuraten kuin valmistava komitea tar
koitti. Laitoksen tuli ehdottomasti olla sellainen, että välttämättömiä korja
ustöitä oli vähän ja ne olivat lyhytkestoisia. Kaikki käytinveden yhteydessä
olevat rakennuksen osat ja turpiinien etupuolella oleva allas tehtiin osaksi sementtilaastiin muuratusta harmaasta kivestä, osaksi betonista. Yhteensä ra
kennuksen osat ja allas käsittivät 1000 m3, mikä yksistään vastasi noin 30000
markan kustannuksia. Alkuperäisessä ehdotuksessa turbiinien tulokanava oli
ajateltu tehtäväksi avoinaiseksi uomaksi maaluiskilla, mutta se tehtiinkin
maanalaiseksi 1,75 metrin laajuiseksi betonitorveksi, 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 arvioi
tiin, ei ollut odottamatonta, sillä työt tehtiin aikana, jolloin sekä aineet että
työpalkat olivat paikkakunnalla "ennenkuulemattoman korkeassa hinnassa”.
Hyvään rahalliseen lopputulokseen komitean mielestä vaikutti oleellisesti se,
että suurin osa töitä oli teetetty urakalla.
Työvoima oli suurin kesällä 1897: noin 500 miestä, kaksi mestaria ja viisi
neljännysmiestä. Työväestö v. 1897 oli vakuutettuna Kullervo-yhtiössä. Vuo
den 1898 alusta pakollinen työväenvakuutus astui voimaan, ja työläiset va
kuutettiin myös kuolemantapauksen, työkyvyn vähentymisen sekä ohimene
vän vamman varalta samassa yhtiössä. Suurempia tapaturmia sattui kaksi:
työkunnan esimies K. Ylisen toinen silmä viottui niin pahasti, että se oli pois
tettavana työmies N. Gustafsson loukkaantui maanvyöryssä. Gustafsson jäi
”elinajaKseen puoleksi työhön kykenemättömäksi”.
Komitea antoi työväelle kehuja vuodesta 1896 poiketen:
”.. .juopottelupahe on tuntuvassa määrässä vähentynyt, mihin on osaltaan
vaikuttanut sekin seikka, että pahimman joukosta ovat aikan kuluessa epä
säännöllisen 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 juopotte
lun vähentymiseen myöskin vaikuttanut se seikka, että palkanmaksu on näinä
kahtena viimeisenä vuonna tapahtunut joka toinen viikko eikä kuten v. 1896
joka viikko.”
Hausenin ia valmistavan komitean ehdotuksessa viitattiin siihen, että van
han vesijohdon putkia voitaisiin käyttää uuteen vesijohtoon. Vesijohtokomitean mielestä ei kuitenkaan ollut selvää, olisivatko nämä putket kestäneet uu
den johdon suurempaa painetta. Ei myöskään oltu varmoja, voiko kaupunki
hävittää vanhan johdon antamatta tilaajille uudesta johdosta vettä entisten
maksuperusteiden mukaan lähes ilmaiseksi. Kaupunki olisi myös jäänyt jok
sikin aikaa täysin ilman vesijohtoa, mikä olisi voinut aiheuttaa arvaamatto
mia vahinkoja.
Anniskeluyhtiön voittovaroja on valtuusto v. 1897 antanut 30000 mark
kaa ja 50000 markkaa 1896 vesijohdon rakennusrahastoon. Suurimman
tunnustuksen komitea antoi kuitenkin työtä johtaneelle Alex Brandtille,
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’’joka varustettuna hyvillä teknisillä tiedoilla ja luontaisella taipumuksella alati on väsymättömällä innolla ohjannut töiden kulkua.”_________________
Kaupunki ja vesilaitos kasvavat___________________________________
Komitea luovutti vesijohdon kaupungille 22. marraskuuta 1898. Aamu
lehti kertoi tapahtumasta Uutisia Tampereelta ja lähiseudulta -palstallaan:
’’Kaupungin vesijohtolaitosta katsomaan oli vesijohtokomitea kutsu
nut valtuuston, maistraatin, rahatoimikamarin ja terveyshoitolautakunnan jäseniä. Kokoonnuttiin klo 12 pumppuhuoneelle, jossa kutsuvieraille
näytettiin laitosta täydessä toiminnassa.
Pumppuihin johtuu vesi johtotorvea myöten Näsijärvestä koskennis
kalta. Johtotorvi päättyy pumppuhuoneen vieressä olevaan kaivoon, jos
sa veden painovoima ehkäistään. Kun näet pumput ovat Näsijärven pin
taa alempana ei käy päinsä laskea vettä suoraan pumppujen imettäväksi,
vaan lasketaan se ensiksi yllämainittuun kaivoon. Siellä on venttiiliin sovi
tettu itsetoimiva sulkulaitos, joka veden noustua määrättyyn korkeuteen
sulkee sen juoksun. Liikavesi kaivosta johtuu eri johtoa myöten koskeen,
ja käytettävä vesi pumppuihin, jotka sen imevät varsinaiseen vesijohtotorveen. Pumppuja Käyttäviin turpiineihin tulee käyttövesi koskesta uuden
sillan alta, josta se betoonista tehtyä johtotorvea myöten virtaa vesialtaa
seen. Tämä torvi on 1,75 metriä läpimitaten, ja turpiinien kohdalla on ve
siputouksen korkeus noin 5 metriä. Yllämainittu kaivo on jälleen yhtey
dessä turpiinia käyttävän veden kanssa, jota siinä tapauksessa voidaan
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käyttää, että toinen johto joutuisi epäkuntoon. Pumppuja on kaksi, sama
ten kuin turpiinejaKin, mutta vesi tarpeen lisäännyttyä voipi vielä yhden
panna käyntiin. Turpiinien hevoisvoima on kumpaisenkin 25, ja pumput
antavat 1,000 litraa vettä minuutissa. Vesisäiliö Pyynikin harjulla sisältää
vettä 900,000 litraa ja voidaan veden korkeus säiliössä nähdä pumppuase
man seinällä olevasta kellosta, joka osottaa veden laskun ja nousun joka 10
cm:Itä. Kaupungin vesitarpeen tyydyttämiseksi tulee yhden pumpun olla
käynnissä 9 tuntia päivässä.
Kun vesijohtolaitos oli vieraille näytetty käytiin luteerilaisen rukous
huoneen luokse, jonnen hälytettiin vakinainen palokunta; noin 4 minuttia hälytyksen jälkeen jo syöksähti ensimmäinen vesisuihku ilmaan alem
pana olevasta palopostista.
Senjälkeen kuljettiin uuden siltarakennuksen telineitä myöten kosken
poikki ja katseltiin rakennusta. Kyttälän puoleinen rantamuuri on jo val
mis ja länsipuoleista laitetaan paraillaan. Kolme tukipylvästä on myös jo
holvinjalkaan asti valmis, neljäs keskeneräinen.
Siltarakennukselta lähdettiin vakinaisen palokunnan asemalle, jossa
katseltiin kalustot, vartiohuoneet, miehistön asunnot sekä lopuksi mie
histön harjoitusta, miten useiden tikapuiden avulla nostaan monikerrok
sisiin taloinin. Tyytyväisinä näkemiinsä hajaantuivat vieraat täältä kotiinsa
ja jätettiin käynti Pyynikin säiliölle toistaiseksi.”102
Tuolloin 36000 asukkaan kaupunkiin valmistunut laitos käsitti tulojohdon
Näsijärvestä kaupungin myllylle, siellä olevan pumppuaseman, 18123 met
riä vesijohtoa sekä Pyynikin harjulla yhden 900 kuutiometrin yläsäiliön, joka
oli edelleen käytössä sadan vuoden kuluttua vuonna 1998. Näin aikaansaatua
laitosta laajennettiin nimenomaan putkiverkon osalta kaupungin kasvaessa ja
asutuksen laajentuessa. Työ saatiin siis loppuun hämmästyttävän vähin työta
paturmin ja lähes talousarvion mukaisesti. Vanhalla vesijohdolla oli uuden
valmistuttua 89 tilaajaa. Aamulehti jatkoi uuden vesijohdon vaiheiden seu
raamista paitsi pikku-uutisilla, myös laajemmilla kirjoituksilla. Mm. vesijohtotoimikunnan kertomus vuosilta 1897 ja 1898 löytyy sanatarkasti Aamulehdestä.103
Vuonna 1899 vanhan vesijohdon tilaajamäärä kasvoi vielä yhdellä 90 :en ti
laajaan, mutta 1900 määrä oli ensimmäisen kerran laskussa: vuoden lopussa
sillä oli 86 tilaajaa. Uusi vesijohtoverkko sen sijaan kasvoi ripeästi. Vuoden
lopulla se oli jo lähes 22 kilometriä pitkä. Seuraavina vuosina vanhan vesijoh
don liittymämäärä väheni tasaisesti uuden kasvaessa nopeaa vauhtia. Vuonna
1901 vanhalla vesijohdolla oli enää 77 tilaajaa, 75 tilaajaa vuonna 1903 ja 69
tilaajaa 1904. Kolmas pumppukin tarvittiin tässä vaiheessa. Pumppu saapui
jo vuoden 1903 puolella, mutta vasta vuodenvaihteessa se saatiin käyttöön.
Tässä vaiheessa mainitaan vesilaitoksen vuosikertomuksissa ensimmäistä
kertaa teollisuuden vedenosto, josta tarkemmin luvussa 19. Vuonna 1904
kolmen pumpun kautta kulki vettä yhteensä 406651 m3. Asukasta kohden
kulutus oli 27,8 litraa vuorokaudessa.104
Uusi laitos toimi siis odotetulla tavalla.
Vuonna 1905 vesilaitoksella oli vedenottajia 479, ja näistä kaupungin lai
toksia oli 24. Lisäksi vettä toimitettiin ilman mittaria 11 vapaapostiin sekä
kesäisin 9 mukavuuslaitokseen ja 1 hevosen juottokaukaloon. Käytössä oli
490 vesimittaria, jotka luettiin ynteensä n. 5400 kertaa. Neljä vuotta käytössä
olleita mittareita vaihdettiin puhdistettuihin ja tarkastettuinin 48 kappaletta.
Jäätymään vuoden aikana pääsi kolmen kuluttajan mittari. Vesimittarien toi
minnasta ei tehty valituksia. Vesisäiliö tyhjennettiin ja puhdistettiin kaksi ker
taa: 27.6. ja 17.10. Kolmen pumpun kautta kulki vettä yhteensä 446112 m3.
Veden kulutus oli edellisvuodesta lisääntynyt 39461 m3 eli 9,7 prosenttia, ja
keskimääräinen vedenkulutus vuorokaudessa oli 1222m3 eli 14,1 litraa se
kunnissa. Asukasta kohden kulutus oli 29,1 litraa vuorokaudessa. Suurin
vuorokausikulutus vuoden aikana oli 2507 m3eli 29 litraa sekunnissa (joulu
kuun 11. päivänä) ja pienin kulutus 581 m3eli 6,7 litraa sekunnissa (maalis
kuun 26. päivänä). Vesijohtoverkko oli vuoden lopussa jo 26,8 kilometriä
pitkä. Vannan vesijohdon tilaajamäärä oli laskenut 68 tilaajaan.105
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Vuonna 1906 vedenottajia oli 514, joista maksavia tilaajia oli 489. Vesijoh
toverkko oli tällöin 27,5 kilometriä pitkä. Vuoden aikana sattui kaksi vuotoa
johtoverkossa: Helenankadulla katkesi 50 mm putki ja Satamakadulla 30
mm lyijyinen talojohto. Vesisäiliö tyhjennettiin ja puhdistettiin kaksi kertaa:
kesäkuussa ja lokakuussa. Vesimittareita luettiin n. 6200 kertaa, ja neljä vuot
ta käytössä olleita mittareita vaihdettiin puhdistettuihin ja tarkastettuihin 36
kappaletta. Vuoden aikana vesimittarien toiminnasta tehtiin kaksi valitusta,
mutta tarkastuksessa ne todettiin asianmukaisesti toimiviksi. Kolmen pum
pun kautta kulki vettä yhteensä n. 446000 m3. Veden kulutus oli edellisvuo
desta lisääntynyt n.40000 m3 eli n. 10 prosenttia, ja keskimääräinen veden
kulutus vuorokaudessa oli n.2000m3 eli n. 23 litraa sekunnissa. Asukasta
kohden kulutus oli n.49 litraa vuorokaudessa, joten nousu edellisestä vuo
desta oli huima. Suurin vuorokausikulutus vuoden aikana oli 3440 m3 eli
39,7 litraa sekunnissa (tammikuun 19. päivänä, jolloin Tampereen OsakePankin talossa riehui tulipalo) ja pienin kulutus 596 m3eli 6,7 litraa sekunnis
sa (tammikuun 6. päivänä).106
Mittarien kautta yksityisille kulkenut vesimäärä oli 623000 m3ja 110000
m3 käyttivät (osaksi arvion mukaan) kaupungin omat laitokset, joten mitat
tu kulutus oli n.734000 m3. Kun pumput nostivat vettä 748800 m3, on ero
tus 14800 m 3, mikä määrä on mennyt tulipalojen sammuttamiseen, vuotoi
hin yms. Yksityisten käyttämä vesimäärä oli n. 623000 m3, ja heiltä saatiin
maksua 11,57 penniä kuutiometriltä.107

Keskustorin suihkukaivo 1930-luvulla tarjosi paitsi silmäniloa, myös juotavaa hevosille (TSKA,
Troberg).
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Vuoden 1907 lopussa vesijohtoverkko oli 29 kilometriä pitkä. Tämä oli
myös Vanhan vesijohdon viimeinen vuosi: sopimukset loppuivat 27.9.
Vuonna 1908 kaupungin asukkaista jo 90 prosenttia käytti vesilaitoksen vet
tä.
Vuoteen 1903 mennessä oli vesilaitos perustettu viiteen suurimpaan kau
punkiin, ja sähkölaitos jo 20 kaupunkiin. Ensimmäiset sähkölaitokset perus
tettiin Helsinkiin vuonna 1884, Viipuriin 1887, Tampereelle 1888 ja O u
luun 1890. Nämä neljä kaupunkia ovat samat, joihin tulivat myös ensimmäi
set vesilaitokset. Tosin tämän jälkeen sähkölaitoksia perustettiin nopeasti, ja
ne yleistyivät huomattavasti vesilaitoksia nopeammin. Ruotsissa oli vuoteen
1900 mennessä perustettu vesilaitos jo 50 kaupunkiin.
Vaikka vesilaitos toimi teknisesti ja organisatorisesti hyvin ja odotetulla ta
valla, oli vesijohtoveden laadussa edelleen toivomisen varaa. Näistä ongel
mista tarkemmin luvussa 6.
Ongelmat veden laadussa eivät siis uuden vesijohdon myötä olleet hävin
neet. Aamulehdessäkin tiedettiin ongelmien syy, mutta parannusta asiaan ei
ollut luvassa. Verkosto sen sijaan jatkoi kasvuaan: vuonna 1910 vesijohtoverkko oli jo kasvanut noin 30-kilometriseksi.
Veden laatu ei suinkaan parantunut, vaan ongelmat pahenivat: ne kulmi
noituivat lavantautiepidemiaksi, josta tarkemmin luvussa 6. Aamulehden
pääkirjoituksessa 16.4.1915 asiaa ruodittiin laajemmin.
“Kaikkialla varustaudutaan sodan kintereillä seuraavien kulkutautien
vastustamiseen ja riennetään korjaamaan epäkohtia, joita kullakin paikka
kunnalla on. Näin on tamperelaisillakin syytä uudestaan ja uudestaan
muistaa vesijohtoaan, niin kauan kuin sen antaman juomaveden kelpoi
suutta 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 lä
hellä 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...
...Mutta katsokaamme rannikon laatua terveydelliseltä kannalta. Kau
pungin 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 ja Armonkallion pinta
vesiä. Lahteen pistäytyy rautatien rantalaiturikin liikenteineen. Mitä tör
kyä Ronganoja, joka nyt on täytetty, on aikoinaan Naistenlahteen kuljet
tanut 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 käyte
tyn torin saastainen pintavesi. Satamassa seisovien laivojen käymälät ja li
kaisten proomujen pumput tekevät parhaansa lisätäkseen veden sameut
ta. Amurin köyhälistö pesee siinä pyykkinsä, ajurit ajopelinsä ja hevosen
sa. 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 asumatto
man rannikon veroista.
.. .Näin ollen täytyy veden kaupungin rannikkoalueella sisältää yhtä sun
toista, jota ei juomaveden käyttäjän soisi siinä olevan. Jos sattuu esimer
kiksi pitkäaikainen pohjoistuuli puhaltamaan jäättömänä vuodenaikana
kestää kauan, ennen kuin vesi edes ennalleen selkenee. Silloin ei edes auta
kosken niskassa olevat sivuväylät, joiden oletetaan estävän rannikon pilaa
maa vettä pääsemästä keskiväylän suulle ja siis johtotorveen...Yleisön tyy
tymättömyys 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 vai-
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keuksia olisi vesijohdon jatkamisella kauemmas Näsijärveen, onpa vielä
koetettu kääntää huomio pohjaveden hankintaan kaupungin ulkopuolel
ta, mutta itse vesijohto imee edelleen Näsijärven likaisimman rannan kos
ketuksessa ollutta vettä.”108
Merkittävä tapaus vesilaitoksen kehityksessä oli veden klooridesinfioinnin
aloittaminen vuonna 1917. Syynä tähän nykyään välttämättömänä pidettä
vään toimenpiteeseen olivat Tampereella esiintyneet lavantautiepidemiat.
Pahin epidemia sattui v. 1916, jolloin lavantautiin sairastui 3157 tamperelais
ta, ja heistä kuoli 273. Sen jälkeen kun vettä ruvettiin käsittelemään kloorilla,
ei lavantautia Tampereella ole epidemianluontoisena esiintynyt. Lavantautiepidemioista tarkemmin luvussa 6.
Rinnan lavantaudepidemioiden kanssa käsiteltiin kysymystä, voitaisiinko
Tampereella siirtyä käyttämään pohjavettä, joka terveydellisessä mielessä ja
makunsakin suhteen olisi parempaa kuin Näsijärven vesi. Eri puolilla kau
pungin ympäristössä tehtiin laajoja pohjavesitutkimuksia, ja Vuohenojalta
löydettiinkin melkoisen antoisa pohjavesivirta. Asiaa harkittiin ja tutkittiin
pitkään, ja sen yhteydessä esiintyi ajoittain kärkevääkin kielenkäyttöä. Lop
putuloksena kaupunginvaltuusto kuitenkin lopullisesti hylkäsi suunnitelmat
vedenottopaikan perustamisesta Vuohenojalle vuonna 1920. Pohjaveden
katsottiin näet jäävän riittämättömäksi kasvavan kaupungin tarpeisiin. Näis
tä tutkimuksista lisää luvussa 7, ja pohjaveden käytöstä lisää luvussa 10.
Vuosi 1925 oli jälleen merkittävä vesilaitoksen kehityksessä. Kaupunki oli
kasvanut ja vedenkulutus lisääntynyt nopeasti - laitosta oli pakko laajentaa.
Tällöin päätettiin rakentaa uusi puhdistuslaitos, pumppuasema sekä vesisäi
liö Kaupinojalle. Uusi laitos, jossa Näsijärven vesi desinfioitiin kloorilla ja
suodatettiin hiekkasuodattimissa, saatiin käyttöön v.1928.
Kaupinojan valmistuttuakin vanha laitos toimi edelleen. Vedenkulutuksen
kasvu yleensä, ja erityisesti läntisissä kaupunginosissa pakotti kuitenkin pian
harkitsemaan laitoksen laajentamista. Kun samanaikaisesti tuli esiin sähkölai
toksen vesivoima-aseman uusiminen, katsottiin parhaaksi rakentaa läntisiä
kaupunginosia varten kokonaan uusi laitos koskenniskalle Mältinrantaan.
Mältinrannan laitos valmistui v. 1931.
Uusi vesilaitos toi turvallisuutta ja mukavuutta_____________________
Paineistetun vesijohdon ja vakinaisen palokunnan perustaminen Tampe
reella tapahtui samana vuonna. Yleisen sammutusvelvollisuuden ja luotta
musmiesjärjestelmän takia asukkaat olivat usein välinpitämättömiä tulipalon
sattuessa. Vesijohdon puute oli aiheuttanut myös monenlaista muuta hait
taa:
’’Emme nyt ollenkaan ota puheeksi tarkoituksen mukaisen vesijohdon
tarpeellisuutta terveydellisessä suhteessa, sillä toivomme siitä Terveyshoitolautakunnan antavan asiallisemman lausunnon, mutta kylläpä vesijoh
toa kipeästi kaivataan muistakin syistä. Kaupunkin on rakennettu laajalle
alalle, joten niihin osiin, joissa johtoa ei ole, tulee pitkä matka yleisille ve
denottopaikoille. Kun aikuiset ovat koko päivän työssä, jää veden hankki
minen lasten ja vanhusten toimeksi ja jolla on halua tutustua siihen rehki
miseen, joksi moisten väkipuolten vedenhaku muodostuu, hän menköön
hetkeksi katsomaan vedenottoa esplanaatin kulmauksessa Puutarhaka
dulla. 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 astian saa
puvat perille.”109
Vesijohdon valmistuttua vedenkannosta, kuljetuksesta ja sammutusvelvollisuudesta vapautuminen oli suuri helpotus kaupunkilaisille. Se merkitsi li
sääntynyttä mukavuutta ja turvallisuutta sekä parantuneen paloturvallisuu
den että paremman veden muodossa. Tampereella tämä varsin pitkä prosessi
merkitsi takaiskujen jälkeen myös nopeasti kohennusta terveystilanteessa ja
kaupunkikuvassa.
108 A a m u le h ti 1 6 .4 .1 9 1 5 .
109 A L 2 3 .1 .1 8 9 5 .
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Likavesikysymys 1919-1921_____________________________________
Myös viemäriverkosto kasvoi mitoiltaan, mutta varsinaiseen likavedenpuhaistukseen ei katsottu pitkällisten suunnitelmien laadinnan ja tutkimus
ten jälkeen aiheelliseksi ryhtyä. Suunnitelmien taustalla olivat 1910-luvulla
esitetyt uudistussuunnitelmat. Valtuusto päätti elokuussa 1919 asettaa viisi
jäsenisen valiokunnan valmistelemaan kaupungin lokaviemäriveden puhdis
tamista. Valtuuston hyväksymän periaatteen mukaan likavesien puhdistustarve oli määriteltävä kokonaisuutena ennen yksittäisiin puhdistustoimenpi
teisiin ryhtymistä. Esityksen perusteena oli rahatoimikamarissa vireillä ollut
kysymys Rongankadulta Tammerkoskeen laskevan viemärin hajuhaittojen
poistamisesta septic tank -laitoksen avulla. Asiaa käsitellessään kamari oli sitä
mieltä, että yksittäisiä puhdistuslaitoksia ei kannattanut perustaa ennen kuin
kaupungilla oli kattavaa tietoa koko ongelman laajuudesta. Asiaa tutkineen
Mika Koskisen mielestä kamarin kanta oli luonteva: “jos Rongankadun vie
märin yhteyteen olisi perustettu puhdistuslaitos, kaupunkiin olisi jäänyt
Laukontorin viemärin lisäksi kuusi muuta, jotka laskivat Tammerkosken
kautta Pyhäjärveen. Rongankadun viemärin haittoja arvioitaessa oli ollut li
säksi epäselvyyksiä, johtuiko alueen paha haju itse viemäristä vai läheisistä
teollisuuslaitoksista.” Puhdistuskysymyksen taustoista tarkemmin luvussa 6.
Lokaviemärivesivaliokunnan esittämässä lausunnossa puhdistuksen aloit
tamista ei pidetty tarpeellisena. Asioita arvioitiin senhetkisen taloudellisen ti
lanteen kannalta, ja vesistöjen tilaa pidettiin suhteellisen hyvänä. Puhdistuk
sella saavutettu hygieeninen hyöty suhteessa kustannuksiin olisi ollut pieni.
Valtuustossa kukaan ei vaatinut kaupungin likavesien puhdistamista: kau
pungin asettamat asiantuntijat olivat tutkineet ongelman. Kun myös rahatoi
mikamari ja terveydenhoitolautakunta puolsivat esitystä, valtuusto hyväksyi kin lokaviemärivesivaliokunnan esityksen äänestyksettä. Suunnitelmaa ryh
dyttiin toteuttamaan vuonna 1930, jolloin valtuusto hyväksyi rakennustoi
miston insinööriosaston laatiman esityksen. Tammerkoskeen laskevia Ron
gankadun ja Verkatehtaankadun viemäreitä jatkettiin 50 metrillä kauemmak
si kosken rannasta. 110
Näin likavesikysymys käytännössä lykättiin hamaan tulevaisuuteen: asiaan
alattiin seuraavan kerran 1950-luvulla, jolloin päädyttiin toisenlaiseen rataisuun eli likavesien puhdistukseen jätevedenpuhdistamoissa. Ensimmäi
nen jätevedenpuhdistamo valmistui Raholaan vuonna 1962 ja seuraava Viinikanlahteen kymmenen vuotta myöhemmin. Jätevesiasioista lisää luvuissa
6, 9,15 ja 19.

E

110 K o sk in e n 1 995.
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Teksti: Petri Juuti

Kuva 5.1

Tahmelan lähteen rakennuksia 1905 (TSKA, Joutsela).
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Pispala muodostaa erikoislaatuisen kaupunginosan, jonka kehitysvaiheet
ovat alkaneet kaupungin rajan ulkopuolelle syntyneenä esikaupunkina. Nii
tä, jotka rakensivat asumuksensa Pispalaan kaupungin ulkopuolelle, viehätti
varmaan suurempi vapaus rakentamis- ja muista säännöksistä, mutta raken
tamista Pispalaan edisti ilmeisesti myös sopivien pienten asuntotonttien
puute kaupungissa. Pispalaan asettuneet jäivät osattomiksi kaupunkiyhdys
kunnan tarjoamista mukavuuksista, kuten kunnollisesta katuverkosta, vesi
johdosta, ulkovalaistuksesta, palosuojelusta jne. Niinpä Pispalassa vesikysy
mys muodostui erittäin ratkaisevaksi asutuksen lisääntymiselle. Pispalan
asukkaat kuitenkin ratkaisivat vesikysymyksen omin avuin: he perustivat Pis
palan Vesijohto-osuuskunnan vuonna 1907. Osuuskunta huolehti 55 vuo
den ajan Pispalan asukkaiden vedensaannista, kunnes vesilaitos siirtyi kaupungin haltuun vuonna 1962 ja osuuskunnan toiminta päättyi.__________
August Koivunen: Pispalan vesilaitoksen uranuurtaja________________
Pispalan vesijohtolaitoksen perustaja oli koneenhoitaja August Koivunen
(1860-1938). Hän toimi koneenhoitajana Särkänsaaren sahalla ja harjoitti
liiketoimintaansa Tahmelan lähteellä sivutyönä. Lähteen hän vuokrasi Pispalta vuonna 1891. Kun Tahmelan torpan rakennukset myytiin pakkohuuto
kaupalla, osti Koivunen näitä rakennuksia ja rakensi itselleen asunnon sekä
työhuoneet lähteelle. Hän myös patosi lähteen niin, että laskuojan putouskorkeudeksi tuli 2,6 metriä. Ensimmäiseksi hän rakensi vesirattaan, jolca pyö
ritti myllyä ja kiviparia ja yritti jauhattaa viljaa, mutta siihen vesirattaan voi
ma ei riittänyt. Seuraavaksi hän rakensi kaksi tilkekonetta Särkänsaaren sahan
konehuoneessa ja ryhtyi valmistamaan tilkkeitä. Tilkkeillä oli hyvä menekki,
mutta onnettomuudekseen Koivunen liittyi suurempaan tilketehdasyhtymään ja lopetti omansa. Suuri tehdas meni pian konkurssiin, jonka jälkeen
Koivunen ryhtyi valmistamaan suutarin tikkunauloja. Ne kuitenkin menivät
huonosti kaupaksi. Seuraava vaihe oli pärekattonaulojen valmistaminen.
Naulat kävivät taas hyvin kaupaksi, mutta jälleen Koivunen liittyi suurem
paan yhtiöön. 111
Näiden yritystensä jälkeen Koivunen alkoi pohtia veden pumppaamista
lähteestä harjulle. Huntikuun 25. päivänä vuonna 1891 Pispan talon ja Au
gust Koivusen kesken tehtiin sopimus, jolla Pispan talo vuokrasi omistaman
sa Isolähde-nimisen lähteen ja 29 1/3 kapanalaa maata Koivuselle. Lähteen
nimenä silloin oli siis Isolähde. Koivusen vuokrasopimus tehtiin kymmenek
si vuodeksi 200 silloisen markan vuosivuokralla. Vuokra kohosi 300 mark
kaan 1901, jolloin sopimusta jatkettiin 15 vuodeksi. Vuosina 1896-97 ajatus
veden pumppaamisesta lähteestä harjulle oli jo herännyt Pispalan kyläläisissä,
jotka väsyivät veden kantamiseen Näsijärvestä tai lähteestä ja kutsuivat pai
kalle Huberilta asiantuntijainsinöörin. Asiantuntija vakuutti, että vettä ei
saada nousemaan lähteen oman putouksen voimalla, vaan siihen tarvitaan
höyrykone. Koivunen ryhtyi kokeilemaan ja sai veden nousemaan vesirattaan
avulla vuonna 1905. Hän itse kertoo tapahtumasta:
-Olin kuullut epäilyjä, että ei lähteen ylimenoveden voimalla vesi nouse
harjulle, mutta sitä ei oltu vielä koetettu, eikä suomalainen usko, jollei hän
koeta. Tilasin Sandbergilta noin 300 metriä 30 mm:n putkea. Harjun päälle
valmistettiin rautabetonista 3000 litran säiliö. Sen valmistumista kokoontui
vat kyläläiset ehtoisilla katsomaan, pudistelivat päätänsä ja virkkoivat: ’’Kyllä
tuo äijä tekee konkurssin, ennenkuin se saa vettä tänne harjulle”. Varovaisuu
den vuoksi paninkin ensin putket maan pinnalle. Pumpun sovitin vesirattaan
kampeen ja annoin laitteen kolkutella: Epäilijöiden naamat venähtivät pit
kiksi kun vettä rupesi lorisemaan harjulla olevaan säiliöön. Säiliöstä johdet
tiin kahteen paikkaan vesiposti. Toinen Pispalan valtatien korkeudelle Siljanderin talon tienoille ja toinen länteen harjun päähän Ingströmin talon tienoil
le. Heti alussa oli veden menekki niin hyvä, että pumppu sai pyöriä yötä päi
vää. Se pumppasi 4 litraa minuutissa ja kesti 12 tuntia, ennenkuin tuo 3 kuu
tiometrin säiliö täyttyi. Kun nyt vesi nousi ylimenoveden voimalla harjulle,
kaivettiin nousuputki maan sisään. 112

111 Pihlajam äki 1 9 4 4 , s .1 2 -1 7 ; T am m e rk o sk i 1 9 6 2 , s . 1 8 0 -1 8 2 .
1 1 2 Pihlajam äki 1 9 4 4 , s. 1 2 -1 7 .

Ernomane vesitehras

76.

Tampereen kaupungin vesilaitos
Koivunen peri vedenkäyttäjiltä vesimaksuja ja kun sattui, etteivät kaikki
suorittaneet maksuja, Koivunen seisautti pumpun. Koivunen itse muistelee
tapahtunutta:
-Kävi kerran niin, että en saanut kaikkia vesimaksuja. Panin pumpun seiso
maan. Kyläläisten lähetystö tuli sopimaan asian ja sen jälkeen ei mitään eri
mielisyyksiä tullut heidän kanssaan.113
Koivunen myös paranteli alkuperäistä laitosta ja kaikki näytti menevän hy
vin:
-Puisen vesipyörän tilalle tein rautaisen. Ostin rautaisen hihnapyörän
Dunderbergiltä. Siellä valettiin myös koovelit, jotka kiinnitettiin pyörän si
vuun. Uusi vesipyörä käytti erinomaisesti pumppua ja kaikki näytti menevän
hyvin. Mutta minut tavoitti taaskin huono onneni. 114
Huono onni vainosi Koivusta: hän joutui takausten vuoksi myymään
omistamansa kaupunkitalon ja vesilaitoksensa. Vesilaitoksen osti kauppias
Ahlstedt. Lähteen vuokrasopimus siirrettiin hänelle joulukuun 4.päivänä
1906. Ahlstedtin hallinnassa Tahmelan lähde oli vain muutaman kuukauden
ajan ennen osuuskunnan perustamista. Koivunen oli 15 vuoden aikana pe
rustanut lähteelle viisi eri yritystä ja viides yritys osoitti, miten Pispalan asu
tuksen vesikysymys voitiin ratkaista.115
Maaliskuun 11. päivänä vuonna 1907 vuokrasopimus siirrettiin Pispalan
Vesijohto-osuuskunnalle, jonka ensimmäisen hallituksen muodostivat polii-

Kuva 5.2

Lähde oli kaunis myös talvella (TMKA).

113 P ihlajam äki 1 9 4 4 , s. 17.
1 14 P ih lajam äk i 1 9 4 4 , s .17.
115 P ih lajam äk i 1 9 4 4 , s .1 2 -1 7 ; T a m m e rk o sk i 1 9 6 2 , s . 1 8 0 -1 8 2 .
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sikomisario Heikki Ahonen, rakennusmestari K. Pirjola, kirvesmies VA.
Virtanen, seppä Kalle Nurminen, puuseppä K. W Lehto, puuseppä H.
Granfors ja makkarantekijä Karl Siljander.
Erikoinen vesisäiliö

Osuuskunnan
koneenhoitajia
Osuuskunnan alkuvuosien koneenhoitajas
ta eli laitoksen yleismiehestä Niemisestä ei ole
juurikaan säilynyt tietoa. H änen seuraajansa
oli koneenhoitaja oli Kaarlo Johannes Alava
(1894-1977), joka aloitti osuuskunnan palve
luksessa ilmeisesti vuonna 1927. Alava oli en
nen osuuskuntaa työskennellyt mm. rautatie
läisenä ja Haarlan paperitehtaalla.
Alava perheineen asui m uutam an vuoden
lähteen reunalla sijainneessa huonokuntoisessa
mökissä, jossa oli keittiö ia kamari. Tältä he
m uuttivat Vallitielle (myön.Vallikatu) parem 
piin tiloihin eikä tämän jälkeen lähteellä ole
asuttu.
Norm aalien työtehtävien lisäksi saattoi ko
neenhoitajan päivään kuulua yllättäviäkin ta
pahtumia: kerran Alava pelasti hukuttautu
mista yrittäneen naisen lapsineen.
Myös Alavan lapset pääsivät mukaan osuus
kunnan töihin: tytär Helmi (Helmi Kinnari,
s. 1922) kertoo sammuttaneensa useita kertoja
pum put, kun hälytyskello talolla ilmoitti säili
ön täyttyneen. Myös poika Toivo (s. 1926) teki
samoja askareita.
Kuvaan onkin valittu Helmi ( lOv.) ja Toivo
(6v.) pieneksi kunnianosoitukseksi uutterille
lapsille, jotka myöhempinäkin aikoina osallis
tuivat ahkerasti osuuskunnan askareisiin.
(Helmi Kinnari)
Kaarlo Alava lopetti osuuskunnan työt
vuonna 1937 ja perhe m uutti Tampereen kes
kustaan. Osuuskunnan seuraava koneenhoita
ja vuodesta 1937 oli Yrjö Wilén, joka olikin
palveluksessa aina laitoksen loppuun saakka.
Wilénistâ tarkemmin oheisilla sivuilla.

Tahmelan lähteellä toimiva pumppuasema työnsi veden nousujohtoa pit
kin Pispalanharjulla olevaan vesisäiliöön, joka syötti veden johtoverkkoon.
Verkon pituus oli noin 12 kilometriä (myöh.kaupungin vesilaitokseen liittä
misen aikana n. 15 km).
Pispalanharjun vesisäiliö oli rakenteeltaan varsin erikoinen. Se 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 osuuskunta teki ensimmäisen laajennuksen. Säili
ön lopullisen ulkoasun suunnitteli rakennusmestari Egetius Salo. Yläsäiliön
avulla turvattiin harjun päällä olevien talojen vedensaanti. Vettä säiliöön
pumpattaessa nostettiin aina ensin yläsäiliön vedenpinta määräkorkeuteen ja
vasta sen jälkeen täytettiin alasäiliö.116
Alkuaikoina ei vesi noussut harjun päällä oleviin taloihin sisälle, vaan ne
saivat veden ulkona olleista yhteisistä vesiposteista, joista vesi nostettiin
pumppaamalla. Kun säiliön avulla vedenpaine oli saatu nousemaan harjulla
oleviin taloihin sisälle, alettiin rakentaa kaksikerroksisia taloja. Tämä puoles
taan vaati säiliön korottamista.
Osuuskunnan putkisto rakentui aluksi tervatuista puuputkista. Puuputkia
alettiin korvata 1930-luvulla rautaputkilla.117
Osuuskunnan viimeisinä aikoina vuorokautinen vedenkulutus oli 350-600
kuutiometriä. Tuntuva tekijä vedenkulutuksessa olivat saunat, jotka lisäsivät
erityisesti lauantaisin vedenkulutusta. Yleisiä saunoja Pispalassa oli viisi, ja li
säksi alueella oli tietysti paljon yksityisiä saunoja. Lähteen vesimäärä oli kui
tenkin niin suuri, että siitä juoksi noin puolet hukkaan. ’’Hyvää vettä menee
hukkaan”, Pispalassa valitettiin.____________________________________
Vettä nostettiin yli 80 metriä_____________________________________
Korkeusero Tahmelan lähteestä Pispalan harjulle on 83 metriä ja matka on
320 metriä. Ei ihme, että aikanaan esiintyi epäilyksiä siitä, kykeneekö lähteen
putouksen oma vesivoima nostamaan veden ylös harjulle säiliöön. Jo osuus
kunnan alkuvaiheessa koneenhoitaja Nieminen esitti nousujohdoksi kolmen
tuuman putkea, mutta osuuskunnan miehet eivät uskoneet, että pumppu ky
kenisi nostamaan niin suurta vesimäärää ja tyytyivät tuuman putkeen. Myö
hemmin putkea suurennettiin useaan kertaan, ensin kaksi-, sitten neljä- ja lo
puksi 1930-luvulla kuusituumaiseksi.
Ensimmäinen pumppu kävi vesirattaalla, jota lähteen vesiputous pyöritti.
Sen jälkeen hankittiin Tampellan turbiinipumppu, mutta putouksen vesi ei
riittänyt sitä käyttämään, joten turbiinia varten hankittiin höyrykone. Myö
hemmin siirryttiin höyrystä sähköön. Käyttövarmuuden takaamiseksi käy
tössä oli kaksi keskipakoispumppua, joista vuodelta 1950 peräisin oleva laite
pumppusi 1500 litraa minuutissa ja v. 1956 pumppu 1100 litraa minuutissa.118__________________________________________________________
Vesi ei loppunut________________________________________________
Pispalan Vesijohto-Osuuskunnan koneenhoitajana oli vuodesta 1937
lähtien Yrjö Wilén (s. 1904). Hän hoiti laitosta yksin talvisotaan asti, jolloin
otettiin töihin myös toinen koneenhoitaja. Wilén hoiti sekä vesilaitoksen tek
nisiä tehtäviä että taloudellisia asioita. Vesilaitoksen hoidon ohella hän oli
keskeinen toimihenkilö Pispalan VPK:ssa vuosikymmenten ajan.
Yrjö Wilén oli vähällä joutua sotaan, mutta viime hetkessä käsky kävi vesi
osuuskunnan töihin. Näin muistelee koneenhoitajan poika Pekka Wilén:
”.. .päivää ennen kuin talvisota alkoi isä sai komennuksen Tampereelle - in
nokas palokuntamieskin ollu ja se oli Pispalan palokunnassakin ja jostain
kautta, mä en tiedä mistä, isä sai sit komennuksen, että Tampereelle palokun
taan ja Pispalan vesiosuuskuntaan. Isä sano että se oli niin nopee se lähtö, että
116 Pihlajam äki, s . 1 2 -1 7 ; T am m erk o sk i 1 9 6 2 , s . 1 8 0 -1 8 2 .
1 1 7 K o u v o 1997.
118 Pihlajam äki 1 9 4 4 , s. 1 2 -1 7 ; T am m erk o sk i 1 9 6 2 , s . 1 8 0 -1 8 2 .
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hän vasta kotona muisti, että jäi pyssykin sinne yhden puun oksalle. Parolas
sahan isä palveli, mutta Kannaksellahan hän oli siinä vaiheessa - se oli ihan
päivistä kiinni kun alkoi iso rytinä. Siitä isän vesiosuuskuntaura alkoi, hän
suoritti siis palvelustaan vesiosuuskunnalla ja palokuntahommissa sodan ai
kana. Isä hallitsi noi moottorit, se ymmärsi tekniikkaa, ei se teknikko ollu,
mutta noissa VPK:n hommissa se oli ruiskumestari...”119
Pispalan vesijohtolaitos toimi luotettavasti. Tiettävästi ongelmia oli vain
kerran tai kaksi:
- Yhden kerran salama sytytti muuntajan ja tuli palo.. .vedentulo keskeytyi.
Joo kyllä se oli aika idioottivarmasti toimiva, joskus oli jotain satunnaista,
että putki katkes tai jotain.120
Koneenhoitajat huolehtivat vesisäiliön täyttämisestä, joka tapahtui kolme
kertaa vuorokaudessa. Kaikki vesi pumpattiin ensin säiliöön, josta se omalla
paineellaan meni johtoverkkoon. Joskus tehtiin valituksia siitä, ettei säiliössä
ole vettä, mutta tällaiset valitukset olivat aiheettomia. Valittajalle tarjottiin
säiliön avaimia, jotta hän voi todeta asian todeta itse.121
Johtoverkkoa 12 kilometriä______________________________________
Kuva 5.3
Ainoa Pispalan vesisäi
liöstä löytynyt kuva. Säiliö purettiin
tarpeettomana, kun Tahmelan lähde
jäi pois käytöstä (P.Wilén).

Pispalan Vesijohto-Osuuskunnan rakentama johtoverkko ulottui vanhalta
kaupungin rajalta ts. Rajaportilta Pispalan poliisi- ja paloaseman tontille
saakka. Putkia kaivettiin maahan usein talkootöinä. Vaikeata aikaa vesijohto
laitoksen kannalta oli ensimmäinen maailmansota, jolloin venäläiset tekivät
linnoitustöitä Pispalanharjulla. Ampumahaudat katkoivat johtoverkkoa tai
jättivät putkia maan pinnalle.
Putkiverkon pituus, joka todettiin vuonna 1962 tehdyn kaupan yhteydes
sä, oli noin 12 Kilometriä. Tästä oli ennen vuotta 1938 tehtyä johtoa 4120
metriä, vuosina 1938-51 tehtyä johtoa 2650 metriä ja vuoden 1951 jälkeen
tehtyä johtoa 950 metriä. Lisaksi oli alle kaksituumaisia johtoja noin neljä ki
lometriä. Runkojohdot olivat yleensä viisituumaista Mannesmann-putkea.
Ohuemmat putket ovat ns. mustaa putkea, joka oli tervattu.122__________
Tahmelan lähde________________________________________________
Tahmelan lähde oli kaunis paikka. Katu lähteen kohdalla rakennettiin kor
kean tukimuurin varaan. Lähde oli mittasuhteiltaan noin 25 kertaa 50 metrin
suuruinen. Se sijaitsee kolme metriä Pyhäjärven pintaa ylempänä, kun taas
nousu harjun päälle vesisäiliön kohdalle oli 83 metriä. Lähteen ympäristössä
oli rehevää kasvillisuutta: tervaleppiä, rantalehmus, kuusia, koivuja, tuomia
ja seljapensaita. Pintakasvillisuus oli myös rehevää. Pumppuasema sijaitsi
lähteen ja kadun välissä. Alkuaan se oli yksikerroksinen. Länteen vastakkai
sella puolella, etelärannalla, oli pieni vanha rakennus, joka aikanaan tehtiin
turbiinikonetta varten. Sen seinustalla oli vielä 1960-luvulla Koivusen raken
tama ja käyttämä vesiratas. Pumppuasema laajennettiin myöhemmin kolmi
kerroksiseksi. Kadulta käytiin suoraan kolmanteen kerrokseen.
Osuuskunnan ensimmäisen koneenhoitajan Niemisen asunto oli lähteen ja
rinteen välissä. Tahmelan lähteen vesi pulppusi sekä lähteen pohjasta että reu
noista. Lähteen laskuoja oli luonnontilassa noin kahden metrin levyinen ja
kun se oli runsasvetinen, ei sen yli voinut päästä hyppäämällä. Aikaisemmin
Pispan talo oli rakentanut kaksi latoa laskuojanpäälle siten, että niiden lävitse
kulkien pääsi ojan yli. Lähdettä patoamalla laskuojan putouskorkeutta lisättiin myöhemmin. Laskuoja oli vain kapea puro 1960-luvulla. 123_________
Hyvää vettä ja huoltotoimia______________________________________
Tahmelan lähteen vettä ovat useimmat vedenkäyttäjät pitäneet hyvänä.
Myös veden maku oli aikalaisten mukaan hyvä, mutta sen hiilihappopitoisuus on suurempi kuin vesijohtoveden yleensä. Mitään puhdistavia ja steri119
120
121
122

W ilén 1 9 9 7 .
K ouvo 1997.
T am m e rk o sk i 1 9 6 2 , s .1 8 0 -1 8 2 .
T K V L T K 1 9 6 2 ; T a m m erk o sk i 1 9 6 2 , s.l8 0 -1 8 2 .V e sila ito k se n laskelm ien m u k a a n
v e rk o sto a oli h u o m a tta v a sti p ie n e m p i m äärä, 7 7 1 8 m . T ä m ä jo h tu i lask en tatav asta,
k a u p u n k in vesilaitos ei laske to n ttijo h to ja m u k aa n lu k u u n .
123 T am m e rk o sk i 1 9 6 2 , s.1 8 0 -1 8 2 .
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loivia aineita ei osuuskunnan aikana veteen syötetty. Ainoa puhdistustoimen
pide oli metallisihti, joka esti roskia joutumasta veteen. Sihti puhdistettiin
päivittäin. Myös lähteen pohja puhdistettiin joka kesä talkoilla Jeväkasveista,
limasta ja muusta roskasta.
Vesisäiliö puhdistettiin samoin kerran vuodessa lähteen puhdistuksen yh
teydessä. Koskaan ei ole todettu Pispalan vesijohtovedestä 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, ottivatkin veden omista
kaivoistaan.124
Pekka Wilén pääsi pikkupoikana mukaan säiliönpuhdistukseen :
-Säiliö oli siinä kun Pispan koulusta lähdetään kaupunkiin päin, sillä koh
taa, missä nyt on Viidan puistikko... säiliön korkee puuaita oli ihan tossa tien
reunassa - se peitti aika ison alueen. Maanpäällisen säiliön (maanpinnasta 5-6
metriä) katto-osa oli viisto ja siellä oli luukut, joista sinne mentiin puhdistushommiin. Se oli sisältä pyöree peltilieriö, jonka pohja oli valettu betonista.
-Mää oon monet auringonnousut kattellu sieltä killipoikana, kun sai muka
mas hyvät rahat kun säiliöitä putsattiin... Säiliön putsauksesta sai jopa 100120 markkaa - se oli iso raha siihen aikaan. Tää puhdistus joukko oli noita pispalalaisia, se muotoutu sitten se joukko - samat ukot tulivat - kaveria ja kave
rin kaveria, parisenkytä ukkoo kaiken kaikkiaan - täähän vaati kauheesti vä
keä, kun sitä ruohoo tuli ruuhikaupalla ja ruuhella pääsi vähän matkaa, ja sit
ten piti taas talikolla heitellä eteenpäin - ruoho pistettiin maahan ja se maatu
siihen.
-Vettä pumpattiin aamulla klo 7.00, kahdelta päivällä ja illalla kello 19.00 säiliö pumpattiin täyteen, siellä oli merkkivalo. Säiliö puhdistettiin heinä-elokuussa viikonvaihteessa, siilon kun oli mahdollisimman paljon ihmisiä
poissa - se aloitettiin lauantaina viiden aikaan - 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 - se lähteen pohja
putsattiin, siinä oli sellaista vinreetä ruohoo. Ja sitten illalla kymmenen ai
kaan lähti osa miehistä säiliölle - yläsäiliöt tyhjeni ensin ja ne päästiin sit putsaamaan - siellä oli moottoriruisku, se suihkutettiin ja harjalla harjattiin, tis
kattiin. Joskus joutu sitten töihin kun terveystarkastaja kävi ottamassa näyt
teitä...niin jos oli jotain, niin kyllä ne sitten huuhdottiin.
-Puhdistuksen jälkeen pumput pystyttiin käynnistämään nopeasti, Pispala
ei ollu oikeestaan kun yhden vuorokauden ilman vettä. Vesi tuli pumppaamon kahta puolta, mutta kaupungin puoleisesta päästä tuli enemmän. Lam
men täyttyminen kesti vajaat 2 vuorokautta, kun oltiin tyhjennetty. Aika sy
vähän tää lähde oli - keskikohdalta noin 1,5 metriä ja halkaisijaltaan se tais
olla n. 100 metriä. Mutta Pyhäjärvelle päin se oli noin 30-40 metriä.
-Vesiosuuskunta ei tehnyt vesikokeita, mutta siilon kun tuli valituksia niin
isä sano, että hän käski ottaa kokeita ja ne valitukset yleensä tuli talohaarojen
vanhoista putkista - sinne kerty kaikenlaista ja sieltä tuli sitten matoo ja touk
kaa ja kaikenlaista - veteenhän ei lisätty mitään aineita, siinä oli vaan hyvin tihee messinkinen seula. Jokusen kerran viikossa seula nostettiin sinne lavalle ja
vesisuihkulla suihkutettiin ja harjattiin. Jos oikein pahoja sateita oli, niin kyl
lähän sitä sitten tuli valumavesiä lähteeseen .. .toi rinne kun on tossa....Vesi
oli puhdasta, en tiedä löytyykö näistä tuddmustuloksia, mutta kyllä se puh
dasta oli se vesi.,,12S
Makutestin otti ainakin kerran, joskus 2-3 kertaa vuodessa, terveyslauta
kunnan tarkastaja.126
Kun keskipakoispumppu otettiin käyttöön vuonna 1950 ja paine johtover
kossa kasvoi, muuttui vesi valkoiseksi siihen sekaantuneen ilman vaikutuk
sesta. Monet luulivat, että veteen oli alettu lisätä klooria. Vasta kun laitos oli
siirtynyt kaupungin haltuun, veteen alettiin lisätä klooria.
Osuuskunnan viimeisen hallituksen muodostivat puheenjohtajana kauppi
as Frans Kouvo, varapuheenjohtajana uunimuurari Paavo Lindfors, jäseninä
kauppias Artturi Järvi, tehtailija Juho Paasikoski, talousneuvos Jorma Niemi1 2 4 T a m m e rk o sk i 1 9 6 2 , s. 1 8 0 -1 8 2 .
125 W ilé n 1997.
126 K o u v o 1997.
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nen, kauppias Mikko Rouhento, kauppias Vihtori Reivala, johtaja Vilppu
Laine, talonomistaja Matti Lampare ja poliisikonstaapeli Kustaa Seppälä.127
Puheenjohtaja Frans Kouvon poika Esko Kouvo muistelee vesiosuuskun
nan hallituksen kokoontuneen heillä kotona:
-Isä oli syntyny vuonna 1885 ja minä 1926 ja tota isähän lähti jaloiltansa
suoraan 90-vuotiaana vuonna 1975. Hänhän toimi kauppiaana Pispalan har
julla ja joutui sitä kautta vesiosuuskunnan hommiin...Johtokunta kokoontui
sitten meillä kotona.
-Se mikä oli siellä Pispalassa erilaista, niin meidän talossa asuvat vaimot ei
käyny työssä, työttömyyttä oli tietysti paljon, ei ne päässy töihin ja kuitenkin
ne tuli toimeen...
-Se meidän talo jossa isä piti kauppaa.. .niin meillä oli yläkerrassa käsipumput, sinne piti ottaa vettä käsipumpulla, joka oli meillä käytössä vielä vuonna
1950 jolloin minut ja vaimo vihittiin.128
Myös Esko Kouvo oli mukana säiliön puhdistuksessa:
-Olin silloin oppikouluaikoina mukana puhdistuksessa...tää lähdehän
puhdistettiin kerran vuodessa yleensä kesäisin... meillä oli siellä ruuhet ja ja
meillä oli sitten lähinnä isän paikkaamia koulupoika ja meillä oli sitten pitkä
vartiset haravat ja ruuhen kautta yritettiin sitten.... Se oli tiukassa olevaa
pohjakasvillisuutta joka oli pääasiassa hyvin pienilehtistä, lonkeroista hei
nää... Alkuaikoina maksu puhdistusurakasta oli 10 mk pojille...ei veroista
puhuttu mitään, mutta sit 30-luvulla se oli jo 20 mk, leffalippu maksoi 2 mk,
että kyllä siinä sitten voi verrata...kymmenen kertaa isompi.129
Kuva 5.4

Makutesti lähteellä vuonna 1952 (TMKA).

1 2 7 T a m m e rk o sk i 1 9 6 2 , s . 1 8 0 -1 8 2 .
128 K o u v o 1997.
129 K o u v o 1997.
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Johtoverkossa yli 600 taloa______________________________________
- Kaikki talot ei liittyny vesiosuuskuntaan: se oli rahakysymys, osuusmaksu
oli näitten mielestä liian korkea - se oli 300 markkaa - siilon kun osuuskunta
purettiin, ne saivat siitä huomattavasti enemmän rahaa kuin olivat sijoitta
neet.
- Kivirannan saunalla oli vedestä sopimusmaksu, mää en muista hintoja,
mutta se oli niin iso kuluttaja ja sitten oli tää Rantasen mallastehdas, joka toi
mii tällä hetkelläkin, ne olivat suuria vedenkuluttaja, makkaratehdashan teki
pelkkää hevosenmakkaraa, sitten oli Hatanpään Leipomo, joka oli kuuluisa
vehnärievästä...130
Pispalan Vesijohto-osuuskunnan johtoverkkoon oli vuotta ennen liittämis
tä kaupungin vesilaitokseen kytkettynä 603 taloa, joista osuuskunnan jäseniä
oli vain 185. Osuuskunnassa oli kuitenkin jäseniä 274, joihin sisältyy mm.
paikkakunnalta pois muuttaneita. Läheskään kaikki vedenottajat eivät siis
liittyneet jäseniksi. Vesimittari oli 328 talolla, muut maksoivat vedenkulu
tuksestaan kiinteän sopimuskohtaisen hinnan.
-Isäukko näitten pumppuaikojen välillä kiersi talosta taloon ja luki mittarit
ja jos mittaria ei ollu, min sit laskutettiin pääluvun mukaan. Vesimaksut ke
rättiin kaksi kertaa vuodessa, isä ja äiti keräs vesimaksut ja ne käytiin sitten
maksamassa sovittuna aikana. Vesimittarit vesiosuuskunnassa oli ihan sa
manlaisia siipipyörävesimittareita kuin kaupungilla, ne oli vaan ulkolaisia,
Meineken-merkkisiä. Ne ostettiin isojen vesijohtoliikkeiden kautta... mitta
rit oli vesiosuuskunnan omaisuutta....
Vesijohdot oli joko sisällä tai ulkona - se oli jokaisen oma asia.131
Pispalassa kun oltiin niin kaikki liittyi kaikkeen. Niin myös vesiosuuskunta
ja VPK. Pekka Wilén muistelee, että VPK:ssa oli osittain samaa väkeä kuin
vesiosuuskunnassakin:
- VPK:n ja vesiosuuskunnan asiat liittyivät monesti toisiinsa. Vesiosuus
kunnan Kuuselan Jussi oli VPK:lla talonmiehenäkin...kyllä yhtymäkohtia
löyty paljonkin.... VPK:lle tietysti tuli osuuskunnan vesi. Jos tulipalon sattu
essa ei ollu painetta putkissa, oli konstit oli vähissä. Ainoo oli jos kaupungista
tuli 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 vie
lä puhelinkin joka oli Pispalan palokunnan, siihen tuli aina hälytys meille ko
tiin. . .määkin pääsin monta kertaa mukaan., maastopaloja mentiin sammut
tamaan Ylöjärvelle ja minne milloinkin.. .minnekkä vakinaisen reviiri loppu vakinainenhan pysähty kaupungin rajalle.
-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 tul
la... .Mäkinen oli siinä palokunnan takana !
Vianetsintä mäkisessä maastossa tuotti monesti kovasti työtä.
-Jo silloin 1940-luvulla oli yllättävän paljon taloja vesijohto-osuuskunnan
varassa. Putkiverkko oli yllättävän laaja - se oli isän päässä, siitä ei oo mitään
paperia - merkit oli seinissä ja se isäukko keksi itte tämmöisen sulatusmuuntajan jäätyneiden putkien sulattelua varten. Muuntaja pelas hyvin ja kaupun
kikin käytti muuntajaa osuuskunnan kaupan jälkeen. Isäukko lainas aina sitä
tarvitseville - isäukko kuoli vuonna 1980 syntymäpäivänään ja samana vuon
na se muuntaja hajos.
-Sit kun nää runkoputket rapes vuotamaan siinä olikin hakeminen - niitä
haettiin välillä viikkokausia, ne ei meinannu tulla pintaan missään - se oli se
tieto aina isäukon näpeissä. Sitten se löyty aina jostain se vuoto. Sillä oli sellai
nen kuunteluväline, vähän kun lääkäreillä, sellainen jäykkä tappi, jossa oli sel
lainen ohut kalvo ja se putki johti sen äänen. Isä oli musiikkimiehiä, mikä aut
toi vian paikantamisessa.”132
Osuuskunta huolehti vain vesijohdoista, viemäröintiin se ei puuttunut.
Pispalan viemäröinti olikin retuperällä kunnes vesiosuuskunnan kaupungille
1 30 K o u v o 1 9 9 7
131 W ilén 1 997.
1 32 W ilén 1997.
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myynnin jälkeen kaupunki - samalla kun kohensi vesijohtoja - alkoi viemä
röidä aluetta. Elämää ilman kunnollista viemäröintiä muistelee Esko Kouvo:
- Ei vesiosuuskunta viemäreitä, viemäriputkia vetäny. Rottia oli niin juma
lattomasti, että meillä alakertahuoneistossa asu Koskinen niminen mies, joka
potki päivän mittaan rottia hengiltä valtavasti, vähän niinkuin harrastuksek
seen. 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 ja taloi
hin alettiin rakentaa omia saunoja,.. .Kivirannan yleisessä saunassa pikkuhil
jaa käytiin vähemmän ja vähemmän.
-Kun me oltiin pikkupoikana onkimassa, niin pirunmoisia lahnoja sieltä
tuli, mutta ei niitä syödä voinu kun kaikki paskat laskettiin suoraan sinne järveen eikä mitään puhdistusta ollut. 132______________________________
Laitos kaupungin hallussa_______________________________________
Vesijohtolaitoksen siirtämisestä kaupungin hallintaan käytiin neuvotteluja
usean vuoden aikana. Aloite neuvotteluille tuli osuuskunnan taholta. Vesilai
toksen omistus siirtyi kaupungille heinäkuun alusta 1962. Kauppahinta oli
13365000 markkaa, josta kaupunki maksoi rahassa 10 miljoonaa ja loppuosa
katsottiin maksetuksi siten, että kaupunki takaa eläkkeen kahdelle osuuskun-

Kuva 5.5

Vesiosuuskunnan “kaivinkoneet”, vasemmalla Yrjö Wilén. Putkityöt mäkisessä ja kivisessä
maastossa vaativat paljon miestyötunteja (P.Wilén).

132 K o u v o 1997.
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Timo Rannisto
S. 1926, vesilaitoksella 1968 -89, putkimestari, teknikko.
- Olin Tam pereen ammattikoulussa ja sitten
tuli sota väliin ja amm attikoulu m uutettiin sotasairaalaks ja me jouduttiin käymään iltakou
lua raittiustalolla. Sit m enin tonne Tampellan
konepajalle ja v. -47 hakeuduin teknisen kou
lun iltakouluun ja jatkoin -49 päiväkoulussa,
josta pääsin olympiakeväänä -52. Kävin myös
Helsingin olympiakisoissa, en mä joka keimissä ollu, m ut mm. 1500m :n loppukilpailussa
olin...
- Tampellaan menin -41 juoksupojaks... mä
lasken että olin n.22-23 vuotta suunnitteluhommissa. Tehtäviini kuului myös käydä vesi
voimalaitoksilla asennustarkastuksilla ja koe
käytöissä. Sitten kaupungin vesilaitokselle -68
Se oli vähän erilainen työympäristö ja oli val
taisa m uutos työtehtävissä Tampellaan verra
ten, jossa m uuten tunsin, että olin vähän jo
niinku vakikalustoo...
- Olihan siinä aina kaikenlaista kyselijää
m ontun reunalla, jos jotakin sattu - kerrankin
yks rouva kysyi, että koska te saatte sen veden
päälle? N o mää sanoin, että me koko ajan yri
tetään, hyvä rouva, sitä sinne sisään - se on nyt
päällä... ;a sit m ontun reunalla yhdessä nauret
tiin. H uum ori on auttanu moneen tilantee
seen. Pyynikin rinteessä oli tulla paha paikka
eräänä yönä - piti liittää uusi runkojohto put
keen, joka syöttää hotelli Rosendahlia. Hotelli
oli sen aikaa pimeenä vedestä ja meidän piti
saada se liitettyä aamuun mennessä, m utta il
meni, ettei ollut sopivaa mutkaa siihen. Mä
soitin aamulla työpajalle ja hitsari tuli ottaan
m itat ja meni tekeen ruostum attom asta put
kesta sopivan mutkan. Mä olin valvomassa sitä
hommaa. Hotellin johtaja siinä m ontun reu
nalla hoki että : " pojat koittakaa nytten, siellä
on voileivät teille valmiina " Se oli koko yön,
kun ahersimme ja aamulla hotelli piti olla käy
tössä ja olihan se, tosin jonkin verran m yöhäs
sä. Oli sitten hyvät leivät.
- Hätävesisysteeminä oli silloin ja on vielä
kin niitä tämmöisiä lasikuituisia ja 500 litraisia
ruostum atonta terästä olevia tilatankkeja - on
gelma oli se, että kun ne hanatkin jääty kovalla
pakkasella, m utta sitten voi avata kannen ja o t
taa sieltä sitten niin kauan aikaa kun se sitten
taas jääty...tai sitten vietiin kanistereilla.
- M uoviputkien tulo ei ihan ittestään selvä
ollu, oli sellaisiakin omakotirakentajia, jotka
sano, että mulle ei muoviputkea sitten laiteta
vaan rautaa, harvoin m utta oli kuitenkin...
- Valurauta oli erittäin herkkää, piti kattoa,
ettei kiviä jääny alle ja että ei heitetty niitä
päälle,
että
m ieluumm in
lapiolla
ja
hienojakoista tavaraa....

nan palveluksessa olleelle koneenhoitajalle. Vesiosuuskunnan lopettajaiset
pidettiin Ahjolassa, jonne jokainen osakas toi osuuskirjansa ja rahat jaettiin
osuuksien mukaan.
Liitos tehtiin sopuisasti. Vesiosuuskunnan hallituksen mielestä jatkossa
tarvittavia investointeja ei pystyttäisi tekemään, joten hallituksessa kannatet
tiin liittymistä kaupungin vesilaitoksen yhteyteen. 133
Kaupunki varmisti omistusoikeutensa Tahmelan lähteeseen. Lähde ympä
ristöineen - 6000 m2maa-alue - pakkolunastettiin kaupungille. Sen hinnaKsi
pakkolunastuslautakunta määräsi 6,7 miljoonaa markkaa. Vesijohto-osuuskunnalla lähde oli loppuun asti vuokralla, ja siitä maksettiin viimeksi vuokraa
Pispan perikunnalle 92000 markkaa vuodessa.
Vesilaitoksen toiminta jatkui kaupungin omistuksessa aluksi samaan ta
paan kuin osuuskurmankin hallinnassa. Vesimaksut kuitenkin nousivat.
Osuuskunta peri vesimaksua jäseniltä 25 markkaa ja ei-jäseniltä 28 markkaa
kuutiometriltä, kun taas kaupungin vedenhinta oli 38 markkaa. Lisäksi kau
pungin 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.
Aivan ongelmitta vesiosuuskunnan sulauttaminen kaupungin vesilaitok
seen ei sujunut. Mm. monenkirjavat materiaalit ja vesimittarien puuttumi
nen paikoin aiheuttivat ongelmia. Siirrosvaihetta muistelee kaupungin vesi
laitoksen palveluksessa ollut Taisto Antila:
-Pispalassahan oli paljon taloja joissa ei ollu edes mittaria.. .siellä oli jos jon
kinnäköistä 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.
-Säiliö oli Pispalan harjulla siinä korkeimmalla kohdalla...Se purettiin sit
1980-luvulla...80 senttiä vahvat betoniseinät ja sieltä oli menny yksi juuri
läpi ja siellä oli sit 1,7 metriä korkee kasvi.. .se oli ihan ihme juttu, juuri oli säi
liön sisällä ja kasvi kasvoi ulkona, se oli ihan ihme juttu ....
-Heti kun se siirty kaupungille, tehtiin lähteessä välittömästi uudistustyö
tä. Pispalalaisethan muisteli, että se oli melkein kun terveyslähde, siinä oli
niin hyvää ja maukasta vettä ja sit kun mentiin kaupungin veteen tuli heti ru
tinaa... 134
Pispalan vesiosuuskunnan liittämistä kaupungin vesilaitoksen yhteyteen
hoiti paikan päällä putkimestari Jaakko Koski. Hän muistelee aikaa hyvillä
mielin: jokainen päivä tarjosi erilaisen haasteen. Veden laadusta hänellä on
hiukan erilainen kuva kuin vanhoilla pispalalaisilla.
-Pispalan vesiosuuskunta tuli -62 kaupungille, mä olin siellä 62-64, Murto
(vesilaitoksen johtaja Matti Murto) anto mulle tehtävän ’’täydet valtuudetcc
hoitaa Pispalan vesiosuuskunnan huolto niin, ettei hälle ’’tule valituksia ja py
sytään kontrollissa ja kuuntelet sitten niitä ihmisiä ja oot fiksuccMää hoidin
sitten sitä ainaldn 2 vuotta, vaihdettiin vanhoja johtoja, saneerattiin ja laitet
tiin niin moneen taloon kuin voitiin vesimittari. Eihän niitä kaikkiin voinu
laittaa, kun oli taloja joihin oli kolmekin tuloo eikä kaikkia voitu yhdistää.
-Tossa oli kolme lovee aidassa ja se tarkotti sitä, että jos ne on siitä keskeltä
alhaalla, se on oikealla, jos ne on ylhäällä, venttiili on vasemmalla ja jos niitä
on 3, ne on 30 senttiä syvällä - Wilcnillä oli ihan omat kuvionsa siinä, mutta
kun se oli ite ne tehny, niin se hyvin tiesi ne ja opetti ne sit mullekin, sehän tuli
mun miehekseni se Yrjö Wilén.
-Semmonen tositapaus oli että oltiin yhren aidan luona Vallikadulla ja mää
siinä ihmettelin, että mistähän tästä löytyy ja Yrjö sano, että täähän on ihan
selvä juttu, tossa on noi lovet ja se potkas vähän soraa ja sieltä tuli putkenpää,
jossa oli tappi päässä, olisko muhvi ja siellä oli sitten. Noo, olihan niitä hukas
sakin joskus, jouduttiin kaivinkoneellakin kaivamaan, mutta hyvin se Yrjö
muisti ne, ne oli niitä vanhan kansan merkitsemistapoja.
-Meillä oli päämaja siinä missä oli pumppuasema, siinä alhaalla, siinä oli
huoltopiste, lähteen vieressä, niin kyllä ne kävi sitten mullekin sanomassa,
että kynä heti huomaa, että mikä on kun ei kaupunki saa tota lähteen vettä samanlaiseks, että menevät pilaamaan Pispalan vesiosuuskunnan veden...moni
kävi ja mää sanoin, että ei oo koskettu mihinkään...ja todellisuudessahan Pis1 3 3 T K V L :n P isp alaan liitty v ä t p a p e rit; K o u v o 1997.
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palan 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, voi kuvi
tella, että mitä kaikkea sinne oli kaadettu tuli lähteeseen...että aromia kyllä
oli!
-Se oli hienoo aikaa meikäläiselle, ei ollu yhtään päivää samanlaista.
-Lähteestä otettiin vettä ja tehtiin yhdysjohto säiliölle menevään johtoon
(joka tuli Mustaltalammelta), me tehtiin siihen umpisuoli että saatiin se kiin
ni ja kun saatiin paine niin korkealle...säiliöhän oli vielä pitkään käytössä.
-Määkin tein joskus kaaviokuvan siitä säiliöstä - se oli kyllä erikoinen säiliö,
se piti olla aina täynnä ja vasta ylivuodosta se lähti menemään verkkoon se oli
sillain erikoinen, että ensin tuli yläallas täyteen ja sen jälkeen ala-allas, se oli
nurinkurinen, venttiilijärjestelyjä täyty käydä tekemässä - Pispalan harju sai
vettä yläsäiliöstä ja m uut alasäiliöstä.135
Kosken kuvaa lähteen vedenlaadusta 1960-luvun alussa tukevat vesilaitok
sen lähteestä teettämät vesikokeet. Lähteen huoltotehtävät periytyivät sitten
vesilaitokselle. (Tästä lisää luvussa 12.) Makuasioistahan ei voi kiistellä, m ut
ta varmaa on, että Pispalan veden laatu muuttui paremmaksi - viimeistään sil
loin kun Pispala liitettiin Kalkussa olevaan Mustalammin pumppulaitokseen.
Liitos tapahtui Pyynikin vesisäiliön yhteyteen jo kymmenisen vuotta aikai
semmin rakennetun yhdysjohdon välityksellä. Johto kulki Pyynikin säiliöstä
Pispalan välitse Kalkkuun. Laadulla oli myös hintansa; kuten jo aikaisemmin
todettiin, vesilaskut kallistuivat. Kokonaislaskutus nousi noin kaksinkertai
seksi vesiosuuskunnan aikoihin verrattuna.136

Kuva 5.6

Pumppuasema. Kuva vuodelta 1952. Tämän jälkeen rakennusta korotettiin kerroksella. Raken
nuksesta käsin kaupungin vesilaitos hoiti myöhemmin Pispalan aluetta (TMKA).

135 K oski 1997.
136 T a m m e rk o sk i 1 9 6 2 :6 , s .1 8 0 -1 8 2 ; W ilé n 19 9 7 ; T K V L Pispalaa koskevat p a p e rit.
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Pakkasetkin aiheuttivat tavallista enemmän ongelmia Pispalassa, varsinkin
niillä osuuksilla, joissa oli käytössä vielä vanhoja materiaaleja. Timo Rannisto
muistelee Pispalan erityispiirteitä:
-...se (vanha putkimateriaali) oli niinkuin pahvia, joka oli kyllästetty jollain
kemikaalilla (tervalla)...Kosken Jaska kartoitti sen vanhan verkoston. 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 ker
rottiin, että venttiiliä, niin Wilén sanoi, että : cctässähän sen pitäis jossain olla,
joo tossahan se o n cc- aitaan oli vedetty pieni kolo, se oli näin merkitty sit niit
ten venttiilit.
-Oli kovat pakkaset - alkoi joulun (v. 1986) aikoihin ja sit oli kaks kuukautta
yhtämittaiset pakkaset... oli jopa 40 astetta pakkasta ja kun se oli soramaata,
siellä meni routa yli 3,20 metriin...se oli metriä enemmän kuin muualla, tääl
lä meidän leveysasteella on 2,20 tämä meidän putkien asennussyvyys, se oli
n. kolme metriä ja se olikin sit kova paikka kun ihmiset ei saanu vettä. Siinä
tuli tilanteita, että mitä nyt tehdään - Pispalasta valitettiin oikein eduskunnan
oikeusasiamiehelle tästä asiasta, ”kun vesilaitos ei anna vettä”. Me vietiin sin
ne säiliöissä vettä ja eihän sekään pelannu, kun ne oli jäässä. Se oli niin mah
doton tilanne, että oikein pelkäs mennä aamulla töihin...
-No hätävesisysteeminä meillä oli silloin ja on vieläkin niitä tämmöisiä lasikuituisia ja 500 litraisia ruostumatonta terästä olevia tilatankkeja - ongelma
oli se, että kun ne hanatkin jääty kovalla pakkasella, mutta sitten voi avata
kannen ja ottaa sieltä sitten niin kauan aikaa kun se sitten taas jääty..tai sitten
vietiin vesi kanistereilla.137
Tampereella oli muitakin vesijohto-osuuskuntia, Pispala oli tosin ylivoi
maisesti suurin. Suurin osa vesiosuuskunnista on sulautunut aikaa myöten
kaupungin vesilaitokseen. Resurssien puute väestön kasvaessa ia kasvavat
laatuvaatimukset puolsivat yleensä liittymistä suurempaan yksikköön. Vesi
osuuskuntia tai yhtiömuotoisia vedenhankinnan yhteisyrityksiä oli mm.
Lamminpäässä (Lamminkylän Vesijohto OY), Hyhkyssä, Ristinarkulla ja
Messukylässä. Nämä korvaantuivat yleensä kaupunkiin liittymisen jälkeen
1940-50-luvuilla, joskus pienellä viiveellä kaupungin järjestämällä vesihuol
lolla.138 Joissakin tapauksessa koko alueliitoksen kesKeisenä syynä oli vesi
huollon kehittäminen. Myös lähiseutujen haja-asutusalueilla oli vesiosuus
kuntia ja ns. kaivo-osuuskuntia139, joissa useat perheet jakoivat saman kai
von. (Haja-asutusalueiden vesihuollosta luvussa 21.)

1 3 7 R a n n is to 1 9 9 7 .
1 38 M u r to 1 9 6 4 , s.1 8 -1 9 .
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MESSUKYLÄN VESIJOHTO-OSUUSKUNTA______________

Kuva 5.7 Pispalan koneenhoitaja
Wilén pumppaamossa. Kuvassa 1956
hankittu pum ppu (P.Wilén).

Messukylä oli ennen toista maailmansotaa itsenäinen kunta, jossa oli noin
10000 asukasta. Eri puolilla Messukylää oli useita pieniä vesiosuuskuntia,
joiden syntyjärjestyksestä ei ole tarkkaa tietoa. Vesiosuuskuntia oli Vehniäi
sissä ja Éistinarkulla, mahdollisesti myös Uudessakylässä. Ensimmäinen ve
sijohtolaitos syntyi kuntaan vuonna 1928, kun putkiliikkeen harjoittaja Eino
Heino alkoi pumpata sähkömoottorilla vettä Rautapellonmäessä Rautapellonkadun pohjoisrinteen tontiltaan sijaitsevasta kaivosta. Koska vettä tuntui
riittävän, muodostettiin Heinon kaivon ympärille viiden talon yhteinen vesiyhtymä. Yhtymällä oli kolmikerroksisen talon ullakolle sijoitettu betoninen,
1200- litrainen vesisäiliö, joka antoi paineen. Säiliö oli 20 metriä korkeam
malla kuin vedenottamo ja pumppaus toimi automaattisesti. Vettä myytiin
myös yhtymään kuulumattomille. Yhteensä vedenottajia oli 11 taloa, mm.
seuraintalo ja Ruususen sauna. Vesi todettiin laboratoriotutkimuksissa hy
väksi, vaikkakin rautapitoiseksi, kuten tietysti Rautapellonkadulla kuuluu ol
lakin. Yhtymän toiminta päättyi 1959, kun Tampereen kaupungin vesijoh
dot rakennettiin alueelle. Aikalaisten mielestä vesi muuttui alkuun huonom
maksi, mutta tilanne muuttui, kun alettiin saada pohjavettä Messukylän
vuonna 1966 käyttöönotetusta pohjavedenottamosta.140
Messukylän kunta tuli osaksi Tampereen kaupunkia vuonna 1947. Messukylän Vesiosuuskunta perustettiin 10 vuotta ennen liitosta.141
Messukylän vanhan kirkon läheisyydessä oli vanha kyläkaivo, jossa nostet
tiin vettä vinssillä. Kaivon päällä oli puinen suojarakennelma. Kaivosta ihmi
set - pääasiassa naiset ja lapset, kuten Pispalassakin ennen vesiosuuskuntaa kantoivat veden koteihinsa, jos omaa kaivoa ei ollut, sekä mm. Messukylän
mäen päällä sijaitseviin Tuotannon ja Voiman omistamiin kauppoihin.
Kuten Pispalassakin, vesihuoltohankkeen takana oli yksityinen henkilö,
rouva Vilhelmiina Mäkelä. Hän oli vuokrannut 50 vuodeksi seitsemän neliö
metrin suuruisen maa-alueen kaivon paikkaa varten. Mäkelä oli Messukylän
telefoni HY:n kanssa alkanut toteuttaa hanketta. Rouva Mäkelä oli laitatta
nut vesijohdon pääputken moottoreineen, lupineen ja kirjoineen ja oli vetä
nyt sen ns. Mäkelän puutarha-aidan kulmaan. Tässä vaiheessa myös muut
alueen asukkaat olivat kiinnostuneet yhteisen vesijohtoyhtymän perustami
sesta__________________________________________________________
Vesijohto-osuuskunnan perustaminen_____________________________
Kirkonkyläläiset kutsuttiin ensimmäisen kerran keskustelemaan vesijohtoyhtymän perustamisesta helmikuussa 1937, ja perustava kokous pidettiin
huhtikuussa 1937. Perustamisasiakirjan allekirjoitti kahdeksan henkilöä.
Marraskuussa samana vuonna vesijonto-osuuskunta osti rouva Mäkelältä
edellä mainitut vesijohtolaitteet vuokraoikeuksineen. Ostosumma oli 24700
markkaa. Tätä kauppahintaa varten lainattiin Messukylän säästöpankista
20000 markkaa. Vesijohto-osuuskunnan perustajajäseninä oli yksittäisiä
henkilöitä sekä osuusliike Tuotanto, osuusliike Voima, Tampereen Pellava ja
Rautateollisuus Oy sekä Messukylän kunta. Osuuksien määrä sovittiin sillä
perusteella, kuinka kaukana jakelupisteet sijaitsivat vedenottamolta. Tonttijohdot kukin liittyjä teki itse. Ainakin myöhäisemmässä vaiheessa liittyjät
hankkivat omin päin vesimittarit, mutta tässä perustamisvaiheessa saattoi
olla, että mittarit hankittiin yhteisesti. Joihinkin taloihin ei ensimmäisessä
vaiheessa tehty taloliitäntää, vaan pihalle tuli vesiposti, josta vesi otettiin äm
pärillä tms. astioilla.
Vesijohtoverkon kaivuu tehtiin talkootöinä, samoin myöhemmin mm.
kaivon syvennys ja vielä myöhemmässä vaiheessa toinen kaivo. Talkootyö
hön osallistuivat osuuskunnan henkilöjäsenet, mutta esimerkiksi kaksi kaup
paa sekä Tampereen Pellava ja Rautateollisuus tekivät osuutensa omalla kus
tannuksellaan. Sotien jälkeen Tampella vuorostaan antoi materiaalia vesijoh-

1 4 0 T am m erk o sk i 1 9 7 0 :4 , s.2 7
141 L u v u n v esio su u sk u n taa k o sk ev at tie d o t p e ru stu v a t T a p io K a tk o n ja H u g e o s
M o ra n g e n tek e m ää n v e sio su u sk u n n a n isän n ö itsijän Kalle L am p o lan h a a sta tte lu u n
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to-osuuskunnan käyttöön. Putkimateriaali oli alusta lähtien galvanoitua put
kea. Kun putkia kaivettiin 1970-luvulla, ne osoittautuivat hyväkuntoisiksi.
Tätä edesauttoi kaivoveden hyvä laatuja se, että vesijohtoputket olivat hyväs
sä hiekkamaassa.
Osuuskunnan hallituksessa oli neljä varsinaista jäsentä sekä kaksi varajäsen
tä. Yksi varsinaisista jäsenistä oli nainen, ja hän toimi osuuskunnan sihteeri
nä. Ensimmäisenä isännöitsijänä oli puhelinyhtiön päätoiminen isännöitsijä,
joka hoiti vesiosuuskunnan asiat sivutyönään. Hän luki mittarit sekä huoleh
ti talousasioista.
Vesijohto-osuuskunnan ajatusta edisti Messukylässä osuustoiminta-aja
tuksen yleisyys niin koko valtakunnassa kuin Messukylässäkin. Esimerkiksi
bussiliikennettä 1930-luvulla hoitaneet auto-osuuskunnat olivat näkyvä osa
osuustoimintaa.
Vuonna 1944 Pellervo-seuran konsulentti kävi tarkastamassa vesiosuus
kunnan ja totesi asioiden olevan hyvällä mallilla. Alun perin vesiosuuskun
nan osuusmaksu oli käytännössä sama kuin liittymismaksu. Myöhemmin (ei
tietoa milloin) tuli erillinen liittymismaksu. Noin vuonna 1950 vesijohtoosuuskunnan vedenkulutus oli 4-7 m 3vuorokaudessa. Vesijohtoverkostosta
kauempana olevat asukkaat liittyivät vähitellen vesijohto-osuuskunnan osak
kaiksi. Yleensä heillä oli oma kaivo.
Veden hinta nousi jyrkimmin sodan jälkeen, jolloin osuuskunnan talous oli
huonossa kunnossa. Toisaalta vuonna 1948 otettiin 30000 markan laina uu
den pumpun hankkimista varten. Sen sijaan osuusmaksut pysyivät koko ajan
samana eli 100 mk/osuus. Vesijohto-osuuskunnan talous oli 1940-luvun lo
pulla erittäin huono. Tällöin isännöitsijä ehdotti vedenhinnan roimaa nostoa
ja näin tehtiinkin. Maksun korotuksen ansiosta kertyneet velat saatiin makse
tuksi 2 - 3 vuoden aikana.
Mikäli kuluttajan mittariin tuli pientä vikaa, korjattiin se kaupungin vesi
laitoksen mittaripajalla. Jos mittari näytti selvästi liian pieniä lukemia tai jos
se oli täysin rikki, joutui kuluttaja maksamaan käyttämästään tai arvioidusta
vedenkäytöstään 1 V2 - 2-kertaisen maksun. Tämä kannusti käyttäjää korjaa
maan tai korjauttamaan mittarinsa.
Vuonna 1954 rakennettiin Viialan pääviemäri, joka sijaitsi muutaman
metrin päästä vesijohto-osuuskunnan kaivosta. Tällöin kaivon vedenpinta
laski noin 1 V2 metriä. Vesijohto-osuuskunta teki kaupungille anomuksen,
että se voisi jakaa kaupungin vesijohtovettä omassa verkostossaan. Näin ta
pahtuikin vuonna 1954. Osuuskunta myi kaupungin vettä pienellä voittomarginaalilla vuoteen 1960 saakka. Tällöin alueelle vahvistettiin asemakaa
va, jossa oli sekä vesijohto että viemäri. Tätä kautta vesijohto-osuuskunnan
toiminta käytännössä lakkasi ja vastuu siirtyi kunnalliselle vesi- ja viemärilai
tokselle. Vesijohto-osuuskunta lopetti virallisesti toimintansa, ja jakoi samal
la käytettävissä olevat loppuvaransa pois vuonna 1977.
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6. Kun kulkutauti saapui
Tampereelle
Teksti: Mika Koskinen
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Kuva 6.1

Terveyspoliisit ottamassa vesinäytteitä Näsijärvestä vuonna 1916 (TMKA).
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“Vesijohtovedessämme on lavantautibasilleja. Semmoinen tieto on hil
jan 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 vai siperialaisesta voista. Mutta, kuinka tuo
ensimmäinen saastutti toisia ja kuinka tartunta-aine siitä saatiin leviämään koko kaupunkiin, se on nyt onnellisesti kaupungin tiedossa. Alle
kirjoittaneellekin 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 heille olisi 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...”143
Tampereen kaupungin lavantautiepidemiat vuosina 1908-1909 ja 19151916 ovat erinomainen esimerkki ihmisen ja ympäristön välisestä traagisestakin vuorovaikutuksesta. Vuoden 1916 epidemia oli Suomen olosuhteissa
poikkeuksellisen voimakas. Vesi- ja viemäntekniikan yleinen kehitys oli tuol
loin merkinnyt lavantautiin sairastuneiden ja kuolleiden lukumäärän jyrkkää
laskua, mutta tilanne Tampereella oli kulkemassa päinvastaiseen suuntaan.
Lavantauti levisi äkillisesti Tampereen kaupungin vesijohtolaitoksen jaka
man veden välityksellä ja aiheutti kaksi epidemiaa vuosina 1908-1909 ja
1915-1916.
Vuonna 1909 Näsijärvestä johdetun veden todettiin ensimmäisen kerran
sisältävän lavantautia aiheuttavia tyfusbasilleja. Vuonna 1916 tautiin sairas
tuneiden luku 1000 asukasta kohden ylitti kolminkertaisesti vuoden 1887 lavantautitapausten määrän, vaikka vuonna 1887 kaupungissa ei vielä ollut
viemäröintiä, ja suuri osa väestöstä käytti huonolaatuista kaivovettä. Vesijoh
to- ja viemäriverkostot loivat vähitellen perustaa nykyiselle hygienialle. Kun
kysymykset terveydellisesti hyvälaatuisesta vedestä, sen riittävyydestä ja pa
loturvallisuudesta oli ratkaistu, edessä olivat kysymykset jätevesien saastuttavasta vaikutuksesta.______________________________________________
Vesi- ja viemäriverkostot hygieenisenä edistysaskeleena______________
Tampere oli 1800-luvun alkupuolella maaseutumainen pikkukaupunki,
jollaisena sen saatettiin kuvitella säilyvänkin. 1800-luvun puoliväliin tultaes
sa kaupunki oli kooltaan jo Suomen kaupunkien keskitasoa. Teollistumisen
vaikutuksesta kaupunki kasvoi 1800-luvun lopulla yhdeksi Suomen suurim
mista.142 Eri teollisuuden alojen kasvun vauhdittamana kaupunki kasvoi no
peasti; vuonna 1850 kaupungin väkiluku oli kirkonkirjojen mukaan 3207, ja
vuonna 1870 se oli jo yli kaksinkertaistunut. Teollisuuden suuren kasvun ai
kana kaupungin väestö lisääntyi nopeimmin. Vuonna 1890 kaupungissa oli
20132 asukasta, ja vuonna 1900 heitä oli 36344. 1900-luvulla väestön suh
teellinen kasvu hidastui; vuonna 1910 asukkaita oli 45442, ia vuoteen 1920
tultaessa väkiluku oli kasvanut runsaalla kahdella tuhannella.145
Kaupungin nopea kasvuja tihenevä asutus nostivat nopeasti monet tervey
denhoidolliset kysymykset esiin. Vesi- ja viemäritekniikan puuttuessa maape
rä saastui ja vesi kaupungin kaivoissa pilaantui juomakelvottomaksi. Kasvava
väestö tarvitsi yhä enemmän hyvälaatuista vettä, jota lisääntyvä teollisuus ja
asutus pilasivat.
Kaupungin vakavan vesiongelman laajuutta kuvaa hyvin se, että vielä 1883
yksityisistä kaivoista oli saatavissa hyvälaatuista vettä, mutta jo muutaman
vuoden kuluessa tilanne oli huonontunut niin paljon, että pilaantuneita kai
voja ryhdyttiin sulkemaan. Vuonna 1885 tutkittiin 23 kaivon vesi, ja tulos oli
huolestuttava. Tarkastuksen tehneen Ernst Löhtnerin mukaan ainoastaan
kolmen kaivon vesi oli hyvälaatuista, muiden joko osaksi lika-aineiden saas
tuttamaa tai kokonaan pilaantunutta. Tulos oli kymmenkunta vuotta myö143 A L 3 1 .1 .1 9 0 9 .
1 4 4 R asila 1 9 8 4 , 2 0 5 .
145 Ju tik k ala 1 9 7 9 , 5; R asila 1 9 8 4 , 2 0 7 -2 0 8 .
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hemmin vieläkin heikompi. Uusissa tutkimuksissa tutkituista 366 kaivosta
ainoastaan 26 kaivon vesi luokiteltiin hyväksi.146
Kaupungin huonot terveysolot heijastuivat kuolleisuuslukuihin. Kolera,
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 puutteet ylei
sessä hygieniassa merkitsivät sairauksien yleistymistä. Kulkutautien leviämi
nen erityisesti työväenalueilla oli tavallista, sillä niiden rakentamistapa lisäsi
tartuntariskiä. Esimerkiksi Helsingin ja Turun rakennustavoista poiketen
asunnot oli rakennettu siten, että en kotitaloudet käyttivät yhteistä keittiötä,
ja suurella osalla asukkaista oli yhteinen käymälä.147
Kaupungin nopean kasvun vuoksi terveydellisten olojen kehittäminen oli
välttämätöntä. Kaupunkiin oli saatava oma vesi- ja viemärilaitos. Tulos oli
kuitenkin terveydelliseltä kannalta lohduton. Viemäritöiden järjestämisen
seurauksena kaupungissa puhkesi vuonna 1887 laajempi lavantautiepidemia. Kaupungin runsaasta 17 000 asukkaasta sairastui 369, joista 36 kuoli.
Sairastuneista yli 80 prosenttia asui alueella, jossa viemäröintityöt olivat
käynnissä.148
Kaupungin kaivovesi oli pahasti saastunutta, ja meneillään olevat viemä
röintityöt lisäsivät taudinaiheuttajien pääsyä kaivoveteen. Tampereen terveyKuva 6.2

Lavantautiin sairastuneet ja kuolleet /1000 asukasta kohden Tampereella 1887-1921. Kuva
kirjoittajan laatima. Lukumäärien lähde: af Hällström 1912, 9; Terveydenhoitolautakunnan
VK 1910-1921.

146 Id m a n , 1 8 8 7 -1 8 8 8 ; K o iv u n iem i 1 9 9 3 , 13.
1 4 7 T e rv e y d e n h o ito la u ta k u n n a n V K 1 9 0 8 , 5 3 ;.S n ellm an , G .R 1 9 0 9 , 12-13, 34 .
148 K e rto m u s yleisestä terveys- ja sa ira s h o id o s ta T a m p ere e lla v u o n n a 1887, 8.
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denhoitolautakunta kehottikin asukkaita käyttämään epidemian aikana Näsijärvestä johdettua ns. vanhan matalapaineisen vesijohdon vettä, jonka laa
dun Turun kaupungin kemiallisen tarkastustoimiston johtaja Ernst Löhtner
oli todennut tartunta-aineista vapaaksi. Vain pienellä osalla kaupungin väes
töstä oli mahdollisuus vesijohtoveteen, sillä kaupungin noin 700 talosta vain
10 prosenttia oli liitetty vuonna 1882 valmistuneen ns. vanhan vesijohdon
piiriin.149
Kaivovedestä Näsijärven pintaveteen______________________________
Kaupungin uuden vesijohtolaitoksen rakennustöihin ryhdyttiin vuonna
1896, ja sen toiminta alkoi Tammerkosken Mältinrannassa vuonna 1898.
Laitoksen suunnitteli Helsingin kaupungin vesilaitosinsinööri C. Hausen,
joka oli perusteellisesti perehtynyt vesihuollon kehitykseen Euroopassa. Esi
merkiksi vuonna 1889 Hausen oli tutustunut vedenpuhdistusmenetelmien
käyttöön Belgian, Hollannin, Saksan ja Englannin kaupunkien vesijohtolai
toksissa. Matka vahvisti Hausenin käsityksen veden puhdistamisen tarpeelli
suudesta. Puhdistamaton pintavesi oli altis saastumisen vaikutuksille.150
Hausenin ammatillisesta arvostuksesta huolimatta hänen laatimansa Tam
pereen vesijohtolaitoksen suunnitelma joutui valtuuston asettaman vesijohtokomitean voimakkaan arvostelun kohteeksi. Suunnitelmaa arvosteltiin
osin kustannusten vuoksi, mutta myös siksi, että Tampereen kokoisen kau
pungin ei katsottu tarvitsevan niin laajaa vesijohtolaitosta. Vesijohtokomitea
esittikin vuonna 1895 valtuustolle oman ehdotuksensa, jossa Hausenin laati
maa suunnitelmaa oli muutettu siten, että hiekkasuodattimet oli poistettu
vesijohtolaitoksen yhteydestä. Hiekkasuodattimet hylättiin kustannuksil
taan liian kalliina ja osaksi tarpeettomina, sillä “Näsijärvessä sanottiin olevan
järvivedeksi maailman puhtainta vettä”. Hausenin kerrotaan tokaisseen tä
hän: “tätä tullaan vielä katumaan!”151
Hausenin varoitukset eivät olleet aiheettomia. Hänen suunnitelmaan esit
tämillään suodattimilla saavutettiin Euroopassa lupaavia tuloksia. Kun
Hampurissa levisi vuonna 1892 laaja koleraepidemia käsittelemättömän El
be-joen veden välityksellä, joen alajuoksulla sijaitseva Altonan kaupunginosa
välttyi koleralta, vaikka sen vesijohtolaitos käytti Hampurin jätevesien likaa
maa Elbe-joen vettä. Altonan tavoin esimerkiksi Pariisin lähikaupungit saa
vuttivat hiekkasuodattimilla hyviä tuloksia; Seine-joen vettä käsittelemällä
sairastuneisuus lavantautiin kaupungeissa laski 48 prosenttia ja kuolleisuus
42 prosenttia.152
Hausenin ohella asiantuntijana kuultu Helsingin elintarvikkeiden tarkas
tusaseman johtaja, kemian professori Ossian Asehan varoitti lausunnossaan
veden vaaroista. Hän antoi kuitenkin Tampereen kaupunginlääkärin Gustav
Rudolf Idmanin tavoin Näsijärven veden laadusta erinomaisen arvion.153
Näsijärven vesi oli Aschanin ja Idmanin tutkimusten perusteella hyvälaatuis
ta, ja toisaalta kunnallistekniikan infrastruktuurin luominen oli vaatinut val
tavia kustannuksia. Niukat julkiset varat ja niiden kohdentamisen vaikeudet
näkyivät tartuntavaaraa vähentävän suocfatinjärjestelmän hylkäämisenä.
Koleravaarasta lavantaudin vastustamiseen_________________________
“Hämmästyttävää epäjohdonmukaisuutta ilmenee siinä tavassa, millä ylei
söä kehotetaan varovaisuuteen kulkutautien suhteen. Maat ja taivaat pan
naan 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 joita
kin 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 julki
suudessa puhuttu sanaakaan...”154
1 49
150
151
152
153

Id m a n 1 8 8 7 -1 8 8 8 ; V o io n m a a 1 9 0 7 -1 9 1 0 , 5 5 6 .
H ie ta la l9 9 2 , 1 6 8 -1 7 0 .
L in n a v u o ri 1 9 3 2 ,4 3 ; A L 7 .4 .1 9 1 6 .
M itro fa n o ff 1 9 1 3 , 180.
K e rto m u s yleisestä te rv e y s -ja sa irash o id o sta T am p ere e lla v u o n n a 1 8 9 6 , 13; H a u se n
1 8 9 1 ; R a h a to im ik a m a rin V K 1 8 9 8 , 39.
154 A L 1 2 .1 1 .1 9 0 8 .
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Vesijohtolaitoksen toiminnan neljänä ensimmäisenä vuotena kaupungissa
esiintyi useita lavantautitapauksia, jotka tosin olivat ajan oloissa yleisiä. Ti
lanne vakiintui alhaiselle tasolle vuosien 1908-1909 epidemiaan saakka. H y
gieeniset olosuhteet olivat kaupungissa kehittyneet, ja vesijohtolaitoksen us
kottiin tarjoavan käyttäjilleen hyvälaatuista vettä. Vuonna 1906 vesijohtolai
toksesta vastaava kaupungininsinööri K. K. Vaaramäki oli jo ilmaissut huo
lensa veden laadusta esittämällä, että kaupungin olisi ryhdyttävä kaivoveden
lisäksi tutkimaan säännöllisesti myös vesijohtovettä.155
Vuosina 1907-1908 Kulkutautien leviämisen uhka Pietarista lisäsi Suo
men suuriruhtinaskunnan kaupunkien toimia yleisen puhtauden parantami
seksi. Myös Tampereella tehostettiin puhtaanapidon valvontaa. Terveyspolii
sit tarkastivat asuntoja ja kaupungin toria, viemäreitä sekä käymälöitä huuh
dottiin bakteereita tappavalla lysoliliuoksella ja vedellä.156Terveydenhoitoviranomaiset julkaisivat lisäksi lehdistössä kaupunkilaisille suunnattuja ilmoi-

Kuva 6.3

Vesijohdon imutorven sijainti Tammerkosken niskassa ja kaupungin yleisen viemäriverkon
purkupaikat 1908. Lavantautipotilaita hoidettiin aluksi kunnallissairaalassa, jonka jätevesien
mukana taudinaiheuttajat pääsivät Näsijärven veteen. Kunnallissairaala sijaita vain muutaman
sadan metrin päässä vesijohdon imutorven suusta (Koskinen 1995, 20 ).

155 a f H ä lls trö m 1 9 1 2 , 8; K o iv u n iem i 1 9 9 3 , 19; T e rv e y d e n h o ito la u ta k u n n a n V K 1 9 0 9 ,
56.
156 T e rv e y d e n h o ito la u ta k u n n a n V K 1 9 0 8 , 33.
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tuksia ja kirjoituksia, joissa painotettiin puhtauden merkitystä tarttuvien tau
tien leviämisen estämiseksi. Koleran leviämisen varalta Tampereelle perustet
tiin myös tilapäinen kolerasairaala, joka suljettiin tarpeettomana vuonna
Pietarista käsin uhannut kolera ei aiheuttanut Tampereella kuolemantapa
uksia, mutta vaara osoittautui paljon läheisemmäksi. Vuoden 1908 lopulla
lavantauti levisi tasaisesti kolo kaupungin alueelle. Ajan uhkakuvien
mukaisesti vitsauksen katsottiin saapuvan idästä venäläisten ja siperialaisen
voin välityksellä. Lavantaudin leviämisen syyksi osoittautui lopulta Näsijär
ven saastunut vesi. Taudinaiheuttajat olivat päässeet leviämään viemäreitä
pitkin sairastuneista Näsijärven veteen, josta vesijohtolaitos palautti ne takai
sin kiertoon.
Vesijohtoveden osuus taudin levittäjänä oli kaupunkilaisille yllätys. Kun
tartuntatapaukset yleistyivät syksyllä 1908, vielä marraskuussa 1908 ensim
mäinen kaupunginlääkäri af Hällström esitti aikaisempiin tutkimuksiin viita
ten, ettei vesijohtovettä ollut syytä epäillä taudin aiheuttajaksi.158 Lavantau
din leviäminen kuitenkin jatkui, ja tautitapauksia alkoi esiintyä tasaisesti
koko kaupungin alueella, jonka asukkaista yli 90 prosenttia käytti vesijohto
laitoksen vettä. Tammikuussa 1909 kaupungininsinööri Vaaramäki esittikin,
että vesijohtovesi olisi syynä lavantaudin yllättävään leviämiseen. Hänen
mukaansa veden laatu oli varmistettava tutkimuksilla.159
Terveydenhoitolautakunta ja ensimmäisen kaupunginlääkäri olivat lähes
mahdottoman tehtävän edessä. Heillä ei ollut riittävästi resursseja käytettä
vissään tilanteen hallitsemiseksi. Sairaalatiloja ei ollut riittävästi sairastunei
den eristämiseksi. Lautakunnan alaisella elintarpeiden tarkastusasemalla ei
myöskään ollut välineitä, joilla vesijohtoveden laatua olisi voitu tutkia. Lau
takunnan toimintaa alkoivat arvostella niin kaupungin asukkaat kuin muut
viranomaisetkin.
Helsingin yliopiston hygieenisen laitoksen johtajan, professori Taavetti
Laitisen tutkimukset vahvistivat lopulta taudin leviämisen syyn. Vesijohto
laitoksen käyttämä Näsijärven vesi sisälsi tyfusbasillien lisäksi runsaasti myös
muita bakteereita.160 Keväällä 1909 uusien tartuntojen määrä laski jyrkästi,
mutta kaupungin vesihuollon haavoittavuus oli paljastunut. Runsaasta 40
000 tamperelaisesta 1017 oli sairastunut lavantautiin, ja heistä oli kuollut
53.161__________________________________________________________
Vesitutkimuksista vesijohtolaitoksen uudistusehdotuksiin____________
Kaupungin elintarpeiden tarkastusasemalla suoritetut 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.162
Tamperelaisten kasvava huoli vesijohtoveden laadusta johti siihen, että
kaupungininsinööri Vaaramäki ja ensimmäinen kaupunginlääkäri af Häll
ström lähtivät Helsinkiin keskustellakseen kysymyksestä Helsingin yliopis
ton hygieenisen laitoksen johtajan Taavetti Laitisen ja Helsingin vesijohtokonttorin esimiehen Albin Skogin kanssa. Matka Helsinkiin herätti kaupun
kilaisissa ihmetystä; ongelmahan oli Tampereella eikä Helsingissä. Asiantun
tijoina kuultavat Laitinen ja Skog pitivät Tampereen kaupungin suunnittele
mia toimenpiteitä hyvinä. He hyväksyivät kaupungin viranomaisten suun
nitteleman Tammerkosken salmien avaamisen ja likaviemärien varustamisen
1 5 7 T e rv e y d e n h o ito la u ta k u n n a n V K 1 9 0 9 , 4 6 .
158 A L 1 8 .1 1 .1 9 0 8 .
159 T e rv e y d e n h o ito la u ta k u n n a n p ö y tä k irja t I, 1 1 .1 .1 9 0 9 . C :1 7 . S n e llm a n G .R , 1 909,
34. K a u p u n g in v e d e n o tto ja k a a n tu i seuraavasti: 2 1 7 8 talolla oli v e sijo h to k e ittiö ö n ,
3 9 5 8 p ih a a n ja 5 5 2 talo a k äytti k aivojen vettä.
160 a f H ä lls trö m 1 9 1 2 , 2 0 ; T K A T e rv e y d e n h o ito la u ta k u n n a n k irje k o n se p tit I, 1 909,
D :1 5 . T e rv e y d e n h o ito la u ta k u n n a n kirje pro f. L aitiselle 1 4 .1 .1 9 0 9 .
161 a f H ä lls trö m 1 9 1 2 , 11.
162 T e rv e y d e n h o ito la u ta k u n n a n V K 1 9 0 9 , 5 5 -5 8 . P ro fe sso ri K o c h m ää ritteli su o d a te tu n
p in ta v e d e n rajaksi 100 b a k te e rip e sä k e ttä k u u tio s e n ttim e triss ä , ja jos b a k te e rilu k u ylitti
3 0 0 , vesi oli K o c h in m u k a a n e h d o tto m a s ti p u h d iste tta v a .
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puhdistuslaitoksilla sekä vesijohdon imutorven jatkamisen kauemmas Näsijärveen. Veden puhtauden turvaamiseksi he eivät enää luottaneet vesijohto
veden suodatinlaitoksiin, joiden puutteena pidettiin bakteerien kykyä läpäis
tä suodattimet.163
Tammerkosken perkaukseen ja vesijohdon imutorven pidentämissuunnitelmiin ryhdyttiin keväällä 1909. Vuoden 1909 kuluessa suoritetut vesitutkimukset osoittivat kuitenkin, että imutorven pidennyksellä ei saavutettu toi
vottavaa tulosta, sillä näytteiden mukaan ehdotetuissa siirtopaikoissa veden
bakteeripitoisuus oli jopa suurempi kuin vesijohdon imutorven paikassa.
Tutkimusten perusteella elintarpeiden tarkastusaseman johtaja esittikin, että
pohjaveden käyttäminen oli hygieenisesti välttämätöntä, sillä järvivesi saattoi
välillä saastua voimakkaasti.164
Valtuusto myönsi ensimmäisen kerran varoja vesijohtoveden parantami
seksi vuoden 1910 menoarviossa, mutta kun rahatoimikamari esitti suodatinlaitoksen hankkimista, asia mutkistui. Valtuusto hyväksyi lopulta kiihkeän
keskustelun jälkeen päätöksen, jonka mukaan kaupungin oli selvitettävä pe
rusteellisesti eri mahdollisuudet vesijohtoveden parantamiseksi: vesijohtove
den suodattaminen, imutorven jatkaminen tai pohjaveden käyttöönottami
nen sekä näiden eri vaihtoehtojen kustannukset.165

Kuva 6.4

Vesijohdon imutorven jatkaminen keväällä 1916 (TSKA, Pesonen).

163 T K A T e rv e y d e n h o ito la u ta k u n n a n p ö y tä k irja t I, 1 .2 .1 9 0 9 . C: 17.
164 T e rv e y d e n h o ito la u ta k u n n a n V K 1 9 0 9 , 5 8 -6 0 .
165 T k a K a u p u n g in v a ltu u sto n a se tta m a n v e sijo h to k o m ite a n m ie tin tö 1 919, 1.
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Salailua, ymmärtämättömyyttä vai päätöksenteon vaikeutta__________
Syksyllä 1912 lavantautia esiintyi tavanomaista laajemmassa määrin, ja
epäilykset kohdistuivat uudelleen vesijohtoveden laatuun.166Vesijohtoveden
näytteitä toimitettiin Helsingin yliopiston hygieenisen laitoksen tarkastetta
vaksi, mutta sen tutkimuksissa ei kuitenkaan löydetty vedestä lavantautia ai
heuttavia tyfusbasilleja.167 Tilanne oli monimutkainen. Vesijohtoveden suodatinlaitoksia ei pidetty enää luotettavina eikä valtuusto ollut myöntänyt
määrärahoja pohjavesitutkimusten jatkamiseksi. Vesijohdon imutorven pi
dennyksellä saavutettu etukaan ei ollut kiistaton, ja vesijohtoveden oli aino
astaan vuoden 1909 tutkimuksissa todettu sisältävän lavantautibasilleja. Li
säksi eri parannusehdotukset kasvattaisivat kaupungin kustannuksia merkit
tävästi, mihin valtuusto ja rahatoimikamari suhtautuivat aikakauden ajatte
lun tavoin nihkeästi.
Kaupungin viranomaisten kiistely eri vaihtoehtojen eduista ja haitoista he
rätti voimakasta arvostelua. Aamulehdessä olleen kirjoituksen mukaan raha
toimikamari ei esimerkiksi ymmärtänyt mitään “rottaa pienemmistä basil
leista”, ja Näsijärven puhtautta puolustaviin kommentteihin esitettiin, että
“seuraava aste kai on, että vesijohdostamme saadaan toukkien lisäksi kaste
matoja ja sammakoita yms. elukoita, mikäli vain kraanasta ulos mahtuu”.168
Vuoden 1915 kuluessa uusi kulkutautivaara uhkasi levitä Suomeen majoi
tetun venäläisen sotaväen kautta. Ensimmäinen maailmansota ja sotaväen
mukana seuraavat taudit herättivät huolta senaatissa, joka lääkintöhallituk
selle antamassaan määräyksessä velvoitti sen järjestämään maan suurimmissa
kaupungeissa vesijohtoveden päivittäiset tutkimukset. Tampereella oli jo
vuosien 1908-1909 lavantautiepidemian jälkeen tutkittu veden laatua sään
nöllisesti, mutta lääkintöhallituksen määräyksestä selvityksiä tehtiin kesällä
1915 päivittäin.169
Tampereen terveydenhoitoviranomaiset seurasivat tarkkaan vedenpuhdistusmenetelmien kehitystä. Hiekkasuodatuksen ja pikasuodatuksen täydentä
miseksi eri kaupungit olivat saaneet hyviä kokemuksia desinfioimalla vesi
kloorikalkilla. Syksyllä Tampereen elintarpeiden tarkastusaseman johtaja
Benjamin Mitrofanoff aloitti Kokeet, joilla selvitettiin menetelmän vaikutuk
sia veden laatuun.170Yhdysvalloissa ja Englannissa menetelmällä oli saavutet
tu laajasti hyviä tuloksia, mutta Saksassa siihen suhtauduttiin epäilevästi. De
sinfiointi tappoi bakteerit, mutta sen puutteena pidettiin kloorikalkkiliuoksen vaikutuksia vesijohtoveden laatuun, makuun ja teollisuuslaitosten tuo
tantoprosesseille. Menetelmän katsottiin siis tuolloin soveltuvan vain tilapäi
sesti kulkutautivaaran aikana.171
Venäjällä desinfiointia oli käytetty menestyksellisesti koleraepidemioiden
aikana, ja valtakunnan Suomen puoleisissa osissa Helsingin vesijohtolaitok
sen G.K. Bergman oli tehnyt sitä tunnetuksi. Näihin kokemuksiin pohjau
tuen Mitrofanoff ryhtyi selvittämään desinfioinnin vaikutuksia Näsijärven
vedenlaatuun. Kokeet antoivat rohkaisevia tuloksia, kun kloorikalkkiliuoksen määrää ja vaikutusaikaa vaihdeltiin eri näytteissä.172 Suoritetut kokeet
jouduttiin kuitenkin jättämään kesken, kun kaupungissa todettiin vuoden
1915 lopulla jälleen useita lavantautitapauksia.173
Valtuustossa otettiin varovainen kanta lavantaudin leviämisen ja vesijohto
veden laadun väliseen yhteyteen, mikä toisaalta oli ymmärrettävää, sillä vuo
den 1909 jälkeen eri tutkimuksissa ei oltu löydetty basilleja. Toisaalta on vai
kea arvioida, missä määrin valtuustossa oltiin tietoisia veden välittämistä sai
rauksista ja kuinka hyvin tilanteen vakavuus ymmärrettiin. Niukat taloudelli
set resurssit ja niiden kohdentamisen vaikeus saattoivat olla osasyy siihen, et166
167
168
169
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tei ongelman laajuutta haluttu tiedostaa. O n kuitenkin mahdotonta arvioida,
miten yleisesti tyfusbasillien määrittämisen vaikeus vedestä oli tiedossa tai
missä määrin edes terveydenhoitoviranomaiset olivat asiasta tietoisia.
Valtuusto ei kuitenkaan voinut tietää, millaisia vaikeuksia kaupungilla oli
edessään. Vastauksessaan terveydenhoitolautakunnan vaatimukseen vesijoh
toveden parantamisesta valtuusto ilmoitti, että:
“...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 toivot
tuun tulokseen, jos lavantaudin pesä onkin muualla kuin vesijohtovedessä,
niin valtuusto kunnioittaen kehottaa terveydenhoitolautakuntaa viivyttele
mättä ryhtymään tarmokkaisiin toimenpiteisiin saadakseen selville, mistä
usein ilmaantuva lavantauti todellisuudessa johtuu.”174
Syylliset ja uhrit________________________________________________
Terveydenhuollon ja epidemioiden jälkeisiä vastuukysymyksiä tutkittiin
ensimmäisen kerran loppukeväästä 1916, jolloin lääkintöhallituksen järjestä
mässä kuulustelussa. Lääkintöhallitus päätyi kompromissiratkaisuun; se kat
soi, että terveydenhoitolautakunta ja ensimmäinen kaupunginlääkäri eivät
olleet toimineet taudin leviämisen estämiseksi riittävän tenokkaasti epidemi
an alkuvaiheessa. Toisaalta lääkintöhallitus moitti valtuustoa ja rahatoimika
maria siitä, että ne eivät olleet terveydenhoitolautakunnan useista huomau
tuksista huolimatta ryhtyneet toimenpiteisiin vesijohtoveden parantamisek
si.175
Vt. lääkintöneuvos N.J. Arppe totesi kuulustelun perusteella,että vesijoh
toveden parantamissuunnitelmien laaja-alaisuus ja niiden toteuttamisen suu
ret kustannukset olivat johtaneet siihen, että vesijohtovesi oli lavantautivaarasta huolimatta johdettu käsittelemättömänä vesijohtoverkkoon. Asiantun
tijoidenkin kesken vallitsi epäselvyys vesijohtoveden vaarallisuudesta. Epä
varmuus taudin syistä johti siihen, että vielä joulukuussa 1915 valtuuston esi
mies oli viitannut terveydenhoitolautakunnan kirjeeseen, jossa vesijohtove
den osuutta lavantautitartuntoihin ei pidetty varmana. Arppen arvion mu
kaan tästä seurasi se, etteivät kaikki Tampereen lääkärit ryhtyneet ajoissa va
roittamaan keittämättömän veden vaaroista.176
Epidemian seuraukset olivat vakavat. Vuosiin 1908-1909 verrattuna sai
rastuneiden luku oli yli kolminkertainen ja kuolleiden viisinkertainen. En
simmäiselle kaupunginlääkärille jätettyjen ilmoituksien mukaan Tampereella
sairastui vuosien 1915-1916 aikana lavantautiin 3 304 henkilöä, ja heistä
kuoli 279.177 Kaupungin asukaslukuun verrattuna vuosina 1908-1909 väes
töstä 2,3 prosenttia oli sairastunut lavantautiin ja kuollut 0,1 prosenttia. Vas
taavat luvut vuosina 1915-1916 olivat 7,3 prosenttia ja 0,6 prosenttia . Myös
taloudelliset menot olivat mittavat. Vuonna 1916 terveyden- ja sairaanhoi
don menot lisääntyivät vuoteen 1915 verrattuna noin miljoonalla markalla,
mistä lähes 800 000 markkaa oli käytetty pelkästään tilapäisten lavantautisairaaloiden kuluihin.178
Pintaveden desinfioinnista pohjavesitutkimuksiin___________________
Vesijohdon imutorven pidennyksen lisäksi kaupunki päätti ryhtyä desinfi
oimaan vesijohtovettä natriumnypokloriittiliuoksella Helsingin vesijohto
laitoksen kemistin G.K. Bergmanin esittelemällä tavalla. Sekä bakteriologi
Carl Nyberg että G.K. Bergman pitivät veden kloorausta sopivana tapana
kolibakteerien ja tyfusbasillien tappamiseksi, mutta he eivät katsoneet sen so-

174. T K A V a ltu u s to n kirje te rv e y d e n h o ito la u ta k u n n a lle 3 1 .1 2 .1 9 1 5 .
T e rv e y d e n h o ito la u ta k u n n a n p ö y tä k irja t I, 8 .1 .1 9 1 6 . C :2 2 ..
175. T K A L ää k in tö h a llitu k sen la u s u n to K eisarillisen m aje stee tin sen aatin
siv iilito im itu sk u n n a lle 8 .9 .1 9 1 6 . V a lt.p tk I, 8 .1 0 .1 9 1 6 . C :7 1 .
176. T K A V t. lä ä k in tö n e u v o s A rp p e n se lo stu s lääkin tö h allitu k selle 1 9 .5 .1 9 1 6 . V a lt.p tk I,
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178. T a m p e re e n k a u p u n g in tilien p ä ä tö s v u o n n a 1 9 1 5 , 1 9 -2 0 ; 1 9 1 6 , 19-20.
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veltuvan varsinaiseksi puhdistusmenetelmäksi. Bergmanin mukaan kaupun
gissa aiemmin esillä ollut pohjavesihanke oli ajan oloissa tehokkain tapa estää
lavantautia aiheuttavien tyfusbasillien pääsy veteen. Pohjavesivarojen riittä
mättömyyden vuoksi hän esitti suodatinlaitoksien perustamista vesijohtolai
toksen yhteyteen, minkä lisäksi vesi olisi desinfioitava kloorikalkilla.179
Vesijohtoveden desinfioimisen lisäksi kaupunki alkoi suunnitella kysymyk
sen perusteellisempaa ratkaisua. Sen toteuttamiseksi asetettiin vesijohtokomitea, joka vastasi aikaisemmin 1910-luvulla toiminutta komiteaa. Komitea
ehdotti ensimmäisessä kokouksessaan Ylöjärvellä aikaisemmin aloitettujen
pohjavesitutkimusten jatkamista ja uusien tutkimusten aloittamista Viini
kanojan, Iidesjärven sekä Vuohenojan alueella. Lisäksi elintarpeiden tarkas
tusaseman johtaja Mitrofanoff lähti tutustumaan Kuopion ja Mikkelin vesi
johtolaitosten käyttämien Candy-suodattimien toimintaan.180
Kaupungininsinööri Vaaramäen johdolla suoritetut tutkimukset tuottivat
tulosta Viinikanojan ja Vuohenojan alueilla. Kun vesimäärän riittävyydestä
oli alustava varmuus, insinööri Bernhard Gagneur esitti, että kaupungin vesi
johtolaitos luopuisi kokonaan Näsijärven veden käytöstä vesijohtovetenä.181
Tammikuussa 1917 insinööri Gagneur antoi vesijohtokomitealle Vuohe
nojan tutkimuksia koskevan loppulausunnon, jossa vakuutettiin vettä olevan
riittävästi. Kuitenkin Gagneur oli joutunut tutkimusten takia jo ristituleen.
Insinööri Albin Skog arvosteli Gagneuria voimakkaasti Teknillisen Yhdistyk
sen Insinööriklubin kokouksessa. Hän totesi Gagneurin tehneen laskelmis
saan lukuisia virheitä, jotka tekivät esitetyistä luvuista epäluotettavat. Tilan
teen arkaluontoisuutta lisäsi vielä Skog tiedustelu siitä mikä tarkoitus mah
toi tällaisten harhaanjohtavien laskelmien ja väitteiden julkaisemisessa
olla?”182 (Lisää aiheesta luvussa 7.)
Vesijohtokomitean valmistelema esitys rahatoimikamarille valmistui tam
mikuussa 1919. Sisällissodan tapahtumat olivat merkittävästi hidastaneet vesijohtokysymyksen ratkaisua taistelujen keskellä ja välillisesti hintatason nou
sun myötä. Vielä valtuuston kokouksessa toukokuussa 1919 rahatoimikama
ri elätteli toiveita pohjavesilaitoksesta, mutta Skogin lausunnon perusteella
kamari päätti hylätä vesijohtokomitean ehdotuksen. Lopullisesti pohjavesihanke hylättiin kesäkuussa 1920, kun Vuohenojan pohjavesimäärän arvioi
tiin riittävän vain lyhyen ajan, minkä jälkeen kaupungin olisi turvauduttava
jälleen Näsijärven pintaveteen tai etsittävä uusia pohjavesivaroja.183
Oppia Saksasta_________________________________________________
Kaupungin vesijohtoveden parantamisen ohella Tampere ryhtyi suunnitte
lemaan myös yleisen viemäriverkon jätevesien puhdistamista. Se liittyi kui
tenkin ensisijaisesti kaupungin vesijohtoveden laadun turvaamiseen. Lavantautiepidemioiden vuoksi kaupungissa oli aloitettu vesijohtoveden laadun
tutkimukset, jotka oli vähitellen laajennettu koskemaan Näsijärven lisäksi
myös Pyhäjärven vettä. Pohjavesikysymystä harkinneen vesijohtokomitean
työ oli lakkautettu, ja vesijohtokysymyksen ratkaisu oli vielä avoin. Kaupun
kia ympäröivien vesistöjen tilanne piti selvittää, sillä Näsijärven vesi oli aihe
uttanut laajoja epidemioita, vaikka suurin osa kaupungin jätevesistä johdet
tiin Pyhäjärveen.
Kysymystä selvittämään valitun lokaviemärivesivaliokunnan jäsenistä Ben
Mitro lähti vuonna 1920 kolmen kuukauden opintomatkalle Saksaan, jossa
esimerkiksi vuonna 1911 oli 612 viemäriverkostolla varustettua kaupunkia
tai kaupunginosaa, joista puhdistamoita oli käytössä 399:llä.184 Mitro oli
suorittanut tutkintonsa Saksassa, minkä jälkeen nän oli toiminut Hampuris
sa arvostetun hygieenisen laitoksen assistenttina. Saksan oloja tuntevana
Mitrolla oli hyvät mahdollisuudet tutustua puhdistamoiden toimintaan.
Opintomatkassa Saksaan oli kuitenkin ennen kaikkea kysymys siitä, että kau
punki halusi perusteellisen selvityksen paitsi eri puhdistusmenetelmien toi
mivuudesta, niin myös jätevesien puhdistuksen yleisestä tarpeellisuudesta.
179 N y b e rg 1 9 1 6 , 15; V e sijo h to k o m ite a n m ie tin tö 1 9 1 9 , 13-14.
180 V e sijo h to k o m ite a n m ie tin tö 1 9 1 9 , 3.
181 A L 1 6 .8 .1 9 1 6 .
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Suomessa jätevedenpuhdistamoista oli kokemuksia ainoastaan Helsingissä ja
Lahdessa, joiden puhdistamot olivat olleet käytössä vain suhteellisen lyhyen
ajan. Niiden käyttämä ns. keinotekoinen biologinen puhdistusmenetelmä oli
saamassa huonon maineen Helsingin Eläintarhan septic tank -laitoksen
puutteellisen toiminnan vuoksi.185
Vuosittaisten jätevesimäärien arvioimiseksi Mitro teki laskelmat, ja vertaa
malla niitä Saksan kaupunkeihin pyrittiin määrittelemään puhdistustarpeen
perusta.186Laskelmien perusteella Tampereen jätevesimäärät olivat suhteelli
sesti huomattavasti pienemmät, ja lokaviemärivesivaliokunnan mukaan ky
symyksessä olikin oleellista se, että suuri osa Tampereen kaupungin jätevesis
tä laskettiin Pyhäjärveen Tammerkosken kautta, jolloin ne laimentuivat kos
ken virtaavan veden vaikutuksesta. Pyhäjärven itsepuhdistuskyky oli merkit
tävästi parempi kuin kaupungeissa, joissa jätevedet johdettiin mataliin lahtiin
tai hitaasti virtaaviin jokiin. Englannin ja Saksan kaupungeissa sekä Helsin
gissä ja Lahdessa, joissa puhdistamoita oli tuolloin käytössä, tilanne oli toi
nen. Näissä kaupungeissa likavedet laskettiin vesistöihin, joiden virtaus oli
vähäinen, ja likavesien määrä suhteessa laskuvesistön vesimäärään oli suu
ri.187
Esimerkiksi Helsingin ja Lahden kaupunkien tilanteeseen verrattuna Tam
pereen ongelma oli luonteeltaan erilainen. Helsingin puhdistuslaitos raken
nettiin Töölönlahden ja Lahden puhdistamo Vesijärven saastumisen estämi
seksi. Puhdistamot eivät liittyneet vesijohtoveden hankintaan, sillä Lahti
käytti Launeen lähdevettä ja Helsinki Vantaanjoen vettä.
“Rahatoimikamari panee tyydytyksellä merkille sen seikan, että olosuhteet
likavesikysymyksen alalla eivät ole Tampereella niin huonolla kannalla kuin
on saatettu luulla. Tähän on vaikuttanut osaksi se seikka, että likavedet johde
taan pääasiassa virtaavaan veteen, joka johtaa suureen vesipaljouteen. Kun
vedellä on itsepuhdistava ominaisuus, kaupungin likavedet eivät saastuta Py
häjärven vettä, kuin ainoastaan lokaviemärien läheisyydessä. Se seikka taa
sen, että vesiklosettijärjestelmä ei ole meillä ainakaan toistaiseksi tullut kovin
yleiseksi, vaikuttaa siihen, että likavesi ei ole järveen saapuessaan aivan saas
taista, vaikka toisaalta suuret tehtaat ja teollisuuslaitokset saastuttavat Pyhä
järven vettä... Lisäksi on huomioitava, että puhdistuslaitoksia olisi perustet
tava useita kunkin lokaviemärin suun kohdalle, joten niistä koituvat kustan
nukset voisivat käydä kaupungille ylivoimaisiksi. Lisäksi ne tulisi sijoittaa
keskelle kaupunkia, koska viemärien suut sijaitsevat satamien läheisyydessä ja
Rongankadun päässä, ja kun tunnetaan nämä laitokset eivät ole mitään hyvää
tuoksua levittäviä laitoksia, joten niistä koituvat haitat olisivat pahimmassa
tapauksessa suuremmat kuin ne, joista nyt koitetaan päästä eroon”.188
Tampereella vesistöjä koskevan arvioinnin keskeinen sisältö oli kulkutautivaaran estäminen. Yksittäiset tehtaat ja kaupungin viemäröinti aiheuttivat li
kaantumista ja hajuhaittoja, mutta niiden haittavaikutukset olivat vähäisiä
verrattuna vesijohtoveden tartuntauhkaan. Kaupungin pohjavesihanke oli
hylätty vuonna 1920 ja vedenhankinnan oli perustuttava Näsijärven desinfi
oituun pintaveteen. Vaikka Näsijärven vesi oli todettu useissa tutkimuksissa
puhtaaksi ja taudinaiheuttajista vapaaksi, tilapäisen saastumisen vaikutukset
olivat vakavat. Puhtainkin pintavesi saattoi tilapäisesti saastua ja aiheuttaa
vaikeita epidemioita.
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Viisastuttiinko epidemiasta?______________________________________
Kuolema koskettaa aina. Kun se koskettaa kokonaisen kaupungin väestöä,
se katkeroittaa. Lavantaudin laajetessa epidemioiksi seuraukset olivat vaka
vat. Viemäreiden kautta vesiklosettien huuhtomat sairastuneiden ja tartunnankantajien ulosteet päätyivät Näsijärveen, josta vesijohtolaitos palautti lavantautibakteerit takaisin kiertoon. Epävarmuus lavantaudin ja vesijohtove
den välisestä yhteydestä kostautui kahtena vaikeana epidemiana, joiden seu
rauksena tautiin sairastui tuhansia ja kuoli satoja tamperelaisia.
Tauti kohteli kaupungin asukkaita eri tavoin. Suurin osa sairauksista ja
kuolemantapauksista esiintyi työväenalueilla. Ne, joilla oli mahdollisuus pa
rempaan hygieniaan, säästyivät. Epäluulo ja katkeruus purkautuivat syytök
sinä siitä, mitä kunkin viranomaisen olisi pitänyt epidemioiden estämiseksi
tehdä. Vesijohdon imutorven jatkaminen jäi väliaikaiseksi toimenpiteeksi, ja
vesijohtovettä ryhdyttiin desinfioimaan säännöllisesti. Pohjavesitutkimukset
osoittautuivat tuloksettomiksi, ja kaupunki ryhtyi suunnittelemaan myös jä
tevesien puhdistamista, mikä liittyi keskeisesti kaupungin vesihuollon tur
vaamiseen. Vesihuollon kansainvälistä kehitystä seurattiin Tampereella tark
kaan, ja uudistussuunnitelmat olivat aikansa edistyneimpiä, mutta kun oli
kysymys toimenpiteisiin ryhtymisestä, asian kiireellisyyttä ei täysin ymmär
retty Suuret kustannukset tekivät kysymyksestä ongelmallisen aikana, jolloin
kunnallisten menoerien lisäyksiä vastustettiin osaksi kunnallissosialismin pe
lossa.
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Pohjavesitutkimus Vuohenojalla vuonna 1916 (TMKA).
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Tampereella tehtiin ensimmäisiä pohjavesitutkimuksia kaupungin länsi
puolella vuonna 1911-12, jonka jälkeen ne keskeytettiin. Vuosina 1916-20
tehtiin Vuohenojalla pohjavesitutkimuksia, joiden tuloksista tekijä ja ulko
puoliset asiantuntijat olivat eri mieltä. Tutkimuksia valvonut vesijohtokomitea suositti, että Vuohenojalle rakennettaisiin pohjavedenottamo. Rahatoi
mikamari kuitenkin esitti hankkeesta luopumista, mihin kaupunginvaltuusto
päätyikin vuonna 1920. Pohjaveden hyödyntämisen ohella käytiin koko
vuosikymmen keskustelua siitä, voiko Näsijärvestä otetun pintaveden käsit
telyä tehostaa. Pohjavesiasiat tulivat Tampereella kuten monissa muissakin
suurimmissa maamme kaupungeissa uudestaan esille vasta toisen maailman
sodan jälkeen.
Pohjavesi vai pintavesi?__________________________________________
Maaseudulla pohjavettä on hyödynnetty perinteisten kaivojen ja lähteiden
avulla satoja vuosia. Maamme kaupunkien vesilaitoksia perustettaessa 1800luvun lopulla ja 1900-luvun alussa oli keskeistä pohtia, hyödynnetäänkö
pohja- vai pintavettä. Jonkinlainen käsitys maa- ja kallioperämme rakentees
ta alkoi syntyä, kun vuosina 1860-1891 tehtyihin maastokartoituksiin perus
tuva karttasarja “Suomen geologinen tutkimus” julkaistiin Etelä-Suomesta
mittakaavassa 1: 200 000.189
Ensimmäisenä maamme kaupunkina pohjavettä ryhtyi hyödyntämään
Viipuri vuonna 1892. Turussa pohjavettä ryhdyttiin käyttämään vuonna
1903, Hangossa 1909, Hämeenlinnassa 1910, Lahdessa 1910, Jyväskylässä
1911, Mikkelissä 1911, Porvoossa 1913 ja Vaasassa 1915. Suurimmista kau
pungeista ainoastaan Helsinki, Tampere ja Oulu aloittivat vesilaitostoimintansa hyödyntämällä pintavettä. 190
Jo vuonna 1875 oli professori Hjelt tuonut julki ajatuksen “hankkia pohjatai lähdevettä Helsingin kaupungin vesijohdolle, jota vettä kirkkautensa ja
puhtautensa, steriilisyytensä, tasaisen lämpönsä ja raikkaan makunsa puoles
ta tavallisesti on pidettävä muita vesiä parempana”. 191 Varsinaisia pohjavesi
tutkimuksia alettiin tehdä kuitenkin vasta vuonna 1898, jolloin tehtiin Van
taan jokilaaksossa alustavia pohjavesitutkimuksia. Tiettävästi vuonna 1908
oli jo ehdotettu tekopohjaveden valmistusta Tikkurilan suunnalla olevassa
soraharjussa.
Pohjavesitutkimuksien yhteydessä käytiin 1910-luvulla vesialan ammatti
laisten keskinäistä ja ajoittain kiihkeää julkista keskustelua pohjavesien hyö
dyntämisen puolesta ja sitä vastaan. Keskusteluun osallistuivat “Nya Pressen”
ja “Teknikern”-lehtien palstoilla aina 1910-luvun lopulle saakka erityisesti
Viipurin kaupungininsinöörinä vuosina 1904-1912 toiminut Berndt Gag
neur192, professorit Sederholm ja Ramsay sekä A. Skog Helsingin vesilaitok
selta.193 Professori Sederholm194 arvosteli nimeltä Gagneurin tekemiä arvioi
ta pohjavesien hyödyntämisestä useissa maamme kaupungeissa.
Julkinen kiistely johtui pohjavesien esiintymistä ja antoisuutta koskeneista
oppiriidoista. Sederholm195 esitti vuonna 1909 melko nykyaikaisen arvion
harjumuodostumien vesitaloudesta. Gagneur puolestaan länestyi pohjavesi
en arviointia vesitaseajattelun sijasta maaperän rakeisuuden ja vedenjohtavuuden kautta. Gagneur oli kiinnostunut arteesisista kaivoista, joita esiintyi
muun muassa Karjalan kannaksella196.
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Pohjavesitutkimukset Tampereen länsipuolella 1911-1917___________
Tampereen kaupungin valtuusto asetti vuonna 1910 komitean selvittä
mään
•onko mahdollista saada Tampereelle hyvää pohjavettä tahi Näsijärven
vettä parempaa vettä
•paljonko tulisi pohjaveden käyttö maksamaan
•mitäjärjestelmää tulisi noudattaa suodatinlaitoksessa
• voísíko ehkä vesijohdon imuputkea jatkamalla saada takeita hyvästä
juomavedestä ja
•mitä kustannukset tulisivat tässä tapauksessa tekemään.197
Kyseinen vesijohtokomitea, johon kuuluivat A. Huigarinen, L. E. Källman, tohtori A. Frestadius, maisteri O. Turpeinen sekä insinöörit K. K. Waaramäki ja K. J. Karlsson, ryhtyi ensi töikseen järjestämään pohjavesitutki
muksia.198 Vesijohtotoimikunta ja sen puheenjohtaja kaupungininsinööri
Vaaramäki pyysivät huhtikuussa Yleisen insinööritoimiston (YIT) edeltäjäl
tä, Allmännä Ingeniörsbyrälta, Helsingistä tarjousta pohjavesitutkimuksien
tekemiseksi kaupungin länsiosissa. Maastokäyntien pohjalta AIB teki kolme
vaihtoehtoista tarjousta toukokuussa 1911 ja muun muassa lupasi 25 pro
sentin alennuksen tutkimustöistä, mikäli ’’vastoin luuloa” tutkimusten mu
kaan ei saataisi pohjavettä keskimäärin 50 sekuntilitraa eli noin 500 kuutio
metriä tunnissa.199Myös Viipurin kaupungininsinööriltä Bernt Gagneur Tta
tuli tarjous, jossa hän ehdotti pohjavesitutkimuksia tehtäväksi noin kuuden
kilometrin etäisyydellä kaupungista Tohloppijärven pohjoispuolella.200
Kaupunginvaltuusto myönsi 2.6.1911 määrärahan pohjavesitutkimuksia
varten, ja niitä tekemään valittiin AIB. Ylöjärvellä, Häkylässä ja Teivaalassa
alettiin hankkia kesäkuussa 1911 maanomistajilta lupia pohjavesitutkimuk
siin, jota seuraava teksti kuvaa : ’’Täten myönnän, minä allekirjoittanut
Tampereen Kaupungin Vesijohtokomitealle oikeuden omistamallani (vuok
raamallani) maalla toimittaa pohjavesitutkimuksien yhteydessä esiintyviä
torvien maahan laskemis- ym. töitä. Jos sanotut työt aiheuttavat minulle jo
takin vahinkoa, tulee komitean minulle sopimuksen mukaan korvata se, tai,
eli 'ei sopimusta saada aikaan, määrää korvauksen arviolautakunta, ja nämä
yhteydessä kolmannen jäsenen”.
AIB teki pohjavesitutkimuksia Tohlopin ja Lielahden alueella ja löi sora
harjun lounaiseen reunaan lähellä Ylöjärvelle vievää maantietä sekä erääseen
suohon Tohloppijärven yläpäässä kulkevan maantien pohjoispuolelle yh
teensä 21 tutkimusputkea. Lisäksi Ylöjärvellä lyötiin maahan 15 tutkimusputkea. AIB totesi tutkimusraportissaan mm., että ’’Ylöjärven luona olevassa
soraharjussa on olemassa ulkoisia piirteitä, jotka viittaavat suureen vesirikkauteen”. Ylöjärven sukkatehtaan luona oli sitä paitsi lähde, josta ’’juoksi”
noin 25 sekuntilitraa. Poraukset Tohlopin ja Näsijärven välillä osoittivat, että
pohjaveden pinta tällä osalla soraharjua sijaitsee Näsijärven ja Pyhäjärven vesitasojen välillä. Lisäksi AIB mainitsi, että mikäli koepumppaus antaisi sellai
sen tuloksen, ettei pohjavesi riittäisikään Tampereen kaupungin tarpeisiin,
voidaan kuitenkin filtreeraamalla” Näsijärven vettä saada vettä riittävästi.
Yhdestä koeputkesta oli teetetty analyysi Tukholman vesilaitoksen laborato
riossa.201 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 vesimää
rän . Epilän alueella sopivin pohjavesien ottoalue oli tutkimusten mukaan
Näsijärven rannan lähistössä.202
Kaupunginvaltuusto päätti 20.2.1912 toistaiseksi keskeyttää pohjavesitut
kimukset203 ja lakkauttaa komitean työskentelyn tässä muodossa. Samalla se
kehotti Rahatoimikamaria laadituttamaan kustannusarviot senkaltaisesta
puhdistuslaitoksesta, jossa Näsijärvestä saatava vesijohtovesi voitaisiin puh
distaa.204 Joulukuussa 1912 YIT ehdotti, että Pispalan koulun lähistöllä teh197
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Yleisten vesilaitosten jakaman vesimäärän kehitys ja pohjaveden suhteellinen osuus
Suomessa vuosina 1899-2010.
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Akseli
Linnavuori
(ent. Grönroos), 1888-1950.
Diplomi-insinööri
Suomen
Teknillisestä korkeakoulusta, tieja vesirakennuksen opintosuun
nalta 1913, opintomatkoja Sak
saan, Ruotsiin ja Tanskaan, Sai
maan kanavan apulaisins. 191314, Tampereen kaupungin apu
laisins. 1914-16.
-Linnavuori toimi kaupungi
ninsinöörinä Mikkelissä 1916-18,
Oulussa 1918-19, Tampereella
1919-40 sekä Helsingissä 194050.
- Linnavuori oli mm. perusta
massa Suomen Kunnallisteknillistä
Yhdistystä
Tampereella
V.1926. H än toimi Tampereen
Teknillisen Seuran puheenjohta
jana 1934-40, Suomen Kunnallisteknillisen Yhdistyksen pu
heenjohtajana vuodesta 1939
sekä Suomen Teknillisen Seuran
puheenjohtajana 1945-47.
-Linnavuori julkaisi useita
kirjoituksia aikakauslehdissä ja
tekniikan käsikirjassa.

täisiin pohjavesitutkimuksia. Kaupungininsinööri Waaramäki kuitenkin to
tesi, että paikka on ’’jotensakin tiheään asuttua” ja siksi hygieniseltä kannalta
sopimaton pohjaveden ottopaikaksi.205 Marraskuussa 1914 pohjavesitutki
mukset olivat uudestaan esillä valtuustossa, joka kuitenkin hylkäsi ehdotuk
sen. Pohjavesien ohella käytiin monivaiheista keskustelua pintaveden suodatinlaitoksen rakentamisesta ja raakaveden ottoputken pidentämisestä Näsijärvellä.206
Tammikuussa 1916 asetti kaupunginvaltuusto uuden vesijohtokomitean
jatkamaan edellisen kesken jäänyttä työtä. Komitea pohti ensi töikseen poh
javesitutkimusten jatkamista Ylöjärven puolella sekä tutkimusten aloittamis
ta Viinikanojan ja Iidesjärven rannoilla sekä Vuohenojan varsilla. Jälkimmäi
seen liittyvänä päätettiin pyytää alustavaa kustannusarviota Vuohensillan
seuduilta ehkä otettavan veden liittämisestä vesijohtoverkkoon sekä koekaivoista. Tohtori Mitrofanoff sai tehtäväkseen tutkia Vuohenojan seudun ja
Schreckin tiilitehtaan alueella olevien lähteiden sekä Järvensivun kaivojen ve
den laatua. Tutkimukset osoittivat, että vain Vuohenojan seudulta oli löyty
nyt puhdasta, tosin jonkin verran rautapitoista, pohjavettä.207
Kevättalvella 1916 raivosi Tampereella tuhoisa lavantautiepidemia, johon
sairastui kaikkiaan 3157 ja kuoli 273 henkeä (luku 6). Niinpä toukokuussa
komitea ehdotti valtuustolle, että Näsijärvestä vettä ottavan laitoksen yhtey
teen rakennettaisiin vedenpuhdistuslaitos, johon tulisi kuusi Candy-de-klor
suodatinta, joita voitaisiin sittemmin käyttää myös pohjavesien puhdistami
seen. Komitean toimeksiannosta oli tohtori Mitrofanoff tutustunut vastaa
vanlaisiin suodattimiin Mikkelissä ja Kuopiossa.208
Myöhemmin toukokuussa päätettiin kutsua insinööri Bernt Gagneur joh
tamaan Vuohenojan alueella tehtäviä pohjavesitutkimuksia, joiden paikalli
nen valvonta jätettiin kaupungininsinöörin ja veden laadun valvonta tohtori
MitrofanofFin tehtäväksi. Kaupungininsinööri sai tehtäväkseen selvittää, oli
ko Santalahden rannikon rinteille kaivettavista kaivoista saatavissa puhdistu
nutta, Näsijärvestä suotautunutta vettä. Tämä tutkimus, jonka teki YIT, an
toi kielteisen vastauksen.209 YIT ehdottikin, että pohjavesiä tulisi yrittää hyö
dyntää Pispalan harjun länsipuolelta.210
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Pohjavesitutkimukset Vuohenojalla 1916-1920_____________________
Vuohenojan pohjavesitutkimuksia varten saatiin Rautatiehallitukselta
vuokralle kuusi Kappaletta 16 tuuman läpimittaisia työputkia. Vuohenojan
ohjavesitutkimukset kestivät heinäkuulta joulukuulle 1916. Tutkimuspaian sijainti silloiseen ympäristöön kuten Vuohenojaan ja tiestöön sekä tutkimusputkien sijainnit on esitetty kuvassa 7.1. Putkia oli käytössä kaikkiaan
23, joista 18 oli asennettu linjaan yhden metrin välein (kuva 7.2) ja viisi näi
den alapuolelle pohjavesivirran suuntaan.211 Tutkimusputket oli lyöty noin 645 metrin syvyyteen.212 Tutkimuspaikka sijaitsi lähellä nykyistä Hervannan
valtaväylää ja sen ylitse menevää Kangasalan tien siltaa.
Putkien kautta arteesisesti eli omalla paineellaan virtaava pohjavesimäärä
mitattiin ja samalla seurattiin pohja vedenkorkeuksia. Putket avattiin
14.8.1916, jolloin veden tuotto oli noin 120 sekuntilitraa eli lähes 11 000
kuutiometriä vuorokaudessa. Pohjaveden taso laskeutui ensimmäisen vuoro
kauden aikana 45 cm. Vastaava pinnan laskeuma 21.8. oli 54 cm ja 23.8.
yhtä senttimetriä suurempi. 213
Komitea ehdotti jo syyskuussa 1916, että kaupunki hankkisi ’’vesijohdon
yhdistämistä varten pohjaveden saantipaikkoihin tarvittavia vesijontoputlda”. Myös veden pumppaamon siirtoon Vuohenojan läheisyyteen ja siihen
liittyvänä kahden sähkömoottorin hankintaan ehdotettiin varautumaan ja
ryhtymään mahdollisimman pikaisesti.214
Tammikuussa 1917 antoi Gagneur noin puoli vuotta kestäneiden pohjave
situtkimusten pohjalta lausuntonsa.215 Arvattavasti jo aiemman julkisen kes
kustelun vuoksi Vuohenojan pohjavesitutkimuksista käytiin kiivasta väitte
lyä insinöörien Gagneur ja Skog välillä. Skog vetosi mm. Suomen erilaisiin
olosuhteisiin verrattuna Saksaan, jossa Gagneurin oppi-isä Thiem oli kehit
tänyt pohjaveden virtaukseen ja maanläpäisevyyteen perustuvaa arviointime
netelmäänsä. Skog216 totesi myös, että pohjavettä virtaa tutkimusalueelle
kahdesta suunnasta; Kalevankankaalta ja Messukylän suunnasta, ja siksi ko
konaisantoisuutta on vaikea tarkasti määrittää.
Keväällä 1917 oli tullut esille epäily, että Vuohenojan sijainnista kahden
hautausmaan välisellä alueella voisi tästä aiheutua pohjavedelle laatuongel
mia. Tohtori Manner kävi tutustumassa alueeseen. Tämän ja otettujen maanäytteiden perusteella hän totesi, että ”ei ole mitään mahdollisuutta veden
saastumiselle hautausmaista”.217
Kaupungininsinööri Waaramäki totesi kesäkuussa 1918, että pohjaveden
arvioidaan riittävän kaupungin tarpeisiin ainakin 10 vuoden ajaksi. Edelleen
hän totesi, että ”ei ole aikaa eikä tilaisuutta syventyä Insinöörien Skog' in ja
Gagneur'in väliseen polemiikkiin pohjavesikysymyksessämme siihen mää
rään, että voisi tarkoin määritellysti sanoa, kumpiko on enemmän oikeassa
johtopäätöksiensä tekemisessä ja lausunnoissaan”. Vuoden 1917 alussa pohjavesivirtaus oli 165 litraa sekunnissa ja vuoden lopussa 105 litraa sekunnis
sa. Vuonna 1918 kesällä virtaus oli 75 litraa sekunnissa. Alenema johtui Waaramäen mukaan ainakin osin tukkeutuneista siiviläputkista.218
Vesijohtokomitea jätti mietintönsä kaupunginvaltuustolle tammikuussa
1919 ja ehdotti mm., että ’’hetimiten ryhdyttäisiin kaupunkimme vesijoh
don muuttamiseen Vuohenojan seuduilta pohjavettä ottavaksi ja että Kau
punkiin aiotun vesijohtoinsinöörin paikka täytettäisiin siksi pätevällä henki
löllä, että hän kykenee uuden vesijohtolaitoksen suunnittelemaan ja raken
nuttamaan niin pian kuin olosuhteet myöden antavat”. Valtuusto lähetti ko
mitean mietinnön asiakirjoineen Rahatoimikamarille. Koska asiantuntijoi
den lausunnot pohjaveden riittävyydestä olivat ristiriitaisia, ehdotti kamari,

E

Berndt Gagneur
Synt. 1874, kuol. 1966. Dipl. ins. Suomen
Polyteknillisesta korkeakoulusta 1901. Viipu
rin, Joensuun ja Oulun kaupungininsinööri,
itsenäinen konsultti, pohjavesitutkija.

Gagneur suunnitteli ja raken
nutti Viipurin Liimatan pohjavesilaitoksen ja teki mm. opinto
matkan Ruotsiin ja Saksaan. H än
tutustui Saksassa ins. Thiemiin,
joka oli tuon ajan tunnetuimpia
pohjavesiasiantuntijoita. Erottu
aan Viipurin kaupungininsinöö
rin virasta Gagneur perusti H el
sinkiin oman konsulttitoimiston,
joka mm. suunnittelija valvoi H ä
meenlinnan ja Jyväskylän pohjavesilaitokset. H än osallistui myös
Helsingin kaupungin vesitoimikunnan työskentelyyn.
Vuosina 1916-1/ Gagneur teki
pohjavesitutkimuksia Tampereen
Vuohenojalla ja tutkimusten pe
rusteella rahakamari ehdotti pohjavesilaitoksen
rakentamista.
Kaupunginvaltuusto kuitenkin
päätti hylätä hankkeen vetoamalla
siihen, että asiantuntijatkin olivat
erimielisiä
tutkimustuloksista.
Tampereelta kotoisin olevan vesialan vaikuttajan Simo M uotia
lan mukaan G agneur'ta kutsut
tiin yleisesti herra ’’grundwasseriksi”.
Karjalan kannaksella Gagneur
porautd arteesisia putkikaivoja ja
olipa jo alustavia suunnitelmia
johtaa pohjavettä Pietariin ennen
Venäjän vallankumousta. Jääty
ään eläkkeelle Gagneur siirtyi väli
rauhan aikana linnoitustoimiston
palvelukseen, ja hänen johdollaan
tehtiin armeijalle putkikaivoja
mm. Aunuksessa.
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että uuden ehdotetun viran haltijalle annettaisiin tehtäväksi jatkaa Vuohe
nojan pohjavesitutkimuksia sekä laatia suunnitelma uudeksi pohjavesilaitokseksi. Valtuusto hyväksyikin nämä ehdotukset toukokuussa 1919.
Vuonna 1920 Rahatoimikamari käsitteli vesijohtokonttorin eli vesilaitok
sen ehdotusta, pitäisikö pohjavesiasiassa kääntyä ruotsalaisen professori J. G.
Richertin puoleen ja tiedustella hänen mielipidettään pohjaveden riittävyy
destä Vuohenojalla. Koska hänen lausuntonsa olisi tullut kuitenkin maksa
maan huomattavasti, päätti Rahatoimikamari ehdottaa valtuustolle, että aio
tusta Vuohenojan pohjavedenottamosta luovuttaisiin. Valtuusto noudatti
ehdotusta ja antoi samalla Rahatoimikunnan tehtäväksi hankkia suunnitel
mat ajanmukaisen, Näsijärven vettä käyttävän vedenkäsittelylaitoksen raken
tamiseksi.219
Koko maan vesihuollon kehityksen kannalta Tampereen kaupungin val
tuuston päätös oli hyvin merkittävä, sillä tämän jälkeen monet muutkin vi
reillä olleet pohjavesihankkeet jäivät toteutumatta ia suurimpien kaupunkien
osalta pintavesi katsottiin parhaimmaksi ratkaisuksi. Voidaan vain arvailla,
missä määrin aikanaan myönteinen päätös pohjaveden ottamiseksi olisi
vaikuttanut m aankäyttöön ja m ahdolliseen pohjavesien suojeluun
Tampereella. Esimerkiksi Kalevankankaalta olisi pohjavettä saatavissa vuotta
2000 lähestyttäessä, mutta teollisen toiminnan ym. vuoksi laaturiskit ovat
melkoiset.220
Rakennettaessa Hervannan valtaväylää 1970-luvulla jouduttiin Vuoheno
jalla - ilmeisesti hyvin lähellä Gagneurin käyttämää tutkimuspaikkaa - alenta
maan pohjavettä rakentamisen ajaksi. Tuolloin havaittiin tiettävästi ensim
mäistä kertaa selvää pohjaveden pinnan alenemaa Messukylän pohjavedenot
tamolla.221 Messukylän eli Aakkulanharjun pohjavesialueen suojelusuunni
telmaa222 1990-luvun puolivälissä tehtäessä on arvioitu Messukylän pohja
vedenottamosta pystyttävän hetkellisesti ottamaan esimerkiksi kriisiajan ve
denhankintaan Gagneurin arvioima määrä eli noin 10 000 m3/d. Keskeinen
ilmiö on joka tapauksessa Kaukajärvestä karkeiden kerrosten läpi suodattuva
vesi.223
Jälkikäteen on ehkä helppo ihmetellä ja todeta, että kiistely oli sinänsä tur
haa. Yhdistämällä jo tuolloin käytettävissä ollut geologinen tieto sekä Gag
neurin edustama saksalainen maaperän vedenläpäisevyyteen perustuva me
netelmä olisi jo päästy pitkälle.
Pohjavettä ei vuosisadan alun tutkimustekniikalla löydetty aina riittävästi
ainakaan sellaiselta etäisyydeltä, joka silloisella veden pumppaus- ja johtamis
tekniikalla olisi ollut taloudellisesti mahdollista. Tampereen päätös vaikutti
ratkaisevasti pintavesien hyödyntämiseen maamme kaupungeissa ja samalla
siihen, että pohjavesiasiat tulivat takaisin vasta 1940-luvun lopulla (kuva
7.3). Tosin Gagneur oli vuonna 1936 tehnyt kirjallisen ehdotuksen siitä, että
kaupunki ryhtyisi käyttämään pohjavettä, mutta tämä ei kuitenkaan antanut
aihetta toimenpiteisiin.224
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Lauri ’’Lasse” Niittyniemi Kaupinojan vedenkäsittelylaitoksella tarkkailemassa
kalkinsyöttökojetta v. 1957 (TMKA).
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Vuonna 1898 valmistuneeseen vedenottamoon suositettiin suodattimia,
mutta kustannussyistä ne jätettiin pois. Kevään 1916 lavantautiepidemian
jälkeen jatkettiin Näsijärven vedenottoputkea ja seuraavana vuonna ryhdyt
tiin lisäämään veteen kloorikalkkia. Ehdotetusta pohjavesihankkeesta luo
vuttiin vuonna 1920.
Kaupinojan vedenottamon pumppu- ja suodatusasema sekä vesisäiliö val
mistuivat vuonna 1928. Samalla vesilaitos alkoi käyttää kloorikaasua. Sähkö
laitoksen voima-aseman uudistuksen yhteydessä valmistui uusi vedenottamo
Mältinrantaan koskenniskalle vuonna 1931. Kemiallinen käsittely aloitettiin
Mältinrannan laitoksella vuonna 1934 ja Kaupinojalla vuotta myöhemmin.
Kaupinojan laitoksen laajennus 1954 lisäsi laitoksen tuoton viisinkertaiseksi
ja Mältinrannan saneeraus vuonna 1963 puolestaan noin kaksinkertaiseksi.
Näsijärven veden laatu oli kuitenkin heikentynyt jatkuvasti, ja 1960-luvun
alussa veden laatua pidettiin osin jo kriittisen huonona. Mältinrannan ja Kau
pinojan laitokset poistuivat asteittain käytöstä samalla kun pintaveden otto
siirtyi Roineelle ja pohjavesien suhteellinen osuus lisääntyi._____________
Alun perin Näsijärvestä vettä saavan, vuonna 1898 käyttöön otettuun korkeapamevesilaitokseen oli suunniteltu myös veden käsittelyä varten suodatti
met, mutta ne jätettiin kustannussyistä pois. Laitoksen suunnitellut C. H au
sen olikin todennut, että ’’tätä tullaan vielä katumaan”225 , minkä lavantautiepidemiat (luku 6) vuosina 1908-09 sekä 1915-16 varsin dramaattisesti todis
tivat.
Tampereen kaupunginvaltuuston vuonna 1910 asettama vesi johtokomitea
sai yhdeksi tehtäväkseen tutkia Näsijärvestä otetun veden laadun parantamis
ta. Kun kaupunginvaltuusto päätti 20.2.1912 toistaiseksi keskeyttää pohja
vesitutkimukset, se samalla kehotti Rahatoimikamaria laadituttamaan kus
tannusarviot senkaltaisesta puhdistuslaitoksesta, joissa Näsijärvestä saatava
vesijohtovesi voitaisiin puhdistaa.226
Kaupungininsinööri toimitti marraskuussa 1912 Rahatoimikamarille kus
tannusarviot Näsijärvestä otettavan vesijohtoveden puhdistuslaitoksia var
ten. Ehdotuksia oli kaksi: AIB:n hidassuodatukseen perustuva ehdotus ja
saksalaisen insinööri Wold Lehmannin pikasuodattimeen perustuva ehdo
tus.227 Mainittakoon, että ensimmäisenä Suomessa Helsingin vesilaitoksella
oli hidassuodattimia käytetty jo vuodesta 1895, ja vuonna 1909 oli otettu
käyttöön pikasuodattimet.228Ns. Candy-pikasuodattimista, joita edusti köö
penhaminalainen yritys, sai vesilaitos ensimmäisen tarjouksen vuoden 1913
alkupuolella. Pintaveden käsittelylaitoksesta keskusteltiin koko 1910-luvun
ajan rinnakkain luvussa 7 kuvatun pohjavesivaihtoehdon kanssa.
Vesijohtokomitean lähettämänä teki B. Mitrofanoff 30.1.-3.2.1916 tutki
musmatkan Mikkeliin ja Kuopioon ja tutustui sikäläisiin vedenkäsittelylaitoksiin. Kevään 1916 lavantautiepidemian jälkeen jatkettiin Näsijärvessä ole
vaa raakaveden ottoputkea noin 100 metrillä, mutta vieläkään ei oltu valmii
ta veden käsittelemiseen. Toukokuussa teki vesijohtokomitea valtuustolle eh
dotuksen, että Näsijärvestä vettä ottavan laitoksen yhteyteen rakennettaisiin
laitos, jonka suodattimia voisi sittemmin käyttää myös pohjavesien käsitte
lyyn.229
Vuonna 1917 ryhdyttiin veden desinfioimiseksi lisäämään veteen kloorikalkkia.230 Tätä olivat edeltäneet muun muassa B. Mitrofanoffin johdolla
edellisenä vuonna tehdyt kokeet.231 Valtuuston luovuttua vuonna 1920 poh
javeden hankinnasta Vuohenojalta ryhdyttiin pintaveden käsittelyä suunnit
telemaan edelleen. Samana vuonna valmistui vesilaitoksen ohjesääntö, jossa
on määritelty laitoksen ja kuluttajien velvoitteet ja toimintarajat. Ohjesääntö
erosi vanhasta säännöstä kahdessa suhteessa. Tonttijohdot tehtiin talonomis
tajien kustannuksella, ja vesilaitos tarkasti rakennettavat talojohdot.232
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Kuva 8.1
Kaupinojan pumppuaseman rakennustyömaa 30.8.1927.
Vilkkaasti kasvavassa kaupungissa rakennustyöväestöllä oli erityisen m er
kittävä asema (R. Validen).

Vuonna 1921 kaupunginvaltuusto hyväksyi pikasuodattimeen perustuvan
laitoksen rakentamisen mutta lykkäsi toteutuksen ’’siksi, kunnes siihen tarvit
tavat varat voitaisiin helpommin hankkia”.233 Vesilaitoksen johtajana vuo
desta 1919 toiminut Martti Ojala kuoli tammikuussa 1923, mutta hänen vir
kaansa ei heti täytetty. Vuoden 1925 alkupuolella valmistui pääosin raken
nuskonttorin insinööriosaston laatima suunnitelma kaupungin vesilaitoksen
uudistamiseksi. Kesäkuussa valtuusto päätti hankkia terveyslautakunnan lau
sunnon hankkeesta, asetti kolmimiehisen lautakunnan asiaa valmistelemaan
ja myönsi yhden miljoonan markan määrärahan johtotöiden alkuunpanemista sekä putkien ostoa varten.234 Rakennuskonttorin suunnitelmaan oli
tehty muutamia muutoksia ulkopuolisina asiantuntijoina käytettyjen in
sinööri Albin Skogin ja maisteri G. K. Bergmanin ehdotusten pohjalta.235
Veden laadun parantamispyrkimysten ohella myös veden kasvava tarve
joudutti uuden laitoksen rakentamista. Näsijärven pinnan ollessa tavallista
alempana jouduttiin pumppuasemalle rakentamaan väliaikainen lisäjohto
Tampereen Pellava- ja Rautateollisuus O.Y.:n voimakanavaa pitkin. Uuden
vedenkäsittelylaitoksen paikaksi valittiin Kaupinojan lahti, joka oli verraten
hyvin suojattu saastumiselta; olihan sen lähiympäristö jo tuolloin asemakaa
vassa määrätty luonnonpuistoksi. Pumppuaseman paikaksi tuli Kaupinojan
lahden ranta, ja aseman yhteyteen tuli myös veden suodatus ja sterilisointi,
kuten desinfiointia silloin kutsuttiin. Lisäksi läheiselle kalliolle rakennettiin
vesisäiliö (luku 11). Rakennustyöllä pyrittiin lieventämään kaupungin huo
noa työllisyystilannetta (kuva 8.1). Putkilinjatyöt aloitettiin jo marraskuussa
1927, ja ne tehtiin melkein kokonaan talviaikaan. Linjat valmistuivat kesällä
1928, jolloin osa johdoista otettiin jo käyttöön pumppaamalla vettä vanhalta
pumppuasemalta.236 Pumppu- ja suodatusaseman sekä vesisäiliön rakennus
työt aloitettiin toukokuussa 1927, ja ne valmistuivat kevättalvella seuraavana
vuonna. Pumppuaseman koneistot saatiin asennetuksi marraskuussa 1928,
jolloin laitos otettiin kokonaisuudessaan käyttöön.
Kaupinojan vedenkäsittelylaitoksen rantaan tehtyyn betoniseen kaivoon
johdettiin Näsijärven vettä 365 metriä pitkän ja 500 mm läpimittaista imujohtoa myöten. Kaivosta vesi joutui matalapainepumppujen kautta avonai
siin candy-suodattimiin, joita oli kuusi kappaletta (kuva 8.2). Suodattimissa
oli massana neljää eri karkeutta olevaa hiekkaa, ja vesi kulki omalla paineel
laan suodatetun veden kaivoon. Veden tultua suodattimista (kuva 8.3a) sii
hen lisättiin kloorikaasuliuos (kuva 8.3b).237 Vesilaitos ryhtyikin yhdessä
Helsingin vesilaitoksen kanssa ensimmäisenä Suomessa käyttämään kloorikaasua, jota syötettiin Wallace & Tiernan-merkkisillä kojeilla.238
Käsitelty vesi pumpattiin korkeapainepumpuilla vesisäiliön kautta kau
punkiin, mikä tuon ajan ratkaisuna oli perusteltu erityisesti energian käytön
kannalta. 1990-luvulla järjestelyä pidettäisiin kuitenkin liian riskialttiina. Säi
liö poisti osin kloorin aiheuttamaa hajua ja makua, koska kaikki asemalta tu
leva vesi viipyi siinä useamman tunnin. Pumppu- ja suodatinaseman yhtey
teen rakennettiin lisäksi laitteet kemiallista käsittelyä varten. Tätä tarkoitusta
varten tarvittava saostusallas jätettiin kuitenkin tässä vaiheessa vielä rakenta
matta, mutta muut laitteet hankittiin, ja ne saatiin insinööri Linnavuoren
mukaan varsin edullisesti muiden hankintojen ohella. Vanha vedenottamo
kaupungin myllyn paikalla jäi silti vielä käyttöön. Sen tehtäväksi tuli jakaa
vettä lähinnä kaupungin länsiosiin, kun uusi Kaupinojan laitos palveli kau
pungin nopeasti kasvavaa itäpuolta.239
Kaupungin länsiosien voimakkaan kasvun vuoksi harkittiin myös vanhan,
kosken keskiputouksessa olevan pumppaamon laajennusta. Samoihin aikoi
hin tuli esille sähkölaitoksen vesivoima-aseman uudistus, ja silloin katsottiin
parhaaksi siirtää vesilaitoksen pumppaamo kokonaan Kuninkaankadun ylä
päähän Mältinrantaan.240
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Kuva 8.2

Kaupinojan pumppuaseman a) pääkerroksen ensimmäisen vaiheen pohjapiirros (TKVL)
sekä b) yleisnäkymä Näsijärveltä päin. Taustalla vuonna 1935 käyttöönotettu selkeytysaltaiden
rakennus (TMKA).
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Vuonna 1930 ryhdyttiin rakentamaan Mältinrantaan koskenniskalle uutta
vedenpumppaamoa (kuva 8.4, 8.5), joka valmistui sähkölaitoksen tontilta
puretun pumppuaseman tilalle. Mältinrannan laitoksen tuotto oli 3600
I/min eli noin 215 kuutiometriä tunnissa, ja se palveli lähinnä läntisiä kau
punginosia. Pumppuaseman koneistot tarkastettiin 29.6.1931. Pyynikin ve
sisäiliön laajennus jätettiin vielä tuonnemmaksi. Pumppuasemalla oli kaksi
paria G.A. Serlachiuksen valmistamia pumppuja ja nämä olivat samalla en
simmäiset suurempaa vesijohtolaitosta varten kotimaassa valmistetut pum 
put. Sähkömoottorit olivat kotimaisia.241 Suodattimet olivat umpinaista
candy-mallia olevia hiekkasuodattimia ja niitä oli kuusi kappaletta.
Sekä Mältinrannan että Kaupinojan vedenkäsittelylaitokset huolehtivat al
kuvaiheessaan vain mekaanisesta käsittelystä eli suodatuksesta sekä desinfi
oinnista. Vuonna 1933 ryhdyttiin rakentamaan molemmille vedenkäsittelylaitoksille saostusaltaita, joita palvelevat tilat louhittiin kallioon. Altaiden mi
toitusarvoksi otettiin kuusi tuntia, minkä lisäksi järjestelmään kuuluivat kak
siosaiset reaktioaltaat mekaanisine sekoituslaitteineen.242
Kemiallinen käsittely alkoi Mältinrannan laitoksella vuonna 1934 (kuvat
8.6, 8.7) ja Kaupinojalla vuotta myöhemmin (kuva 8.2b) . Mältinrannassa
käytettiin saostuskemikaalina alumiinisulfaattia ja pH :n säätöaineena Parais
ten hienokalkkia. Kuluttajat olivat kuitenkin tottuneet pehmeään pintave
teen ja valittivat liiallista veden kovuutta. Niinpä vuoden lopulla ryhdyttiin
käyttämään kalsinoitua soodaa.243

Kuva 8.3

Kaupinojan pumppuaseman a) (oik) hiekkasuodattimet ja b) kloorauslaitteet. Kuvat: noin
v. 1938 (TMKA, Pietinen).
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Kuva 8.4
Kuva 8.5

(yllä) M ältinrannan pumppuasema rakenteilla v. 1931 (TMKA).
(alla) Mältinrannan pumppuaseman yleisjärjestely v. 1931 (TKVL).
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Mältinrannan laitoksella kuljetettiin kemikaalit kärryillä varastosta säkkitavarana ja laskettiin ne kolmannesta kerroksesta siiloihin (kuva 8.8) toisen
kerroksen annostelulaitteille. Pumput puolestaan sijaitsivat ensimmäisessä
kerroksessa. Kuvassa 8.9 on esitetty Candy-painesuodattimet ja kuva 8.10
esittää saostusaltaiden poikkileikkausta.
Vuonna 1931 vahvisti maaherra Tampereen kaupungin terveydenhoito jär
jestyksen244, jossa mainittiin veden osalta muun muassa seuraavaa: ’’Kau
pungin asukkaiden muihin kuin teollisuus- tai kastelutarkoituksiin käytettä
vänä olevan veden tulee olla puhdasta ja terveydellisessä suhteessa tyydyttä
vää. Kaivoihin ja lähteisiin on rakennettava tarkoituksenmukainen kansi ja
sellaiset seinät, ettei niihin pääse pintavettä eikä likaa... Oikeus korvausta vas
taan luovuttaa asukkaille vettä muihin kuin teollisuus- tai kastelutarkoituk
siin on ainoastaan sillä, jolle terveydenhoitolautakunta on antanut siihen lu
van; ja on veden hankkija velvollinen noudattamaan terveydenhoitolauta
kunnan antamia määräyksiä tarjona pidetyn veden jatkuvasta tarkastukses
ta.”
Talvi- ja jatkosodan aikana vedenkäsittelylaitokset toimivat kohtuullisen
hyvin vuoteen 1944 saakka. Kyseisenä vuonna vettä ei käsitelty kemiallisesti,
ainoastaan sen ’’sterilisoimiseksi” käytettiin nestemäistä klooria. Talvisodan
aikana ilmapommituksissa Kaupinojalla repeytyi suodatinallas .245 Vuonna
1945 saostuskemikaaleja käytettiin hankintavaikeuksien vuoksi vain lokajoulukuussa, vuonna 1946 mitä ei käytetty lainkaan ja vuosina 1947-49 touko-syyskuussa kemikaaleja käytettiin vain Mältinrannan vedenottamoilla.246
Vuonna 1947 asetti kaupunginhallitus toimikunnan, jonka tehtäväksi tuli
tutkia laitoksen pumppuasemien laajentamista ja nykyaikaistamista silloisella
toiminta-alueella sekä liitosalueilla. Tähän toimikuntaan kuuluivat teknilli
nen apulaiskaupunginjohtaja Heikki Hermonen (pj), kaupunginjohtaja Sulo
A. Typpö, kaupungininsinööriT.J. Peltonen, johtaja K. F. Saaristo, kunnallis
neuvos Wald. Dunder, valaja Toivo Fagerlund, jalkinetyöntekijä Jalmari Ka
nerva ja kansliasihteeri Erkki Lindfors.247 Tampereen kaupunkiin oli liitetty
vuonna 1937 Pohjois-Pirkkalan alue, vuonna 1947 koko Messukylä sekä
vuonna 1950 Ylöjärven kunnasta Lielahden alue.248 Kaupunginvaltuusto hy
väksyi vuonna 1948 sellaisenaan toimikunnan mietinnön, jossa esitettiin
seuraavaa kiireellisyysjärjestystä:249
1. Kaupinojan pumppulaitoksen koneistot, I- vaihe
2. Kaupinojan pumppulaitoksen rakennukset, I-vaihe
3. Läntisen alueen tilapäinen runkojohto
4. Mustalammen pumppulaitos yhdysjohtoineen
5. Läntisen ym. alueiden jakeluverkon laajentaminen
6. Mältinrannan pumppulaitoksen koneistot
7. Mältinrannan pumppulaitoksen rakennukset
8. Kaupinojan pumppulaitoksen II laajennus
9. Lamminpään vesisäiliön rakentaminen
10. Kaupinojan vesisäiliön suurentaminen.
Pumppulaitosten uusimisen ohella tavoitteena oli laajentaa verkostoa, ve
sisäiliöt mukaanluettuna. Samalla oli uudestaan otettu päämääräksi hyödyn
tää myös pohjavettä, tällä kertaa kaupungin länsipuolelta, Mustalammelle
suunnitellulla ottamolta (luku 10).
Kaupinojan pumppulaitoksen laajennussuunnitelman lopullinen toteutus
jätettiin tumolmalaisen toiminimen AB Zander & Ingerströmin tehtäväksi.
Toiminimen edustajana Suomessa oli Oy E. Sarlin Ab. Näille toiminimille
kuului koneistojen hankinta ja asennukset, kun taas kaupungin rakennustoi
miston insinööriosaston tehtäväksi jäivät kaikki rakennustyöt (kuva 8.11).
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Kuva 8.7

Mältinrannan vedenkäsittelylaitos, etualalla selkeytysaltaita varten rakennettu siipi (TMKA).
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Kuva 8.8
Kuva 8.9

M ältinrannan kolmannen kerroksen kemikaalivarasto (TMKA, A. Pietinen).
Mältinrannan niittaamalla tehdyt Candy-painesuodattimet (TMKA, vuosi tn. 1958).
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Kuva 8.10
Kuva 8.11

(yllä) Mältinrannan vedenkäsittelylaitoksen saostusaltaan poikkileikkaus (TKVL 1934).
(alla) Kaupinojan vedenkäsittelylaitos, edessä vedenottokaivo
(TMKA, kuva tn. vuodelta 1958).
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Laajennustyöt alkoivat vuonna 1949, kun insinööriosasto teki perustuk
set. Seuraavana vuonna betonoitiin vesikatto eristyksineen, valettiin suodatinsalin betonirakenteet ja ryhdyttiin asentamaan sähköjohtoja. Vuonna
1951 tehtiin laajentamistöiden I-vaiheen konesalin sisustus sekä suodattimet
ja asennettiin varsinaiset koneistot ja putkijohdot. Laajennuksen ensimmäi
nen vaihe valmistui 7.1.1952, jolloin kyseisen vaiheen pumppuryhmät yh
distettiin verkostoon. Samalla siirryttiin veden kemialliseen käsittelyyn, josta
oli jouduttu laajennusvaiheessa tinldmään. Toinen laajennusvaihe oli samalla
jo meneillään.250
Vuonna 1953 ja alkuvuodesta 1954 ei Mältinrannan pumppaamolla vielä
käytetty kemiallista saostusta, sillä Kaupinojan laajennuksen vuoksi Mältin
rannan pumppaamoa jouduttiin ylikuormittamaan.251 Kaupinojan laajen
nus saatiin valmiiksi vuoden 1954 aikana, jolloin laitoksen teho nousi viisin
kertaiseksi aikaisempaan verrattuna, eli noin 33 000 kuutiometriin vuoro
kaudessa.252
Laajennustöiden yhteydessä jatkettiin tulojohtoa noin 100 metriä ja laa
jennettiin ”pumppaushuonetta” kooltaan kaksinkertaiseksi. Aiemmat hiutalointialtaat jaettiin väliseinillä kahteen puoliskoon ja tehtiin lisäksi altaan al
kuosaan hämmentimet, joita voitiin liikuttaa kolmella eri nopeudella. Kallckiliuoksen lisäämistä varten asennettiin kalkkiliuosvalmistin sekä tämän jat
kuvaa syöttöä varten kaksi kuiva-annostelukojetta (kuva 8.12). Ensimmäi
sessä laajennusvaiheessa valmistui 12 avonaista pikasuodatinta. Läpivirtaavan veden mittaamiseksi asennettiin osoittavia, piirtäviä ja yhteenlaskevia,
venturityyppisiä vesimittareita raakavesi- ja puhaasvesipääjontoihin.253
Veden käsittelyä pyrittiin edelleen tehostamaan. Muun muassa syyskuussa
1956 tehtiin Mältinrannassa kokeita ns. vesilasilla eli aktiivisella piihapolla254, joka on saostuksessa käytetty apukemikaali ja jolla pyritään paranta
maan alumiinipohjaisen hiutaleen ominaisuuksia veaenkäsittelyn kannalta.
Myös rautasuolojen käyttöä alumiinisuolojen sijasta kokeiltiin 1960-luvulla,
mutta laitoskäyttöön rautasaostusta ei kuitenkaan otettu.255
Vuonna 1958 valmistui aiemman suunnitelman mukaan Kaupinojan lä
heisyyteen uusi ylävesisäiliö (luku 11). Kaupinojan vedenkäsittelylaitokseen
kävi vuonna 1964 tutustumassa kansainvälinen asiantuntijaryhmä, jonka
vierailu oli järjestetty oheisohjelmaksi kansainvälisen vesilaitosjärjestön
IWSA:n Tukholmassapitämään maailmankongressiin. Tuolloin Kaupinojan
vedenkäsittelylaitosta kuvattiin lyhyesti seuraavalla tavalla:256
•järvestä vesi tulee 900 mm läpimittaisen ja 650 m pitkän puuputken
kautta laitoksen edessä olevaan raakavesikaivoon
•kemikaloitu vesi pumpataan hämmennysaltaisiin (4x 6 kpl), joiden
viipymä on 40 minuuttia
•nämmenuysaltaissa lisätään kloorilla aktivoitu vesilasi
•selkeytys tapahtuu neljässä vaaka-altaassa , jotka ovat kolmikerroksisia
ja joiden viipymä on 2,4 tuntia
•suodatus tapahtuu 16 hiekkapikasuodattimessa , joiden suodatinnopeus on 5 m/h
•suodatetun veden säiliöissä, joiden tilavuus on yhteensä 800 m3, ta
pahtuu jälkialkalointi kalkki vedellä.
Mältinrannan laitoksen uudistaminen aloitettiin vuonna 1962 tavoitteena
nostaa sen teho 5000 kuutiometristä vuorokaudessa kaksinkertaiseksi. Kor
jauksen vuoksi rakennettiin Satakunnankadun länsipäähän välipumppaamo
Kaupinojalta Pyynikin säiliölle tulevaa vettä varten. Mältinrannan saneeraus
valmistui kesäkuussa 1963.257 Laitos nykyaikaistettiin ulkokuorta lukuunot
tamatta kokonaan, ja sen tuotto kaksinkertaistui.258Tässä vaiheessa rakenne t-
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Kuva 8.13
Kuva 8.14

Mältinrannan vedenkäsittelylaitoksen imuputken uusinta
(TMKA, E.Kauppila).
Mältinrannan vedenkäsittelylaitos taidemuseona v.1998 (TK).
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Koivunen Kari

tiin mm. uusi vedenottoputki (kuva 8.13). Selkeytys muutettiin pysty- ja
vaakaselkeytykseksi259, joista jälkimmäiseen asennettiin pituussuuntaiset virtauksenohjaimet oikovirtausten estämiseksi.
Näsijärven veden laatu alkoi kuitenkin heiketä voimakkaasti, ja 1960-luvun alussa tilannetta pidettiin osin jo kriittisenä.260Veden laatua ja vedenhan
kinnan vaihtoehtoja ryhdyttiin selvittämään varsin nopeasti. Jo vuonna 1966
tehtiin periaatepäätös uuden, Roineen vettä käyttävän vedenottamon ja
käsittelylaitoksen rakentamisesta (luku 13). Vedentarpeen voimakas kasvu
edellytti lisäkapasiteetin rakentamista 1960-luvun lopulla. Varmuustoimenpiteenä suunniteltiin Roineen vaihtoehtona uutta vedenkäsittelylaitosta
Kaupinojan laitoksen läheisyyteen. Tätä varten tehty kaavavaraus tuli myö
hemmin UKK-instituutin käyttöön.261
Tampereen kaupungin laboratorioon tuotiin vuodesta 1961 säännöllisesti
vesinäytteitä Kaupinojan ja Mältinrannan vedenottamoilta määrityksiä var
ten. Kesällä 1970 vesianalyysien teko siirtyi Kaupinojan laitokselle, kunnes
vuonna 1972 toiminta siirtyi Ruskoon.262
Näsijärven vettä puhdistavat Mältinrannan ja Kaupinojan laitokset pois
tuivat molemmat asteittain käytöstä samalla, kun pintaveden otto siirtyi Roi
neelle ja pohjavesien osuus lisääntyi. Mältinrannan vedenkäsittelylaitos
muutettiin vuonna 1972 varalaitokseksi.263 Vuonna 1979 laitoksesta luovut
tiin kokonaan, ja siitä saneerattiin taidekeskus (kuva 8.14). Kaupinojan laitos
puolestaan on ollut vuodesta 1990 varalaitoksena ja sitä koekäytetään kah
desta neljään kertaan kuukaudessa.264Aika näyttää, millaiseen käyttöön tämä
laitos pääsee.

Synt. 1943, ammattikoulu, metallilinja, vesilaitoksen nuorempi
putkiasentaja 1962, vesimittarikorjaaja
1965,
koneasentaja
1972, vedenpuhdistuslaitoksen
hoitaja 1982- Siihen aikaan piti vain mennä
töihin, ei tarvinnut enempää ha
kea. M äkin laitoksen saneerauk
sessa olin mukana 1962 ja -63 en
nen armeijaan menoa. Sen jälkeen
tulin Frenckellin vesimittarikorjaamolle, jossa olin vaihtajana, pe
sijänä ja korjaajana.
-Vuonna 1950 käytiin pikku
poikana katsomassa, kun MustanIammen pumppaamoa rakennet
tiin ja kun siellä oli sukeltaja iso
kypärä päässä. Myöhemmin olin
mukana Mustanlammen laajen
nuksessa.
-Ruskon laitoksen valmistumis
vaiheessa olin mukana Valmetin
ja automatiikan asentajien ryh
mässä ja m un tehtävä oli ottaa kai
kista laitteista selville, miten ne
huolletaan ja korjataan.
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Kuva 9.21

Verstaalla valmiiksi tehdyn putkielementin asennusta 1970-luvulla Amurin saneerauksen
yhteydessä Makasiinikadun ja Amurinkadun kulmauksessa. Vas. Kalle Mäenpää
( J.Koskinen).
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Alkuaikoina rakennettiin vain ns. sekaviemäreitä, joihin johdettiin sekä sade- että jätevedet, kunnes toisen maailmansodan jälkeen siirryttiin asteittain
erillisviemäreihin. Tampereella on hyödynnetty ja hyödynnetään useita eri
puolilla olevia pohja- ja pintavedenottamoita, ja siten on vesilaitoksen ver
kostossa voitu välttyä ylisuurten syöttöjohtojen rakentamiselta.
Verkostojen rakentaminen ja ylläpito on teknisesti kehittynyt koneellistumi
sen, autoistumisen, vuotojen etsinnän ja atk-pohjaisten käyttö- sekä ohjaus
järjestelmien myötä.
Aiemmin vesijohtoverkko oli pääosin harmaata valurautaa, osin teräsputkea
ja myöhemmin pallografiittivalurautaa (SG) sekä PEH- ja PVC-muovia.
Muoviputkien osuus on lisääntynyt, niiden osuus vesijohdoista vuonna
1998 ilman tonttijohtoja lähenee 20 prosenttia. Ensimmäisiä betoniviemäreitä rakennettiin jo vuosisadan vaihteessa ja viemäreissä betoniputket ovat
edelleen laajasti käytössä.
Kokonaisuutena vesijohto- ja viemäriverkoissa painopiste on siirtynyt uudis
rakentamisesta saneeraukseen. Suurin osa Tampereen vesijohto- ja viemäri
verkostosta rakennettiin 1950- ja 1960-luvuilla, joten 2000-luvulla joudutaan saneeraamaan huomattava osa verkostosta.______________________
Vesijohtoverkon kokonaispituus kasvoi varsin tasaisesti 1920-luvulie. EsimcrkiKsi vuonna 1920 vesijohtoverkon pituus oli noin 40 km. Tämän jäl
keen kasvu oli jo voimakkaampaa aina 1940-luvun loppupuolelle saakka. Yl
lättävää kyllä, myös toisen maailmansodan aikana verkosto kasvoi jonkin ver
ran. Sotaa seurannut jälleenrakennus näkyi myös vesijohtoverkossa: erityisen
voimakkaasti verkosto laajeni 1950-luvulla ja 1960-luvun alkupuolella. Ver
koston kokonaispituus on ollut koko ajan kasvusuunnassa, tosin kasvuvauhti
on hidastunut 1900-luvun loppupuolella (kuva 9.1). Vuonna 1996 vesijoh
toverkkoa oli noin 650 km. Alkuaikoina rakennettiin vain ns. sekaviemäreitä,
joihin johdettiin sekä sade- että jätevedet. Toisen maailmansodan jälkeen siir
ryttiin asteittain erillisviemäreihin. Kokonaisuutena viemäriverkon laajentu
minen on seurannut vesijohtoverkon kehitystä tietyllä viiveellä. Vuonna
1996 jätevesiverkkoa oli runsaat 600 km eli lähes yhtä paljon kuin vesijohtoa
ja vastaavasti sadevesiverkkoa oli runsaat 400 km.
Vesijohtoverkko on laajentunut samalla, kun käyttöön on tullut uusia li
sääntyvän vedentarpeen kattavia pinta- ja pohjavedenottamoita. Koska Tam
pereella on hyödynnettyjä hyödynnetään useita eri puolilla olevia vedenotta
moita, on vesilaitoksen verkostossa voitu välttää rakentamasta ylisuuria syöttöjohtoja. Verkosto on levittäytynyt uusille asuntoalueille ja lähiöille erityi
sesti sotien jälkeen. Verkostojen rakentamisella on myös lamavuosina pyritty
helpottamaan työllisyystilannetta. Viemäriverkoston kehitys liittyy oleelli
sesti purkupaikkojen valintaan ja jätevesien puhdistukseen.
Vuonna 1920 oli valmistunut vesilaitoksen ohjesääntö, jossa oli määritelty
laitoksen ja kuluttajien velvoitteet sekä toimintarajat.265 Seuraavana vuonna
valmistuivat puolestaan määräykset Tampereen kaupungin tonteille ja raken
nuksiin tehtävistä viemärijohdoista. Ohjeita annettiin muun muassa hake
muksista, johtojen järjestelyistä, kaltevuussuhteista, viemärikaivoista ja ve
sikloseteista, tarvittavista läpimitoista ja putkimateriaaleista.266
Vesijohtoja rakennettiin 1920-luvun alussa muun muassa Pyynikinrinteen
(VII267), Särkänniemen (VIII) ja Petsamon (XXI) kaupunginosiin, Lapin ja
Viinikan esikaupunkeihin sekä Pirkkalan valtatien varteen.268 Vuonna 1928
vesijohto rakennettiin Vuohenojalle. Samana vuonna kamari päätti Tampe
reen Verkkopalloseuran anomuksesta laittaa vesijohdon Pyynikin rinteellä si
jaitsevalle verkkopallokentälle ja osoittaa varat vesijohtoverkon satunnaisten
laajennusten tililtä.269 Onkohan vesilaitoksen kiinnostus tennikseen tältä ajal
ta lähtöisin?
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Kaupinojan vedenottamoon liittyvät putkilinjatyöt tehtiin miltei koko
naan talvityönä. Johdot valmistuivat kesällä 1927, ja osa niistä otettiin jo
käyttöön pumppaamalla vettä vanhalta pumppuasemalta.270 Hämeensillan
rakentamisen yhteydessä vuonna 1929 uusittiin sillan yli kulkeva vesijohto
laitoksen valtaputki, joka sijoitettiin sillan etelänpuolisen jalkakäytävän alle
tehtyyn kanavaan.271Hämeensiltaa korjattaessa kesällä 1997johto uusittiin.
Vuonna 1930 siirrettiin vesijohtolaitoksen korjauspaja sähkölaitoksen ton
tilta entisen Frenckelin alueelle. Sähkölaitoksen voima-asemaa uudistettaessa
jatkettiin koskeen laskevia pääviemäreitä.272 Vuosina 1930-31 tehtiin työlli
syys- eli ns. varatöinä vesijohdot Härmälän esikaupunkiin ja Järvensivulle.
Vesijohto tehtiin tuohon aikaan yleisistä Mannesmann-teräsputkista.273 Ai
nakin osaksi tehtiin samalla viemäreitä mm. Härmälään. Vuonna 1931 uusit
tiin Itäisen kadun, myöhemmin Aleksis Kiven kadun viemäri Kauppakadun
ja Laukontorin välillä (kuva 9.2).274
Seuraavana vuonna yhdistettiin Laukontorin ja Nalkalantorin viemärit.
Näin voitiin aiemmin Laukontorin satama-altaaseen tulleet jätevedet purkaa
alemmaksi Ratinan vuolteeseen. Verkatehtaankadun valtaviemäriä uusittiin
siten, että aikaisemmin Tammerkoskeen laskeneet jätevedet ohjattiin kulke
maan Verkatehtaan tontin kautta suoraan Ratinan suvantoon. Tammerkos
keen johtava viemäri jätettiin vielä paikalleen sateidenaikaiseksi varaviemäriksi.275

Kuva 9.1

Vesijohto- ja viemäriverkon kokonaispituus sekä asukasluvun kehitys Tampereella 1900 - 96.

Vuosi
V e s ijo h to v .------------ Viemäriv. — - — - Väkiluku
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Vuosina 1933-34 rakennettiin Hämeen-Puolimatkankadun (myöh. Itse
näisyydenkadun) tunneli ja viemäri. Ratapiha-alueen itäpuolisten kaupun
ginosien jätevedet voitiin näin johtaa ratapihan alitse yhdellä pääviemärillä.
Tunnelin länsipäästä tehtiin uusi valtaviemäri pitkin Rautatien- ja Verkatehtaankatua Hatanpäänvaltatielle, jossa se yhdistyi Verkatehtaan alueen läpi
kosken alapuolelle laskevaan 600 mm pääviemäriin. Rautateiden veturital
leille - vesilaitoksen suurimmalle asiakkaalle - tehtiin toinen vesijohto Tam
melan Ristikadun suunnasta. Näin pyrittiin välttämään tunnelitöiden mah
dollisesti aiheuttamat vedenjakeluongelmat. Tunnelin itäpuolella rakennet
tiin pääviemäri Tammelaan.276 Vuonna 1934 vesijohtoverkon laajennustöis
tä huomattavin oli vesijohdon jatkaminen Pyynikin säiliöltä Pyynikin tehdas
alueelle.277
Mältinrannan vedenkäsittelylaitos oli valmistunut vuonna 1931, ja kemial
linen käsittely laitoksella alkoi vuonna 1934. Pyynikin vesisäiliön laajentami
sen yhteydessä rakennettiin uusi yhdysjohto Mältinrannasta vesisäiliölle
(kuva 9.3) vuosina 1935-37. Säiliön laajennus valmistui seuraavana vuon
na.278

Kuva 9.2
Kuva 9.3

(oik.) Itäisen kadun (Aleksis Kiven kadun) viemärityö nykyisen Keskustorin suunnasta.
Kuvassa myös oppivelvollisten lukutaitoa koetellut apteekin kyltti (TMKA, Kanninen).
(vas.) M ältinrannan ja Pyynikin vesisäiliön välinen yhdysjohto rakenteilla Pyynikin säiliön
laajennuksen yhteydessä 1930-luvun loppupuolella (TMKA).

2 7 6 P T T K 1 9 3 3 -3 4 ; T K V L 1 9 3 3 .
2 7 7 T K V L T K 1934.
2 7 8 T K V L T K 1 9 3 6 -3 8 .
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Kokonaisuutena ajanjaksolla 1929-1949 viemäreitä (kuva 9.4) rakennet
tiin eniten vuonna 1936 eli noin 4,5 km ja vähiten eli 0,35 km vuonna
1943.279
Talvisodan aikana bensiinin saannin vaikeuduttua vesilaitos hankki kuor
ma-autoon Tapio-merkkisen puuhiilikaasuttimen. Ilmapommitusten ja jäätymisongelmien vuoksi vesijohto- ja talojohtovaurioita oli kaikkiaan 128
kohdassa johtoverkkoa. Lisäksi rikkoutui tai tuhoutui jokunen sulkuventtiili
ja paloposti sekä useita satoja vesimittareita. Hukkavesimäärä oli tuona
vuonna noin 10 prosenttia, eli tavallista suurempi tulipalojen ja pommitus
ten aiheuttamien vuotojen vuoksi.280 Johtosulatustöiden huomattavan li
sääntymisen vuoksi hankittiin laitokselle vuonna 1942 sähkösulatusmuuntaja.281
Palopostien ja venttiilien kilpimerkintöjä on ollut käytössä tiettävästi
1920-luvulta lahtien, jolloin vanhimpiin venttiileihin tehtiin merkintä 1900.
Paloposteja valettiin ainakin jo 1930-luvun alkupuolella. Aiemmin oli käy
tössä ns. Tukholma-mallinen paloposti, josta tehtiin myöhemmin muunnel
tuja versioita.282 Kuvassa 9.5 on esimerkki vesijohtoverkon paineen mittauk-

Kuva 9.4
Kuva 9.5

(vas.) Viemäri työmaan kaivanto vuodelta 1938 Kuninkaankadun ja Satakunnankadun
kulmassa (TMKA).
(oik.) Vesijohtoverkoston paineen mittausta palopostista Helsingin Pankin kulmassa
Näsilinnankadulla 1940-luvun loppupuolelta: oik. putkimestari Erkki Raittinen, kesk.
asentaja Lauri Pentti ja vas. autonkuljettaja Oskari Virtanen (TMKA).
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Kuva 9.6
Kuva 9.7

Vesilaitoksen sulkuventtiilien, ilmaventtiilien ja ja palopostien määrän kehitys 1900-1946.
Porarit ja puskutelatraktori, joka kippasi kuormansa "taakse” (TMKA, Kangas 1950).
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sesta palopostin kautta 1940-luvun loppupuolella ja kuvassa 9.6 on kooste
vesilaitoksen käytössä olleista sulku- ja llmaventtiileistä, paloposteista sekä
vesimittareista vuosina 1900-1946. Erityisesti sulkuventtiilien määrä kasvoi
yhdessä verkoston laajenemisen myötä. Palokunta on perinteisesti tarkasta
nut joka vuosi palopostit ja sen, onko niihin jäänyt tai päässyt vettä, joka puo
lestaan jäätyä nelposti. Erityisesti legendaarinen palopäällikkö Nurmi oli
tarkka vesiasioiden suhteen.283
Sodanjälkeiselle ajalle oli tyypillistä ensin kaikkinainen materiaalien puute
ja sitä seurannut jälleenrakennus erityisesti 1950-luvulla. Samalla vesi- ja vie
märiverkostoja voitiin rakentaa niitä kaipaaville uusille asutusalueille ja -lä
hiöille. Ennen sotia Englannista tilatut suuret putki- ja varaosatoimitukset
saapuivat yllättäen vanhan tilauksen perusteella sodan jälkeen rautatiease
malle.284Vesi- ja viemäriverkoston laajetessa 1950-luvulla veden kulutus kasvoi kuitenkin hitaammin. Vesilaitoksen johtaja Matti Murto olikin tuolloin
todennut, että “rahaa menee, mutta sitä ei tule”. Uusilla asuntoalueilla saatet
tiin käyttää vielä omia kaivoja, eivätkä kaikki talot välttämättä liittyneet vesijohto- ja viemäriverkkoon. Myöhemmin liittyminen tuli kaava-alueilla pa
kolliseksi.285
Vuonna 1949 käynnistettiin yli kymmenen vuoden jälkeen sellaisia työttö
myystöitä, joihin oli anottava ns. yleisten töiden ja kulkulaitosten ministeri
ön hyväksyntä. Työttömyystöinä sai tuolloin kuitenkin tehdä vain viemärei
tä, vaikka molemmat johaot tehtiinkin yleensä samanaikaisesti samaan kai
vantoon. Laki muuttui 1950-luvun loppupuolella, jolloin myös vesijohtoja
voitiin tehdä työttömyystöinä. Vuonna 1950 valmistui muun muassa länti
sen liitosalueen päävesijohto Mustalammen pohjavedenottamolle, tai kuten
silloin sanottiin, pumppuamolle saakka sekä noin yhden kilometrin mittai
nen 500 mm tulojohto Kaupinojalle.286Vuosikymmenen vaihteessa ilmestyi
vät ensimmäiset puskutelatraktorit (kuva 9.7) ja kaivinkoneet työmaille.
Vuonna 1951 rakennettiin Uudenkylän ja Lamminpään päävesijohtoja.
Viemäritöistä suurimpia oli Lamminpäästä Epilään laskeva pääviemärin ra
kentaminen, joka jatkui v. 1952.287 Vuonna 1952 rakennettiin muun muassa
Messukylän, Uudenkylän j;
laajennettiin 1950-luvun
Huikkaalla, Järvensivulla, Koivistonkylässä, Niemessä, Pappilassa, Kaipolas
sa, Takahuhdissa ja Viialassa. Vesijohto Pyynikin säiliöltä Koulukadulle ra
kennettiin vuonna 1954.288
Insinööriosaston työttömyystöinä rakennettiin viemäreitä vuosina 195354 muun muassa seuraaville osuuksille: Kalkku-Ikuri -pääviemäri, KalkkuVillilä -pääviemäri, Pappilan-Uudenkylän pääviemäri (kuva 9.8), Vehmais
ten pääviemäri sekä Vuohenojan pääviemäri. Lisäksi viemäreitä asennettiin
useille katuosuuksille erityisesti kaupungin itäosissa.
Viemäriverkon laajetessa tarvittiin myös enemmän jätevedenpumppaamoita (kuva 9.9), vaikka viemäröintiä pyrittiin hoitamaan mahdollisimman
paljon viettoviemäritöinä pumppauksen välttämiseksi.
Vesijohdon venttiilit saattavat tukkeutua erikoisellakin tavalla. Joskus saat
toi käydä kuten yliasentaja Tuomo Alenille: “Satakunnankadun vesijohdossa
tehtiin remonttia eikä yntä venttiiliä saatu kiinni. Kun linja suljettiin, niin
venttiilistä löytyi pätkiksi pirstoutunut ongenvapa. Alen oli pikkupoikana
heittänyt ruoko-ongenvapansa kaivantoon... ja nyt se tuli vastaan 40 vuotta
myöhemmin. Veden sisällähän puu ei lahoa”.289 Viemäreistä ja jäteveden
puhdistamoilta on toki löytynyt suurempiakin esineitä.
Vuonna 1950 oli Tampereen kaupunginhallitus asettanut viisijäsenisen
toimikunnan valmistelemaan kaupungin viemärivesien puhdistamista. Tältä
pohjalta valmistui vuonna 1954 insinööriosaston laatima Tampereen kau-
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pungin viemäröinnin yleissuunnitelma290. Suunnitelmassa määriteltiin alus
tavasti jätevedenpuhdistamoiden ja pumppaamoiden paikat, viemäröinnin
kokonaisjärjestely, viemäröintialueet ja viemäröintijärjestelmät. Suunnitel
massa oli esitetty rakennettavaksi useita pumppuasemia ja jätevesiä joh
dettavaksi myöhemmässä vaiheessa kahdelle jätevedenpuhdistamolle, Raholaan ja Viinikanlahteen (luku 15).
Viemäröintijärjestelmän osalta yleissuunnitelmassa todetaan seuraava:
“kun keskikaupungin läpi virtaavaan koskeen voidaan laskea likavesiä tarvit
sematta rakentaa pitkiä suuria pääviemäreitä ja kun lisäksi tällaisella taajaan
asutulla alueella, jossa pihatkin ovat suurelta osalta kestopäällysteellä varus
tettuja, sadevesi ainakin sateen alussa on niin likaista, että se on ohjattava
puhdistuslaitokselle, on keskikaupungin alue ehdotettu yleisviemärisuunnitelmassa viemäröitäväksi sekajärjestelmän mukaisesti. Kun äärialueilla yleen
sä maasto on kumpuilevaa ja asutus harvaa omakotimaista ja kun siellä lisäksi
virtaa puroja, joihin sadevedet voidaan johtaa, on nämä alueet ehdotettu vie
märöitäväksi ns. erillisjärjestelmän mukaisesti.” Yleissuunnitelmassa osoitet
tiin ne kaupungin keskiosat, jotka jäisivät sekaviemäröinnin piiriin. Toinen
näistä rajoista kulki Näsijärvestä Koukkuniemen läheltä Petsamon ja Tamme
lan itäpuolelta Iidesjärven länsipäähän sekä tästä Viinikan ja Lokoman etelä
puolelta ja Sarvis Oy:n länsipuolelta Viinikanlahteen. Toinen raja kulki Kortelahden pohjukasta lounaaseen linja-autohallien länsipuolelle ja tästä Pyyni
kinharjua pitkin sekä Koulukadun kentän eteläpuolitse Palomäen rantaan.

Kuva 9.8
Kuva 9.9

(vas.) Viemärikaivanto Pappilan-Uusikylän työmaalla 1950-luvun alussa (TMKA).
(oik.) Vuohenojan “viemäripumppuasema” rakenteilla kesällä 1953 (TMKA, Kauppila).

290 TKH 1955.
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Rajojen pohjois-, itä-, etelä- ja länsipuoliset alueet jäivät suunnitelmassa erillisviemäröinnin piiriin. 291 Myöhemmin sekaviemäröidyn alueen raja on ku
tistunut keskustaa kohti292, ja vuonna 1997 sekaviemäreiden kokonaispituus
oli noin 45 km. Kuvassa 3.8 on esitetty vuonna 1997 vielä käytössä olleet
vanhimmat, tiilistä tehdyt munanmuotoiset sekaviemärit.
Vuosina 1955-56 rakennettiin 500 mm valurautaputkesta syöttöjohto
Kaupinojalta Koskipuistoon lisäveden turvaamiseksi ja samalla jäi aiempi
300 mm vesijohto käyttöön (kuva 9.10). Työt aloitettiin tornitalojen kohdal
ta, jossa vedenpaine varsinkin ylimmäisten kerrosten korkeudella oli varsin
heikko. Hanke liittyi Kaupinojan laitoksen laajennukseen, ja siinä yhteydessä
tehtiin vesijohtotöitä myös asematunnelissa, jonne louhittiin ajotason alle
tila syöttöj ohdolle.
lu o h o n aikaan ja vielä myöhemminkin betoniset viemäriputket

Kuva 9.10
Kuva 9.11

(vas.) Kaupista kaupunkiin johtava 500 m m uusi päävesijohto asenteilla Kalevassa
Teiskontiellä v. 1955 (TMKA).
(oik.) Saumauspien lämmitystä Uudenkylän-Pappilan pääviemäri työmaalla Takahuhdissa
noinv. 1955 (TMKA, Kanninen).

291 T K H 1 9 5 5 .
292 H au m e 1998a.
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saumattiin kuumalla piellä (kuva 9.11). Rajoitteista (kuva 9.12) huolimatta
verkostot laajenivat ja vuoden 1956 lopussa oli kaupungin väestöstä noin 80
p ro s e n ttia v e d e n h a n k in n a n p iir is s ä .293 P u is to a lu e illa te h tiin
viemärikaivannot huolella ja noudatettiin ekologisen rakentamisen
periaatteita jo 1950-luvulla (kuva 9.13).
Vesijohto- ja viemäritöitä tehtiin laajalti työttömyystöinä 1950- ja osin vie
lä 1960-luvuilla. Joillekin työmaille oli koneita ilmestynyt 1950-luvun vaih
teessa. Ylirakennusmestari Säynävälammi, jonka ohjauksessa rakennettiin
erityisesti kaupungin viemäriverkkoa, muistelee toimintaa seuraavasti: “En
simmäinen kaivuukone oli kai Inges-merkkinen englantilainen kaivuri, joka
tuli muistaakseni vuonna 1949. Se kulki omilla teloillaan. Ensimmäiset kai
vinkoneella kuormatut sorakuormat minun työmaalleni tuotiin vuonna
1952, kun rakensimme Ratinan stadionin eteläpuolen puukatsomoa olym
pialaisia varten. Ensimmäinen Lokomolla valmistettu hydraulinen kaivinko
ne oli Aarne Janhusella, joka tuli minulle töihin varsin pian. Olihan konekaivuussa toisenlainen vauhti kuin lapiomiehillä: lapiomiehiä lykättiin mestaril
le satakuntakin kerrallaan, eikä niillä ollut kuin lapio ja rautakanki. Ensim
mäisen kerran sain käyttää koneita vapaasti Kaukajärven ykkösaluetta raken
nettaessa 1960-luvun alkupuolella.”294
Myös vesilaitoksella näkyy yhteiskunnan autoistuminen monin tavoin.
Taulukossa 9.1 on kooste vesilaitoksen hankkimista autoista 1940- ja 50-luvuilta. Tiettävästi vanhin kuorma-auto oli International. Muita kuorma-automerkkejä olivat Chevrolet eli “letukka”, Fargo ja Opel. Maastoautona tun
nettuja Land-Rovereita hankittiin kaksi kappaletta 1950-luvulla. Tästä ka
lustosta on kokemusta saanut myöhemmin muun muassa Markku Leinonen
kehitysmaatehtävissään.
Kari Koivunen puolestaan muistelee autoistumista seuraavasti: “Kulkemi
nen on muuttunu, siilon kun mää tulin vuonna 1962, ei ollu kun yks autoRenault, jossa oli oikealla puolella ratti. Vesilaitoksella oli omat polkupyörät,
joilla mentiin. Esimerkiksi Ransulla eli asentaja Frans Laaksolla oli takaritilällä vessanpytty, ohjaustangon päällä oli lavuaari ja putkitongit oli laitettu run
koon kiinni. Mopoja ja moottoripyöriä ei ollu.”295 Kosken Jaakko muistaa,
että samoihin aikoinin olivat käytössä Virtasen Oskarin ajama Internationalmerkkinen avolavapakettiauto ja Lehtisen Erkin ajama “Letukka”-kuormaauto, jossa oli pienehkö lava. Putkimestari Raittisesta (kuva 9.5) on lukuisia
tarinoita, jotka kuvaavat samalla liikkumista: “Zeta-moottoripyörää se purki
ja kasasi melkein joka ruokatunti. Kankaisen Olavin pajalla oli asentaja Niilo
Aura. Raittinen ajoi Aura kyydissään kaksi kertaa Frenckelin kiviseinää päin
kaariportin kohdalla. Kolarien jälkeen seppä Kauko Santavuori oikaisi moot
toripyörän etuhaarukkaa ja eikun uusi yritys. Toisen epäonnistuneen lähdön
ja korjauksen jälkeen Raittinen kysyi Niilolta, vieläkö uskallat tulla kyytiin?
Tähän Niilo, joka ensimmäisen kolarin jälkeen oli vakuuttanut pelkäämättömyyttään, vastasi ominaiseen tapaansa hiukan nenäänsä puhuen, että kyllä
minä nyt jo kävelen.296 Toisen tarinan mukaan Raittinen osti uuden Skodan
ja kantoi 150-200 millisen venttiilin autoonsa, löi takaluukun kiinni ja vent
tiilin kara tuli luukusta läpi. Raittinen oli vain todennut: Ei se mitään - siltä
lehmä kuolee, jolla se on.“ 297
Vuosina 1960-61 rakennettiin Ratinanvuolteen sukellusviemäri, joka aloi
tettiin Nalkalantorilta Ratinanniemen kärkeen.298 Rakennettaessa huonolle
maapohjalle jouduttiin johtolinjojen perustuksia vahvistamaan paalutuksin
(kuva 9.14). Lapiotöitä tehtiin vielä 1960-luvun alussa. Kolmijalka oli vielä
käytössä, mutta myöhemmin se kiellettiin työsuojelun nimissä299 (kuva
9.15).
Vesilaitoksen työmiehet täyttivät ns. tuntilaput, joissa he lyhyesti kuvasivat
tärkeimmät tehtävänsä kunakin päivänä. Vesilaitoksen sisäjohto-osaston au
tonkuljettaja Eero Kilponen oli erään kerran saanut tehtäväkseen viedä put293
294
295
296
297
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kiasentaja Frans Laakso työkaluineen ja tarvikkeineen silloiselle kaupungin
teurastamolle. Siinä oli myöhemmin kaupungin eläintarha, ja samalla paikal
la sijaitsee nykyisin Tampere-talo. Samassa kuormassa Kilposella oli myös jo
takin kaatopaikalle vietävää. Riiponen oli tuntilappuunsa merkinnyt:ccViety
Laakso lahtihuoneelle ja jätteet patterille.” 300
Vesijohtoverkon sulkuventtiilien ylimmän osan muodostaa valurautainen,
pyöreäkartioinen hattu, jonka kannessa oleva venttiiliavaimen aukko sulje
taan pyöreällä “nallilla”. Tuo “nalli” ja “hattu” pyritään pitämään samalla ta
solla Jkuin katupinta. Eräs asentaja joutui työhön Puutarhakadulle, jossa katupinta kohosi asfalttitöiden vuoksi ja hänen tehtävänä oli saattaa venttiilihatut oikealle korkeudelle. Tuntilappuunsa asentaja merkitsi “Hatun nostoa
Puutarhakadun ja Näsilinnankaaun kulmassa neljä tuntia.301
Vesilaitoksen ensimmäisiä pakettiautoja oli ns. “ohjus”- avopakettiauto302,
jolla kuljetettiin työmaakalustoa ja lyhyitä putkia (kuva 9.16).

Kuva 9.12
Kuva 9.13

(oik.) Katuviemärin aukaisutyö Tammelantorin kulmassa yleislakon päättymistä seuraavana
päivänä 20.3.1956 (TMKA, Laitinen).
(vas.) Viemärityömaa Koskipuistossa 1950-luvun puolivälissä (TMKA, Kanninen).
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Taulukko 9.1
Vesilaitoksen hankkimat autot vuosina 1939-58
M erkki ja malli______ Laatu________ Vuosimalli
kuorma
1939
International
kuorma
1947
Chevrolet 6100
kuorma
1951
Fargo
farmari
1952
Renault
Opel-Blitz 9933
kuorma
1955
1956
Land-Rover
hlö-paketti
Land-Rover
hlö-paketti
1956
kuorm a
1958
Fargo
kuorma
1957
Opel-Blitz 20949

Hankintavuosi Rek.numero
(poist. 1958) HA-953
H-760
1948
HG-374
1951
1953
HS-553
HL-924
1956
IF-813
1956
11-955
1957
1957
10-657
10-697
1958

Lähde: Vesilaitoksen autokortit 1939-58.

Kuva 9.14
Kuva 9.15

(oik.) Hatanpään viemärityömaa, jossa kaivantoa paalutetaan noin vuonna 1960
(TMKA, Kauppila).
(vas.) Viemärityömaa Messukylässä huhtikuussa 1963 (TMKA, Kauppila).
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Kuva 9.16
Kuva 9.17

(yllä) Vesilaitoksen Volkswagen-merkkinen avolavapakettiauto eli “ohjus” 1960-luvun
alkupuolelta. Toinen vasemmalta Lauri Sederholm ja oikealla U nto Salakka (TKVL, P. Sirén).
(alla) Vesilaitoksen Unimoc- kuorma-auto, johon on liitetty lavalla oleva kaivuri, kaivamassa
Simo Rinne 1960-luvun puolivälissä (TKVL, J. Salonen).
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Vesilaitoksen työnjohtaja Taisto Antilan305 mukaan “siihen aikaan, kun
vuotomontut kaivettiin lapiolla, haettiin työnjohtajalta työmääräykset. Sit
ten haettiin varastolta, Frenckelissä alhaalla montun pohjalla ja kosken reu
nassa olevasta rakennuksesta tarvikkeita. Vuotoilmoitus tuli, lähdettiin sitten
ja mentiin kaupungin bussilla. Kuorma-autolla tuotiin työkalut. Ruokailusuojia eikä mitään ollu, eväät heitettiin talvella hangelle. Ensin pistettiin prii
mukseen valkee ja siihen lyijypata sulamaan. Kyllä välillä talojen halkojakin
käytettiin, jos satuttiin semmoiseen paikkaan...lyöt tehtiin kuivatyönä, ver
kostosta piti poistaa paineet, sama työryhmä kulki talosta taloon ja ilmoitti
että vedet katkaistaan. Kyllä ihmiset suhtautuivat ihan ymmärtäväisesti. Jos
keskustassa purettiin niin lehdessä ilmoitettiin, että on vesikatkos...Monta
kertaa jouduttiin kaivamaan useampia metrejä ennenkuin vuoto löytyi, sillä
se nousi pintaan eri kohdasta, missä vuoto oli. Venttiileistä ja paloposteista
etsittiin salavuotoja ja aika hyvin niitä löytyikin.”
Toista tapausta Antila kuvaa seuraavasti: “Oli kerran ihmeellinen tapaus
kun vuotoja tutkittiin.. .tuli Koljontieltä ilmoitus, että vettä tulee kadun pin
taan pikkuhiljaa.. .menin kattoon ja se oli yhden talon kohdalla, kadun vas
takkaisella puolella meni pääjohto, missä tää talo oli, venttiili oli pääjohdon
vierellä. Kuuntelin siinä ja pihinää kuuluja vedin venttiilin kiinni ja äänet lopu ja avasin sen eikä mitään kuulumi - se veti jonkun vesikiven Kappaleen ja
orjas ite ittensä - eikä tarvinnu moneen aikaan siihen puuttua.” Àîa-Raholassa oli puolestaan seuraava tapaus: “Yksityinen kaivinkone kaivoi kadulla ja
oli vetänyt talohaaran poikki. Olin tossa pihalla ja menin ja vedin haaran kiin
ni ja äijä tuli sisältä puhelimesta ja sanoi: älä ny, mistä sää siihen ilmes
tyit. . .teillähän on nopeampi hälytysaika kun palokunnalla”.306
Vesijohtovuotojen paikantaminen oli tarkkaa työtä. Kun aiemmin ei vielä
ollut käytössä korrelaattoreita ja muita vastaavia laitteita, kokenut ja tarkka
korvainen vuotojen etsijä oli vesilaitokselle arvokas. Olipa hyvä musiikkikorva osin myös työhönoton edellytys. Yksi tällainen vesijohtovuotojen “erikoisnuuhkija” oli Kauko Ojanen.307
Eräs suurimpia vesijohtovuotoja on ehkä ollut pääjohdossa Kaupinojan
vedenottamon ja säiliön välillä vuonna 1957 (kuva 9.18)307. Veden virtauk
sen voimasta antaa esimerkin kuva 9.19. Jaakko Koskisen arvion mukaan
pienehkön putken korjausmuhvissa ollut vuoto todennäköisesti aiheutti
suihkun pääputkelle. Kivi pyöri sopivasti halkaisijaltaan 500 mm harmaan
valurautaputken päällä ja liike aiheutti lopulta reiän. Kyseessä oli siis eräänlai
nen hiidenkirnu.309

E

Tampereella esiintyi kuten monissa muissakin kaupungeissa laajaa betoniviemäreiden syöpymistä, josta ensimmäisiä havaintoja tehtiin 1950-luvun
puolivälissä. Kerrostalojen tonttijohdot saattoivat syöpyä hyvinkin nopeasti,
ja ne romahtivat jo muutaman vuoden käytön jälkeen. Etenkin Kalevan kau
punginosassa vaurioituivat monet katuviemäritkin. Ilmiön syistä tehtiin pe
rusteellinen tutkimus ja havaittiin, että saostuskaivoissa syntyvä rikkivety ha
pettui viemärissä betonia voimakkaasti syövyttäväksi rikkihapoksi. Pahiten
syöpyivät betoniputket uusilla kerrostaloalueilla, joissa oli käytetty melko vä
häisellä sementtimäärällä valmistettuja putkia. Vanhoilla alueilla oli käytetty
lasitettuja saviputkia tai paksuseinäisiä ja käsityönä suurella sementtimäärällä
tehtyjä viemäriputkia. Nämä kestivätkin syöpymistä melko hyvin. Ilmiön
syiden selvittyä ryhdyttiin käyttämään syöpymistä kestäviä putkia ja samalla
määrättiin sakokaivot poistettavaksi. Tämä oli tullut mahdolliseksi jäteve
denpuhdistamoiden valmistuttua Raholaan vuonna 1962 ja Viinikanlahteen
kymmenen vuotta myöhemmin.310
Taulukossa 9.2 on esitetty karkea kooste vesi- ja viemäriverkostojen kehi
tyksestä. Ennen 1960-lukua vesijohtoverkosto oli pääosin harmaata valurau
taa, osin teräsputkea ja sen jälkeen pallografiittivalurautaa (SG) sekä PEH- ja
305
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PVC-muovia. Myös asbestisementtiputkia asennettiin 1970-luvulla, ja ne
ovat vieläkin käytössä. Viemäreitä on rakennettu viime vuosisadalla ja tämän
vuosisadan alkupuolella savitiiliputkista sekä tiilistä muuraamalla. Ensim
mäisiä betoniviemäreitä rakennettiin jo vuosisadan vaihteessa. Toisen maail
mansodan jälkeen käytettiin munanmuotoisia betoniputkia, ja nyttemmin
käytettävät putket ovat muodoltaan pyöreitä. Muoviputkien osuus on lisään
tynyt viime vuosikymmeninä. Niiden osuus vesijohdoista vuonna 1998 il
man tonttijohtoja lähenee 20 prosenttia. Jos tonttijohdot lasketaan mukaan,
muoviputken osuus on noin kolmannes.311
Vesijohtovuotoja on vesilaitos tilastoinut alusta lähtien, ja esimerkiksi
1950-luvulla niitä oli keskimäärin 40 kappaletta vuodessa. Lukumäärä kasvoi 1970-luvulla noin 150:een vuodessa. Vuotojen suhteen ennätysvuosi
saattoi olla 1985, jolloin vuotoja löytyi 346 kappaletta. Eniten vuotoja on
pakkastalvina, ja yleensä eniten vuotoja esiintyy kovan pakkasen jälkeen läm
pötilan noustessa nopeasti. Keskimäärin suuremmissa runkojohdoissa (300800 mm) on ennustettavissa vuotoja noin kolme kertaa vuodessa.312
Vesijohtojen saneerauksessa on viime vuosikymmeninä keskitytty Mannesmann-teräsputkien uusimiseen. Näissä putkissa on syntynyt usein pistemäi
siä syöpymiä, joita on vaikea havaita ilman kuuntelu- yms. laitteita.313 Vuon
na 1956 verkostossa Mannesmann-putkia oli noin 50 km, vuonna 1990 noin
20 km. Vuoteen 1998 mennessä putket on poistettu miltei kokonaan. Perin
teisesti putket on uusittu kaivamalla, mutta nyttemmin on pyritty kaivamatta-menetelmiin mm. sujuttamalla vanhan putken sisään uusi muoviputki.
Näin on menetelty varsinkin tonttijohtojen ja -viemäreiden kanssa. Vanhoja
valurautaputkia on puhdistettuja vuorattu sisältä päin sementtilaastilla. Put
kea ei tällöin tarvitse kaivaa esiin kuin muutama metri noin 120-150 metrin
välein. Erityyppisten sujutusten lisäksi vesilaitos on käyttänyt polyesterisukkaa, jolla saadaan vanhan viemäriputken sisäpinnalle uusi, liukas ja kestävä
pinnoite.313Vesilaitos on 1990-luvulla joillakin alueilla ryhtynyt järjestelmäl-

Taulukko 9.2

Vesiiohdon- ia viem äriiäriestelm ien kehitys 1920-1998

Verkosto
V esijohtoverkkoa (km)
V iem äriverkkoa (km)
- sekajärjestelmä
- erillisjärjestelmä
- sadevesiviemäri

Vuosi 1920
40

Lähde: Leinonen M., muistio 15.3.1998.

3 11 L e in o n e n 1998a.
3 1 2 H a u m e 1998c.
3 1 3 L e in o n e n 1998a.

1940
100
120

1960
300
330

1980
540
820
50
500
270

1998
660
1100
45
630
430
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lisesti tekemään katusaneerausta yhdessä kadunrakennusosaston kanssa. Täl
löin lähtökohtana ovat olleet useimmiten pahiten vuotavat viemärit, jolloin
katua saneerattaessa uusitaan yhtä aikaa sekä vesijohdot että viemärit. Samal
la sadevedet ja varsinaiset jätevedet erotetaan toisistaan. Tällaisia katuosuuk
sia on ollut muun muassa Härmälässä, Kissanmaalla, Koivistonkylässä ja
Viinikassa vuosina 1996-98.314
Vesijohtovuotoja on perinteisesti paikallistettu kuuntelemalla, ja vielä
1990-luvulla laitoksen henkilökunta on velvoitettu paikallistamaan vuotoja
aina tarvittaessa varsinaisen kuunteluryhmän ohella. Ei-metallisiin putkiin
kuuntelu tosin ei sovellu. Putki- ja maamikrofonilaitteisiin perustuvaa mene
telmää on käytetty vuodesta 1968 lähden ja vuonna 1997 vesilaitos hankki it
selleen ns. korrelaattorilaitteen, joka tietokoneohjelmin määrittää äänien pe
rusteella tarkasti vuotopaikan.315
Valurautaputken asennusta ja liittämistä muistelivat Timo Rannisto ja
Jaakko Koski seuraavasti: “Valurautaputkesta tehtiin myös 50 mm talohaaroja. Asentajat ottivat kahden metrin putkia, joissa oli muhvit jo valettu val
miiksi ja kaksi tällaista putkea he sitten yleensä valoivat yhteen siellä pihassa,
mistä muodostui nelimetrinen putki. Tämä putki heitettiin kuormurin laval
le ja työmaalla valettiin paikalle lyijyn avulla. Rekkiä eli pellavanarua laitettiin
pohjalle ja märästä savesta tehtiin muotti. Sulaa lyijyä laskettiin lyijypadassa
narulla monttuun. Lyijy kaadettiin rekkinarulla tiivistettyyn karviin. Liitok
seen laitettiin ensin panta, joka osaltaan myös esti lyijyä valumasta muualle
kuin omaan uraansa. Kun sula lyijy oli jähmettynyt, tiivistettiin sitä vielä lyö
mällä karvia mensseleillä ja moskulalla. - Valurauta oli erittäin herkkää asen
taa, sitä piti kattoa, että kiviä ei jäänyt kaivannon alle ja että niitä ei myöskään
heitetty putken päälle. Mieluummin piti lapiolla laittaa hienojakoista tava
raa.”316 Lyijyä on vielä 1990-luvullakin silloin tällöin käytetty vanhempien,
suurikokoisten metalliputkien korjaukseen (kuva 9.20). Kuvassa 9.21 asen
netaan työmaalla elementtiä, joka oli tehty verstaalla valmiiksi valurautaputkesta ja venttiilistä. Työmaan montussa piti näin kasata vain neljä “karvia”.317
Asbestisementtiputkea käytettiin muun muassa Pinsiön vesijohtolinjassa
1970-luvun puolivälissä sekä Kauhakorvenkadulla, jonne tuli myös Hervan
nan aluetta varten paineenkorotuspumppaamo. Näitä Himanit-merkkisiä
putkia valmistettiin kotimaassa ja niitä markkinoitiin tehokkaasti, kunnes ne
jäivät varsin pian pois käytöstä.318Aiemmin, 1950-luvulla oli käytetty Everitnimisiä asbestisementtiputkia muun muassa Hyhkyssä319. Tutkimukset ovat
osoittaneet putkimatenaalin varsin kestäväksi, eikä veden käyttäjän kannal
takaan ole esiintynyt terveysvaaroja.320 Putkea valmistettaessa ja purettaessa
sen sijaan voi syntyä vaarallista asbestipölyä, joka on syytä kerätä tehokkaasti
pois. Kuvassa 9.22 on esimerkki hyvin tuetusta paineputkesta, jossa on käy
tetty asbestisementtiputkea.
Ensimmäiset PVC-putket otettiin käyttöön vuonna 1969321. Muoviputket
tulivat Tampereelle, kuten muihinkin maamme kaupunkeihin, monesta syys
tä hitaammin kuin maaseudun laitoksiin. Kuluttajillekaan ei asia ollut itses
tään selvä. Jotkut omakotirakentajat sanoivat, että heille ei muoviputkea lai
teta vaan rautaputkea. Tuotevalmistajat luonnollisesti kilpailivat hankinnois
ta ja pitivät laitoksen väelle esittelytilaisuuksia tehdaskierroksineen.322 Vie
märiputkissa on aiemmin käytetty betoniputkea, jota käytetään vielä 1990luvullakin suuremmissa kokoluokissa. Osittain tämä selittyy sillä, että kau
punki on aikanaan ollut pääosakas Soraseula Oy:ssa, ja siksi on ollut luon
nollista käyttää itsetuotettuja putkia.
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Kuva 9.18

Kuva 9.19

(yllä) Vesijohtovuoto 500 mm putkessa Kaupinojan vedenottamon ja vesisäiliön välillä
26.5.1957. Kaivannon reunalla nahkatakissa putkimestari M atti Kankaanpää, keskellä lapio
kädessä Paavo Mäkinen, penkkamiehenä selin etuvasemmalla Lauri Pentti, ja montussa
tunnistettavissa vasemmalta Elo Unnanlahti sekä Simo Välisaari (J. Koskinen).
(alla) Veden virtauksen ja kiven hiertämä aukko 500 mm valurautaputkessa Viinikankadun
liikenneympyrän paikkeilla 1960-luvun lopulla (}. Koskinen).
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Kalle Vuori
Synt. 1940, putkimestarin apu
lainen kesäisin 1957-, Tampereen
teknillinen koulu, tie- ja vesira
kennuksen oppisuunta 1962-65,
Soraseulassa betonimestari puoli
toista vuotta 1965-66, Vesilai
toksen putkimestari 1967- Ensimmäisen kerran tulin ve
silaitokselle kesätöihin 1957 ja
toimin m uun muassa lyijypoikana. Tuolloin oli vuotojen korjaus
hyvin erilaista, kaivuu tehtiin kangilla ja lapioilla, pumppuna toimi
nappo ja ämpäri, toinen mies nos
ti köydellä ämpärin ylös.
- Paljon on m uuttunut touhu
nykyiseen verrattuna, kun on ko
neet ja laitteet. Verkostossa teh
tiin suurhuuhteluja mangaanisak
kojen vuoksi aiemmin erityisesti
keskusta-alueella ja Kalevassa.
Nykyään huuhdellaan umpiperiä
reuna-alueilla.

Vesi- ja viemärijohtoja vesistöihin asennettaessa käytettiin apuna ns. cckypärämiehiä”, joilla oli sukelluspukuunsa liitettynä veivattava ilmapumppu.
Kuparisesta päähineestä käytettiin nimitystä “kaski”. Muun muassa Kaukajärveen asennettiin viemäri “kypärämiehen” avulla. Kaupungin palveluksessa
oli tällainen sukeltaja ja ainakin vielä 1973 käytettiin hänen palveluksiaan.
Yksi legendaarista kypärämiehistä oli Paavo Henrikson. Sukellusviemärit
tutkittiin kerran vuodessa kypärämiesten avulla, ja työ saattoi kestää monta
kuukautta. Kypärämiehen apuna olleen narumiehen piti ymmärtää edellisen
narun kautta lähettämiä viestejä, sillä muutoin kypärämies tuli helposti pin
taan ja läikäytti vettä. Kypärämiehen varusteet korvattiin nykyaikaisilla lait
teilla kuten märkäpuvulla ja painepulloilla 1970-luvun alkupuolella. Eräs
näistä sammakkomiehistä oli Jaakko Nieminen eli Sammakko-Jaska.324
Vuosina 1972-73 rakensi kaupungin kivivarasto yhdessä vesilaitoksen ja
kadunrakennusosaston kanssa Tammerkosken alitse päävesijohdon ja viemärin (kuva 9.23). Teräksisen vesijohdon lisäksi asennettiin viemäriksi
PEH-putki. Kyseessä onkin ilmeisesti ollut yksi ensimmäisiä suuria PEHputkiasennuksia Tampereella. Kivivarasto oli tehnyt laskelmia tunnelin ra
kentamiseksi, mutta sitä eivät päätöksentekijät halunneet toteuttaa.325 Säh
kölaitoksen seinustalta lähtevää putkisiltaa oli myös ehdotettu, mutta kau
punginhallitus hylkäsi tämän ehdotuksen, joka olisi ollut halpa ja nopea rat
kaisu. Tammerkosken alittavalla työmaalla koettiinkin ukkossateen aiheutta
ma voimakas tulva, joka oli hukuttaa koko työmaan alleen.326Uppopumppujen yleistyessä johto- ja vuotokaivantoja voitiin pitää aiempaa paremmin kui
vana (kuva 9.24).
Putkimateraalien kehittyessä myös putkien liitoskappaleet ovat parantu
neet oleellisesti. Koska verkosto on osaltaan hyvinkin vanhaa, on laitoksen
varasto pyrkinyt säilyttämään mahdollisimman paljon erityyppisiä varaosia
ja muutoin vanhentuneita liitoskappaleita.327
Tampereella toiminut yritys Tomsco, joka sai nimensä vetäjänsä Touko
Nisson mukaan, suunnitteli muun muassa putkien nostoa varten tarkoitetut
nostosakset sekä putkisahan. Sama yritys kehitti bensamoottorilla käyvän
laitteen, jolla voitiin asentaa liittymähaarojapaineenalaiseen putkeen. Tämän
tekniikan käyttäjänä Tampereen vesilaitos oli maassamme edelläkävijä 1960ja -70-lukujen vaihteessa.328
Ensimmäisiä työmaaparakkeja tuli työmaille 1960-luvun alkupuolella. Ve
silaitoksen omaa käyttöä varten suunniteltiin Jaakko Koskisen aloitteesta
pyörien päälle asennettuja siirtolavakoppeia taukotuviksi ia varastokopeiksi.
Yksi parakeista oli muun muassa piirongiksi sanottu malli, jossa kääntyviin
oviin sai kätevästi varastoiduksi työkaluja. Talvisin kaivantojen routaa ryh
dyttiin 1970-luvulla rikkomaan kaivinkoneeseen liitetyllä iskuvasaralla.
Käyttöön otettiin myös ns. maakiilakone. Kaivantojen tukiseiniä varten ka
tuosaston rakennusmestari Paavo Heliö teetti metalliset tukiseinäelementit.329
Laukontorin ja Keskustorin lounaisreunan (Värjärinkatu 7) sekä Aleksis
Kiven kadun kulman välille rakennettiin kunnallistekninen vhteiskäyttötunneli vuonna 1973 senaikaisen kaupungininsinöörin Kauko Leinosen ideoi
mana (kuva 9.25)330 . Betonilaattojen alla kulki viemäri, ja tunnelin seinillä
olivat vesijohdot ja puhelinkaapelit. Osin samankaltainen ratkaisu oli toteu
tettu Asematunnelissa 1950-luvulla, mutta laajemmin yhteiskäyttötunnelei-
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Kuva 9.20
Kuva 9.22

(yllä) Vanhan teräsputken korjausta “lyijykarvilla” Kuninkaankadun ja Puuvillatehtaankadun
kulmauksessa v. 1998 (PJ).
(alla) Asbestisementtiputkesta olevan sivuhaaran tuenta 1970-luvun puolivälistä; kyseessä on
todennäköisesti Julkujärven pumppaamoita Ylöjärven tielle johtava putki. Vas. Aulis Anttonen,
kirvesmies Kalle Mäenpää, Eero Julku ja vanhempi putkiasentaja M atti Pakkanen
(J. Koskinen).
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Taisto Antila
Synt. 1933, vesilaitoksen palve
luksessa 1960-90: nuorempi p u t
kiasentaja, vanhempi putkiasenta
ja, kirjuri, työnjohtaja.
- Olen Etelä-Pohjanmaalta ko
toisin ja siellä meillä oli iso perhe,
yhteensä yhdeksän lasta, joista
poikia oli seitsemän.
-Tulin kaupungin palvelukseen
insinööriosastolle v. 1955 nuo
remmaksi mittamieheksi, josta
erilaisten työtehtävien jälkeen
sain kutsun vesilaitokselle. K utsu
jana oli vesilaitoksen tarkastusin
sinööri Ilkka Seppälä. Siellä työrupeama kesti 30 vuotta ja siihen
aikajaksoon mahtui monenlaisia
työtehtäviä.
- Olin mukana mm. päivystys
vuoroissa parikymmentä vuotta ja
ylitöitähän siinä joutui tekemään
väkisinkin. Vuodessa sai tehdä
200 tuntia ylitöitä, m utta tehtiin
sitten ns. hätätöitä, kun vuodot
piti saada tukituksi. Pispalan vesi
osuuskuntaa kun yhdistettiin kau
punkiin, olin 3o tuntia yhteen
kyytiin töissä.. .piti saada ne hom 
mat tehdyksi. Viimeisiin tehtävii
ni kuului mm. vuototutkimuksia
ja putkimestareiden tuurauksia.
Vuodesta 1983 minulle m yön
nettiin työnjohtajan virka, johon
kuului mm. katuosaston suoritta
mien viemäritöiden tarkastukset
ja vanhan viemäriverkon kunnon
ja uusinnan arviointi.
- M inut tiedettiin kyllä musiikkimieheksi. Musiikkikorvasta oli
vuotojen kuuntelussa todella
apua.

ta on käytetty pääkaupunkiseudulla.330 Torien välisessä tunnelissa oli niin
hyvät valot, että niitä poltettiin yhtämittaisesti muutama vuosi.331 On kuiten
kin muistettava, että Finlaysonin tehdasalueella samankaltainen tunneli oli
rakennettu tiettävästi jo 1940-luvulla.
Vesijohtoverkoston huuhtelua on tehty yleensä öiseen aikaan, jolloin siitä
on vähiten haittaa. Verkostossa esiintyi 1960-luvun lopulla ja 70-luvun alus
sa erityisen paljon mangaanisakkaumia, joita koetettiin torjua huuhteluilla
(kuva 9.26). Paloposteista ja asuntojen hanoista saattoi tulla pahimmillaan
lähes mustaa vettä. Vaikein tilanne oli Kalevassa muutamassa Korttelissa lä
hellä Kaupinojan vedenottamoa. Mangaani kiinnittyi putken seinämiin ja ve
den virtauksen muuttuessa se lähti liikkeelle.332
Veden mangaanipitoisuuteen liittyvät myös seuraavat tarinat: “Erään suu
rehkon putkikorjauksen yhteydessä mangaania irtaantui poikkeuksellisen
paljon, mikä sai aikaan tavanomaista runsaamman puhelutulvan laitoksen
puhelimiin. Myös monet henkilöt kävivät näytepulloineen esittämässä huo
lestumisensa veden laadusta. Huojentuneina he kuitenkin poistuivat, kun
kuulivat mangaanin olevan terveydelle vaaratonta ja veden täysin käyttökel
poista, kun se oli saanut selkeytyä astiassa siten, että sakka laskeutui astian
pohjalle. - Käyttömestari Saarisenkin luokse tuli kerran eräs mies näytepul
loineen, jonka hän heti ojensi Saariselle. Veron ja vesimaksun maksajan oi
keudella hän hyvin voimakkaasti arvosteli kaupungin asioiden hoitamista
yleensä sekä veden ja sen tekijät erityisesti. Näkemänsä perusteella hän totesi
veden täysin käyttökelvottomaksi ja ihmisille hengenvaaralliseksi. Vaiti ollen
ja näytepulloia hiljakseen ravistellen, jotta sen sakeus säilyi, Saarinen kuunteli
miehen vuodatusta. Sen tauottua hän sanoi: - Mutta tämähän on aivan ensi
luokkaista vettä. Samalla hän vei pullon huulilleen ja joi pitkin kulauksin tuo
ta miehen juuri äsken myrkyksi tuomitsemaa ainetta. Silmät hämmästyksestä
pyöreinä mies seurasi Saarisen tekoa, kunnes tointui sanomaan: kyliä teillä
täytyy olla rautainen terveys.”333
Vuonna 1980 oli presidentti Kekkonen tulossa avaamaan Suurkisoja Tam
pereen Ratinan stadionille. Tätä varten oli hänen seurueensa autoreitti järjes
tetty huolellisesti etukäteen. Tietysti juuri tällaisella, mahdollisimman huo
nolla hetkellä tuli vesijohtovuoto hankalaan paikkaan. - Kello 2.10 yöllä soitti
Palkoahon Pentti ja sanoi, että nyt tulee vettä Satakunnankadulla Frenckelin
ja Finlaysonin välillä Satakunnan sillan pielessä. Menin paikalle ja siellä oli to
siaan valtava tulva, vettä meni Frenckelin alakertaan ja pitkin katuja. Siinä Sa
takunnan sillan pielessähän kulkee 275 mm vesijohto ja ajattelin, että se on il
man muuta halki. Suljimme sen kahdella venttiilillä. Sen jälkeen alkoi asvaltti
pudota siten, että se jäi ikäänkuin roikkumaan. Tuli esille, että UKK tulee
muutaman tunnin päästä ja että hänen kulkureittiään ei voi enää muuttaa.
Minä sanoin poliiseille, että se on teidän murheita, mutta näättehän te itse
kin, ettei tuosta voi ajaa. Paikalle tuli myös poliisimestari Koskela ja kehotti
järjestämään asian. Lopulta vastuista kinattuamme sanoin ohjeeksi, että
omalla vastuullaan heidän tulisi ajaa oikealta reunalta ja hiljaa. - Kun heidän
piti hiljentää, he pistivät kaasun pohjaan ja ajoivat kovalla vauhdilla siitä yli.
Minä pistin silmät kiinni ja ajattelin, että kohta repeää koko asvaltti. Hyvin se
kuitenkin meni - Koskela ajoi itse edellä."334
Kuva 9.27 esittää Turtolankadulla 1980-luvulla tapahtunutta vuotoa ia
Touko Nisson kehittämää leikkuria, jolla voidaan leikata jopa 500 mm pak
sua metalliputkea. Rautatien alitusta jouduttiin korjaamaan Veturikaaulla
vuonna 1996 (kuva 9.28), jolloin 1970-luvulla asennettua 400 mm PEHputkea pätkittiin, hitsattiin ja asennettiin takaisin.
Kuvassa 9.29 on yksi uudempi vesipostin malli, jossa varsinainen vesiposti
nousee sitä käyttöön otettaessa vesipaineen avulla kadun pinnan yläpuolelle
ja joka vastaa teholtaan palovesiasemaa.
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Kuva 9.24
Kuva 9.23

(yllä) Kaivantoa kuivemmaksi m onttupumpulla 1970/80-luvulla (J. Koskinen).
(alla) Tammerkosken alittava vesijohto- ja viemäri rakenteilla kesällä 1973. Valkoinen putki on
vesijohto, joka on hitsattua terästä ja joka on pintakäsitelty pietyllä juuttikankaalla ja
kalkitukseUa (mahdollisesti lasikuidulla). Viemäriputkena käytettiin PEH-muoviputkea
(TKVL).
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Kuva 9.25
Kuva 9.26

(yllä) Verkoston huuhtelua kesäyönä 1986. Vasemmalta: kesäharjoittelija, myöhempi
putkimestari Pekka Seppä sekä Reino Sollo (K. Vuori).
(alla) Kunnallistekninen monikäyttötunneli Laukontorin ja Keskustorin välillä. Tunnelin
pohjalla on laatat, joiden alla sijaitsee viemärikanaali. Vasemmalla vesijohto, oikealla kunnal
listeknisiä kaapeleita (J. Koskinen).
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Kuva 9.27
Kuva 9.28

(yllä) Turtolankadun vuoto 1980-luvulta ja Touko Nisson kehittämä putkileikkuri
(K. Vuori).
(alla) Rautatien alituksen korjaus Veturikadulla vuonna 1996. 1970-luvulla asennettua PEHmuoviputkea pätkittiin, hitsattiin ja asennettiin takaisin. Kuvassa likaantumista pelkäämät
töm ät H annu Lempinen (vas.) ja Kai Salmela (oik.) (K. Vuori).
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Kuva 9.29

M atti Selkälä asentamassa käytössä kadun yläpuolelle nousevaa “erektio-palopostia" Hervannan
Lindforsinkadulla kesällä 1996 (K. Vuori).
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Kesällä 1996 vesilaitos joutui kokemaan uudenlaista harmia, kun useam
man mattopesulaiturin pumppausrakennukseen (mm. Iidesrannassa) oli
murtauduttu, pumput varastettu ja viety muualle. Elokuussa 1997 oli Lakalaivassa, Peltolammin suunnalla tullut 250 mm syöttöjohtoon rampin alla
vuoto, jonka paikallistamiseksi jouduttiin kahdella kaivurilla siirtämään maa
ta 1200 kuutiometriä.335 Monesti lähempänä pintaa tapahtuvissa vuodoissa
ovat taksimiesten ja muiden runsaasti liikkuvien henkilöiden ilmoitukset ol
leet avuksi.336
Lielahdessa oli elokuussa 1997 erittäin rankka, paikallinen sadekuuro, joka
lopulta aiheutti vesilaitokselle paljonkin töitä (kuva 9.30). Lielahden alue si
jaitsee entisellä vesijättömaalla lähes Näsijärven tasossa, ja alueella on poikke
uksellisen paljon asfalttipinnoitetta. Tilanteen uskotaan parantuvan suurem
pikokoisin sadeviemärein. Ongelma lienee kuitenkin siinä, että kaavoitetta
essa rakennusten korkeussuhteet on valittu väärin eli myös omakotialueilla
on aiheutunut tulvavahinkoja kun asukkaiden on annettu rakentaa talonsa lii
an alhaiselle tasolle. Samoin autotalleja on sijoitettu maan alle. Osin on myös
rakennettu laittomia sadevesiliittymiäja jätevesiviemäreitäkin.337
Kuva 9.31 esittää viemäriverkoston KOKonaisuutta. Numerot viittaavat jätevedenpumppaamoihin ja niiden rakentamiseen aikajärjestyksessä. Pump
paamoita oli vuonna 1997 yhteensä 66 kappaletta, joista viisi oli rakennettu
1950-luvulla, seitsemän 1960-luvulla, 37 kappaletta eli noin puolet 1970-luvulla, 13 kappaletta 1980-luvulla ja loput neljä 1990-luvulla. Luvuissa on
mukana Poison kolme pumppaamoa. Kehittynyt pumppaustekniikka on
osaltaan mahdollistanut sen, että viemäröityä aluetta on voitu laajentaa uusil
le asuntoalueille. Myös lisääntynyt ylikunnallinen yhteistyö on vaikuttanut
verkon rakentamiseen.
Kokonaisuutena vesijohto- ja viemäriverkoissa on painopiste siirtynyt uu
disrakentamisesta saneeraukseen. Suurin osa Tampereen vesijohto- ja viemä
riverkostosta rakennettiin 1950- ja 1960-luvuilla, joten 2000-luvulla huo
mattava osa verkostosta joudutaan saneeraamaan. Koska verkosto muodos
taa laitosten selvästi kalleimman osan, on saneeraus varsin suuri taloudelli
nen haaste vesilaitokselle.

Kuva 9.30

Elokuun rankkasateista

VllHlC kCSälStCIl FällkkilSätCldCll

tulvista iso lasku Tampereelle
13.12.1997.
_________________________________________

Kaupunki maksaa omakotitalon remontista ja korvaa irtaimistoa 300 000 markalla
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Kuva 9.31

Tampereen viemäriverkko pääpiirteissään vuonna 1997. N um erot viittaavat
jätevedenpumppaamoiden rakentamiseen aikajärjestyksessä (TKVL, mukaeltu).
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10. Pohjavettä vähitellen
käyttöön
Teksti: Tapio Katko_____________________________________________________________________________

Kuva 10.1

Mustalammen pohjavedenottamon vesijohtotyö syksyllä 1949 ( TMKA).
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Tampereen kaupungin luovuttua pohjavesihankkeesta vuonna 1920 poh
javesien käyttöä alettiin edistää vasta toisen maailmansodan jälkeen. Pohjavedenottamoita valmistui kantakaupungin alueelle Mustalammelle vuonna
1950, Hyhkyyn vuonna 1966 ja Messukylään vuonna 1967. Tahmelan läh
teestä kaupungin vesilaitos jakoi pohjavettä vuoteen 1970 saakka, ja 1970luvun loppupuolella ryhdyttiin pohjavettä ottamaan Hämeenkyrön Pinsiöstä ja Ylöjärven Julkujärveltä sekä ostamaan sitä Ylöjärven Sauriosta.
Pohjaveden osuus on vähitellen noussut kolmannekseen koko vesilaitoksen
jakamasta vedestä. Jatkossa pohjavesialueiden suojelun merkitys korostuu
normaali- ja kriisiaikojen vedenhankinnan kannalta. Tekopohjaveden valmistusta tutkitaan ja vuoteen 2010 mennessä sellainen laitos rakennettaneenkin.
Kun Tampereen kaupungin valtuusto vuonna 1920 päätti luopua Vuohe
nojalle suunnitellusta pohiavesilaitoksesta, jäi pohjavesien hyödyntäminen
sivuun vuosikymmeniksi (luku 7). Pienessä muodossa pohjaveden hyödyn
täminen tuli tosin esille 1930-luvun loppupuolella Tampereen kaupungin la
boratorion johtaja C. Mäklinin esitellessä ns. uutuusmessuilla suomalaisen
radiumveden radioaktiivisuuden mittausta. Kokeella haluttiin osoittaa, että
“Velhonlähteellä” Pohjois-Pirkkalassa pullotettu Aradium-vesi “ei ensinkään
ollut menettänyt radioaktiivisuuttaan, vaikka se on jo pitempiä aikoja ollut
Lillotettuna, todistaen siis sitä, että meillä Suomessa on eräs Euroopan paraita terveyslähteitä”.338 Myöhemmin radioaktiivisuudesta on oltu enem
mänkin huolissaan muun muassa liiallisten radonpitoisuuksien vuoksi.339
Vuonna 1947 kaupunginhallituksen asettama toimikunta alkoi tutkia vesi
laitoksen pumppuasemien laajentamista, nykyaikaistamista ja toimenpitei
den kiireellisyysjärjestystä. Silloisten pintavesilaitosten ja pumppaamoiden
laajentamisen lisäksi toimikunta ehdotti rakennettavaksi kaupungin länsi
puolelle Mustalammen “pumppulaitoksen” yhdysjohtoineen (luku 8).340
Vuonna 1948 ryhtyi YIT rakentamaan Mustalammen pohjavedenotta
moa, ja vuoden 1949 aikana saatiin kone- ja muuntajahuoneet valmiiksi sekä
koneistot asennetuiksi (kuva 10.1).341 Mustalammen pumppaamo otettiin
varsinaiseen käyttöön elokuussa 195O.342 Vettä ei aluksi käsitelty lainkaan,
kunnes vuonna 1960 ryhdyttiin veteen syöttämään natriumhydroKsidia eli li
peää, jolla sidotaan veden vapaata hiilihappoa.343 Vuonna 1962 Mustalam
men pohjavedenottamon vanha uppokaivo tukkeutui osittain, ja sen tilalle
tehtiin kaksi halkaisijaltaan 350 mm putkikaivoa. Siiviläputkina käytettiin
ns. OBO-putkea, joka lienee tehty hartsilla kyllästetystä tammesta. Tällä ta
valla voitiin ottamon tuottoa lisätä neljänneksellä.344
Vuonna 1962 siirtyi vedenjakelu Pispalan alueella vesilaitoksen tehtäväksi
sen jälkeen, kun kaupunki oli ostanut Pispalan vesijohto-osuuskunnan ver
koston, vedenottamon ja säiliön (luku 5). Kaupungin vesilaitos jatkoi vesi
osuuskunnan teknistä toimintaa sellaisenaan erillisenä muusta laitoksesta.345
Tässä vaiheessa Tahmelan lähteen veden desifiniointi aloitettiin. Lähteestä
pumpattiin pohjavettä aina vuoteen 1970 saakka, jonka jälkeen lähde jäi pois
käytöstä. Vuonna 1997 lähteen saneeraus nousi esille muun muassa lehtikir
joittelun kautta. Puisto-osasto kunnosti lähdettä ja sitä ympäröivää puistoa,
mutta lähteen kunnostus epäonnistui.
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Kuva 10.2
Kuva 10.3

(yUä) Hyhkyn pohjavesitutkimukset 1960-luvun alussa, pumppaus 3800 l/min
( Kuntaliiton arkisto).
(alla) Messukylän pohjavedenottamon raudan poisto portaikko- eli kaskadi-ilmastuksella (PJ).

151.

Petri Juuti &

Tapio Katko
Vuonna 1962 ryhtyi Maa ja Vesi Oy tekemään uusia pohjavesitutkimuksia
kaupungin länsiosissa: Tahmelassa, Hyhkyssä (kuva 10.2) ja Mustalammella.346 Tutkimukset osoittivat, että Tahmelan lähteen alueelta ei ollut saatavis
sa pohjavettä mainittavasti lähteen antoisuutta (1 500 kuutiometriä vuoro
kaudessa) enempää. Koska tämä osuus oli häviävän pieni osa vesilaitoksen
kokonaistarpeesta, päätettiin Tahmelan lähteen käytöstä luopua ja sopivassa
tilaisuudessa jättää se puistolammikoksi. Hyhkyn alueelta todettiin voitavan
saada vettä noin 3 000 kuutiometriä vuorokaudessa.347
Mustalammen pohjavesialueen tutkimukset saatiin valmiiksi vuoden 1964
aikana. Hyhkyn alueelta ei kaupunki kuitenkaan vielä saanut hankituksi tar
vittavaa maa-aluetta.348
Vuonna 1965 antoi vesioikeus luvan ottaa pohjavettä Hyhkyn alueelta
3000 kuutiometriä vuorokaudessa. Samana vuonna ryhdyttiin tekemään
pohjavesitutkimuksia Messukylän alueella Kaukajärven ja muiden itäisten
kaupunginosien vedenhankintaa varten.349 Seuraavana vuonna Länsi-Suomen Vesioikeus antoi Tampereen kaupungille luvan ottaa Mustalammen alu
eelta pohjavettä 5 000 m3 vuorokaudessa. Tästä päätöksestä Nokian kau
punki valitti Korkeimmalle hallinto-oikeudelle. Mustalammen pumppaamoa ryhdyttiin kuitenkin samana vuonna uusimaan, sillä vuodelta 1950 pe
räisin ollut pumppaamon koneisto oli yli-ikäinen ja tilojensa osalta riittämä
tön. Samana vuonna vesilaitos sai luvan ottaa pohjavettä Messukylästä Vilusen tilan alueelta 5000 kuutiometriä vuorokaudessa. Pohjavedenottamon ra
kennustyöt aloitettiin ja tehtiin mm. kolme putkikaivoa.350 Silloin käytettä
vissä olleen tekniikan ja tiedon mukaisesti putkikaivot rakennettiin suhteelli
sen alhaalle rinteeseen.351
Messukylän pohjavedenottamo valmistui vuonna 1967. Tämän ns. Aakkulanharjun etelärinteeseen rakennettiin putkikaivot, joista otettu vesi ilmas
tetaan valuttamalla rautapitoista vettä portaita myöten (kuva 10.3), jolloin
rauta hapettuu ja saostuu. Ilmastettuun veteen lisätään natriumhydroksidiliuosta eli lipeää veden pH :n nostamiseksi. Tämän jälkeen vesi vielä suodate
taan pikasuodattimissa saostuneen raudan erottamiseksi (kuva 10.4). Otta
molta lähtevän veden painemittaukseen käytettiin vielä vuonna 1997 osittain
vanhentunutta, mutta käyttövarmaa tekniikkaa (kuva 10.5). Kaikkien laittei
den ei siis välttämättä tarvitse vesilaitoksellakaan aina olla viimeisintä huu
toa: oleellista on laitteiden toimintavarmuus ja käyttökelpoisuus. Vanhojen
putkikaivojen tilalle rakennettiin uudet 1990-luvun alkupuolella, tällä kertaa
ylemmäksi ja lähemmäksi harjun ydinosaa.352 Näin saadun raakaveden laatu
parani samalla selvästi.
Pohjavesihankkeet jatkuivat myös kaupungin länsipuolella. Vuonna 1970
kaupunginhallitus päätti, että Pinsiön pohjavedenottamoa ei ryhdytä raken
tamaan, ennen kuin on tutkittu mahdollisuudet hyödyntää myös Julkujärven
pohjavesiesiintymää. Samalla kaupunginhallitus kiirehti Roineen vedenotta
mon suunnittelua ja rakennustöitä.353
Pinsiön pohjavedenottamo valmistui kaukovalvontalaitteita lukuunotta
matta vuonna 1975 ja vuoden loppupuolella se otettiin jo koekäyttöön.354
Pinsiön pohjavedenottamoon ja vedenottolupaan liittyy varsin erikoinen
ehto. Jokipäanlähteestä lähtevän Matalusjoen alapäässä esiintyy näet jokihel
misimpukka eli raakku, joka on Etelä-Suomessa hyvin harvinainen, mutta
Pohjois-Suomen joissa yleisempi. Lupaehtojen mukaisesti jokeen tulee las
kea pohjavettä 2000 kuutiometriä vuorokaudessa, kun varsinainen vedenottolupa on 8 000 kuutiometriä. Vuonna 1998 on Matalusjoen alapään aluetta
esitetty osaksi Natura-ohjelmaa.355
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Kuva 10.4
Kuva 10.5

(yllä) Messukylän pohjavedenottamon hiekkapikasuodattimet, kuvassa M atti Vaahtera (PJ).
(alla) Messukylän pohjavedenottamon lähtevän veden pumppaukseen liittyvän Valmet Oy:n
valmistaman painemittarin tulostuskiekko, jossa näkyy kahdeksan vuorokauden tulos.
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Hyhkyn pohjavedenottamon käyttöä jouduttiin puolestaan 1970-luvun
loppupuolella rajoittamaan huonontuneen pohjaveden laadun vuoksi. Tutki
mukset osoittivat, että Hyhkyn pohjavesi on huonontunut pääosaltaan Näsi
järvestä imeytyneen likaisen veden vuoksi.356 Vesi puolestaan sisälsi Lielah
den sellutehtaalta peräisin olevaa lignosulfaattia, mikä näkyi mm. siinä, että
orgaanisen aineen pitoisuutta kuvaavat permanganaattiluvut nousivat.357
Vuonna 1979 otettiin käyttöön Julkujärven pohjavedenottamo (kuva
10.6). Venttiilikaivojen ympärillä on eristeet ja paineputkien haarakappaleissa on tarpeelliset tuet. Nämä rakenteet on Tampereella yleensä osattu tehdä
hyvin, vaikka monesti tukien tarpeellisuutta ei ole riittävästi ymmärretty.358
Hyhkyn pohjavesilaitos oli poissa käytöstä välillä lähes 20 vuotta: ns. ran
tatietä rakennettaessa rikkoutuivat tiiviit maakerrokset, ja niin Näsijärven
vettä alkoi suotautua aiempaa enemmän pohjavesialueelle.359 Hyhkyn poh
javedenottamo otettiin uudestaan käyttöön vuonna 1996, ja seuraavana
vuonna valmistui sen saneeraus (kuva 10.7). Raakavesi otetaan kolmesta
putkikaivosta, joiden yläosassa on venttiilikaivo ja alaosassa tavanomainen
siiviläputkikaivon rakenne. Laitoksella pohjavesi ilmastetaan yksikössä, jossa
on viidentoista senttimetrin pituisia salaojaputken pätkiä. Ilmastuksen jäl
keen veteen lisätään kaliumpermanganaattia, joka toimii sekä katalyyttina
että hapettimena.360 Tulevaisuuden uhkana Hyhkyn pohjavedenottamon
kannalta voidaan asiaa tutkineen Riitta Molariuksen mukaan pitää Pispalan
valtatien korjausta sekä valtatie 3:n muuttamista kolmikaistaiseksi.361
Vuodesta 1977 Tampereen vesilaitos on saanut pohjavettä Ylöjärven kun
nalta Saurion vedenottamolta. Aluksi vettä saatiin Korvauksena vesilaitoksen
Siivikkalan alueelle toimittamasta vedestä. Myöhemmin 1980-luvun lopulla
vesilaitos ryhtyi ostamaan pohjavettä kyseiseltä ottam olta.362

Taulukko 10.1
Tam pereen kaupungin vesilaitoksen pohjavedenottam ot ja pohjaveden suhteellinen osuus
keskim ääräisestä vuorokausikulutuksesta v. 1996
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Kuva 10.6
Kuva 10.7

(yllä) Julkujärven pohjavedenottamoon liittyvät siiviläputkikaivot rakenteilla (J. Koskinen).
(alla) Hyhkyn vuonna 1997 saneeratun pohjavedenottamon kemikalioliuossäiliöt (PJ).
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Pohjaveden desinfioimiseksi on vuosien varrella käytetty useita menetel
miä. Mustalammen pohjavedenottamolla käytettiin alunperin hypokloriit
tia, sen jälkeen pitkään kloorikaasua, kunnes palattiin takaisin hypokloriitin
käyttöön. Messukylässä oli samankaltainen käytäntö, mutta Julkujärvellä on
käytetty koko ajan hypokloriittia.363
Taulukossa 10.1 on esitetty kooste vesilaitoksen pohjavedenottamoista,
niiden rakentamis- ja käyttöajoista sekä pohjaveden suhteellisesta osuudesta.
Vuonna 1980 oman pohjaveden osuus oli 23 prosenttia ja vuonna 1996 jo yli
30 prosenttia.
Vuonna 1976 valmistui alustava tutkimus tekopohjaveden valmistamisek
si Pinsiönkankaalla. Tutkimuksen tilasivat Tampereen kaupunki ja kolme
naapurikuntaa. Hankkeessa mm. vertailtiin Ikaalisten reitin Mahnalanselältä
tai Näsijärven Kaiharinlahdesta johdettavan raakaveden soveltuvuutta teko
pohjaveden valmistamiseen.364 Vuonna 1993 valmistui puolestaan Suunnit
telukeskus Oy:n laatima ja kolmentoista kunnan yhteistyönä tilaama Tampereen-Valkeakosken seutujen vedenhankinnan yleissuunnitelma, jossa tutkit
tiin mahdollisuuksia lisätä pohjaveden ja tekopohjaveden käyttöä. Suunnitel
man mukaan Tampereen kaupunki siirtyisi asteittain hyödyntämään pelkäs
tään pohja- ja tekopohjavettä.365
Pohjaveden hyödyntämisen kannalta keskeistä on pohjavesialueiden suoje
lu. Suojeluun liittyi vuonna 1993 valmistunut silloisen Tampereen Vesi- ja
ympäristöpiirin laatima Ylöjärven harjun pohjavesialueen suojelusuunnitel
ma.366 Tämän perusteella on muun muassa ryhdytty tekemään tieluiskien
suojauksia pohjavesialueilla. Vastaavasti julkaistiin vuonna 1997 Tampereen
kaupungin ja Hämeen ympäristökeskuksen yhteistyönä tehty Tampereen
pohjavesialueiden suojelusuunnitelma, joka käsittää erityisesti Aakkulanharjun sekä Epilänharjun-Villilän pohjavesialueet. Suojelusuunnitelman tavoit
teena on pitää pohjaveden laatu hyvänä ja määrä riittävänä, jotta kantakau
pungin alueella olevia pohjavesivaroja voitaisiin käyttää tulevaisuudessakin
sekä normaali- että krnsiaikojen vedenhankintaan. Kaikista kolmesta kau
punkialueen pohjavedenottamosta otettava vesi imeytyy ainakin osaksi jär
vestä rantakerrostumien lävitse. Näiden järvien eli Kaukajärven, Näsijärven
ja Pyhäjärven veden laatu ja vesiensuojelu on siis tärkeää myös pohjaveden
käytön kannalta. Pohjavesialueet onkin syytä ottaa entistä paremmin huomi
oon maankäytön suunnittelussa eri tasoilla. 367
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11. Vesitorneilla painetta
ja käyttövarmuutta
Teksti: Tapio Katko______________________________________________________________________________

Kuva 11.3

Kaupin uusi (10 000 kuutiometriä) ja vanha vesisäiliö (2000 kuutiometriä) ylhäältä päin
kuvattuna 1960-luvulla (TMKA, Kauppila).
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Ensimmäinen vesilaitoksen ylävesisäiliö valmistui Pyynikin harjulle, pää
osin maan alle vuonna 1898. Säiliötä laajennettiin myöhemmin, ja se on van
hin käytössä oleva vesisäiliö maassamme. Kauppiin rakennettiin maanvaraiset, sylinterimuotoiset ylävesisäiliöt vuosina 1928 ja 1958. Näistä jälkim
mäinen on yksi maamme suurimpia vesisäiliöitä. Tesomalle, kaupungin län
siosaan ilmestyi ensimmäinen sienenmuotoinen vesitorni 1969.
Verkoston laajentuessa sienimäiset säiliöt tehtiin Peltolammille kaupungin
eteläosaan vuonna 1972, ja Itä-Tampereelle Hervantaan vuonna 1982. Kuu
den ylävesisäiliön kokonaistilavuus vastaa noin 45 prosenttia keskimääräi
sestä vuorokausikulutuksesta. Lisäksi on käytössä kuusi alavesisäiliötä jayhdeksän paineenkorotuspumppaamoa._______________________________
Ensimmäinen ylävesisäiliö rakennettiin Ilomäelle eli Pyynikille, ja se val
mistui osana korkeapaineista ylävesilaitosta vuonna 1898. Tämä maan alla si
jaitseva ylävesisäiliö on käytössä sata vuotta myöhemmin ja se lieneekin alal
laan maamme vanhin käytössä oleva ylävesisäiliö (luku 4). Vesisäiliötä puh
distettiin säännöllisin välein. Vuonna 1928 oli säiliössä suuri vuoto.368 Säili
ön toisenpuolen pohja repeytyi ja siitä valui vettä noin 1000 kuutiometriä
kahden viikon ajan. Vika säiliöstä löydettiin vasta sen jälkeen, kun koko ver
kosto oli tutkittu.369
Vuohenojalle suunnitellun pohjavesilaitoksen yhteydessä esitti työttö
myyslautakunta vuonna 1918 ennen kansalaissodan syttymistä, että ylävesisäiliö rakennettaisiin Kalevankankaalle ns. hätäaputyönä. Vesijohtokomitea
piti säiliötä tarpeellisena, mutta ei katsonut sen soveltuvan hätäaputyöksi. Li
säksi vesijohtokomitea edellytti, että vastaisuudessa rakennettaisiin ylävesi
säiliö myös Tammelan pohjoisosaan.370
Ensimmäinen maanpäälle sijoitettu ylävesisäiliö rakennettiin osana Kau
pinojan pinta vedenottamoa (luku 8). Vesisäiliön rakennustyöt (kuva 11.1)
aloitettiin yhdessä pumppu- ja suodatusaseman kanssa toukokuussa 1927.
Vesisäiliö otettiin heti valmistuttuaan käyttöön, jolloin säiliöön johdettiin
vesi aluksi vanhalta laitokselta, kunnes uusi pumppuasema valmistui marras
kuussa 1928.371 Vuonna 1937-38 laajennettiin Pyynikin maanalaista ylävesisäiliötä (kuva 11.2) siten, että sen kokonaistilavuudeksi tuli 3200 kuutiomet
riä.372 Näin laitoksen ylävesisäiliöiden kokonaistilavuudeksi tuli 5200 kuu
tiometriä, joka tuossa vaiheessa vastasi noin kahta kolmasosaa keskimääräi
sestä vuorokausikulutuksesta.373
Yksi erikoisimpia ylävesisäiliöitä Tampereen tienoilla on luultavasti ollut
Pispalan vesiosuuskunnan Pispalanharjulle rakentama kaksiosainen säiliö.
Vesi pumpattiin ensin säiliön ylempään osaan, ja sieltä se valui alempana ole
vaan erilliseen osaan (luku 5).
Vuosina 1957-59 rakennettiin Kaupinojan läheiselle kalliolle uusi maanvarainen vesisäiliö, tilavuudeltaan peräti 10 000 kuutiometriä. Säiliön tilavuus
oli viisinkertainen verrattuna aiempaan säiliöön, joka toki jäi myös käyttöön.
Tämä uusi säiliö onkin yksi suurimmista maassamme rakennetuista vesisäili
öistä. Uuden säiliön yhteyteen sijoitettiin näköalatasanne ja tähtitorni (kuva
11.3) sekä tilat pientä kahviota varten.374 Uusi säiliö otettiin käyttöön vuon
na 1960. Molempien Kaupin säiliöiden alakertaa on käytetty vesilaitoksen ja
muidenkin laitosten varastotiloina. Pyynikin pääosin maanalaisen säiliön laa
jentamista suunniteltiin 1960-luvulla aina 8000 kuutiometriin saakka.
Hanketta ei kuitenkaan toteutettu.
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Taulukko 11.1
Tampereen kaupungin y lä -ja alavesisäiliöt

*
Ylöjärvi, korvattu vanha säiliö
**
v. 1996
Lähde:
TKVL TK 1972, toimintakertomukset ko. vuosilta.

Kuva 11.1
Kuva 11.2

Säiliö/
tvvppi
Y lävesisäiliöt
Pyynikki I
Pyynikki II
K aupin vanha
Kaupin uusi
Tesom a
Peltolam mi
H ervanta
Yht.
Alavesisäiliöt
Kaupinoja
M essukylä
Rusko
Metsäkylä*
Polso
Kämm enniem i
Yht.

K äyttöön
otto vuo si

Tilavu
H
»H*

1898
1938
1928
1958
1969
1972
1982

800
2400
2000
10000
5000
2000
1000
23200

1958
1967
1974
1994
1976
1976

720
650
2980
350
540
90
5330

(oik.) Kaupin vedenottamoon liittyvä, tiiliverhottu 2000 kuutiometrin ylävesisäiliö rakenteilla
vuonna 1927 (TSKA ).
(vas.) Pyynikin vesisäiliön laajennus työmaa 10.12.1937 (TMKA).
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Tesoman ylävesisäiliö rakennettiin vuoden 1969 aikana Käräjäkukkulalle,
paikalle, joka on aikanaan ollut tunnettu käräjien pitopaikka.376 Säiliössä on
suhteellisen matala jaikaosa ja niinpä varsinaisen säiliöosan muottirakenteet
tehtiin maanvaraisiksi. Säiliöosan muottiin eli verhokartioon jätettiin aukko
rakentamisen ajaksi (kuva 11.4a). Säiliön (kuva 11.4 b) ylin vedenpinta tuli
tasolle +174 eli 21 metriä korkeammalle kuin Kaupin ja Pyynikin säiliöis
sä.377
Kaupungin asuntoalueiden ja vesijohtoverkoston laajetessa ryhdyttiin ra
kentamaan vesisäiliötä kaupungin eteläosaan Peltolammille (kuva 11.5a, b,
c), jonne 2000 kuutiometrin säiliö valmistui vuonna 1972.378 Säiliön verhokartio tehtiin elementeistä.
Syksyllä 1981 aloitettiin Hervannan 1000 kuutiometrin ylävesisäiliön ra
kennustekniset työt, jolloin valettiin perustukset ja tehtiin varren liukuvalu
(kuva 11.6a). Työtä jatkettiin seuraavana keväänä siten, että julkisivuelemen
tit asennettiin kesäkuussa 1982, ja säiliökartio valettiin heinäkuussa 1982.
Säiliö otettiin koekäyttöön joulukuussa 1982, ja rakennus valmistui tammi
kuussa 1983 (kuva 11.6b). Rakennustekniset työt toteutti Tampereen kau
pungin talonrakennusosasto omana työnään. Säiliön rakenteellisesta suunni
tellusta tehtiin puolestaan diplomityö, jossa tarkasteltiin erityisesti tällaiseen
tornimaiseen rakenteeseen kohdistuvia tuulikuormia.379
Kuvassa 11.7 on kooste vesilaitoksen ylävesisäiliöistä ja niiden poikkileik
kauksista, kellarista sylintereihin ja eri muotoisiin sieniin. Taulukkoon 11.1
on koottu keskeisiä tietoja vesilaitoksen ylä- ja alavesisäiliöistä, niiden käyttöönottovuosista ja tilavuuksista. Vuonna 1996 oli ylävesisäiliöiden ohella
käytössä kuusi alavesisäiliötä ja yhdeksän paineenkorotuspumppaamoa (tau
lukko 11.2).
Vuonna 1996 jakaantui kaupungin vesijohtoverkko Polsoa ja Kämmenniemetä lukuunottamatta kahdeksaan painepiiriin. Ylävesipintojen tai ohjeellis
ten painetavoitteiden perusteella keskusta ja Pyynikki ovat lähes samalla painetasolla ( + 154 ja +153), ja vastaavasti Tesoman, Peltolammin, Aitolah
den, Holvastin ja Pispalan piirit painetasolla +174. Hallilan painetaso on
+ 184, kun korkein paine on Hervannassa tasolla +200. Keskustan painepii
riin vettä pumppasivat Ruskon vedenkäsittelylaitos ja Messukylän pohjave
denottamo. Keskustan painepiiristä vettä pumpattiin Peltolammin, Hervan
nan, Hallilan, Aitolahden ja Holvastin painepiireihin sekä tarvittaessa lisävettä Pyynikin ja Tesoman painepiireihin. Pyynikin painepiiristä pumpattiin
vettä myös Pispalan painepiiriin.380
Karkeasti voidaan todeta, että kaupungin länsiosat sekä Messukylän-Veh
maisten alue saavat pohjavettä. Kaupungin eteläosat ja pääosa keskusta-alu
eesta saavat puolestaan pintavettä. Joillakin alueilla, kuten keskustassa saa
daan sekä ponja- että pintavettä kulutustilanteen mukaan.
Kokonaisuutena voidaan todeta, että ylävesisäiliöt joko maanalaisena ja
maanvaraisena rakenteena tai useimmissa tapauksessa vesitorneina antavat
vesilaitokselle toimintavarmuutta. Samalla säiliöt ovat osa kaupunkimaise
maa, ja eri vuosikymmenien vesitornit edustavat kukin oman aikansa raken
tamista. Huomattava kuitenkin on, että alasäiliöillä ja nykyaikaisilla, taajuusmuuttajilla varustetuilla paineenkorostuspumppaamoilla voidaan ainakin
osittain korvata varsinaiset ylävesisäiliöt tai käyttää molempia järjestelmiä
toisiinsa kytkettynä, kuten Tampereella.
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Kuva 11.4a
Kuva 11.4b

(yllä) Tesoman vesisäiliötyömaa vuonna 1969. Kuvassa näkyy verhokartion työaikainen aukko.
(alla) Tesoman 5 000 kuutiometrin ylävesisäiliö ( TKVL).
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Kuva 11.5a
Kuva 11.5b

(yllä) Peltolammin vesisäiliö rakenteilla vuonna 1972. Elementit kannatettiin
halkaisijaltaan 25 mm teräksillä huipusta käsin.
(alla) Peltolammin vesisäiliö rakenteilla vuonna 1972; elementtien muodostama
verhokartio sulkeutumassa (TKVL).
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Kuva 11.5c

Peltolammin vesisäiliö rakenteilla vuonna 1972; verhokartion eristystä asennetaan (TKVL).

Taulukko 11.2
Tampereen kaupungin vesilaitoksen paineenkorotuspum ppaam ot

Pumppaamo
Koivistonkylä
Satakunnankatu
Pohjanmaantie
Holvasti
Hervanta
Aitolahti
Pispala
Rusko-Hervanta
H allila (länsi/itä)
Yht.
*
v. 1996

Käyttöön
otto vuo si
1961
1961
1971
1971
1971
1977
1978
1978
1990Î91Ï

Tuotto
1000 m 3/a *
470
1700
580
180
120
460
50
1530
140
5220

Lähde:
TKVL TK 1977,-78, -96.
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Kuva 11.6 a
Kuva 11.6b

(yllä) Hervannan 1000 kuutiometrin ylävesisäiliön j aikaosan liukuvalu vuonna 1982
(A. Nieminen).
(alla) Hervannan 1000 kuutiometrin ylävesisäiliö kesällä 1997 (TK).
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Kuva 11.7

Tampereen kaupungin vesilaitoksen ylävesisäiliöt ja niiden poikkileikkaukset: a) Pyynikin
“kellari” b) Kaupin vanha “kruunu” c) Kaupin uusi “kiekko” d) Tesoman “limanuljaska”
e) Peltolammin “kehnäsieni” ja f) Hervannan “sappivalmuska”, (koonnut: L. Vuori,
nimitykset TK teoksesta Korhonen 1981).
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12. Vesilaitoksen verstas
Teksti: Petri Juuti

Vesilaitoksen korjauspaja
V 1925

-

1926

..

Kuva 12.1

Vesilaitoksen korjauspaja vanhan turbiinilaitoksen vinttikerroksessa myöhemmän
sähkölaitoksen paikalla Tammerkosken rannalla. Seisomassa vuonna 1914 otetussa kuvassa
putkimestari A. Säilä, vieressä V Sirén, M. Pöntynen, H . Jokinen, kierresorkka kädessä
A.H.Jokinen, etualalla E.Nieminen (TKVL).
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Korjauspaja sijaitsi vesilaitoksen alkuvuodet Erkkilänsillan pielessä, jossa
kaupungin varasto tuolloin oli. Sieltä korjauspaja siirtyi Kaivokatu 30:een,
silloisen Kauppisen talon alakertaan. Pajan pinta-ala vain n. 30 m2. Täältä
muutettiin Sähkölaitoksen tontilla sijainneeseen vuonna 1898 valmistuneen
pumppuaseman vinttiin. Vuonna 1929 korjauspaja siirtyi muun vesilaitok
sen myötä Frenckellin tehdasalueen suojiin, jossa sillä oli aikaisempaan ver
rattuna hyvät työtilat sekä koneistus. Vesilaitoksen kukin työala oli eri huoneistossa, ja henkilökunnan määrä kasvoi alun viidestä miehestä nopeasti.383
Teknikko Olavi Saarinen tuli vesilaitoksenpalvelukseen vuoden 1949 kesä
kuussa. Kun Saarinen tuli vesilaitokselle töihin vesijohtomestari Kalle Salo
sen alaisuuteen, oli laitoksella töissä yhteensä 31 miestä. Tällöin laitoksen
ylin johto kuului kaupungininsinöörille. Salosen kuoltua valitsi yleisten töi
den lautakunta uudeksi vesijohtomestariksi rakennusmestari-koneteknikko
Paavo Lekbergin. Virkaa täytettäessä väliaikaisena vesijohtomestarina toimi
Erkki Raittinen, joka määräsi Saarisen korjauspajamestariksi.
Vesilaitoksen korjauspajalla tehtiin mitä moninaisimpia kaupungin korja
ustöitä, ei vain vesilaitoksen töitä. Saarinen kertookin, että jopa suurimman
osan korjaamon töistä muodostivat muut työt. Vesilaitoksella oli myös paja,
jossa oli takomista varten ilmavasara.
Ehkä näkyvin korjaamon aikaansaannos oli kaupungin vaakunan pintatyöt
kaupunginarkkitehdin vaatimusten mukaisesti. Kun vaakuna oli saatu arkki
tehdin vaatimusten mukaisesti käsiteltyä, ei urakka ollut lopussa: vesilaitok
sen korjauspaja sai myös tehtäväkseen vaakunan kiinnittämisen kaupungin
talon päätyseinään Puutarhakadun puolelle. Siellä vuonna 1957 valmistettu
vaakuna (kuva 12.4) on yhä paikallaan, mutta kuinka kauan?
Olavi Saarinen kertoi vaakunan kiinnityksen olleen vaativa operaatio. Suu
rikokoinen vaakuna vedettiin vinsseillä ylös ja kiinnitettiin haarukkapulteilla
seinään. Kiinnitystä oli seuraamassa apulaiskaupunginjohtaja Vartola, joka
kysyi miehiltä, että pysyykö vaakuna varmasti seinällä. Saarinen vastasi, että
näin luulemme. Vartola vaati varmaa vastausta: ”En kysynyt, luuletteko te,
vaan kysyin, että pysyykö se”. Tähän Saarinen vastasi, että ”Kyllä pysyy!, ja
seinällä vaakuna on kestänyt. Saarista vain askarrutti haastattelupäivänä pult
tien kestävyys, sillä ne ovat tavallista eikä ruostumatonta terästä...384
Korjauspajalla valmistettiin monia muitakin näkyviä kaupungin tarvekalu
ja, mm. Ratinan stadionin kellot. Työt kelpasivat myös kuninkaallisille. Kun
Ruotsin prinssi Bertil oli tulossa vierailulle, haluttiin tunnetulle tupakoitsijal
le valmistaa hänen arvoisensa tuhkakuppi kaupungintalon hissiin. Tuhka
kuppi tehtiin pronssin ja messingin sekoituksesta, ja prinssi myös käytti sitä
vierailunsa aikana.
Erilaisella tavalla vaativia olivat työt, joita kaupunginsairaala teetti verstaal
la. Sairaalalle tehtiin mm. monenlaisia hoitopöytiä ja hyllyköitä ruostumat
tomasta teräksestä sekä erilaisia kulhoja ja astioita. Kerran sairaalalla tarvit
tiin taas uutta laitetta, jota ei silloin saatu muualta hankittua. Ylilääkäri Saa
renmaa pyysi Saarisen seuraamaan leikkausta, jonka kuluessa lääkäri näyttäi
si, missä vaiheessa uutta instrumenttia tarvittaisiin. Hoitajat kyselivät Saari
selta, heikottaako tätä veren näkeminen. Tähän Saarisen oli helppo vastata,
että ei heikota, sillä Saarenmaa oli leikannut hänet useamman kerran. Sotave
teraani ei muutenkaan helposti kauhistunut. Leikkaus alkoi, ja leikattavalta
naiselta avattiin rintakehä ja halkaistiin rintalasta. Tällöin lääkäri Saarenmaa
osoitti Saariselle avattua rintalastaa ja kaikkia instrumentteja, jotka kapeaksi
jäävästä aukosta olisi lääkärin käsien lisäksi mahduttava. Tarvittiin siis levitin.
Piirrosten mukaan sitten valmistettiin rintakehän levitin, joka oli pitkään
käytössä sairaalassa.
Verstas tunnettiin paitsi monipuolisista taidoistaan, myös joustavuudes
taan: jos työllä oli kiire, tehtiin se heti, eikä sitä jätetty odottamaan ensin saauneiden töiden valmistumista. Varsinkin vahingon sattuessa oli erilaisilla
orjaustöillä tietysti kiire, eikä niitä haluttu lykätä myöhemmäksi.
Vesilaitoksen käyttöön valmistettiin monia laitteita ja työkaluja. Pitkään
johtaja Matti Murron aikana käytössä olleet jykevät palopostit olivat pajan
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työtä: ne valettiin talon ulkopuolella Mallissa ja Valussa, mutta työstettiin
verstaalla. Kaikki kansi-, väli- ja jalkaosien koneistus tapahtui vesilaitoksen
verstaalla, kuten myös palopostin sisärakenteiden koneistus ja osittainen val
mistus. Nämä Tommi Pyyn piirtämät palopostit olivatkin ainoa malli, jonka
Murto suostui hyväksymään.
Laitoksella käytettiin 1960-70-luvuilla Valmetin valmistamia vesimittareita, jotka sitten huollettiin ja tarvittaessa korjattiin korjauspajalla.385
Vuonna 1958 vesilaitoksella oli jo 85 miestä; lisäksi oli kaksi insinööriä,
kuusi työnjohtajaa, piirtäjä sekä toimisto. Korjauspajan ts. silloisen käyttöosaston korjaamon eli työpajan ensisijainen tehtävä oli 1960-luvulla varmis
taa vedenvalmistuksessa välttämättömien pumppujen, kemikaalien syöttö- ja
erilaisten valvontalaitteiden moitteeton toiminta. Lisäksi työtehtäviin kuu
lui raakavesialtaan, eli Näsijärven vesinäytteiden haku. Sen tehtäväkseen saa
neille miehille työ tiesi melko pitkiä soutu- ja pulkanvetomatkoja Näsijärvellä. Työpajan miehet toimivat myös vedenpuhdistuslaitosten henkilöstön loma- ynnä muina sijaisina.
Oma verstas oli välttämätön määrättyjen omien tuotteiden valmistuksessa.
Avainj atkot, kaikenlaiset tukiraudat, palopostit, laippaosien reijitykset, korjaustilanteissa venttiilien pintellien sorvaus jne. olivat töitä, jotka oli kaikki
tehtävä itse ja nopeasti. Mm. lyijyn paloiteleminen sulatuspadan kokoon oli
melkoinen työllistäjä. Lyijyä kului vuodessa noin 20000 kiloa. Yksi harkko

Kuva 12.2

Verstas 1950-luvulla, edessä U.Leponiemi, O.Kankainen, H.Jokinen, S.Pulli, P.Kaitila,
M.Allén ja O.Saarinen (TKVL).
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painoi n. 45 kiloa, joka täytyi pätkiä 6-7 palaan, jotta pala mahtuisi lyijypataan. Varsinaiseen vesihuoltoon kuuluvan toiminnan lisäksi korjaamo palveli
monipuolisesti työpäjamestari, teknikko Olavi Saarisen johdolla kaupungin
muita laitoksia. Tehtävät vaihtelivat aina koulukeittolan teräs vispilän ja päi
väkodin yöastian korjaamisesta eläintarhan apinahäkin paikkaamiseen ja ka
tuosaston suoja-aidan tekemiseen. Paljon tehtiin myös eri laitosten koneiden
ja kojeiden huolto- ja korjaustöitä. Jos korjattavaksi sattui niin vanha kone,
ettei siihen löytynyt varaosia, tehtiin sopiva osa vesilaitoksen korjaamolla.386
Korjauspajan yhteydessä toimi omana yksikkönään mittarikorjaamo. Asi
akkaille vuokrattujen vedenkulutusmittareiden kunnossapito ja huolto kuu
lui osaston mittarikorjaamolle, ja mittareiden lukeminen osaston mittaritoimistolle. Vesimittarikorjaamossa 1950-luvulla työskennellyt Kari Koivunen
(s.-1943) muistelee:
- Vuoteen 1961 asti olin vesimittarikorjaamotouhuissa, vesimittarikorjaamo oli ihan oma yksikkönsä, oma huoneensa, meitä oli siellä kolme vesimittarikorjaajaa ja yksi vesimittarivaihtaja. Alkujaan tehtiin varaosatkin mittarei
hin sorvilla ja jyrsinkoneella hammaspyörien aihiot ja sorvilla siitä sitten
eteenpäin - niitä ei paljonkaan saanu valmiina. Siilon tehtiin aivan kaik
ki... sairaaloihin kalusteet, ne oli leikkauksenkin aikana kattomassa millaisia
työvälineitä lääkärit tarttis.
-Vesimittarikorjaamon yhteydessä vesimittarin lukijana oli tämmöinen
kun Mattilan Eero. Sillä oli semmoinen tapa, että se oli kova tekemään esityk
siä ja alotteita ja Kaupin uus säiliö oli just valmistuma (vuonna 1959) ja Holvasti rupes saamaan vettä, mut siellä ei aina vesi piisannu, aina ei paine riittäny sinne Holvastin mäkeen ylös...niin se toi terveiset Holvastin kaupungin
osan asukkailta oikein lapulla, että “omasta ja Holvastin kaupunginosan
asukkaiden puolesta teen esityksen, että Kaupin säiliö korotetaan 2-3 metriä,
että Holvastikin saisi vettä“387
- Nythän on lukijatkin eri tavalla, luetaan vaan kerran, ennen luettiin 4 ker
taa vuodessa ja teollisuuslaitoksetkin luettiin kerran kuussa.388
Vesilaitoksella oli varsin paljon sukulaisia töissä. Koivusellakin oli sukulai
sia vesilaitoksella:
-Käytiin 1950 kattomassa pikkupoikana kun Mustanlammen pumppaamoo rakennettiin kun siellä oli se sukeltaja iso kypärä päässä. Meillä oli perhetuttavana Alenin Tuomo, Alenin rouva ja mun äiti oli työkaverit ja sitä kautta
ystävät ja Alenin Tuomo oli sit yliasentajana putkilinjoissa sen kautta pääsi
Lasse (Kari Koivusen veli) sit kaupungille ja sitten mä. ”Ei kenestäkään mes
tarista voi puhua mitään pahaa kun kaikKi on veljiä ja serkkuja keskenään,
minä vain yksin!” totesi kerran algerialainen vesilaitoksen työntekijä leikil
lään.
Pispalan vesiosuuskunnalta vesilaitoksen korjauspajalle periytyivät huol
totehtävät Pispalassa tulivat tutuksi myös Koivuselle:
-Siilon huoltotouhussa oli toisena kesänä sellanen tehtävä kun asuin tuolla
Pispalassa, niin aina tulin aamulla lähteen kautta ja kävin sen käynnistämässä
ja illalla pysäyttämässä. Kun Wilénin Yrjö oli kesälomalla, niin tuurattiin sitä
käynnistystä ja pysäytystä.389
Lähdettä hoiti pitkään Kuuselan ”Jammu”, joka oli siirtynyt Pispalan vesi
osuuskunnalta vesilaitokselle. Kuuselan kanssa lähteellä työskentelivät myös
Unto Sorjonen sekä Simo Välisaari, joka tunsi Pispalan kuin omat taskun
sa.390
-Lähdettä oltiin aina putsaamassa ja ruoppaamassa - ruuhella kuljettiin siel
lä ja siihen kerättiin kaikki polkupyörät ja ämpärit ja muut rojut sieltä ja alus
kasvillisuutta kerättiin. Pari-kolme kertaa olin mukana myös säiliön pesussa
Pispalan harjulla. Säiliön yläosa täytty ensin ja sitten alaosa ja yläosasta meni
vesi Ylä-Pispalaan ja alaosasta Ala-Pispalaan...Sinne mentiin luukusta toi
seen...säiliö oli ensin tehty ja sitten laajennettu lisäämällä aina kylkeen vähä
sen, sen takia pohjaratkaisu oli varmaan erikoinen.391
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-Lähteen vesi oli tosi hyvää asukkaiden mielestä. Kun säiliö sitten pestiin
niin kyllähän siellä oli toukkaa ja ötökkää ämpärikaupalla.
-Pispalassa oli alkuun aivan omat systeeminsä: vesimittarit oli rakennusten
kellareissa, tiskipöytien alla ja kaivoissa ja niiden paikat ja putkien reitit oli
merkitty rukseilla. Wileniltä, kun se oli jo eläkkeellä, käytiin aina kysymässä
neuvoo, et mistä löytyy venttiilit ja hyvin se muisti.392
Venttiilit olivat yleensä 1 V4 - IV2 -putkessa jonkin pensasaidan joukossa.
Venttiileitä oli yleensä harvassa. Kun Pispalan ’’Kalpeissa” (galvanoituja teräsputkia) tuli hämärä vaikeasti paikallistettava vuoto, etsi putken sijainnin
vaikka kuivalla paskamarjapensaan varvulla Antilan Taisto, meedio, jolla vitsa vääntyi ja paikalla oli niin putki kuin vuotokin!”. 393_________________
Korjauspaja Nekalassa__________________________________________
Saarisen siirryttyä laitoksen käyttömestariksi uuden työpajamestarin, tek
nikko Heikki Kauppisen toimesta muiden laitosten ja osastojen palvelu vähin
erin lopetettiin. 394
Vuonna 1980 korjauspaja siirrettiin Nekalaan. Vesilaitoksen väkeä muutos
ei alkuun miellyttänyt.
Kuva 12.3
Verstas n.vuonna 1951: koneenhoitaja A.Alenius, varastonhoitaja M.Alhoniemi (vas.ovella), mittarinkorjaajaoppilas M.Allén, vanhempi putkiasentaja T.Allén, työkaluvarastonhoitajaL.Hietaranta (7.oikealta), koneenhoitaja
T.Honkaniemi (takana oikealla), piippu suussa mittarinkorjaajien etumies A.H.Jokinen, putkimestari P.Kaitila (pilarin
vieressä), putkiasentaja O.Kankainen, koneasentaja T.Koivisto, vesimittaritoimiston hoitaja Y.Koskinen, autonkuljettaja
E.Lehtinen, käyttömestari P.Lekberg (oven edessä), sorvaaja U.Leponiemi (2.vas), koneasentaja E .Myllylä, koneenhoitaja
M.Nieminen, vanh.putkiasentaja L.Pentti, putkiasentajaoppilas J.Pulli (sorvilla oik.), putkimestari E.Raittinen (pilarin
edessä), korjaamon työnjohtaja O.Saarinen, koneenhoitaja E.Salminen, levyseppä L.ärcn (hitsilasit), putkiasentaja A.Vir
tanen, koneenhoitaja N.Virtanen ja sorvaaja VOsterman (4.oik.,silmälasit) (TKVL).
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- Oli aluksi vastustusta siitä, kun korjauspaja siirrettiin tänne Neka
laan...kun oltiin saatu olla ihan keskustassa, niin se oli vähän kun isku vyön
alle kun jouduttiin tänne, mutta kummasti se aika on täälläkin menny.395
Korjauspaja on edelleen 1990-luvullakin omana yksikkönään Nekalassa.
Muutoksia on tapahtunut entiseen verrattuna
- Tää on nytten vesilaitoksen työpaja ..., kyllä jonkin verran tilaustöitäkin
tehdään, kuitenkin huomattavasti vähemmän kuin ennen vanhaan.396
Korjauspaja oli varsin värikäs paikka osin sen moninaisten tehtäviensä ta
kia, mutta myös siellä työskennelleiden henkilöiden ansiosta. Seuraavassa
muutama korjauspajan vaikuttaja eri ajoilta.

Kuva 12.4

Kaupungin vaakuna alkaa valmistua. Kuva Malli ja Valu -konepajasta (TSKA).
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A. H . Jokinen__________________________________________________
A.H. Jokinen ansioitui vesilaitoksen vanhan historian kokoajana. Hänen
muistitietonsa mukaan koottiin mm. gravitaatiovesijohdon putkikartta ja
paljon muuta. Jaakko Koski ennätti tutustua Jokiseen:
-Oli värikäs tyyppi, mää oon vaihtanu sen kans vesimittaria lukemattomia
kerto ja... oltiin tossa Tampereen teurastamolla vaihtamassa vesimittaria,
mentiin sikalat ja teurassaüt ja tultiin sit siihen jossa oli sellaset nahkaovet
vaan ja mä aukaisin oven ja saakuranmoinen löyhkä, haju ja semmonen kär
pästen kuhina... ja mää vilkasin ja käännyin takasin ja Jokinen kysäs: “M ihka
sää jäit?“ Eihän sitä sitten muu auttanut kun kävellä perässä. Sitten Jokinen
totes: “ Noo, mää aattelin, että ethän sinä mies olekaan.“
-Jokinen oli sellainen suoraluontoinen mies, mittarikorjaaja silloin, putki
asentajana ollu, koko Petsamossa asujaimiston edustaja, vanhan kansan mies,
eräänlainen vesilaitoksen sielu. Sillä oli mahrottoman iso käsi ja se heilui aina
lennokkaasti...”

Kuva 12.5

Korjauspaja Frenckellissä 1970-luvulla, etualalla vasemmalla kartoittaja Rauno
Ruoko (TKVL).

173.

Petri Juuti &

Tapio Katko

Käyttömestari Olavi Saarinen____________________________________

Pauli Sirén
S. 1945, vesilaitokselle 1964, varastonhoita
ja. Sirén on järjestänyt m onet matkat ja tilai
suudet sekä kerännyt ansiokkaasti laitoksen
historiaan liittyvää aineistoa, mm. m onet tä 
m än teoksen kuvista löytyivät hänen kauttaan.
H änen kauttaan kirjan sivuille on päätynyt
myös m onta tarinaa.
-Mä olin suutarin hommissa ja sit m enin ar
meijaan, jonka jälkeen tulin vesilaitokselle lo
kakuussa 1964 Saarisen Olavin kirjoille, m yö
hemm in Koskisen Jaakolle.

Olavi Saarinen, s. 1915, tuli vesilaitoksen palvelukseen vuoden 1949 kesä
kuussa. Aikaisemmin Saarinen oli toiminut mm. konepajateknikkona Tam
pellalla. TEKU:n hän kävi työn ohella Tampereella ja valmistui teknikoksi.
Kaupungin palveluksessa sattui yhtä ja toista - suuressa talossa kun oltiin.
Eräänä päivänä Saarista pyydettiin puhelimeen. Kun hän oli jonkin aikaa
kuunnellut puhelua, varmistui, että puhuttiin väärälle miehelle. Asia nimit
täin koski sellaisen kokouksen pöytäkirjaa, jossa Saarinen ei varmasti itse ol
lut ollut läsnä. Soittaja oli pankinjohtaja Nikander, joka ihmetteli kovasti,
kun Saarinen väitti asiaa vieraaksi. ”N o onkos se Saarinen?”, kysyi pankkiiri.
’’Kyllä on”, kuului vastaus. ’’Onkos se Tampereen kaupungilla?” kuului jatko
kysymys ja vastaus oli edelleenkin ’’Kyllä on”. Sitten selvisikin ketä Saarista
oli tavoiteltu: ”No onko se tuomari Saarinen?”, joka oli kaupungin lakimiehiä. ’’Kyllä tämä on lähinnä viemäri-Saarinen”, kuului vastaus.
Saarisesta tuli myöhemmin käyttömestari. Käyttömestari oli siihen aikaan
’’iso tappi”, jonka tehtävään kuuluivat kaikki hankinnat sekä vedenpuhdistuslaitokset, jotka olivat juuri siirtymävaiheessa kauko-ohjaukseen. Käyttömestarin piti myös solmia sopimuksia ja järjestää kuljetuksia. Näin Saarinen
itse muistelee ylennystä:
-Käyttömestarin tehtävät olivat minulle melko lailla vieraita. Olin kyllä
tuurannut käyttömestari Lekbergin lomat, mutta koko tehtävä tuntui liian
vastuulliselta minulle. Kun asiaa tiedusteltiin minulta, yritin selittää, että olen
jonkinlainen konepajateknikko kun olen palvellut Varkauden Konepajassa
sekä myös Valmetin lentokonetehtaalla. En ole sellainen vesilaitosteknikko,
jollaista ymmärsin tehtävän vaativan. Laitoin sitten kuitenkin hakupaperit si
sään. Sain sitten yleisten töiden lautakunnan kaikkien jäsenten äänet. Niin
minusta tuli vesilaitoksen käyttömestari. Edeltäjäni Paavo Lekbergin jäädes
sä eläkkeelle, hän luovutustilaisuudessa sanoi minulle: ’’Pidä lippu korkeal
la”.397

-Porissa ja Turussa ollaan käyty - ja Jyväsky
lässä: oltiin vesitornin lattialla superlonipatjoilla - siinä oli meidän hotelli...M utta haus
kaa oli.
-Koskisen Yrjö täytti 50 vuotta ja hän oli
aina sanonu, että hän ei sitte mitään kelloo ha
lua vaan hevosen. Yrjölle vietiin sitten se hevo
nen Näsilinnan kadulle kerrostalon eteen, oli
kyllä hyvä tilanne kun vesilaitoksen väkee keräänty siihen seisoskelemaan ja ihmiset katto,
että m itähän kohta tapahtuu ja siihen kerty sit
ten sakkia pilvin pimein, ihan vierasta poruk
kaa ja se hevosen kuljetusauto tuli sitten paikal
le ja m entiin hakemaan sitten Yrjöä sisältä ja
Yrjö kun avas ulko-oven hevonen hirnahti ko
valla äänellä kuin tilauksesta. Kyllä oli Yrjö
ihan silmät ymmyrkäisinä.
-Olihan siinä kalakilpailujen järjestämisessä
aina hommaa, kerjätä palkinnot ja miettiä m i
ten sinne m ennään ja raahata kavereita sieltä
pois...Se oli sitä 60-70-luvun vaihdetta. M yö
hemm in siirryttiin om iin kuljetuksiin, joten
viihdepuolikin alkoi laantua.
-Pyysipä kerran asentaja -60-luvulla autokuskilta, T o -to-toisitko meille ko-ko-kolmijalan?" Siihen Niemen Kari vastasi tyynesti, "En
mää yhtä jalkaa olis tuonutkaan."
-Sirénin Pauli, meiän varastomies oli paras
opettaja, että kun tuli uusia osia, Pauli sano
kuinka ne hoidetaan (Sollo 1.10.97)

3 9 7 S a a rin e n ja K o sk in e n 1997.
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13. Parempaa vettä
Roineesta
Teksti: Tapio Katko______________________________________________________________________________

Kuva 13.2b

Roineen raakavedenpumppaamon puinen imujohto valmisteilla vuonna 1972.
Vas. Kaj Westerholm insinööritoimisto Vesi-Hydrosta, oik. Vesilaitoksen käyttöinsinööri
Erkki Railio (TKVL).
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Sulfiittiselluloosatehtaan jätevesien vuoksi Näsijärven veden laatu heikkeni
jatkuvasti 1960-luvun taitteeseen tultaessa. Längelmäveden vesistöön kuu
luva Roine valittiin uudeksi vedenottopaikaksi hyvän raakaveden laadun ja
myös suunnitellun kaupungin kaakkoisalueen kasvun vuoksi. Hankkeen yh
teydessä rakennettiin päävesijohtoja 14 kilometriä.
Tavanomaiseen kemialliseen käsittelyyn perustuva vedenkäsittelylaitos val
mistui Ruskoon vuonna 1972, ja vuonna 1989 laitoksen toimintaa tehostet
tiin flotaatiolla ja aktiivihiilisuodatuksella. Vuotta 2000 lähestyttäessä pyritään vedenkäsittelyä tehostamaan entistä paremmilla menetelmillä._______

Matti Vaahtera
Synt. 1942, kemistiteknikko
1968, Tampellan kehitys- ja tutki
musosasto 1968-71, Viemärilai
toksen palvelukseen vuodesta
1972, yhteisesti vesi- ja viemäri
laitoksella 1978-89, Vesilaitok
sena 1989- Tulin alkujaan viemärilaitok
sen puolelle töihin vuonna 1972,
jolloin valmistui Viinikanlahden
j ätevedenpuhdis tam o.
- Ruskossa me pyrimme aja
maan vedenkäsittelylaitosta mah
dollisimman tasaisesti, ja m uu
tamme pumppauksia varsin har
voin. ...Normaalisti pienennetään
pumppausta perjantaiehtoona ja
suurennetaan sunnuntaiehtoona
tai maanantaiaamuna.
- Yksittäisen kuluttajan vesilasku on jatkuva keskustelun aihe.
...Monikaan miespuolinen henki
lö ei tänä päivänä emmi, jos jano
tulee, että ottaisko tuopin kaljaa ja
naisihminen kun menee kaup
paan ja huomaa, että nailonit repes, että ostaisko uudet. ... Pitäisi
paremmin suhteuttaa, että mitä se
vesi maksaa muihin perheen m e
noihin verrattuna.

Vuonna 1962 valmistui jo edellisenä vuonna kenttätöiden osalta tehty Nä
sijärven veden laatututkimus, jonka tarkoituksena oli selvittää sulfiittiselluloosatehtaiden jätevesien vaikutusta Näsijärvessä ja mahdollisuutta käyttää
Näsijärveä jatkuvasti vedenottopaikkana. Tutkimus osoitti Näsijärven etelä
osan olevan sen verran sulfiittilipeän likaaman, että tuli selvittää mahdolli
suudet siirtää vedenhankinta puhtaampaan vesistöön.398 Tutkimus osoitti
muun muassa, että Lielahden tehtaan jäteliemi kerrostui talven aikana Näsi
järven eteläosan pohjalle ja sai aikaan sen, että vesimassa Tampereen edustalla
oli noin 15 metrin syvyydestä alkaen täysin hapetonta, mätänemistilassa ja
voimakkaasti rikkivedyltä haisevaa. Vaikein tilanne vedenkäsittelyn kannalta
oli vuosi 1960, jolloin Näsijärven päällysvedessä mitatut, kemiallista hapen
kulutusta kuvaavat kaliumpermanganaattiarvot olivat suurimmillaan. Vuon
na 1958 valmistuivat jäteliemen haihduttamot G.A. Serlachiuksen tehtaille
Mänttään ja vastaavasti vuonna 1960 Enqvist Oy: n tehtaille Lielahteen.
Haihduttamoista huolimatta Näsijärven alusvesi pilaantui talvisin niin, että
vasta syyskierto pystyi sekoittamaan veden pinnasta pohjaan tasalaatuisek
si.399
Vuonna 1962 kaupunginhallitus nimesi vedenhankintaa selvittämään toi
mikunnan, johon kuuluivat Hämeen (myöh. Kokemäenjoen vesistön) ve
siensuojeluyhdistyksen ensimmäinen toiminnanjohtaja Eero Kajosaari, toi
mitusjohtaja Matti Murto, ja diplomi-insinööri Aarne Ruohtula sekä Orvo
Leiniö, Pentti Lilja ja Pentti Suojanen.400 Seuraavana vuonna toimikunta eh
dotti, että kaupunki ryhtyisi hakemaan lupaa raakaveden ottamiseksi Vesijärvestä tai Roineesta.401
Limnologian professori Ryhänen Helsingistä painotti vesilaitoksen tilaa
massa lausunnossa muun muassa sitä, että Näsijärvi on luonnostaan yksi
maailman suurimmista polyhumoosisista järvistä ja sellaisenaankin tavan
mukaisilla alumiinisuoloilla vaikeasti puhdistettavissa.402 Ryhänen ehdotti
myös Lielahden sulfiittiselluloosatehtaan jätevesien johtamista Pyhäjär
veen.403 Vuonna 1964 piti vesilaitoksen päällikkö Matti Murto esitelmän ve
silaitoksen kehityksestä ja tulevaisuuden haasteista404. Silloisen näkemyksen
mukaan vedenkulutuksen arvioitiin lisääntyvän jyrkästi niin Tampereella
kuin muissakin Suomen kaupungeissa. Myöhemmin tämä ennuste tosin
osoittautui varsin virheelliseksi (kuva 13.1, luku 16).
Vuonna 1966 kaupunginvaltuusto oikeutti vesilaitoksen teettämään suun
nitelmat pohjaveden ottamiseksi Pinsiön alueelta Ylöjärven ja Hämeenkyrön
rajalta sekä veden ottamiseksi Roineesta.405 Seuraavana vuonna esittivät
Tampereen kaupunginhallitus, Kangasalan kunnanhallitus, Pirkanmaan
maakuntaliitto, Tampereen liikennealueen seutusuunnitteluliitto sekä Hä
meen vesiensuojeluyhdistys tie- ja vesirakennushallitukselle (TVH), että
tämä laatisi ensi tilassa yleissuunnitelman Pirkanmaan seudun käyttöveden
hankinnasta. TVH oli tuohon aikaan saanut valtioneuvostolta määräyksen
laatia suunnitelmia Etelä-Suomen asutuksen ja teollisuuden vedenhankinnan
turvaamiseksi, mutta Tampereen osalta hankkeen suunnittelu jäi paikallista
solle.406
398
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Suunnitelmien pohjalta jätettiin vesioikeudelle lupahakemus syksyllä
1969. Längelmäveden vesistöön kuuluva Roine valittiin vedenottopaikaksi
erityisesti kahdesta syystä: Näsijärveä huomattavasti paremman raakaveden
laadun sekä ns. Hervantasuunnitelman takia. Tuossa vaiheessa tämän Tampe
reen eteläisen satelliittikaupungin asukasluvuksi arvioitiin 40 000, kun se
1990-luvulla on noin 25 000. Hervannan liepeille suunniteltiin lisäksi laajoja
teollisuusalueita. Hervanta myös sijaitsi noin kahdeksan kilometrin päässä
Roineesta, eli lähempänä kuin Näsijärvi. Yhtenä etuna oli myös se, että vettä
voitiin tässä ratkaisussa pumpata verkkoon vanhoihin vedenottamoihin näh
den eri suunnalta.407
Välivaiheiden jälkeen vedenhankinnan suunnitelma muotoutui sellaiseksi,
että Roineen rantaan rakennettiin vain raakavedenpumppaamo (kuva 13.2),
josta vesi pumpattiin noin seitsemän kilometrin päähän Tampereen kaupun
gin ja Kangasalan rajalla sijaitsevalle Ruskon vedenkäsittelylaitokselle. Varsi
nainen päätös rakennustöiden aloittamisesta syntyi vuoden 1970 alkupuolel
la.408
Raakaveden tulojohto Roineesta pumppaamolle on 320 metriä pitkä, ja
sen läpimitta on 1,2 metriä. Imujohto on rakennettu puusta (kuva 13.2b).
Vesi otetaan tulo johtoon noin viiden metrin syvyydeltä ja johdon päässä on
siivilä. Johdon rakentamiseen liittyi myös hankaluuksia. Tulojohto rakennet
tiin jään päälle ja painotettiin betonipainoin. Putkeen tehty mutka aiheutti
putkea upotettaessa kiertymän ja osa liian lähelle toisiaan tehdyistä lankkujen
liitoksista avautui.409
Raakavesijohto Roineelta Ruskoon on seitsemän kilometriä pitkä ja sisä-

Kuva 13.1

Tampereen vesilaitoksen tuotto 1960-luvulla tehtyjen ennusteiden mukaan ja kokonaistuoton
tasaantuminen.

m3/d

100 000

60 000

20 000

1940

1950

1960
406
407
408
409

1970

A non 1967.
T K V L T K 1972.
T K V L T K 1972.
H a u m e 199 8 c.

1980

1990

2000

Petri Juuti &

177.

Tapio Katko
halkaisijaltaan 800 mm. Tästä johdosta on 5,3 km esijännitettyä, ruotsalaisvalmisteista Sentab-teräsbetoniputkea, ja loput 1,7 km bitumi-eristettyä ja
sisäpuolelta muhvihitsattua teräsputkea. Sentab-putket toimitettiin Ruotsis
ta saakka kuusi metriä pitkinä putkina ja teräsputket 12 metriä pitkinä rekkaautoilla. Ruskon vedenkäsittelylaitokselta rakennettiin puolestaan yhteensä
7,0 kilometrin pääsyöttöjohto, joka alkuosuudeltaan Viialan kaupungin
osaan saakka oli 800 mm bitumieristettyä teräsputkea ja loppuosaltaan 600
mm SG-valurautaputkea (kuva 13.3).410
Raakavesijohdon ja syöttöjohdon rakentamiseen liittyy seuraava tarina.
Putkiliitosten ja saumojen tariustamiseksi koko ns. Roineen linja tarkastettiin
putken sisältä päin ’’konttaamalla”. Mukana olivat myös akkukäyttöiset lam
put. Tätä konttaamista helpotti vanerilevystä tehty kelkka, jonka alle oli asen
nettu pyörät. Ensimmäisessä vaiheessa tarkistettiin raakavesijohto, ja työ
aloitettiin Ruskon laitokselta Roineen suuntaan. Tämän linjan tarkastivat
konttaamalla silloinen suunnitteluinsinööri Esko Haume ja jakeluinsinööri
Markku Leinonen. Toisessa vaiheessa kontattiin syöttöjohto Sotilaankadulta
Viialasta Ruskon laitokselle. Tässä vaiheessa insinööri Markku Leinonen
meni ensin, ja häntä seurasivat ruotsalaisyrityksen insinööri sekä hitsari. Vii
meisenä tuli vesilaitoksen putkiasentaja Hannu Rintakoski, joka tervasi tar
vittavat kohdat. Kun oltiin ahtaan tuntuisessa paikassa, Rintakoski lauleskeli
virttä “sua kohti Herrani”. 411
Ruskon vedenpuhdistuslaitoksen rakennustilavuus oli tällöin 28 000 kuu
tiometriä. Rakennustyöt (kuva 13.4) aloitettiin syksyllä 1970, ja hanke val
mistui suunnitelmien mukaisesti toukokuun lopussa 1972. Työllä oli kireä ai
kataulu, sillä kaupungin vanhojen vedenottamoiden tuotto ei olisi enää ää-

Kuva 13.2a

Roineen raakavedenpumppaamo rakenteilla vuonna 1971 (TKVL).

4 1 0 T K V L T K 1 9 7 3 ; R in ta k o sk i 1 9 9 8 .
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178.

Emomane vesitehras

Tampereen kaupungin vesilaiton
rimmilleenkään kuormitettuna riittänyt alkukesällä 1972. Keväällä ja syksyllä
1971 oli vesitilanne jo erittäin vaikea.412
Ruskon vedenkäsittelylaitoksella on kaksi päälinjaa, laskeutukseen perus
tuva vanhempi osa sekä notaatioon perustuva uudempi osa (kuva 13.5). Täs
sä yhteydessä prosessia kuvataan lähinnä syksyn 1997 tilanteen mukaan.413
KäsittelylaitoKsen ensimmäisessä vaiheessa vuonna 1972 valmistui vaakaselkeytykseen perustuva osa, jossa on neljä rinnakkaista selkeytysyksikköä. Vaakaselkeytys oli aikanaan varsin edistyksellistä tekniikkaa, sillä selkeytysaltaas
sa oli välipohja, ja näin voitiin tilaa käyttää vanhaa ratkaisua tehokkaammin.
Vedenkäsittelylaitoksen tulotornissa syötetään veteen hiilidioksidia, jonka
avulla saadaan kalkkia liukenemaan veteen tavallista enemmän. Toimenpi
teen tarkoituksena on nostaa veden alkaliniteettia eli puskurikapasiteettia
verkostoa uhkaavan korroosion estämiseksi. Vesilaitos otti järjestelmän käyt
töön vuonna 1980, yhtenä ensimmäisistä maamme vesilaitoksista (kuva
13.6).414
Vuonna 1989 lopussa valmistui vanhan vaakaselkeytyslaitoksen rinnalle
flotaatiolinja, jossa on kolme rinnakkaista yksikköä. Flotaatiossa johdetaan
altaiden pohjalle pienten suuttimien kautta paineenalaista vesi-ilmaseosta.
Paineesta vapautuneen vesi-ilmaseoksen ilmakuplat nostavat likahiukkaset
pintaan, josta ne poistetaan säännöllisin väliajoin (kuva 13.7). Flotaatioaltaat
tyhjennetään kerran kolmessa kuukaudessa. Yksikön normaali pintakuorma
on kuusi metriä tunnissa, eli menetelmä on vaakaselkeytystä tehokkaampi.
Flotaatioaltaiden pienempi rakennustilavuus säästää muun muassa lämmi
tyskustannuksia talviaikaan. Menetelmä ei myöskään näytä olevan kovin
herkkä lämpötilalle ja sen muutoksille. Sen sijaan vaakaselkeytys toimii pa
remmin kesällä kuin talvella.415

Kuva 13.3

Valurautaisten T-haarojen noutoa Roineen hanketta varten vuoden 1970 tienoilla.
Kuvassa P. Sirén (Suomi Valimo, Helsinki).

4 1 2 T K V L T K 1972.
4 1 3 V a a h te ra 1 9 9 7 .
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Petri Juuti &

179.

Tapio Katko
Puhdistusprosessin puolivälissä oleva väliallas tasoittaa virtaamia. Siinä
säädetään myös veden pH :ta (kuva 13.8), ja samalla veteen syötetään klooridioksidia 0,2 grammaa kuutiota kohti. Trihalometaanien osalta tämä on pal
jon parempi vaihtoehto kuin kloorin käyttö. Kunkin suodattimen poikkipinta-ala on 30 neliömetriä, ja suodattimessa on yhden metrin vahvuinen kerros
aktiivihiiltä. Alunperin suodatinmateriaalina on käytetty hiekkaa. Roineella
on havaittavissa hieman levien ym. aiheuttamia hajuhaittoja; alkukesästä joi
denkin mielestä on erotettavissa ruohoa muistuttavaa hajua ja loppukesästä
mudan hajua. Tämän vuoksi suodattimissa on ryhdytty Käyttämään aktiivihiiltä . Aktiivihiilimassa on käytössä kaksi-kolme vuotta, minkä jälkeen se re
generoidaan.416
Suodattimien huuhtelussa syötetään ensin paineilmaa noin 10 sekuntia ja
sen jälkeen vettä noin 10 minuuttia. Puhdistettuun veteen lisätään klooria si
ten, että ennen verkostoon pumppaamista tavoitearvona on 0,35 milligram
maa litrassa, kun jäännösarvon verkostossa tulee olla vähintään 0,1. Ruskon
vedenkäsittelylaitoksella huuhteluun ja vastaavaan käyttöön kuluu noin kaksi
prosenttia kokonaisvesimäärästä. Esimerkiksi flotaatioaltaiden pintasakka
poistetaan noin viiden tunnin välein. Pneumaattiset venttiilit ovat Vaahte
ran417 mukaan monessa suhteessa parempia kuin sähköiset, ja niitä käytetään
vielä runsaasti laitoksella (kuva 13.9).
Ruskon käsittelylaitoksella on varsin vähän henkilöstöä: yhdessä työvuo
rossa on kaksi varsinaista laitoksen käyttäjää, ja työ tehdään kolmivuorotyö
nä. Lisäksi on maanantaista perjantaihin yksi siivooja sekä laboratoriossa esi
mies, kaksi laboranttia ja yksi huoltomies. Arkiviikkojen osalle tulee laskuta
vasta riippuen siis 8-11 henkilöä koko laitosta kohti.
Ruskon vedenkäsittelylaitoksen yhteydessä on alusta lähtien toiminut
myös laboratorio. Vuosien 1972-73 vaihteessa aloitettiin kahden laborantin
ja laitoskemistin voimin sekä mikrobiologiset että kemialliset tutkimukset
Kuva 13.4

Ruskon vedenkäsittelylaitos rakenteilla vuonna 1971 (TSKA, Hietanen).

4 1 6 V a a h te ra 1997,
4 1 7 V a ah te ra 1997.
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(kuva 13.10). Laboratorion kemisti-insinöörinä toimi aluksi Kyösti Lempiö
ja myöhemmin Tapio Sippola, joka vuonna 1978 vesi- ja viemärilaitoksen
yhdistyessä siirtyi viemärilaitoksen laboratorioon. Vuonna 1989 laborato
riotiloja ja -laitteita uusittiin ja lisättiin. Tällöin hankittiin muun muassa
käänteismikroskooppi videointilaitteineen Roineen levänseurantaa varten.
Vuonna 1997 laboratorio tutki noin 6200 näytettä, joista tehtiin noin 25
000 määritystä. Näytteistä oli vajaa puolet laitoksen eri prosessivaiheista ja
loput putkistoon pumpattavasta vedestä, verkostosta, vedenottovesistöstä
sekä pohjavedenottamoilta. Laboratorio on ollut myös mukana useissa tutki
mushankkeissa. Vuonna 1995 hankittiin laboratorioon orgaanisen hiilen
määrittämiseksi TOC-laite, joka on pitkälti korvannut aiemmin vesilaitoksen
tutkimustoiminnassa käytetyn kaliumpermanganaattimäärityksen.418
Taulukossa 13.1 on kooste raakavedenoton ja vedenkäsittelyn kehityksestä
Tampereen vesilaitoksella. Pintavesien käsittelyä on tehostettu asteittain eri
menetelmillä käsittelyvaatimusten kiristyessä ja raakaveden laadun huonon
tuessa. Vanhat laitokset ovat siirtyneet ensin varalaitoksiksi, ja lopulta ne ovat
jääneet kokonaan pois käytöstä. Pohjavesiä on aikanaan otettu käyttöön il
man käsittelyä ja myöhemmin käsiteltynä. Pintaveden käsittelyä pyritään
edelleen tehostamaan, kunnes tulevaisuudessa mahdollisesti ryhdytään val
mistamaan tekopohjavettä. Vaikka Roineen vesi oli analyysien mukaan alun perin - ja on vieläkin - varsin hyvälaatuista, ovat haju- ja makuongelmat tul
leet osin yllätyksenä. Hajakuormituksen vähentäminen on Roineella kuten
muuallakin vesistöissämme yksi keskeinen tulevaisuuden haaste. Mikäli jat
kossa siirrytään kokonaan pohja- ja tekopohjaveteen, saattaa Ruskon laitos
aikanaan jäädä varalaitokseKsi.

Kuva 13.5

Ruskon vedenkäsittelylaitoksen prosessi pääpiirteissään vuonna 1996 (Piirros: I. Jaakkola).

Vesijohtoveden
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6 . K lo o r i
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Kuva 13.6

Hiilidioksidin syöttö Ruskon vedenkäsittelylaitoksella (TK).

Taulukko 13.1
Kooste Tam pereen kaupungin raakaveden ottopaikoista ja veden käsittelystä vuodesta 1835 lähtien
V uosi
V edenottopaikka
K äsittelym enetelm ä
1835
Tam m erkoski, koskenniska
kaupungin pum ppulaitos, ei käsittelyä
1882
T am m erkoski, koskenniska
m atalapainejohto, ei käsittelyä
1898
Tam m erkoski, koskenniska
korkeapainejohto, ei käsittelyä
1917
Tam m erkoski, koskenniska
desinfiointi kloorilla
1928
K aupinoja
hiekkasuodatus + desinfiointi kloorilla
1931
M ältinranta
hiekkasuodatus + desinfiointi kloorilla
1934
M ältinranta
kem iallinen puhdistus
1935
K aupinoja
kem iallinen puhdistus
1950
M ustalam m en pohjavedenottam o ei käsittelyä
1954
K aupinoja
laitoksen laajennus viisinkertaiseksi
1960
M ustalam m en pohjavedenottam o N aO H -syöttö, hypokloriitti*
1963
M ältinrannan saneeraus
laitoksen laajennus kaksinkertaiseksi
1966
H yhkyn pohjavedenottam o
N aO H -syöttö, hypokloriitti
1967
M essukylän pohjavedenottam o
N aO H -syöttö, hypokloriitti, ilmastus*
1972
Ruskon vedenkäsittelylaitos
kem iallinen käsittely, M ältinranta pois käytöstä
1975
Pinsiön pohjavedenottam o
N aO H -syöttö, hypokloriitti
1979
Julkujärven pohjavedenottam o
N aO H -syöttö, hypokloriitti
1980
Ruskon vedenkäsittelylaitos
C 0 2 :n syöttö
1989
Ruskon vedenkäsittelylaitos
flotaatio laajennusosalle
1994
Ruskon vedenkäsittelylaitos
aktiivihiilisuodatus
1994Ruskon vedenkäsittelylaitos
biologinen aktiivihiilisuodatus + otsonointi-kokeita
1996
Hyhkyn pohjavedenottam o
saneeraus, ilm astus, K M n 0 4 -sy ö ttö
1997Ruskon vedenkäsittelylaitos
flotaation tehostuskokeita
2010
Pinsiö ja /ta i Pälkäne?_____________ m ahdollinen tekopohjavesilaitos
* pitkään käytetty klooria, palattu hypokloriittiin
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14. Käymälöitä ja
jätehuoltoa
Teksti: Tapio Katko________ _____________________________________________________________________

Kuva 14.2

Finlaysonin sontakärry eli “nckka” kuskineen (TMKA).
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Puutalokorttelissa käytettiin kuivakäymälöitä eli puuseetä tai huussia aina
1960-luvulle saakka. Lantaa ajettiin aiemmin pelloille ja kaatopaikoille sontakärryllä eli “nekalla”. Laskiämpäreihin kerättiin ruuantähteet ja vastaavat
jätteet vielä 1960-luvun kerrostaloissa ja syötettiin tähteet sioille.
Yleisiä käymälöitä on ollut käytössä vuosisadan alkupuolelta lähtien, mutta
vähitellen ne ovat hävinneet. Samoin on käynyt ns. pisoaareille. Puhtaanapitotoimella on useita liittymäkohtia vesiasioihin: puhtaanapitolaitos on puh
distanut pintavesikaivoja, käyttänyt mm. Iidesjärven ranta-aluetta kaato
paikkana ja samalla vallannut lisää “elintilaa” kaupungille. Samalla kuitenkin
Iidesjärvi on pilaantunut, mutta toisaalta esimerkiksi Viinikanlahden jäteve
denpuhdistamo on rakennettu entiselle täyttöalueelle. Lunta on puolestaan
talvisin ajettu Nalkalan rantaan Ratinan vuolteeseen. Tampereen vesistöissä
tullevat aiemman jätehuollon vaikutukset näkymään tulevaisuudessakin.
Vesikäymälöistä ja niiden tarpeellisuudesta käytiin monessa maamme kau
pungissa kiivastakin keskustelua. Niin myös Tampereella 1800-luvun lopulla
ja vuosisadan vaihteessa.419 Vaikka huuhteluvessat yleistyivät vähitellen, eri
tyisesti kaupungin laita-alueilla (kuva 14.1), puutalo- ja omakotitalokortteleissa käytettiin kuivakäymälöitä aina 1950- ja 1960-luvuille saakka.
Esimerkiksi Hatanpään kartanossa ajettiin karjanlantaa viljelyksille vuosi
sadanvaihteessa. Vuonna 1913 kartano siirtyi kaupungin omistukseen. Vaik
ka karjaa ei enää pidettykään, oli lannanajo vielä tärkeää. Lantaa näet ajettiin
kaupungin ruumista jatkuvasti: neljä kuormaa oli päivän taksa, talvella kol
me. Lantakuskien kolonnassa oli parhaimmillaan kolmetoista hevosta. Kuu
luisimpia lantakuskeja olivat Paska-Pransse ja Tohka-Matti. Jälkimmäinen oli
karskinnäköinen ukko, jolla oli päässään vannelakki ja edessään suuri nahkaesiliina. Tohka-Matti oli joukon esimies, joka työskenteli virassaan peräti 44
vuotta. Lantaa ajettiin “patteriin”, joka oli Paskolammin rannassa Isonportin
lähellä. Sieltä patteri siirtyi Nekalan vainioille, josta edelleen Kakssiltasen
notkoon ja viimeiseksi tiilitehtaan savimonttuun. Kaikkein viimeiseksi lantaa
ajettiin suoraan pelloille. 420
Amurin huomattavaan naisväkeen kuului Rosa Lemberg, joka aikanaan
muun muassa johti Pyynikki Oy:n oluttehdasta. Rosan veli Eino oli puoles
taan likakaivon tyhjentäjä. Kun Rosan puoliso Salmelin kuoli ja hänet hau
dattiin komeasti, ajoi hautajaissaattueen kärjessä Eino “nekkansa” eli sontakärrynsä kanssa (kuva 14.2).421 Jostain syystä ruumien ja likakaivojen tyhjen
täjät ovat olleet yhteiskunnassa varsin aliarvostettuja, vaikka kaikki tiettävästi
käymälöitä ja vastaavia ainakin kerran päivässä käyttävät. Nekalan kaupun
ginosa on mahdollisesti saanutkin nimensä juuri “nekasta”.
Puu-Tammelassa kuten monissa muissakin kaupunginosissa ulkohuoneet
eli puuseet olivat keskeinen osa piharakennuksia. Muutamilla saattoi olla sisävessa, mutta enemmistö kävi puuseessä eli huussissa. Syyspimeällä ja talvel
la käytettiin kynttilöitä tai myrskylyhtyjä. Kun joku meni asioilleen valoläh
teen kanssa, tuli usein muitakin mukaan.422 Pispalassa kerrotaan isojen vuok
ratalojen huussien olleen pienen talon kokoisia. Hienoimmissa malleissa jo
kaisella vuokralaisella oli oma pieni, avaimella varustettu koppinsa, mutta oli
myös yhteisiä huuseja, joissa oli reikiä vieri vieressä. Pihoissa oli laskipytyt,
joihin heitettiin ruuantähteet ja jotka keräsivät rottia.423 Vielä 1960-luvulla
oli Kalevassa kerrostalossa tavallisesti laskiämpäri, jonka sikamies kävi hake
massa. Nils Jokela kuvailee asiaa seuraavasti: “LasKiämpärit katosivat sitten
yhtäkkiä. Mä muistan, miten hullulta tuntui, kun piti laittaa kaikki roskat
vaan yhteen pönttöön”.424
Messukylän historiassa425 kuvataan likavesiä ja käymälöitä seuraavasti: “Li
kavedet heitti jokainen mihin parhaaksi näki. Moni talonomistaja kaivoi
plaanilleen kuopan, johon jätevedet kaadettiin tai heitettiin vain puutarhaan.
419
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Tampereen kaupungin vesilaitos
Nytkin kaivoin avomaalle montun, että saa talven kaataa, kuvasi eräs kertoja
Uudessakylässä likavesiä vielä vuonna 1947.”
Toreilla ja muilla vastaavilla paikoilla on kautta vuosien ollut julkisia käy
mälöitä, joskin myös niissä on tapahtunut muutoksia. Laukontorilla oli pit
kään yleinen käymälä (kuva 14.3), joka kuitenkin poistettiin vuonna 1954.
Varhaisin nykyaikainen keskuskäymälä valmistui Raatihuoneen pohjaker
rokseen, nykyisen Tampere-seuran tiloihin vuonna 1931. Käymälän suunnitteli rakennuskonttorin arkkitehtiosasto. Talousasioissa se luettiin kuuluvaksi
pääluokkaan nimeltä “Kaupungin erinäisten talot”. Myös käymälän yksityis
tämistä harkittiin. Kaupunki olisi saattanut saada enemmän tuloja luovutta
malla käymälän hoidon yksityiselle, mutta kaupungin hoidossa arveltiin voi
tavan pitää laitos siistimpänä ja “ensiluokkaisena”. Käymälä toimi Raatihuo
neen tiloissa vuoteen 1950, jolloin se siirrettiin Raatihuoneelta Keskustorin
alle.426 Tämä käymälä puolestaan suljettiin 1990-luvulla.
Pisoaarit ovat aikanaan olleet suosittuja vedenheittopaikkoja, ja niitä oli jo
ennen varsinaisia yleisiä käymälöitä ainakin Hämeenpuiston eteläpäässä,
Hämeensillan itäpäässä ja Satakunnan sillan itäpäässä. Pisoaarit poistettiin
aikanaan, koska niitä pidettiin epäsiisteinä ja liittyipä niihin muutakin epäi
lyttävää.427 Vaikka ne ovat vanhoille tamperelaisille tuttuja, niin arkipäiväi
siin asioihin ei ole kuitenkaan haluttu kameran filmiä tuhlata. Kuvassa 14.4
on puolestaan esimerkki WC-kalusteista 1950-luvulta.

Kuva 14.1

Ulkohuonerakennuksia Pispalan Rantakylässä vuosisadan alkupuolella (TSKA).
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Tapio Katko
Kun yleisiä käymälöitä suljettiin asteittain, tuli tilalle osaksi ranskalaisvalmisteisia, kolikolla toimivia ja musiikkia soittavia automaattivessoja (kuva
14.5). Niiden soveltuvuudesta Tampereen katukuvaan ja ylipäätänsä suoma
laiseen kaupunkimaisemaan on monenlaisia mielipiteitä. Vuonna 1997 puo
lestaan Tampereen kaupungin palkkaama ruotsalaiskonsultti teki ehdotuksen
Tampereen Keskustan kehittämiseksi. Konsultti ehdotti muun muassa, että
keskustorilla olleet vessat otettaisiin uudestaan käyttöön.428 Ehkä vedenhei
ton tarve ei kuitenkaan ole hävinnyt, vaikka maksullisia käymälöitä kahvilois
ta löytyykin.
Jo vuonna 1829 tehtiin päätös, jonka mukaan kaupungin kadut oli lakais
tava joka lauantai. Vuonna 1890 kaupungin omien katuosuuksien puhtaana
pito tehtiin vielä urakalla, mutta vuosisadan vaihteessa sitä varten oli palkattu
vakinaista henkilöstöä. Samoihin aikoihin ryhdyttiin myös kiveämään katu
ja. Vuonna 1954 katujen varsilla oli syöksy- eli pintavesikaivoja noin 1500
kappaletta ja ne tyhjennettiin kaivokauhoiüa (kuva 14.6). Nämä jätteet vie
tiin Kaatopaikoille perävaunuilla varustetuilla traktoreilla.429
Katuja ja toreja on pidetty puhtaana muun muassa kasteluautojen avulla.
Toimitusjohtaja Esko Haume sai 1950-luvun loppupuolella kuvan 14.7 kasteluauton kautta ensituntumaa kaupungin kunnallistekniikkaan ja veden ot
toon keskustorin vesi-/palopostista.430
Aikojen kuluessa on kaupungin alueella ja laitamilla ollut useitakin kaato
paikkoja. Asiaa kuvattiin 1950-luvun puolivälissä seuraavasti: “Niiden avulla

Kuva 14.3

Laukontorin käymälä vuonna 1954, jolloin se myös purettiin (TSKA).
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Matti Kolari
Synt. 1938, Teknillinen korkea
koulu, diplomi-insinööri v. 1966,
rakennesuunnittelutehtäviä kon
sulteilla, Tampereen katuosasto,
suunnittelupäällikkö 1967, kau
pungininsinööri 1998-Joskus 1950-luvulla olin katu
osastolla lapiohommissa ja opis
keluaikana mm. asfalttikontrollina.
-Kun mää tulin taloon, laski
noita viemärivesiä vielä monesta
kohdasta Tammerkoskeen. Oli
kova työ saada viemäreitä yhdis
tetyksi - Ronganoja ja Finlayso
nin puoli. Samoihin aikoihin teh
tiin Klingendahlista viemäri, joka
sukeltaa suunnilleen lumenkaato
paikan kohdalla Vuolteen alle sen
itäpuolelle.
-Viime aikoina on jouduttu
touhuamaan viemäritulvien kans
sa. Eräillä alueilla tuli kesällä 1997
vettä 70 mm vuorokaudessa. Lie
lahdessa ollaan rakentamassa u u t
ta 1400-millistä purkuputkea.
- Nykytekniikalla saadaan nope
ammin vuotokohdat selville tele
visiokameroilla ja kuuntelulait
teilla ja voidaan ennakoida tilan
teita.

on vallattu jo useita satoja neliömetrejä kallista maanpinta-alaa mm. Pyhäjärvestä. Hatanpään valtatiestä järven puolella oleva varastoalue Viinikanojasta
liki Sarviksen tehdasta on kaikki aikoinaan ollut Pyhäjärven kalojen kutu
paikkaa, mutta roskien ja täytemaan avulla on rantaviivaa siirretty loitom
maksi.” Myöhemmin paikalle rakennettiin Viinikanlahden jätevedenpuhdis
tamo. “Patterinranta” Nekalassa oli 1950-luvulla kaupungin suurin kaato
paikka (kuva 14.8), joka vuosien kuluessa oli siirtynyt Nekalantien reunasta
yhä kauemmaksi kohti Ala-Järvensivua. Kaatopaikkaa luonnehdittiin seu
raavasti: ccNyt täytettävänä olevassa kohdassa on vettä n. 1-2 metriä ja sen jäl
keen alkava lietekerros on syvimmiltä paikoilta yli 20-metrinen. ... Alueella
niemet saattavat kadota maan sisään, jolloin järvessä taas vastaavasti pursui
lee veden pinnalle lietettä. Tämä ilmiö toistuu useitakin kertoja samalla alu
eella.” Lopuksi todetaan suunnitellun, “että Iidesjärven vesi myöhemmin täl
lä kohdalla kulkisi putkea pitkin Pyhäjärveen”. Epäily taisi siis kuitenkin koh
distua siihen, että järvi voisi pilaantua. Kaikkiaan kaatopaikkoja oli tuohon
aikaan kymmenkunta. Yksi mistä sijaitsi nykyisen Lakalaivan eritasoristeyk
sen seutuvilla eli Sulkavuorella, jonne tuotiin muun muassa sakokaivolietteitä vuonna 1954 puhtaanapitolaitokselle hankitulla autolla (kuva 14.9).431
Sulkavuorelle tuotiin myös Viinikanlahden puhdistamon lietettä 1970-luvun alkupuolella, jolloin puhdistamon lietteen lämpökäsittely epäonnistui
(luku 15).
Puhtaanapitolaitokselle on kuulunut lisäksi yksi varsin vetinen elementti
eli lumen ajo. Lumenkaatopaikoista suurin on sijainnut Nalkalassa, jossa lu
met on voitu kipata suoraan virtaavaan vuolteeseen (kuva 14.10).432 Lumen
ajosta ja kaadosta sekä vesistövaikutuksista on keskusteltu muun muassa
1990-luvulla.
Kokonaisuutena kaupungin vedenhankinta, viemäröinti ja vesiensuojelu
sekä jätehuolto ovat keskeisiä yhdyskunnan teknisiä järjestelmiä, joilla on ol
lut ja on useitakin yhtymäkohtia. Samalla nämä tekniset järjestelmät muo
dostavat keskeisen osan ympäristöteknisistä palveluista.

Kuva 14.10

431 A n o n 1955.
4 3 2 L a m m i 1 954.

Lumenkaatoa Ratinan vuolteesen Nalkalan rannassa
vuonna 1954 (TMKA, Kangas).

Petri Juuti &
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Kuva 14.5
Kuva 14.4

(oik.) Ranskalainen kolikolla toimiva käymälä Keskustorilla vuonna 1996
(TSKA, Martikainen).
(vas.) WC-kalusteet ja lavuaari todennäköisesti 1950-luvulta (TMKA, Bergius).
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Tampereen kaupungin vesilaiton

Kuva 14.6
Kuva 14.7

Puhtaanapitolaitos puhdistamassa pintavesikaivoa vuonna 1955 (TSKA, Kanninen).
Puhtaanapitolaitoksen kasteluauto Keskustorilla 20.6.1950 (TMKA, Salonen).
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Kuva 14.8
Kuva 14.9

Kaatopaikka eli ns. ”Nekalan patteri” lidesj arven rannassa 20.5.1954.
Sakokaivolietteen ajoa Sulkavuoren kaatopaikalle Lakalaivan mäessä 20.5.1954
(TMKA, Kanninen).
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______________________________ Tampereen kaupungin vesilaiton

15. Jätevedet käsittelyyn ja
Pyhäjärvi uudelleen
uimakelpoiseksi
Teksti: Tapio Katko____________________________________________________________________

Kuva 15.6

Raholan jätevedenpuhdistamon laboratorio vuonna 1964. Vasemmalta lukien kunnossapitoinsinööri Kalevi M urto, kemistiteknikko Irm a Mäkinen ja teknikko H ugo Mäkinen
(TMKA, Kangas).
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Tapio Katko
Ensimmäisiä suunnitelmia jätevesien puhdistamiseksi Tampereella tehtiin
1920-luvulla. Vakavammin asiaan palattiin 1950-luvun alussa, jolloin nykyi
sen viemäröinnin ja vesiensuojelun periaatteet hahmoteltiin: kaupunki jaet
tiin kahteen pääviemäröintialueeseen. Vuona 1962 valmistunut Raholan
puhdistamo oli yksi maamme ensimmäisiä aktiivilietelaitoksia. Viinikanlah
den puhdistamo keskustan läheisyydessä toteutui asteittain: mekaaninen vai
he toteutui v. 1972, kemiallinen v. 1976 ja biologis-kemiallinen v. 1982.
Yhdyskuntien vesiensuojelu yhdessä teollisuuden vesiensuojelun kanssa on
parantanut Näsijärven ja Pyhäjärven veden laatua ratkaisevasti. Näsijärven
happitilanne on nykyisin parempi ja rehevyystaso alhaisempi kuin puhtaana
pidetyllä Längelmäveden reitillä, jossa myös Roine sijaitsee.
Tampereen kaupungin vesilaitos on alusta lähtien ollut aktiivisesti mukana
alallaan maamme ensimmäisen ja suurimman yhdistyksen, Kokemäenjoen
vesistön vesiensuojeluyhdistyksen toiminnassa._______________________
Vuonna 1920 oli Tampereen kaupunginvaltuusto päättänyt luopua ehdo
tetusta Vuohenojan pohjavesilaitoksesta ja kehittää jatkossa vedenhankintaa
hyödyntämällä Näsijärven vettä. Samoihin aikoihin teki B. Mitro (ent. Mitrofanofï) todennäköisesti ensimmäisen selvityksen Tampereen likavesien
puhdistamisesta ja niiden mahdollisesta hyötykäytöstä. Mitro arvioi, että ve
siklosetteja käytti tuolloin noin yksi neljäsosa kaupungin 44 000 asukkaasta.
Kiinnostusta likavesiin lisäsivät vuosien 1915 ja 1916 lavantautiepidemiat
(luku 6). Mitro totesi selvityksessään, että “kaupungin lokaviemäriveden
saastuttava vaikutus ulottuu ainoastaan jonkun sadan metrin päähän laskukohdasta. Puhdistamalla lokaviemärivesi voitaisiin Pyhäjärvi kaupungin
kohdassa tietysti saada jonkin verran puhtaammaksi, mutta tästä johtuva pa
rannus olisi laskettava perin vähäiseksi siihen tarvittaviin suuriin kustannuk
siin verrattuna”.433
Mitro teki saksalaisten kokemusten pohjalta laskelman likaveden käytöstä
lannoitukseen ja päätyi siihen tulokseen, että “kokemus ei tosiaankaan roh
kaise yrityksen tekoon”. Lopuksi hän huomauttaa: “Jos likavesien puhdistus
ta pidettäisiin kuitenkin tarpeellisena, niin meidän oloihimme voitaisiin suo
sitella paitsi kastelumenetelmää, mekaanisia puhdistuslaitteita, joilla saavu
tettaisiin tarpeellinen puhdistus. Myöskin Deggerin menetelmä luultavasti
johtaisi hyviin tuloksiin, kun ruskohiilen asemasta käytettäisiin turvetta, jolla
on suuri absorptiokyky, jopa desinfioivakin vaikutus.” Vaikka Lahdessa ja
Helsingissä oli rakennettu ensimmäiset “likavesipuhdistamot” jo 1910-luvulla ja vaikka muutamiin muihin kaupunkeihin niitä tehtiin ennen toista
maailmansotaa, tuli jätevesien puhdistus vakavammin harkittavaksi Tampe
reella - niin kuin useimmissa muissakin kaupungeissa - vasta toisen maail
mansodan sodan jälkeen.434 Vuoteen 1946 mennessä oli biologisia jäteve
denpuhdistamolta, joko sepelisuodattimia tai aktiivilietelaitoksia, otettu
käyttöön vain Helsingissä, Lahdessa, Raumalla ja Pietarsaaressa sekä Nokian
kauppalassa.435
Alkeellisia pienpuhdistamoita kuten hajoituskaivoja oli Tampereella myös
käytössä. Nämä ja myöhemmin rakennetut saksalaista alkuperää olevat
emscher-kaivot sijaitsivat pääviemäreiden suulla. Niitä oli muun muassa Nie
men, Hyhkyn ja Villilän pääviemäreissä. Niemen ja Ryydynpohjan emscherkaivot korvattiin myöhemmin rakentamalla samalle paikalle jätevesipumppaamot.436 Kaupunginlääkäri Pentti Hautera ja Tampereen Lääkäriseura oli
vat kumpikin erikseen tehneet aloitteen viemärivesien puhdistamiseksi Tam
pereella. Terveydenhoitolautakunta oli myös vuonna 1948 kaupunginhalli
tukselle osoittamassaan kirjeessään kiinnittänyt huomiota siihen, että lähitu
levaisuudessa olisi ryhdyttävä puhdistamaan jätevesiä mekaanisin ja
biologisin m enetelm in.437 Myös Tohlopinjärven ja Vaakkolammen
pilaantumista erityisesti teollisuusjätevesien vuoksi arvosteltiin.438
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Vuonna 1950 oli Tampereen kaupunginhallitus asettanut viisijäsenisen
toimikunnan valmistelemaan kaupungin viemärivesien puhdistamista (luku
9). Toimikuntaan kuuluivat kaupungin rakennustoimiston johtaja E. Irjala,
kaupungininsinööri T. J. Peltonen, kaupungin asemakaava-arkkitehti A. Alapeuso sekä terveydenhoitolautakunnan nimeämät kaksi edustajaa.439 Tältä
pohjalta valmistui vuonna 1954 insinööriosaston laatima Tampereen kau
pungin viemäröinnin yleissuunnitelma.440 Tässä määriteltiin alustavasti jäte
vedenpuhdistamoiden ja noin 20 pumppaamon paikat, viemäröinnin kokonaisjärjestely, viemäröintialueet ja viemäröintijärjestelmät. Suunnitelmassa
oli esitetty useita pumppuasemia ja jätevesien johtamista myöhemmässä vai
heessa kahdelle jätevedenpuhdistamolle Raholaan ja Viinikanlahteen. Suun
nitelmassa esitettiin myös, että erilliset puhdistuslaitokset tulisi rakentaa
Multisiltaan, Valmet Oy:n ja Ab. J. W Enqvistin tehtaille sekä ns. Pyynikin
teollisuusalueelle ja Näsijärven rannassa olevalle teollisuusalueelle, jossa on
paperi- ja pahvitehtaat.
Yleissuunnitelmaa laadittaessa teki viisi rakennustoimiston virkamiestä
opintomatkan Tukholmaan, Norrköpingiin, Göteborgiin, Malmöön, Köö
penhaminaan, Kölniin ja Amsterdamiin perehtyäkseen viemärivesien puh
distukseen. Norrköpingissä antoi Tampereen kummikaupungin rakennus
päällikkö, ins. Östman vierailijoille todellisen kummilahjan. Hän piti noin

Kuva 15.1

Raholan jätevedenpuhdistamon työmaa vuonna 1961, taustalla Pyhäjärveä (TMKA).
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neljän tunnin esityksen sanoin ja kuvin muun muassa näyttämällä lyhytfilme
jä matkakokemuksistaan Euroopan ja Pohjois-Amerikan viemäri- ja jätteidenkäsittelylaitoksille.441 Osana yleissuunnitelmaa teki kaupunginlaboratorio tutkimuksia Pyhäjärven, Näsijärven ja Iidesjärven tilasta. Alkuvaiheessa
oli esillä ehdotus, jonka mukaan olisi edullisinta rakentaa useampia puhdis
tuslaitoksia, jotka olisi sijoitettu Viinikanojan suuhun, Hyhkyyn ja Härmälään sekä mahdollisesti Vihinoian suuhun ja Kalkkuun.442
Viemäröinnin yleissuunnitelmassa vuodelta 1954 oli esitetty puhdista
moiden alustavat paikat! Pyydetyissä lausunnoissa olivat kuitenkin urakoitsi
joiden edustajana YIT:n Y. Virtanen ja O. Makkonen ehdottaneet, että kah
den puhdistamon sijasta rakennettaisiin yksi yhteinen puhdistamo Saunasaareen, jonne jätevedet johdettaisiin Hyhkystä ja Viinikanojalta vedenalaisilla
puuputkilla. He perustelivat kantaansa sillä, että Viinikanojan suussa olevan
varastoalueen käyttöarvo on kaupungille todennäköisesti suurempi kuin
Saunasaaren, että perustamisolosuhteet lienevät paremmat Saunasaaressa ja
että yhdellä puhdistuslaitoksella saadaan hoito keskitetyksi.443 Vuonna 1997
sama asia tuli esille lehtikirjoittelussa, jossa ihmeteltiin, miksi jätevedenpuh
distamo pitää sijaita keskellä kaupunkia. Eräs lehtiotsikko kuvasi kehitystä
osuvasti “puhdistamo jäi kaupungin sisään”. Esimerkki osoittaa, kuinka kau
askantoisia ja samalla vaikeasti ennustettavia vedenhankinnan ja viemäröin
nin yleisjärjestelyä koskevat päätökset voivat olla.

Kuva 15.2

Raholan jätevedenpuhdistamon ensimmäisen vaiheen prosessikaavio.
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Viinikanlahden puhdistamo______________________________________
Pyynikinharju ja siihen liittyvä Pispalanharju on yksi maailman korkeimpia
jääkauden aikana syntyneitä reunamuodostumia, joka jakaa Tampereen kau
pungin alueen korkeussuhteiltaan ja siten viettoon perustuvan viemäröinnin
kannalta luontevasti kahteen pääalueeseen. 1950-luvun alkupuolella alka
neen viemäröinnin yleissuunnitellun pohjalta päädyttiin lopulta järjestel
mään, jossa on kaksi pääpuhdistamoa: Raholan puhdistamo kaupungin län
siosia ja Viinikanlahden puhdistamo kaupungin itäosia varten.
Jätevesien puhdistus aloitettiin Raholassa useista syistä. Alueen viemäri
verkosto oli jo pääosin valmiina, ja alue oli kaupungin keskustaan sekä itäisiin
osiin verrattuna pienempi. Jäteveden puhdistamista voitiin siis harjoitella
pienemmässä mittakaavassa ja pienemmillä kustannuksilla.458 Ilmeisesti
myös jätevesien haittoja pidettiin länsipuolella suurempina.459
Viinikanlahden puhdistamon ensimmäisiä altaita ryhdyttiin rakentamaan
vuonna 1969, ja vuodesta 1972 vuoteen 1976 saakka puhdistamo käsitteli
jätevesiä mekaanisesti. Laitos käsitti tulopumppaamon, välppäämön, hiekanerotuksen, esiselkeytyksen ja lietteen lämpökäsittelyn. Kuva 15.7 esittää
tyhjää ja täyttymässä olevaa esiselkeytysallasta. Myös koelaitos ja kloorittamo
rakennettiin tässä vaiheessa.460 Ylirakennusmestari Säynävälammin461 mu
kaan kaupungille tehtiin tuolloin omat pohjavedenalennuslaitteet; vesilaitos
teki metallityöt. “Parhaillaan oli 25 putkea imemässä pohjavettä alemmaksi.
Panimme säiliöön rajakatkaisijan ja se pelasi ilman vahtimista.”
Viinikanlahden puhdistamoa suunniteltaessa eräs oletus oli, että puhdista
moon johdettavista jätevesistä noin kaksi kolmasosaa tulisi teollisuudesta ja
loput yhdyskunnasta.462Teollisuuden osuus jätevesistä jäi kuitenkin huomat
tavasti pienemmäksi, vuonna 1998 teollisuuden jätevesien osuus oli noin 20
prosenttia.463. Vielä 1974 oli vakavasti esillä vaihtoehto, jossa jätevedet olisi
johdettu tunnelia myöten Nokialle.464 Ainakin osaksi tämän ehdotuksen
taustalla olivat aiemmin maassamme esillä olleet ajatukset, että jätevedet voi
taisiin sellaisenaan johtaa mereen. Kokonaisuutena Viinikanlahden puhdis
tamo ja siihen liittyvät siirtoviemärit lienevät kuitenkin Tampereen kaupun
gin suurin ympäristöinvestointi kautta aikojen.465
Jätevesilietteen käsittelyssä Viinikanlahden puhdistamolla on ollut alusta
lähtien myös vaikeuksia. Puhdistamon ensimmäisessä vaiheessa rakennettiin
ns. lietteen lämpökäsittelylaitos. Lietettä lämmitettiin raskasta polttoöljyä
käyttävillä kattiloilla 200 asteeseen noin 20 ilmakehän paineessa. Putkireaktoriin syötettävä raakaliete esilämmitettiin reaktorista poistuvalla kuumalla
lietteellä. Näin käsiteltyä lietettä oli määrä kuivata suotoKammiopuristimilla.
Lähes kaksi vuotta kestäneen koekäytön jälkeen todettiin vuonna 1974, ettei
urakoitsija pystynyt saamaan laitosta riittävään käyttökuntoon. Lämpökäsittelylaitoksesta käytiin oikeutta useita vuosia, ja kaupunki voitti kiistan lopul
ta. Vuosina 1972-74 lämpökäsittelyn koekäytön aikana käsittelemätöntä lie
tettä ajettiin Sulkavuoren kaatopaikalle lähes 20 000 kuutiometriä. Vuonna
1974 kuivattiin kahdella suotokammiopuristimella kemiallisesti kunnostet
tua raakalietettä. Vuosina 1975-76 hankittiin kuivauslingot. Vuonna 1977
saatiin lopullinen oikeuden päätös, jonka jälkeen päästiin purkamaan kaikki
lämpökäsittelylaitteet ja järjestelemään lietteenkäsittely uudelleen.466
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Kuva 15.7a,b Viinikanlahden jätevedenpuhdistamon alunperin ainoat selkeytysaltaat, myöhemmät
etuselkeyttimet (TKVL).
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Kuva 15.9a,b Viinikanlahden jätevedenpuhdistamon mädätyssäiliön lietteen nousuputki tukkeutui ja
mädättämö jouduttiin aukaisemaan tällä kertaa hallitusti vuonna 1990. Yläkuvassa Jari
H arju (TKVL).
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Vuonna 1976 Viinikanlahden puhdistamoa laajennettiin, ja se muutettiin
kemialliseksi selkeyttämöksi, jossa käytettiin saostuskemikaalina alumiinisulfaattia vuoteen 1982 saakka . Vielä tuolloin käsitelty jätevesi desinfioitiin
kloorilla kesäkautena.467 Risto Vesolan mukaan kyseessä oli suuri tehostustoimenpide. Näin saatiin fosfori hienosti saostetuksi, ja lähtevän veden pitoi
suus alle yhden milligramman. Tuohon aikaan Näsijärven puolella Lielahden
tehdas oli kuitenkin ylivoimaisesti suurin BHK-kuormittaja. Siksi katsottiin,
että Viinikanlahden BHK:n poistolla ei välttämättä ollut kauhean suurta
merkitystä. Puhdistamolle oli annettu lupaehdoksi BHK:n osalta vähintään
75 prosenttia ja alle 60 mg/l lähtevässä vedessä.468
Vuonna 1976 Lentävänniemen puhdistamo korvattiin samalle paikalle ra
kennetulla pumppaamolla, ja puhdistamo siirrettiin Kämmenniemeen (luku
21 ) 469 Vuoteen 1981 mennessä oli poistettu käytöstä myös Olkahisten puh
distamo korvaamalla sekin pumppaamolla. Tämä puhdistamo siirrettiin Tarastenjärven kaatopaikalle alueen jätevesien koekäsittelyyn. Näin oli tultu ti
lanteeseen, jossa vesilaitoksen vastuulla oli kaksi suurta jätevedenpuhdista
moa varsinaisella kaupunkialueella sekä kaksi pienempää puhdistamoa Käm
menniemessä ja Polsossa.470
Vuosina 1980-82 Viinikanlahden puhdistamoa tehostettiin muuttamalla
se tuolloin muutoin Suomessa yleisesti käytössä olleeksi kemiallis-biologiseksi rinnakkaissaostuslaitokseksi. Saostuskemikaaliksi tuli muun muassa
kustannussyistä ferrosulfaatti. Vuonna 1982 ryhdyttiin Raholan puhdista
molla hyödyntämään mädättämökaasua kaasumoottorikäyttöisellä ilmakompressorilla ja suunnittelemaan myös Viinikanlahden puhdistamolle mädättämöä.471 Tämä valmistuikin vuonna 1985. Mädätyksessä syntyvää kaa
sua alettiin hyödyntää Multisillasta tuodulla, siirrettävällä kaukolämpökeskuksella ja kaasusta maksettavasta hinnasta sovittiin sähkölaitoksen kans
sa.472
Lietteen käsittelyn osin huono onni jatkui, kun marraskuussa 1985 murtui
toisen mädätyssäiliön pohjalaatan ja lieriöosan välinen saumakohta (kuva
15.8). Tämän seurauksena valui suurin osa lietteestä puhdistamon pihalle ja
metaanikaasu aiheutti räjähdysvaaran.473 Risto Vesola kuvaa tilannetta seu
raavasti: “Se oli marraskuun 26 päivä noin klo 12.00. Olin tulossa autolla Jokikatua pitkin Hatanpään valtatielle, kun risteyksessä poliisi pysäytti ja il
moitti, että Hatanpään valtatie on suljettu, koska Viinikassa oli ’’pytty" ha
jonnut ja alueella vallitsi kaasuräjähdysvaara. Yritin kertoa poliisille, että mi
nun pitäisi virkani puolesta mitä pikimmin päästä työpaikalleni. Ilmeisesti
poliisi oli saanut ohjeet, että ketään ei saanut päästää alueelle. Kierrettyäni
Viinikan kautta pääsin vihdoin Viinikanlahteen. Liete ryöppysi mädättämön
sivusta parin metrin korkeuteen ja valui pihamaalle ja osin Hatanpään valta
tielle. Äkillisen tyhjentymisen vuoksi mädätyssäiliöön oli tullut ilmaa, jolloin
pytyssä oli vaarallinen seos, joka olisi voinut räjähtää esim. staattisen sähkön
aiheuttamasta kipinästä. Kriisipalaverissa poliisi sanoi, että kyllä tuosta pitää
autot päästää kulkemaan, kun on neljän ruuhka tulossa. Palomestari oli kui
tenkin tiukkana ja siinä oli poliisinkin uskottava. Ei nyt ihan oikeuteen jou
duttu, vaikka urakoitsija ensin yrittikin vyöryttää syyt käyttöhenkilökunnan
kontolle. Olimme hieman aiemmin käyneet palaveria, jossa olimme tiedus
telleet varolaitteiden iäätymisriskiä. Tällöin meille oli vakuutettu, että jäätymisriskiä ei ole. Tuolloin oli kuitenkin talven ensimmäiset kireät pakkaset ja
varolaitteet kaikesta huolimatta jäätyivät. Automatiikassa olleiden puuttei
den vuoksi pumpattiin mädättämöön liikaa lietettä ja paineen noustessa pyt
ty repesi heikoimmasta kohdastaan.”474
Viiden vuoden kuluttua tapahtui lietteen käsittelyssä jälleen, tällä kertaa
kuitenkin ongelma pysyi hallussa (kuva 15.9). Mädätyssäiliön lietteen nou467
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Viinikanlahden jätevedenpuhdistamo Pyhäjärven rannalla 1990-luvulla (TKVL).
Pyhäjärven fosforipitoisuuden laskeva kehitys 1965 - 97.
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suputki tukkeutui ja mädättämö jouduttiin aukaisemaan ja osin tyhjentä
mään korjausta varten.
Viinikanlahden puhdistusprosessia ajettiin kesällä 1988 koeluontoisesti
nitrifioivasti eli poistamalla ammoniumtyppeä, kesällä 1989 ilman nitrifiointia ja kesästä 1990 nitrifioinnin kanssa. Kahdella linjalla on kokeiltu typen
poistoa myös ns. denitrifikaation kautta vuodesta 1990. Menettelystä on so
vittu yhdessä vesi- ja ympäristöviranomaisten kanssa. Vuonna 1995 otettiin
puolestaan käyttöön prosessinohjaus- ja valvontatehtäviin logiikkapohjainen
automaatio j ärj estelmä 475
Viinikanlahden puhdistamon esikäsittelyä tehostettiin asentamalla vuonna
1992 ns. hienovälpät, joissa on 3 mm säleväli. Ne padottavat hieman, joten
pienempikin aines voi jäädä välpälle kuten korvanpuhdistuspuikot yms.
Näyttää kuitenkin siltä, että mekaanisesti ei kannata ottaa liikaa aineksia pois,
koska muutoin vähenee orgaaninen aines ja kaasun tuotto mädättämössä.
Samoin mekaaninen jäte voi tuottaa ongelmia myös kaatopaikalla.476 Ajoit
tain hiekoitushiekkaa huuhdellaan viemäriin ja kissanhiekkaa lasketaan wcpyttyyn, mikä aiheuttaa ongelmia verkostossa ja lopulta puhdistamolla.477
Viinikanlahden puhdistamon valmistuttua vuonna 1972 jätevesilaboratorion tehtävät lisääntyivät. Vuonna 1978 vesihuolto-osaston perustamisen
yhteydessä vesiensuojelulaboratoriosta tuli viemärilaitoksen laboratorio.
Laitteistoja uudistettiin ja vuonna 1983 hankittiin metallimäärityksissä käy
tettävä DC-plasmaemissiospektrofotometri, joka oli alallaan maamme en
simmäinen vesilaitoskäyttöön hankittu laite. Ensimmäinen päätekäyttöinen
atk-ohjelma MaVeLab- l otettiin käyttöön vuonna 1984, ja sen pohjalta kehi
tetty versio vuonna 1986. Vuonna 1994 vanha metallimäärityslaitteisto kor
vattiin IC-aksiaaliplasmaspektrofotometrillä, ja vuonna 1996 laboratoriossa
otettiin käyttöön laatukäsikirja. Vuonna 1997 viemärilaitoksen laboratoriossa tutkittiin lähes 4000 näytettä, joista tehtiin noin 30 000 määritystä.478
Jätevesien käsittelyn vaikutukset__________________________________
Tampereen kaupungin vesi- ja viemärilaitoksen ohella erityisesti Tampe
reen vesiensuojelua on osaltaan edistänyt alallaan maamme vanhin yhdistys,
Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys. Vesiensuojeluyhdistysten
taustalla on vuoden 1962 vesilaki ja vesiasetus sekä asetus ns. julkisen valvon
nan alaisista vesilaboratorioista. Valtakunnallinen vesiensuojelun neuvotte
lukunta oli puolestaan laatinut mallisäännöt vesiensuojeluyhdistyksille. Tam
pereen kaupunginhallitus asetti vuonna 1959 toimikunnan valmistelemaan
vesiensuojeluyhdistyksen perustamista suunnittelupäällikkö Aaro Tyrnin
johdolla, lyön pohjaksi Tyrni lähetettiin Ruotsiin perehtymään yhteen pai
kalliseen vesiensuojeluyhdistykseen.479
Toukokuussa 1961 pidettiin kokous, jossa perustettiin Hämeen vesiensuo
jeluyhdistys. Yhdistyksen toiminnanjohtajaksi valittiin dipl. ins. Eero Kajosaari, myöhemmin vesihuoltotekniiikan professori Teknillisessä korkeakou
lussa. Alusta lähtien on jäseninä ollut kuntia, teollisuuslaitoksia ja muita yh
teisöjä. Vuoden 1967 alusta yhdistyksen toiminta-alue laajeni koskemaan
Loimijoen ja Kokemäenjoen alajuoksun alueita, jolloin se otti käyttöönsä ny
kyisen nimensä. Vuonna 1964 yhdistys sai julkisen valvonnan alaisen labora
toriotoiminnan oikeudet. Yhdistys oli myös mukana laadittaessa Kokemäen
joen vesistön yleissuunnitelmaa ja siihen liittyviä selvityksiä 1960- ja 70-luvuilla. Alusta lähtien on vesilaitoksen johtaja tai vastaava henkilö ollut muka
na vesiensuojeluyhdistyksen toiminnassa hallituksen jäsenenä.
Näsijärven vesiensuojelun tilannetta kuvattiin 1960-luvun puolivälissä
seuraavasti: “Näsijärven alaosan allas on tyypillisesti sellutehtaan pilaama,
jonka vesimassan yleistilaa voidaan verrata Vilppureitin pilaantuneeseen IIIvyöhykkeeseen. Pilaantumisesta on kouriintuntuva seuraus Tampereen vedenoton vaikeutuminen. Kun kerrostuneisuuden takia hapeton vesimassa on
2-3- metrin päässä vedenottoputkesta, joka on 13 metrissä ja alla on hapeton
vesimassa, joka ulottuu 60 metriin saakka, ovat täyskierron aikaiset ongelmat
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raakaveden laadussa ymmärrettäviä.” Vesiensuojelutoimen vaikutusta ja Nä
sijärven tilaa 30 vuotta myöhemmin kuvasi yhdistyksen toiminnanjohtaja
näin: “Näsijärven happitilanne on nykyisin parempi ja rehevyystaso alhai
sempi kuin puhtaana pidetyllä Längelmäveden reitillä. Tätä muutosta tuskin
kukaan osasi 1970-luvulla ennakoida. Näsinselän eteläosan laatu on muuttu
massa hyväksi ja keskiosien jopa erinomaiseksi.” Alapuolella sijaitsevan Py
häjärven fosforipitoisuus on erityisesti yhdyskuntien vesiensuojelutoimen
vuoksi laskenut 100 mikrogrammasta litrassa noin viidesosaan vajaassa 30
vuodessa (kuva 15.11).480_________________________________________
Lähitulevaisuus ja kehitysnäkymiä________________________________

Risto Vesola
Synt. 1942, kemisti-insinööri
Tampereen teknillisestä oppilai
toksesta v. 1971. Viialan Nahkatehtaan palveluksessa 1971-72.
Vesilaitoksen, silloisen katuosas
ton palvelukseeen syksyllä 1972
käyttöinsinöörin vakanssille.
- Tulin alkujaan viemärilaitok
sen puolelle töihin. Viinikanlah
den puhdistamolla oli käytössä
mekaaninen vaihe ja lämpökäsittelylaitos oli koekäytössä. V uon
na 1978 viemärilaitos liitettiin ve
silaitokseen ja näin m uodostui ve
sihuolto-osasto. Toimenkuvana
ni oli puhdistusprosessien käyttö
jä valvontatehtävät sekä puhdas että jätevesilaitoksilla. Muutos
tuntui mielekkäältä, koska vesilai
toksella osattiin arvostaa parem
min laitosten käyttötehtäviä eikä
pitää niitä vain välttämättömänä
pahana. Vuonna 1993 vastuulleni
tuli myös jätevedenpumppaamoiden käyttötehtävät sekä puhdista
m oiden ja pumppaamoiden huol
to- ja korjaustoiminta.
-Ei tästä oo pitkäkään aika, kun
tänne tuli yks kaveri ia sanoi, että
hän ei tajua, kun tuli semmonen
yskänpuuska ja meni hampaat vie
märiin, että onko näkyny täällä.
Eikä tää eka kerta oo - soitettuhan
on useesti tekohampaista ja pal
jon tietysti koruista ja sormuksis
ta.

Vuonna 1996 olivat sekä Raholan että Viinikanlahden laitosten puhdistusvaatimukset seuraavat: biologisen hapenkulutuksen vähenemän tuli olla yli
90 prosenttia, ja puhdistetun jäteveden BHK7-pitoisuuden korkeintaan 15
mg/l. Vastaavasti fosforin vähenemän tuli olla yli 90 prosenttia ja lähtevässä
vedessä sai fosforia olla korkeintaan 0,8 mg/l. Näiden lisäksi oli kesäaikana
vaatimus nitrifioida vesi vähintään 90 prosentin vähenemällä ja lähtevä vesi
alle 4 mg/l pitoisuuteen.481 Puhdistusvaatimukset on vuoteen 1997 mennes
sä saavutettu varsin selvästi.
Raholan puhdistamolla jätevesilietettä on 1990-luvulla kompostoitu au
moissa puhdistamon läheisyydessä olevalla kentällä. Vuodesta 1998 lähtien
tämä ei Kuitenkaan enää ole mahdollista. Viinikanlahden käsiteltyä jätevesi
lietettä on 1990-luvulla viety varsin pitkällekin hyötykäyttöön maatalouteen
ja viherrakennukseen.
Kaupungin keskusta-alueilla on sekaviemäreitä vielä käytössä vajaat 10
Kuva 15.8

Viinikan j ätevedenpuhdistamon mädätyssäiliön betoninen
pohja petti ja lietettä valui ympäristöön 26.11.1985
(Kotikaupunki 1.12.1985, HS 27.11.1985).
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prosenttia koko verkoston pituudesta. Viemäreistä aiheutuu hetkellisiä kuor
mitushuippuja, mikä vaikuttaa myös jätevesien puhdistukseen. Biologinen
fosforin poisto lienee lähivuosien kehityskohde. Puhdistusprosessit tulevat
aina vain monimutkaisemmiksi, joten niitä varten tarvitaan yhä parempia,
jatkuvatoimisia analysaattoreita.
Muuttuneen maankäytön takia Viinikanlahden jätevedenpuhdistamo saa
tetaan joutua tulevaisuudessa kattamaan tai siirtämään kauemmaksi keskus
ta-alueelta. Vesilaitos on tällaiseen toki varautunut sekä tehnyt selvityksen 56 eri vaihtoehdosta ja niiden hintatasosta. Puhdistamon siirto kauas alapuoli
seen vesistöön ja kallioon siirto maksaisi noin puoli miljardia markkaa, kun
halvin vaihtoehto olisi kattaa nykyisen laitoksen altaat ja järjestää hajunpoisto. Jälkimmäinen maksaisi muutamia kymmeniä miljoonia markkoja.482 Ai
kanaan Viinikanlahden puhdistamo rakennettiin teollisuusalueen laidassa ol
leelle rähjäiselle varastoalueelle, ja siltä kannalta puhdistamo oli ympäristön
kaunistus. Puhdistamon viheralueet kestävät 1990-luvun lopullakin vertai
lun ympäröivään alueeseen.483
Eräs pitkän aikavälin kehitysilmiö on, että lääkärit eivät enää nykyään näytä
olevan kiinnostuneita vesiasioista ja vesiensuojelusta. Ehkäpä asiat koetaan
kin tärkeiksi vasta sellaisessa tapauksessa, jossa ihmishenki on välittömästi
vaarassa.484 Näsijärven ja Pyhäjärven vesien tila parantunee vielä tulevaisuu
dessa tehostuvan jätevesien käsittelyn ja vesilaitoksen teettämien kunnostus
toimenpiteiden sekä kala- ja rapuistutusten ansiosta. Pyhäjärvellä on ns. Pyy
nikin syvänteessä kesäisin hapetettu pohjalla olevaa alusvesikerrosta vuodesta
1983 lähtien. Hapettamisesta on huolehtinut vesilaitos. Välillä tämä hapetus
on koeluontoisesti lopetettu, jolloin happitilanne on selvästi heikentynyt.
Poikkeuksellisen lämmin kesä 1997 osoitti, että alusveden hapetusta kannat
taa jatkaa.485 Kesällä 1998 voi Pyhäjärvellä jälleen ostaa ravustuslupia. Kalas
tus on myös elpynyt uudestaan: Tammerkosken rannat ovat tulleet muun
muassa perhokalastajien suosioon. 486
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16. Vedenkulutuksen
kasvu taittuu
Teksti: Tapio Katko____________________________________________________________________

Kuva 16.3

Vesilaitoksen toimisto 1950-luvulta, vasemmalta lukien Paavo Kaitila, Erkki Raittinen,
Paavo Legberg, Olavi Saarinen ja Yrjö Koskinen (TKVL).
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Veden kokonaiskulutus kasvoi aina 1970-luvulle saakka, kunnes kasvu
energiakriisin ja jätevesimaksulain jälkeen pysähtyi. Asukasta kohti laskettu
ominaiskulutus on tuosta lähtien ollut laskussa.
Vesimittareita on käytetty jo vuodesta 1898. Alussa käytettiin saksalaisia ja
myöhemmin 1960- ja 19701uvuilla kotimaisia Valmet Oy:n mittareita. Mit
tarit luettiin aikanaan varsin tiheään, mutta nykyään ne luetaan vain kerran
pari vuodessa. Aiemmin vesimaksut kuutiota kohti laskivat portaittain hie
man kulutuksen kasvaessa, mutta myöhemmin maksuissa siirryttiin tasataksaan. Suurkuluttajien kanssa on tehty omat sopimukset.
Veden laskeva kulutus on tuonut ja tuo jatkossa uusia haasteita veden laadun
säilymisen ja vesilaitoksen tarjoamien palveluiden osalta._______________
Veden kokonaiskulutus sekä ominaiskulutus, kulutus henkilöä kohti vuo
rokaudessa, kasvoivat molemmat vuosisadan vaihteesta lähes jatkuvasti aina
1970-luvulle saakka. Poikkeuksen teki toisen maailmansodan aika, jolloin
sekä kokonais- että ominaiskulutus laskivat (kuva 16.1). Veden käyttötarkoi
tuksessa tapahtui kuitenkin jatkuvasti rakenteellista muutosta: yksityisen ku
lutuksen osuus kasvoi suhteellisesti koko ajan samalla, kun muun kulutuksen
osuus 1930-luvulta lähtien laski. Kaupungin omien laitosten veden tarve on
myös pysynyt varsin pienenä.
Vuonna 1939 eniten vettä käyttäviä vesilaitoksen asiakkaita olivat Valtion
Rautatiet, Oy Suomen Trikootehtaan sukkaosasto, Oy Lokomo, Oy Pyynik
ki ja Hatanpään sairaalat.487Kymmenen vuotta myöhemmin vettä Kuluttivat
eniten Valtion Rautatiet, Valtion Lentokonetehdas, Oy Lokomo ja Tampella.
Vuoden 1996 suurimmat kuluttajat olivat Pirkkalan kunta, Nokian kaupun
ki, Oy Tampella Ab, Suomen Trikoo Oy Ab, Tampereen Yliopistollinen kes
kussairaala sekä Finnmilk OY.488 Uudet nimet kuvaavat myös osaltaan Tam
pereella tapahtunutta suurta teollisuuden rakennemuutosta ja vesilaitoksen
aloittamaa ylikunnallista yhteistyötä.
Verrattaessa asuntojen varustetasoa veteen liittyvien kalusteiden kuten ve
sijohdon, viemärin, huuhteluvessan ja kylpyhuoneen osalta oli Tampere
(kuva 16.2) vuosisadan alkupuolella selvästi jäljessä pääkaupunkia, jossa ve
sijohdon ja viemäröinnin piirissä oli asukkaista noin 70 prosenttia. Kuitenkin
jo vuonna 1938 Tampere oli saavuttanut kyseisen tason, kun pääkaupungissa
oltiin tuolloin lähellä 90 prosenttia.489Vuonna 1970 tamperelaisista lähes 95
prosenttia oli liittynyt vesijohtoverkkoon.490
Toisen maailmansodan jälkeen alkoi voimakas jälleenrakennus. Uusia
asuntoalueita rakennettiin Tampereella erityisesti 1950- ja 60-luvuilla. Vielä
vuonna 1972 Ruskon laitoksen ensimmäisen vaiheen valmistuttua jätettiin
vesioikeudelle hakemus vedenoton lisäämiseksi Roineesta. Tällä lisäotolla ar
vioitiin tuolloin turvattavan Tampereen vedenhankinta 1980-luvun puolivä
liin saakka.491
Vuonna 1882 osittain käyttöönotetun matalapainelaitoksen (luku 3) vesimaksut perustuivat arviolaskutukseen. Korkeapainelaitosta koskevassa suun
nitelmassaan Hausen ehdotti, että vesimaksut asetetaan hieman Helsinkiä
alemmas eli 30 penniin kuutiometriltä. Hän ehdotti myös, että vapaaposteja
ei rakennettaisi. Myös Aamulehdessä oli aikaisemmin pohdittu vesimaksuasiaa. Lehti kannatti lisäksi mitattuun kulutukseen perustuvaa laskutusta.492
Veden laskutus on Tampereella jo korkeapainelaitoksen alusta eli vuodesta
1898 lähtien perustunut vesimittareihin (kuva 9.6). Syyskuussa 1897
kaupunginvaltuuston oli määrä hyväksyä vesilaitokselle ohjesääntö ja taksa,
mutta koska se ei vielä tuolloin ollut valmistunut, hyväksyi valtuusto
seuraavat neljä tärkeintä pykälää: CT § Veden maksaminen suoritetaan
mittauksen perusteella, jotta veden haaskaus vältettäisiin, 2 § Kaupunki
rakentaa ja kunnossapitää omalla kustannuksellaan talojohdon katuputkesta
tonttijohtoon saakka sekä tontin sisällä vesimittarin ynnä liitosputket sen ja
huonejohdon välillä, 3 § Vedestä maksaa kuluttaja 20 penniä kuutiometriltä,
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jos menekki on sata kuutiota pienem pi vuosineljänneksellä, 100
k u u tiom etrin ylimenevältä osalta k uutiom etriltä 15 penniä, 4 §
Irtisanomisaika on molemmin puolin 3 kuukautta.” Samalla päätettiin, ”että
kaupunginosiin, missä asuu enemmästään köyhempää kansaa, asennettiin
vapaaposteja”. Näitä rakennettiin aluksi kahdeksan kappaletta (luku 3 ).
Seuraavan talven kuluessa tehtiin tiedusteluja ja tilaukset muun muassa ve
simittareista, jotka hankittiin Meinechen tehtaalta Saksan Breslausta.493
Vuonna 1904 sai vesilaitos Rautatien veturitallin asiakkaakseen sen jälkeen,
kun taksaa oli alennettu suurkuluttajien osalta.494
Vesilaitoksen ohjesääntöä uudistettiin vuonna 1920. Samalla annettiin
myös erilliset lisämääräykset, joiden tarkoitus oli turvata se, että ’’vesilaitos
aina olisi täysin tietoinen, mistä sen putkiverkosta vettä otetaan ja talonjohdot tehtäisiin sellaisesta aineesta, joka ei saastuta vettä”. Ohjesäännössä
muun muassa määriteltiin periaate, että mikäli vesimittarin näyttövirhe on
alhaisempi kuin viisi prosenttia, maksaa asiakas tarkistuskulut, jos hän on sitä

Kuva 16.1

Veden kokonaiskulutuksen ja käyttötarkoituksen sekä ominaiskulutuksen kehitys Tampereella
1900-1946.
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vaatinut. Sama periaate on voimassa vielä 1990-luvullakin. Myös vesimitta
rista ryhdyttiin sen koon mukaan maksamaan vuosittaista kunnossapitomaksua. Vesijohtokonttorista tuli tässä yhteydessä Rakennuskonttorin itsenäinen
osasto, erillään Insinööriosastosta, jonka yhteydessä se oli ennen ollut.
Vesimaksuja on korotettu varsin säännöllisesti ja siten pyritty pitämään ne
kustannuksia vastaavalla tasolla. Pienen poikkeuksen tekee sota-ajan hintasäännöstely. Vuonna 1947 pyysi kaupunginhallitus insinööriosaston esityk
sen pohjalta ns. hinta- ja paikkaneuvostolta lupaa nostaa vesitaksoja.496 Vesimaksut vapautuivat hintasäännöstelystä kesäkuussa 1948 ja saman vuoden
elokuussa tulivat voimaan uudet taksat. Kulutuksesta 0-800 kuutiometriä
vuosineljännekseltä oli taksa 12 markkaa, kulutuksesta 801-4000 kuutio
metriä 11 markkaa ja sen ylittävältä kulutukselta 10 markkaa. Käytössä oli
siis edelleen kulutuksen mukaan hieman laskeva yksikköhinta. Kaupungin
hallituksella säilyi kuitenkin oikeus tehdä suurkuluttajien kanssa erillissopi
muksia taksaa alemmasta veden hinnasta, "milloin kaupunginhallitus havait
see sen kaupungin etujen mukaiseksi”.497
Vesilaitos siirtyi 1960-luvulla nykyisin käytössä olevaan ns. tasataksaan,
jolloin kuutiometri vettä maksaa saman verran kulutuksesta riippumatta498.
Kuva 16.3 esittää 1950-luvun vesilaitoksen toimistoa, jossa mekaaninen las
kukone oli “oman aikansa tietokone”. Vuonna 1969 puolestaan tehtiin en
simmäisiä tietokonepohjaisia laskentoja vesijohtoverkosta. Laskentaan käy
tettiin Tekla Oy:n ohjelmaa etäeräajona Tampereelta. Reikänauhalle läviste
tyt tiedot lähetettiin konsolipäätteeltä Helsinkiin Nokia Oy:n tietokoneelle.
Laskennan tulokset postitettiin tietokoneliuskoina Tampereelle. Myöhem
min tämä oli pohjana Kaupunkiliiton ja Kunnallistiedon vesilaitos -atk:lle.499
Vuonna 1903 suljettiin Kahden yksityisen kuluttajan vesijohto vesimaksu
jen laiminlyönnin vuoksi vuosikertomuksen mukaan ’’hyvällä menetyksel

Taulukko 16.1
V esim ittarit sijaintipaikoittain v. 1996

V esim ittarin koko
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20
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V arastossa
kpl
420
54
46
39
43
14
3
3
622

Yhteensä
kpl
12839
889
799
1087
573
125
34
8
16354
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lä”.500Aluksi vesimittarit luettiin joka kuukausi, mutta vuodesta 1905 siirryt
tiin käytäntöön, jossa vesimaksuja kannettiin vuosineljänneksittäin.501 Myö
hemmin on yksittäisten kuluttajien mittareita luettu kerran vuodessa lukuun
o ttam atta su u rk u lu ttajia, jo id en m itta rit luetaan huom attavasti
useammin.502
Kun saksalainen Meinecke-tehdas jäi toisen maailmansodan jälkeen ItäSaksan puolelle, ruvettiin vesilaitoksena pian puhumaan puolalaisista, lisens
sillä tehdyistä Meinecke-mittareista. Näiden ohella oli käytössä välillä muun
muassa ruuvityyppinen ruotsalainen Imo-mittari, joka oli eräänlainen tilavuuslaskija. Muita mittarimerkkejä olivat ainakin Popp-Reuter, itävaltalai
nen Elin ja Mom.503

Matti Murto
1914-97. Diplomi-insinööri
Diplomi
Teknillisestä
korkeakoulusta 1938,
S, Karjalan ja
ia Tampereen
npe
maanviljelysinsinööripiirit
ipiirit 1938-51,
1938Tampereen kauc
asemakaavaosasto 1951-62,
Vesilaitoksen päällikkö ja toim itusjohtaja v.
1952-74.

M urron aikana vesilaitoksen
toiminta laajeni ja uudistui voi
makkaasti: pintavettä ryhdyttiin
ottamaan Roineesta ja pohjavettä
kaupunkia ympäröiviltä harjualu
eilta.
M urron asiantuntemusta arvos
tettiin: hän oli jäsenenä mm. Kau
punkiliiton vesiasiain neuvottelu
kunnassa 1967-76 sekä Kokemä
enjoen vesiensuojeluyhdistyksen
hallituksessa 1972-81. Lisäksi
M urto toimi erikois- ja tuntiopet
tajana sekä Tampereen teknillises
sä korkeakoulussa että teknillises
sä oppilaitoksessa lähes neljä vuo
sikymmentä. H änen kirjoituksi
aan julkaistiin laajasti alan lehdis
sä.
Luottamusmiehenä pitkään toi
mineen Aarne Viitasen arvio M at
ti Murrosta: “H än oli oikea van
han kansanjohtaja, jonka ei tiede
tä milloinkaan moittineen työnte
kijää henkilökohtaisesti. Asian
omainen työnjohtaja joutui sil
loin hänen punutteluunsa, jonka
suorasukaisuudessa voimasanat
kaan eivät tainneet olla harvinai
sia. Siten mielipiteensä tuli myös
rikkeen tehneen työntekijän tie
toisuuteen.”

Tampereen vesilaitos ryhtyi 1950-luvulta lähtien käyttämään kotipaikka
kunnallaan sijainneen Valmetin Lentokonetehtaan valmistamia mittareita.
Yrityksen hienomekaaninen osasto alkoi valmistaa niitä vuonna 1953. En
simmäiset mittarit olivat ns. yksisuihkuisia ja kuiva-asenteisia mittareita.
Vuonna 1968 perustettiin Valmetin Instrumenttitehdas, myöhemmältä ni
meltään Valmet Automaatio. Vuonna 1974 Valmet Oy toi markkinoille ns.
märkälaskijan, jossa mittarikoneisto on vedessä. Vuonna 1983 mittaritehdas
muutti Jyskään, Jyväskylän maalaiskuntaan.504 Vielä 1990-luvulla suur.
enemmistö Tampereen vesilaitoksen mittareiden rungoista on Valmetin mit
tareiden peruja. Koneiston korjaamisen sijaan on tullut halvemmaksi vaihtaa
koko koneisto.505 Vesimittareita oli vuonna 1996 kaikkiaan runsaat 16 000
kappaletta, joista noin neljä prosenttia oli varastossa ja loput kulutuspaikois
sa (taulukko 16.1).
Kuva 16.2
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Työläisperheiden yhteinen piisikeittiö Mariankadulta 1930luvulla (TMKA ).
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Vuonna 1997 vesilaitoksen perimä veden kulutusmaksu oli liikevaihtoveroineen 4,03 markkaa kuutiometriltä, ja jätevesien käsittelymaksu vastaavas
ti 6,22 markkaa eli yhteensä 10,25 markkaa kuutiometriä kohti. Maamme
muihin kaupunkeihin verrattuna tämä arvo on yksi alhaisimpia.506 Tampe
reen vesitaksa sisältää myös perusmaksun ja mittarin vuokran.507Perus maksu
on ollut käytössä ainakin vuodesta 1974 ja se määräytyy vesimittarin koon
perusteella.508 Vesimittarin vuokraa on puolestaan peritty jo vuodesta 1921
lähtien.509 Vuonna 1998 suunniteltiin erillisen liittymismaksun käyttöön
ottoa.510
Kuvassa 16.4 on veden ominaiskulutuksen kehitys Tampereella tämän
vuosisadan aikana muutamaan muuhun kaupunkiin verrattuna . Kehityksen
suunta on kaupungeissa ollut hyvin samankaltainen: 1970-luvun alun ener
giakriisin ja vuonna 1974 voimaan tulleen jätevesimaksulain jälkeen alkoi ve
den ominaiskulutus varsin nopeasti laskea. Tampereen toistaiseksi suurin
ominaiskulutuksen arvo eli 355 litraa henkeä kohti vuorokaudessa saavutet
tiin vuonna 1977, kun vastaava luku vuonna 1997 oli 261 litraa. Vesilaitos
ryhtyi tekemään järjestelmällisesti vuotovesiselvityksiä ja saneeraamaan vesijohtoverkkoaan. Kerrostaloissa on kylpyammeet korvattu suihkuilla, joiden
käyttö vie vähemmän vettä. Yksiotenanat on otettu käyttöön lähes joka ko-

Kuva 16.4

Veden ominaiskulutuksen kehitys Tampereella ja muutamissa muissa kaupungeissa 1900-1997.
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dissa ja käyttöpisteessä. Kuluttajat ovat alkaneet myös tarkemmin seurata vesilaskujaan varsinkin silloin, kun laskutus perustuu mittariin(kuva 16.7).511
Osa vapaaposteista säilyi muun muassa toreilla aina 1980-luvulle saakka.
Esimerkiksi Tammelantorilla kaivo tai vesiposti on tiettävästi ollut alusta läh
tien512 (kuva 16.5). Aikanaan asuntoalueilla oli talojohtojen sijaan myös yhteisiä pihaposteja, joista viimeisimpiä on käytetty Kalevankankaan pikataloissa (kuva 16.6). Jatkossa vesilaitokselle tuovat haasteita mahdolliset vedenkierrätykset ja ns. harmaiden jätevesien uudelleenkäyttö esimerkiksi kas
teluun513. Vesi- ja viemärilaitoksen käyttökustannuksista on noin 70-80 pro
senttia kiinteitä eli kulutuksesta riippumattomia, kun laitoksen tulot valta
osin perustuvat kulutuksen mukaiseen veden myyntiin.
Seuraamalla vedenkulutusta eri vuorokauden aikoina ja eri käyttötarkoi
tuksiin voisi vesilaitos tehdä vaikkapa sosiologista tutkimusta ihmisten ajan
käytöstä ja veden käyttötavoista. Esimerkiksi Hervannassa on ilmennyt tiis
taisin kerrostalojen vedenkulutuksessa nousua ns. lenkkisaunan aikaan. H er
vannassa ei ole juurikaan paljon vettä käyttävää teollisuutta, joten kotitalouk
sien veden käytön muutokset näkyvät helpommin.514Ainakin Aitolahden ja
Holvastin alueella on vettä kulutettu televisio-ohjelmien mukaan (kuva
16.9). Pispalassa puolestaan havaittiin 1990-luvun alkupuolella yöaikana
noin yhden kuution kulutus, jolle ei löytynyt selitystä. “Jälkeenpäin sitten
luimme lehdestä, että siellä oli harrastettu pienteollisuutta”. Kesänä hellejak
sojen aikaan näyttää vedenkulutus lisääntyvän illalla nurmikoiden kastelun
vuoksi.515_______________________________________________________

Kuva 16.5

Tammelantorin vedenjakeluposti, jonka alunperin rakennettiin jo 1900-luvun alussa (TK).
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Ruskon laitoksella sijaitsevassa keskusvalvomossa tarkkailevat laitoshenkilöt vuotojen haun takia erityisesti aikajaksoa klo 2-5 yöllä. Näiltä tunneilta
lasketaan käsin todellinen kulutus säiliötilan ja vesimäärien muutosten perus
teella. Mikäli jotain yllättävää havaitaan, voidaan heti epäillä vuotoa.
Kulutusta voitaisiin tarkkailla pelkästään konelaskennalla, mutta käyttöhen
kilökunnan on tärkeää pitää koko ajan tuntuma asiaan.516 Tietokoneet eivät
siis voi korvata kaikkea ihmisosaamista.
Mahdollisesti edelleen laskeva veden kokonaiskulutus tai ominaiskulutus
asettavat vesilaitoksen toiminnalle lisävaatimuksia. Veden laatu verkostossa
tulee pystyä säilyttämään moitteettomana mahdollisesti hidastuvista virtaus
nopeuksista ja pidentyvistä viipymistä huolimatta tai virtausnopeuksille ja
viipymille on keksittävä muita ratkaisuja. Veden myyntiin perustuvilla tuloil
la on kyettävä kattamaan myös uusimis- ja saneeraustarpeet.

Kuva 16.6

Teuvo Saukko noutamassa vettä Kalevan pikatalojen
pihapostista (J. Wilden).
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Kuva 16.7
Kuva 16.8

(yllä) Tavallista tarkempi vesimittari rakennusvaiheessa olevassa talossa Aitoniitynkadulla
v. 1996 (TKVL).
(alla) Vesilaitoksen vedenkäyttö eri tarkoituksiin vuonna 1996.
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Kuva 16.9

Esimerkki vedenkulutuksen jakaumasta eri vuorokauden aikoina Aitolahden-Holvastin alueella
v. 1994 (TKVL).
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17. Osaamista
koulutuksella j a
tutkimuksella
Teksti: Tapio Katko______________________________________________________________________________

Kuva 17.2

Työnäytös Kaupin uudemman vesisäiliön luona lokakuussa 1972 osana Kaupunkiliiton
täydennyskoulutuskurssia (J. Koskinen).

219.

Petri Juuti &

Tapio Katko
Vesilaitos ja sen henkilökunta on osaltaan ollut mukana usean ammatillisen
yhdistyksen toiminnassa jo vuosisadan vaihteesta lähtien. Tällaisia yhdistyk
siä ovat olleet mm. Tampereen Teknillinen Seura, Suomen Kunnallistekni
nen yhdistys, Kuntien putkimestariyhdistys, Vesihuoltoliitto ja myöhemmin
Vesi- ja viemärilaitosyhdistys, Vesiyhdistys sekä vesilaitosten kansainväliset
yhteistyöjärjestöt IWSA ja EUREAU.
Tampereen teknillisestä opistosta ja koulusta on tullut henkilöitä vesilaitok
selle jo pitkään ja vesilaitoksen henkilöstö on tuonut käytännön kokemusta
oppilaitoksille opetustehtävien kautta.
Vesilaitos on tehnyt kiinteää yhteistyötä Tampereen teknillisen korkeakoulun
kanssa koulutuksessa ja tutkimuksessa: vedenkäsittelyä on tutkittu Ruskon
laitoksella ja jätevesiä Raholan puhdistamolla. Samoin on tehty yhteistyötä
koulutuksen muodossa, mukaan luettuna kansainväliset tehtävät.
Kehitystyötä on tehty yritysmaailman sekä muiden maamme vesilaitosten
kanssa. Kokemus on osoittanut, että paikallisiin olosuhteisiin pitää etsiä
omat, parhaiten soveltuvat ratkaisut, mutta samalla kannattaa ottaa opiksi
muidenkin kokemuksta.__________________________________________
Vuonna 1893 Tampereelle perustettiin Tampereen Teknillinen Seura, joka
alun perin toimi ruotsinkielisenä paikallisyhdistyksenä nimellä Tekniska
Klubben i Tammerfors.519 Korkeapaineisen vesilaitoksen valmistusvuonna
1898 piti insinööri Huikannen klubissa esitelmän vesimaksujen perusteista,
insinööri E. Walden Ilomäen vesisäiliöön ja vesilaitoksenpumppaamoon liit
tyvistä vedenmittausjärjestelyistä sekä insinööri A. Brandt paloposteista.520
Seuraavana vuonna esitelmöi A. Brandt vesijohtoverkkoon liittymiseen kos
kevista määräyksistä.521 Vuonna 1909 piti insinööri K. K. Vaaramäki esitel
män “juomavesiksi käytettävien pintavesien puhdistuksesta”.522 Vuonna
1907 Tampereen Teknillinen Seura asetti erillisen komitean, jonka tehtävänä
oli tarkastaa suunnitteilla olleen Teknillisen korkeakoulun sääntöehdotus.
Komitea muun muassa ehdotti 12 kuukauden pakollista harjoittelua tieto
puolisen tutkinnon ohella.523Tampereen Teknillinen Seura tuki voimakkaasti
ajatusta saada maahamme toinen teknillinen korkeakoulu, ja nimenomaan
Tampereelle. Tampereen kaupunginvaltuusto puolestaan ehdotti jopa teknil
lisen korkeakoulun siirtämistä Tampereelle sillä perusteella, että kaupunki on
joka tapauksessa maamme johtava teollisuuden Keskus ja siellä tarvitaan insi
nöörejä.524
Vuonna 1849 oli Helsinkiin, Turkuun ja Vaasaan perustettu maamme en
simmäiset teknillisen alan oppilaitokset, ns. teknilliset reaalikoulut. Vuonna
1885 näistä muodostettiin teollisuuskouluja, joiden opetuksen sisältyi myös
työharjoittelua. Teollisuuskoulujen perustamista vastusti muun muassa J. V
Snellman, joka ei uskonut näitä kouluja tarvittavan.525 Teollisuuskoulujen
ohjelmia laajennettiin vuonna 1911 kolmivuotisiksi, ja tällöin myös perus
tettiin Tampereelle maamme ensimmäinen teknillinen opisto.526 Sen ensim
mäinen rakennus valmistui Pyynikintielle.
Vesilaitosta perustettaessa ja kehitettäessä haettiin oppia ja malleja pääkau
pungista, muista maamme kaupungeista ja jossain määrin ulkomailtakin. Ve
silaitoksen arkistoista löytyy Tampereen Rakennuskonttorin leimalla varus
tettuja artikkeleita esimerkiksi Göteborgin, Sunds vallin ja Tukholman vesilaitOKsilta.527Myös muutoin vesilaitoksen kehitys näyttää olevan vähemmän
pääkaupunkikeskeistä kuin tähän mennessä kirjoitetussa historiassa on an
nettu ymmärtää.528
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Vuonna 1926 muodostettiin maahamme muiden pohjoismaisten esikuvi
en mukaan Suomen Kunnallistekninen Yhdistys. Tässä yhdistyksessä olivat
mukana - kuten ovat myöhemminkin - olleet suurimmat maamme kaupun
git. Perustamiskokous pidettiin Tampereella 17.4.1926. Edellisenä vuotena
oli valittu komitea, jonka tehtäväksi tuli laatia yhdistykselle säännöt. Mukana
komiteassa oli myös Tampereen kaupungininsinööri A. Linnavuori.529
Tampereen teknillisen opiston sekä teollisuuskoulun kone- ja rakennus
osastoilta on vuosien varrella valmistunut insinöörejä sekä erityisesti teknik
koja ja rakennusmestareita vesilaitoksenkin palvelukseen. Vuoden 1948 tam
mikuussa teknillisestä koulusta valmistuneiden joukossa olivat muun muassa
HugoM äkinenja Olavi Saarinen koneosastolta sekä Jaakko Koskinen ja Erk
ki Axén tie- ja vesirakennusosastolta. Myös useat vesilaitoksella ensin työko
kemusta hankkineet henkilöt ovat käyneet saamassa lisäoppia teknillisellä op
pilaitoksella, nykyisellä Tampereen ammattikorkeakoululla. Varhaisimpia
putkimieskursseja on ilmeisesti pidetty jo 1930-luvulla (kuva 17.1).
Vuonna 1972 järjesti Suomen Kaupunkiliitto Varalan Liikuntakasvatusopiston tiloissa nimenomaan vesilaitosten putkimestareille suunnatun täy
dennyskoulutuskurssin. Kaupin uudemman vesisäiliön seutuvilla pidettiin
asiaan liittyviä työnäytöksiä (Kuva 17.2). Vuoden 1974 marraskuussa pitkälti
tamperelaisten ja kaupungin vesilaitoksen aloitteesta pidettiin Tampereella
ensimmäiset kuntien putkimestareiden neuvottelupäivät (kuva 17.3). Seuraavana vuonna perustettiin Vääksyssä pidetyillä päivillä virallisesti Kuntien

Kuva 17.1

Putkimieskurssi vuodelta 1938 (TMKA, Kanninen).
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putkimestarit-niminen yhdistys.530 Se otti erityistehtäväkseen alan koulutuk
sen edistämisen ja tietotaidon levittämisen, sillä 1970-luvulla tuli markki
noille runsaasti uusia putkimateriaaleja ja työmenetelmiä.
Yhdistyksen toiminnassa oli pitkään mukana Tampereen vesilaitoksen put
kimestari Jaakko Koskinen ja hallituksen jäsenenä putkimestari Jaakko Koski
yhteensä viisitoista vuotta.531 Eräs putkimestari kuvaili Kuntien putkimestarit-yhdistyksen hallituksen kokoukseen liittyvää tapahtumaa seuraavasti:
“Koskisen Jaakko esiintyi yllättäen koko porukan reppäisevällä ruokailun jär
jestämisellä kesken kokouksen. Hän kantoi kokkoukseen salaperräisen lämölaatikon; kun laatikko avattiin saatiin jälleen tuta Jaskan erikoisuus. Laation sisältönä oli pirskatti mustaamakkaraa jokamiehen tarpeeseen. Oli se
melkoinen näky, kun kymmenkunta ukkoa puri kuka milläkin ilmeellä makkaranpätkää ja joi mallasmehua päälle.”532
Vesilaitoksen väki on tehnyt opintomatkoja kotimaassa aiemmin muun
muassa Turun suuntaan, mutta ulkomaillakin on joskus poikettu. Tuote-esittelijät ovat käyneet esittelemässä tuotteitaan vaihtelevalla menestyksellä
(kuva 17.4).
Vesilaitoksen johto on ollut kautta vuosien mukana alan ammatillisten yh
distysten ja liittojen toiminnassa. Toimitusjohtaja Matti Murto oli jäsenenä
Kaupunkiliiton vesiasian neuvottelukunnassa 1967-76. Myöhempi toimi
tusjohtaja Esko Haume on ollut monin tavoin mukana useiden ammatillis
ten järjestöjen kuten Kaupunkiliiton, Vesihuoltoliiton ja sen seuraajan Vesi-

E

Kuva 17.3

Kuntien putkimestareiden neuvottelupäivät Tampereella 7-8.11.1974, vasemmalla reunassa
Jaakko Koski, vasemmalla alhaalla Seppo Saarenpää, pöydän takana oikealla Jaakko
Koskinen (TKVL).

530 A n o n 1975.
531 T ö rm ä 1 997.
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ja viemärilaitosyhdistyksen sekä alan kansainvälisten yhteistyöjärjestöjen
IWSA:n ja EUREAUrn toiminnassa.
Vesilaitos on vanhastaan suhtautunut myönteisesti alan ammattilaisten
koulutukseen, ja niinpä toimitusjohtaja Matti Murto toimi pitkään teknilli
sen oppilaitoksen tuntiopettajana, sekä teknillisen korkeakoulun erikoisopet
tajana. Samoissa tehtävissä ovat olleet myöhemmin Esko Haume ja Timo
Heinonen, hoitipa edellinen pariin otteeseen Tampereen teknillisen korkea
koulun vesitekniikan professuuriakin 1970-ja 1980-luvuilla.533 Vesilaitos oli
myös aktiivisesti mukana TTKK:n kehitysmaihin suuntautuneessa postgraduate-ohjelmassa, jossa koulutettiin yli sata afrikkalaista vesi-insinööriä vuo
sina 1979-91.
Kuva 17.5

Jaakko
Koskinen
Synt. 1918.
Tampereen teknillinen koulu
1948, Vesilaitoksen putkimestari
1964-1979.
- “Koskinen, Jaakko, hällä
suuntana on ollut pohjoinen,
kaakko. Pohjoisessa teki suurta
patoo, kuka tietää minne koulun
jälkeen katoo. Tampereella ei oo
poika koditon, m utt maailmalle
vetää veri levoton.” (TTKO)
- Luottamusmiehenä pitkään
toimineen Aarne Viitasen arvio
Koskisesta: “N iin vaan kävi, että
lopulta pääsimme hänen, jonka
kanssa yhteisymmärrykseen pää
seminen oli ensi kerralla ollut tak
kuista, kanssa keskustelemaan sa
malla tavalla työpaikan asioista”.

533 Haume 1997.

Kenialainen TTK K :n jatko-opiskelija P. A. Odira tutkimassa
käänteisvirtaussuodatinta Ruskon laitoksella (TK 1985).
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Tutkimusta ja tuotekehittelyä_____________________________________
Tampereen vesilaitos on vuosien kuluessa ollut mukana monissa alan tutki
mus- ja kehityshankkeissa. Vuosina 1977-79 tehtiin ns. valtakunnallinen hulevesitutkimus, jonka päärahoittajana oli Maj ja Tor Nesslingin säätiö. Hank
keen rahoitukseen ja toteutukseen osallistuivat usean silloisen vesipiirin ohel
la Helsingin, Tampereen, Oulun ja Kajaanin kaupungit. Tutkimuksen varsi
naisia tekijöitä olivat Helsingin ja Tampereen teknillisten korkeakoulujen ja
Oulun yliopiston vesitekniikan oppituolit. Hankkeessa tehtiin kenttäkokeita
seitsemällä koealueella, joihin kuuluivat Tampereen Hämeenpuisto kaupungistuneimpana alueena ja Nekala teollisuusalueen edustajana. Selvityksen
päätavoitteena oli tutkia taajama-alueiden hule- ja sulamisvesien laadun vaih
teluita ja riippuvuutta eri tekijöistä. Hankkeessa todettiin mm., että laatutulosten perusteella ei taajama-alueiden hule- ja sulamisvesien erilliseen käsitte
lyyn ole tarvetta.534
Insinööri Markku Leinonen oli vuosina 1984-85 virkavapaalla. Leinonen
oli virkavapautensa aikana mukana Kaupunkiliiton johtamassa vesi- ja vie
märiverkkojen saneeraustyöryhmässä.535 Vesilaitos oli myös mukana Kau
punkiliiton tutkimuksessa, jossa selvitettiin asbestisementtiputkien mahdol
lisia terveydellisiä vaikutuksia. Tutkimuksessa todettiin, että näiden putkien
poistamiseksi ei ole terveydellisiä perusteita. Jos vesi aiheuttaa asbestisementtiputkille korroosiota, tulee vesi käsitellä asianmukaisesti, kuten on laita
muidenkin putkimateriaalien suhteen. Sen sijaan putkia työstettäessä tulee
noudattaa asbestia koskevia työturvallisuusohjeita.536
Ruskon vedenkäsittelylaitOKsella on tehty monenlaisia pienen mittakaavan
vedenkäsittelykokeita. Vuonna 1974 tehtiin Ruskon veaenpuhdistuslaitoksella kokeellinen ns. pilot-mittakaavan tutkimus, jossa selvitettiin suoraan
suodatukseen perustuvaa pintaveden käsittelyä eli ns. kontaktisuodatusta.
Myöhemmin kokemusta voitiin hyödyntää suunniteltaessa ja rakennettaessa
Teiskoon Poison ja Kämmenniemen vedenkäsittelylaitokset (luku 21).
Käänteisvirtaussuodatinta tutki kenialainen jatko-opiskelija vuosina 198285 (kuva 17.5). Vuosina 1995-97 tutkittiin kaupungin vesilaitoksen, Valkea
kosken kaupungin, ranskalaisen PICA-yhtiön ja TTKK:n yhteistyönä puu
pohjaisen aktiivihiilen käyttäytymistä suodatuksessa. Kyseessä on prosessi,
jossa hiutaloimista seuraa otsonointi ja sen jälkeinen aktiivihiili eli ns. biolo
ginen aktiivihiilisuodatin. Ranskassa ja muualla Euroopassa on menetelmää
tutkittu ja käytetty jo vuosia, ja nyt haluttiin kokeilla menetelmää kylmissä
olosuhteissa. HankKeesta tehtiin muun muassa kaksi diplomityötä.537
Vedenkäsittelyn tehostaminen on merkinnyt myös soveltavaa tutkimusta
ja tuotekehittelyä laitoksen tarpeisiin. Kämmenniemen ja Ruskon flotaatiolaitoksien toimivuutta vertailtiin 1990-luvun alkupuolella.538 Myöhemmin
Ruskoon rakennettiin pilotlaitteisto (kuva 17.6), jolla on saavutettu erittäin
hyviä tuloksia: perinteiseen prosessiin verrattuna tällä flotaatiolaitteistolla
on saa v u te ttu m o n in k ertaisia v irtau sn o p eu k sia. M ikäli isoissa
suodatusprosesseissa päästään samankaltaisiin tuloksiin, voidaan Ruskon al
taissa vaikkapa ryhtyä kasvattamaan kalaa.539 Kuvassa 17.7 on koelaitteisto,
jolla tutkitaan ns. nanosuodatusta kalvotekniikkaa hyödyntämällä . Hank
keessa oli mukana myös useita muita vesilaitoksia. Alustavien tulosten perus
teella nanosuodatus näyttäisi kuitenkin sopivan paremmin pohjaveden kuin
pintaveden käsittelyyn.540
Raholan jätevedenpuhdistamolla tehtiin vuosina 1973-74 pienoispuhdistamokokeita Lielahden sulfiittisellutehtaan haihduttamon lauhteen ja kun
nallisen jäteveden yhteiskäsittelystä.541 Kokeissa todettiin biologisen yhteis
käsittelyn onnistuvan, mutta hanke jäi kuitenkin toteuttamatta. Viinikanlah
den puhdistamolle rakennettiin 1970-luvulla erillinen pienoispuhdistamo
koetoimintaa varten. Muun muassa 1970- ja 80-lukujen vaihteessa todettiin
534
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Tako:n ja kaupungin jätevesien yhteiskäsittelyn onnistuvan hyvin, mutta tä
mäkin nanke jäi toteuttamatta. Tosin myöhemmin on joitakin jätevesijakeita
johdettu Viinikanlahden puhdistamolle, ja vuonna 1998 neuvotellaan laa
jemmasta yhteiskäsittelystä. Jos hanke toteutuu,on puhdistamolle raken
nettava uusi käsittelylinja.542
Jäteveden pumppaamoille kehitettiin 1990-luvun alussa yhdessä Turun ja
Porin kaupunkien kanssa seurantajärjestelmä, jolla voidaan seurata pump
paamoiden toimintaa sekä seurata pumppaamoalueittain todellisten vuotovesien määrää ja muodostumistapaa.543 Raholan ja Viinikanlahden jäteve
denpuhdistamoilla on jo 1980-luvun lopulla kokeiltu typen poistoa ensin
nitnfioimalla ja myöhemmin denitrifikaatio-nitrifikaatioprosessilla (luku
15). Raholan puhdistamolla kehitettiin yhdessä paikkakunnan teknillisen
korkeakoulun kanssa 1980-luvun loppupuolella aktiivilieteprosessin auto
maattista ohjausta eli asiantuntijajärjestelmää.544
Espoon kaupungin vesi- ja viemärilaitoksen kanssa Tampereen vesilaitos

Kuva 17.4

Myyntiesittely vesilaitoksen henkilöstölle venttiilin sulun avaajasta 1980-luvun lopulta,
vasemmalta lukien: Seppo Nurmi, Kari Leppänen, esittelijä, Timo Rannisto, Pentti Hautanen,
Jaakko Koski, Kalle Vuori, Vuoren takana Jouko Helminen, Taisto Antila ja Pertti
Heikkilä (K. Vuori).
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kehitti asiakastietojärjestelmää 1980-luvun lopulla.545 Tämä järjestelmä on
sittemmin otettu käyttöön monilla maamme vesi- ja viemärilaitoksilla. Myös
vesijohto- ja viemäriverkon kartoitusta ja karttojen tuotantoa sekä
tuotannossa tarvittavia atk-menetelmiä on kenitetty.546Vesilaitos on myös ol
lut mukana hankkeessa, jossa on kehitetty vesijohtoverkon iän ja kunnostus
tarpeen arviointimenetelmää matemaattisen mallin avulla.547
Vesilaitos on yhdessä Kansanterveyslaitoksen, Suunnittelukeskus Oy:n ja
Tampereen teknillisen korkeakoulun kanssa osallistunut vuodesta 1996 lähti
en valtakunnalliseen hankkeeseen, jossa tutkitaan verkostosaostumien syn
tyä, hallintaa ja ongelmien ratkaisemista. Näitä tutkimuksia on tehty muun
muassa Koivistokylä- Nirvan sekä Linnainmaa- Leinolan alueilla.548 Hank
keesta on myös käytetty nimitystä “verkoston löysät” : hankkeessa tehdään
ns. possutusta ja huuhtelua. Tutkimus on osoittanut, että verkostoja tulisi ilKuva 17.6
Kuva 17.7

(vas.) Flotaatiokoelaitteisto Ruskon vedenkäsittelylaitoksella v. 1997, kuvassa M. Vaahtera ja
E. Nyangeri (TK).
(oik.) Nanosuodatuksen koelaitteisto Ruskon vedenkäsittelylaitoksella v. 1998, kuvassa tutkija
V Härm ä TKK:sta (TK).
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meisesti huuhdella nykyistä enemmän. Lisäksi on tärkeää pitää veden alkaliniteetti riittävän korkeana.549
Vesilaitoksen laboratoriot sekä Ruskossa että Hatanpäällä ovat puolestaan
tarjonneet vuosien kuluessa harjoittelupaikan useille Kymmenille niin koti
maisille kuin ulkomaisillekin alan opiskelijoille. Kokemus on joka tapaukses
sa Tampereella kuten muuallakin maassamme osoittanut, että ulkomaiset rat
kaisut eivät sellaisenaan sovellu maamme oloihin vaan parhaimmat sovelluk
set on etsittävä tutkimuksen ja koetoiminnan avulla.
Vesilaitoksen yhdeksi uudeksi kehittämiskohteeksi on 1990-luvulla nous
sut ympäristöjärjestelmän laadinta. Vuosina 1995-97 vesilaitos on rakenta
nut ympäristöasiain hallintajärjestelmää aluksi EMAS-järjestelmän, ja myö
hemmin ISO 14001-standardin mukaiseksi. Syksyllä 1997 kaupungin tekni
nen lautakunta hyväksyi vesilaitoksen ympäristöpolitiikan, jonka mukaan:
“Vesilaitos ottaa kaikessa toiminnassaan huomioon ympäristöasiat ja toimii
laatimiensa ympäristöohjelmien mukaisesti jatkuvasti ympäristöasioitaan
kehittäen niin, että toiminta on kestävän kehityksen periaatteiden mukaista
käyttäen kulloinkin teknis-taloudellisesti käyttökelpoista ympäristön kannal
ta parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa. Vesilaitos sitoutuu myös noudatta
maan voimassa olevia lakeja ja määräyksiä sekä viranomaisten asettamia vaa
timuksia. Vesilaitos varmistaa koulutuksen avulla, että henkilökunta tietää
toimintansa ja toimenpiteidensä ympäristövaikutukset ja osaa toimia ympä
ristöjärjestelmän edellyttämällä tavalla.”550
Vesilaitoksen voidaan sanoa olleen ja olevan yhä erityisesti terveysolojen
kannalta keskeinen vaikuttaja ym päristön laadun parantamisessa.
Y hdyskuntien ja viime kädessä sen asukkaiden om at tai m uista
toiminnoistaan aiheutuvat jätteet on viemäröinnin ja nykyisen tehokkaan
jätevesien käsittelyn ansiosta pystytty poistamaan noin 95-prosenttisesti.
Ongelma piileekin siinä, että tällaisen kätketyn infrastruktuurin merkitystä
yhdyskuntien kehitykselle tai nykyhetkelle ei välttämättä ymmärretä.
Kuluttajavalistus ja aktiivisempi tiedotustoiminta tulleekin olemaan osa
vesilaitoksen kehittämistä 2000-luvulla.

5 4 9 V a a h te ra 1 9 9 7 .
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18. Sosiaali-ja
virkistystoiminta
Teksti: Petri Juuti

Kuva 18.1

Jalkapallon eli höntsyn peluu oli vesilaitoksen henkilökunnan ruokatuntien mieliharrastus
Frenckellin aikoina. Kuva otettu luultavasti 1960-luvun lopulla T U -K I:n ottelun jälkeen.
Seisomassa: (vas.)Lasse Koivunen, Jaakko Paju, Kari Koivunen, Simo
Rinne, Heikki Pohja “M uti”, Reino Lindell, alhaalla (vas) Pentti Laine, Pertti Mäkinen,
Reino Kanerva, Risto Kanerva ja Arto Jokinen.
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Vesilaitos on perinteisesti huolehtinut monenlaisista työntekijöidensä hy
vinvointiin liittyvistä asioista. Varsinkin sodanjälkeisinä vuosikymmeninä oli
monenlaista lakisääteistäkin sosiaalitoimintaa.________________________
Kari Koivunen muistelee laitoksen sosiaalitoimintaa:
-Tuotantokomitean avulla saatiin sosiaalisia oloja paremmaksi - vesilaitos
hankki, autto asunnon hankkimisessa ja paljon muuta ...
-Siinä Kaupinkadun varressa kun on vielä ne vanhat puutalot lähellä Sauk
kolaa, ne asu siinä ja saatiin kaupungin autot käyttöihin kun lähdettiin kalareissuihin ja kaikkee.
-Tuotantokomitean tehtävänä oli kaikkien elintarvikkeiden hankinta ja
työntekijöiden olojen edesauttaminen - meillä oli pitkään sopimus yhden
makkaratehtaan kanssa. Saatiin makkarat sopuhintaan suoraan tehtaalta varastonhoitaja Linnainmaa, joka on tullut -52 taloon oli makkaranhankkija
ja Pauli Sirén avusti. Viikossa tuli 1970-luvulla noin 70 kg lenkkiä, joka pun
nittiin kilon tai kahden kilon paketteihin ruokatunnin aikana.551
Makkaranmyynti oli kiirinyt päälliköiden korviin ia viimeksi aivan huipul
le, eli Matti Murron korviin. Tuotantokomitean Kokouksessa -70-luvulla
Murto vaati makkaranmyyntiä lopetettavaksi, koska se tapahtui osin työaika
na. Tähän Lindellin Reino vastasi, että tuotantokomitean säännöissä on mai
ninta elintarvikkeiden hankinnan avustamisesta työväestölle. Kyseinen pykä
lä oli peräisin vuosisadan alkupuolelta. Tähän Murto malttinsa menettänee
nä karjaisi: ”J...ta, se ei tarkoita tätä päivää”. Asia oli näin selvitettyjä makka
ran myynti jatkui hieman pienemmällä profiililla.552
Epävirallisempaa sosiaalitoimintaa oli rahanlainaus. Rahaa saattoi lainata
juomakassasta553 pientä korkoa vastaan tai sitten ’’kottia” saattoi tarvitseva
saada mestarilta jos tarve oli kova ja mielikuvitusta riitti:
-Joo, se oli kyllä värikäs kaveri se putkimestari Erkki Raittinen ...tulivat
aina ajoissa töihin ja ruokahuoneessa pelasivatten shakkia Frenckelissä ja
edesmennyt Kauko Santavuori teki joskus kun Raittinen oli johdolla, väärän
siirron, esim. siirti kahta nappulaa kerralla, ja kun Raittinen nuomas sen niin
“ P...le, mää en enää ikinä pelaa sun kanssas !!!“ Ja kuitenkin heti kahvitunnilla “ Tuus Kake otetaan erä “... Se lauhtu niin äkkiä.
-Ei ollu asiaa pyytää Raittiselta vippiä jos voitti pelin - piti hävitä, niin Rait
tinen sano
cc Paljonks tarttet, mää haen pankista “ , luottoo löyty sitte.
-Raittinen äkkiä pikastu ja äkkiä leppy, se oli sen luonne.554
-Raittinen oli sosiaalisesti taitava, se ymmärsi toisia., kaverit kävi aina Rait
tiselta pyytämässä rahaa ja Raittinen huusi ja mekasti että “ mihin te saatte ti
linne menemään, enhän mää mikään pankki oo.. .No, paljonko sää tarttet ?
-Raittiselle jäi huomattavan moni velkaa - ei se mitään muistanu, koska se
aina luotti että lainaajat maksavat takaisin....
-Raittisella ja Kankaanpäällä oli pöydät lähekkäin ja kerran Raittinen kiven
kovaan väitti että puhelin on rikki kun sillä ei pääse mihinkään, ja Raittinen
oli koko ajan soittanu omaan numeroonsa.
-Raittinen oli kesäaikana monesti valtamerilaivoilla konemestarina ja ker
ran tällaisella matkalla oli mukana myös rouva Raittinen. Laivan konehuo
neessa sitten syttyi tulipalo, jota ei millään meinattu saada sammumaan.
Raittinen ei ollut silloin vuorossa mutta kiiruhti tietysti heti paikalle huomat
tuaan tilanteen. Myöhemmin sitten maissa Raittinen kertoi tarinaa tapahtu
masta lennokkaaseen tyyliinsä. Juttu huipentui siihen kun Raittinen sai pa
lonsammutuksen järjestettyä varsin runsaasti kantavaa komentoääntään
käyttämällä. ”Kun minä menin, niin kyllä sammu” ja kysyi samalla vaimol
taan, joka oli siinä vieressä, “vai mitä Elli “ kun vaimo oli ollu sillä matkalla
mukana ja vaimo katto Raittista ja sano “ kyy-yyllä, mutta kyllä siinä ääntäkin
oli.“555
- Se ajoi Näsijärvellä Zeta-moottoripyörällä Teiskon suuntaan jäätä myö
ten ja takasin tullessa oli tullu parin metrin railo siihen matkalle ja kun tuli ta
kas Raittinen sano, että “J...ta, täällä välähti, lisää kaasua, että pääsee
551
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ylitte“ No, lisää kaasua sitten ja toiselle puolelle railoa päästiin, mutta jalka
meni poikki !
-Sehän sai kaupungin auton ajokiellon kun aina tuli jonkinnäköinen haave
ri ja kolari ja se ajoi käsittääkseni yhdellä silmällä, toisesta oli näkö pois.
-Kukas sillä oli vieressä....se tuli Itsenäisyydenkatua ja siinä oli ne Tamme
lan puistokadun valot ja Raittinen sano että“ kato sinä valoja niin minä ajan“
ccJoo, ylimmäinen palaa“ sano toinen ja ne pääs läpi risteyksestä ja “jumalau
ta, ylimmäinenhän oli punainen “556
Erilaiset kilpailut, retket ja juhlat ovat kuuluneet laitoksen elämään. Näitä
tapahtumia järjestettiin paitsi oman talon väen keskuudessa, niin myös mui
den kaupunkien vesilaitosten kanssa.
-Siihen aikaan (1960-luvulla) meillä oli ja on vielä nytkin kalakilpailut,
mutta siihen aikaan osanottajamäärä oli aika suuri. Niin kun Mattilan Eero
voitti kalakilpailut niin siinä oli palkintojenjako ja ensimmäinen sai valkata
palkinnon ekana, niin Eero kätteli ja sano, että “vaimoni työn helpottamisek
si otan tuon sähkövatkaimen“. (kuva 18.3)
-Kyllä kalakilpailuita omalle porukalle ja jalkapallokisoja toisia kaupunkeja
vastaan, mm. Turkua ja Lahtea vastaan oli jo Matti Murron aikana.557

Kuva 18.2.

Vesilaitoksen väkeä 1950-luvun loppupuolella, Lauri Sirén (vas), U rho Leponiemi, Olavi
Kankainen, Paavo Kaitila, tunnistamatta jäänyt rouva, Lauri M aunu, Heikki Jokinen ja
Oskari Virtanen (P.Sirén).

5 5 6 K o iv u n e n 1 9 9 7 .
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Reino Sollo
S.1935Vesilaitoksella 1958-96, varaluotta
musmies, vesimittarinlukija, vanhempi putki
asentaja.
- Työelämään oon menny -52 vuonna kun
pääsin amm attikoulusta Lappeenrannassa
Rauma-Repolan kuorma-autossa repsikkana,
sit mää olin vuoden maatalossa renkinä, Loko
molla kahteen otteeseen, vuoden Lehtivirran
putkiliikkeessä ' piä kiinni-miehenä'. Putkia lai
tettiin yhteen niin määkin olin hitsarin apumiehenä niin tehtiin Rantaperkiön rivitaloja
niin siellä oli paljon hitsaamista.
- Kaupungin työttöm yystöiden kautta tulin
vesilaitokselle. Kalkun omakotialueelle alettiin
tekemään vesijohtoja. N e oli hätäaputöitä ku
ten siilon sanottiin. Kalkun vesijohtotyö alko
siilon joulukuussa 1957 ja se saatiin valmiiksi
sitten keväällä ja mä siirryin sitten vesilaitoksen
palvelukseen viikkoo ennen vappua. Sieltä ka
tuosaston puolelta vesilaitoksen puolelle. Ja
niitä hätäaputöitä jatkettiin Ikurin puolella
1958-59 talvella. Kaikki ojat kaivettiin lapiol
la.
- 1961 vuonna meillä oli siellä Lokomolainen kaivinkone katuja kaivamassa. Se oli jotain
60-luvun alkupuolta kun niitä kaivinkoneita
rupes tulemaan, m utta ne oli vaijerikoneita,
että ei niillä mitään kovin tarkkaa, m utta kun
uutta kaivettiin niin siihen ne kyllä sopi. Kansa
sano sitä Hulluksi Jussiksi ja vitsi kulkee että
kun pellonraivauksen porukka yöpy maatalos
sa ja kaivovat ojia siellä niin jonain iltana pu
huttiin, että ens viikolla se tulee se H ullu Jussi
meidänkin työmaalle, niin emäntä sano että
sitä ei ainakaan oteta meille yöpymään.
- Olin myös Vehmaisissa, Ristinarkul
la. . .vesijohtoverkko laajeni valtavasti - omako
titalot oli siellä olemassa ja niihin sitten tehtiin
vesijohtoja sitä mukaan kun isännät sai rahotuksen järjestymään ja saivat m ontut kaivettua.
Työmaa oli suunnilleen kaks metriä m aanpin
nan alapuolella suurim malta osin. Putket yh
distettiin sisätöissä joko jengalla tai hitsaamal
la, m aaputket liitettiin yhteen lyijyllä. Sulaa lyi
jyä päälle ja hakattiin käsin karhi siihen päälle.
- Laskutuksessa m inun aikanani tapahtui
aika suuri m uutos siinä suhteessa, että kun
m inä aloitin lukee m ittareita 1962, niin talo
nomistajan piti olla kotona, m utta sitten alko
pääsee silleen, ettei oo talonomistajakaan ko
tona. Avaimet on kaupunginosittain niputettu
ja niissä on avaimenperässä osoite - eihän niitä
m uuten millään muistais. Kun ei päässy sisään
jätettiin lappu että tullaan silloin ja silloin ja sit
seuraavana aamuna se olikin ensimmäinen
hom m a kiertää uudelleen ne paikat. Siihen ai
kaan käytiin, jos oli lasku maksamatta.
- Olin varaluottamusmiehenä vuosia kun
Lindellin Reino oli pääluottamusmiehenä.
Loppuaikana olin työsuojeluvaltuutettuna vii
tisentoista vuotta.

Myös epävirallisemmin harrastettiin liikuntaa, pelattiin ruokatunneilla jal
kapalloa ja lentopalloa jne.
-Lentopalloo Harjoitettiin kovasti jo o ... .kyllä se katto välillä karsaasti, kun
jalkapalloo pelattiin Frenckelissä, kuulu kiroominen ja mökä kauas....558
-Sit talvella pelattiin höntsää, potkittiin palloo ja se oli kyllä välillä tosi rajua
touhua. 559 Kilposen Eero laitettiin aina maaliin ja kyliä siinä nahkapuku
mossahteli kun jokainen koitti parhaansa mukaan lävistää Eeron nahkapu
vun.560
-Höntsyn peluuta oli Frenckelin ala-pihalla - siitä pelistä tuli liikaa sairaslo
mia ja Saarisen Olavi pisti pelikiellon kun kuulemma kirosanoja oli kuulumi
Keskustorille asti. Yleisöö oli kattomassa sillalla vaikka kuinka paljon - märäl
lä pihalla kurassa pelattiin ja Saarinen oli vähän uskonnollinen mies ja kun
niitä elimen nimiä kuulu Keskustorille saakka....
-Mekin lähettiin Mäkistä joka ruokatunti pelaamaan Frenckellin höntsyä.
-Autokuski Kilposen Eero jolle oli tehty lämpöleikkaus jalkoihin, oli aina
nahkapuku päällä maalivahtina laitoksen peleissä.
-Aina laitettiin semmoiset saappaat jalkaan, että varmasti sattu toista kun
potkas jalkaan. (Kuva 18.1)
- Kun höntsy kiellettiin sit pelattiin lentopalloo kaiket ruokatunnit siellä pi
hassa.561
-Kosken Jaakko ja Pajun Jaska pelasivat koripalloo ihan mestaruustasolla ja
Palkoahon Pentti peräti maajoukkuetasolla.
Vesilaitoksen virkistystoimintaan on ainakin 1930-luvulta alkaen kuulu
neet vierailut muilla vesilaitoksilla tutustumis- ja virkistymismielessä. Varsin
kin Turussa on käyty säännöllisesti. Putkimestari Jaakko Koski muistelee Tu
run reissuja:
-Traditio oli aina, että kerran vuodessa, yleensä kesäaikaan mentiin linjaautolla Turkuun ja linja-auto oli aina ihan täynnä - yleensä mentiin niin, että
yövyttiin sitten siellä Turun KTV:n kesäkodilla.
-Käytiin Turun vesilaitoksella, kierrettiin säiliöt ja kaikki.
-Siihen aikaan oli turkulaisilla sosiaaliset ja palkkaedut paremmat kuin
tamperelaisilla mutta teknisessä mielessä ne oli enkä vähän eri lailla, siellä oli
maaperä erilaista kuin täällä meillä ja materiaalikäsittelyt esimerkiks.562
Muuallakin käytiin. Monen matkan ja kilpailun järjestäjä Pauli Sirén ker
too:
- Porissa ja Turussa ollaan käyty - ja Jyväskylässä. Sillä reissulla oltiin vesi
tornin lattialla superlonipatjoilla - siinä oli meidän hotelli...563
Myös ulkomailla käytiin Ruotsia ja Venäjää myöten. Venäjällä käytiin jo
pääsiäisenä 1957. (Kuva 18.4)
- Venäjälläkin oli tutustumismatka vesilaitoksen väelle ja kyllä ne on käyny
siellä vesilaitoksellakin ja puhdistuslaitoksellakin tutustumassa. Jokisen
Heikki oli yleensä matkanjärjestäjänä. Poliittinen katsomus oli siihen aikaan
hyvin kahdenlainen. Niinpä kun Moskovan vesilaitoksella kalkin annostus oli
tosi alkeellinen, kaikki kärrättiin kiskoja pitkin ylös puhdistamoon, siihen
joku totesi kuinka kaikki pelaa hienosti. Tähän toinen heitti, että tää olis meil
lä Kaupissakin hyvä ratkaisu -Kauppiin oli jo aikaa sitten saatu kemikaliot
suoraan sisälle ilman suurempia ponnistuksia.564
Risteilyt ja muut matkat ovat sujuneet hyvin. Seuraavassa matkanjohtaja
Pauli Sirenin tarina reissulta v.1990:
” Vesihuolto-osasto irrotteli merihenkisestilO.il. 1990 reitillä Tam
pere - Turku - Tukholma - Turku- Tampere. Eli matkanjohtajan ajatuksia,
mietteitä ja muistikuvia turneelta, joka ylitti aluevesirajat. Turneen koh
de, Tampereen vesihuolto vastaan tai paremminkin puolesta Turun ve
denjakelu.
558
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Kuva 18.3
Kuva 18.4.

Pilkkikilpailut keräsivät paljon osallistujia. Saalista esittelee Pertti Palkoaho (R.Lindell).
Vesilaitos teki vierailun Moskovaan jo v.1957. Matka sujui ilmeisesti hyvin, sillä reissu ei
jäänyt viimeiseksi. Kuvassa väkeä myös Moskovan vesilaitokselta (TKVL).
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Reino Lindell
Synt. vuonna 1932, vesilaitok
selle töihin vuonna 1958, eläk
keellä. Asentaja, luottamusmies.
-Siihen aikaan oli työttömyyttä
paljon joka alalla - veli oh tuolla
vesilaitoksella töissä ja sano, että
tule vesilaitokselle töihin. Varsi
nainen työntekijäporukka oli siel
lä työnvälityksen Kautta hätätöis
sä ja mulle sanottiin työnvälityk
sessä, että " ei teillä oo mitään
mahdollisuutta sinne mennä, että
ei teillä oo lapsiakaan eikä mitään,
että ei oo mitään mahdollisuuksia
sinne päästä ". Sitten kävi niin,
että siellä oli pom ona Peltomäen
Veijo ja käski tulemaan vaan töi
hin. Olin silloin putkiasentajan
apulaisena. Olin alkuun Peltomä
en Veijon kirjoissa ja sitten kävi
että siilonhan oli paljon varamie
hiä "hätämiehiä" siellä missä määkin olin siellä Kalkussa kun tehtiin
vesijohtoo ja no sitten tuli kevät
kausi ja sanottiin että osa pääsee
vesilaitokselle töihin ja ne lupas
meille 3 kuukautta töitä ja mä sa
noin juu, selvä, että katotaan m i
tenkä tää menee - ja me oltiin 28
vuotta ! Veny ne 3 kuukautta!
-Vesimittarit luettiin 4 kertaa
vuodessa, nythän käydään vaan
tarkastuskäynnillä kerran vuodes
sa. M ä jouduin m onta kertaa
kamreerille soittaa ja neuvottele
maan, eikö niitä laskuja vois vä
hän siirtää, että sais vähän armoa se anto sitte vähän maksuaikaa.
O h sellaisia juttuja, että vanha ih
minen oli esimerkiks sairaalassa
ollu ja antanu omalle pojalleen ra
hat, että maksa laskut ja poika oli
ryypänny ne rahat.

Oli taas koittanut suuri päivä, sen voi jo nääs ennakolta ilmoittaa, jol
loin Tampereen “Mutageenit” lähtivät matkalle kohti Turkua. Vuosia jat
kunut ja latkuva perinne tulisi taas saamaan jatkoa menneiden vuosien
“uroteoille”.
Sanotaan, että “meit oli poikia raitilla viis, oli tyttöjä kans, muttei väli
tetty niist.” Ei pidä paikkaansa, kyllä me tytöistä välitettiin ja ilmeisesti
tytötkin välitti, koska mukaan oli lupautunut kymmenen ennakkoluulo
tonta “leidiä”. Eräs miellyttävä havainto oli se, että mukana oli koko “jou
lukuusi” aina tähdestä alaoksien koristeisiin saakka. Tämä jos mikään to 
distaa, että kuulutaan ja halutaan olla yhdessä, ollaan samaa porukkaa,
tullaan toimeen keskenämme, puhalletaan samaan hiileen.
Jo Vanhan kirkon edessä kello 6.00 oli tunnelma lämmin ja tiivis huoli
matta aikaisesta ajankohdasta. Varmuuden vuoksi ilmoitettiin tässä vai
heessa, ettei laivaan pääse kontaten, ei edes turkulaisten avustuksella. No
päästiinhän sinne paattiin, vaikka paria kaveria vietiin tiukassa puristuk
sessa, yksi eteen, kaksi taakse askelin. Matkanjohtaja huokasi helpotuk
sesta: Kaikki laivassa, kaikki hyvin. Väki majoittui, etsi hyttinsä ja valmis
tautui elämään täysin rinnoin seuraavat 22 tuntia. Etukäteen oli teroitet
tu, että oman porukan kesken ei sitten työasioista eikä palkoista kättä
väännetä paitsi turkulaisten kanssa, mutta arvatkaapas onnistuiko. No,
eipä tietenkään...
Samaan hötäkkään tehtiin muutama sata metriä vesijohtoja “ammatti
taidolla”. Olisipa vain ollut muutama kuljetustoimiston kuski, niin olisi
samantien saatu kaivannot umpeen. Talkookaljat kyllä ajettiin ammatti
taidolla ja vanhalla kokemuksella miltei oman kuskin toimesta. Yritet
tiinpä yntä miestä siirtää jopa puistotöihin. Tosin vain esimerkin vuok
si. .. Väki viihtyi hyvin, kaikilla oli nähtävästi hauskaa, kukaan ei tiettäväs
ti ehtinyt nukkua 8 tuntia enempää, ei vaikka olisi yrittänyt. Siitä piti
huolen laivan ääniystävällinen hyttirakenne. Ehkä joidenkin punkka pää
si kehumaan jopa koskemattomuudellaan.
Ruoka oli kaikkien mielestä hyvää paitsi erään kulinaristin, joka ei voi
sietää kokolihaa kermakastikkeessa. Joku taas oli juomien suhteen nirso
ja tuumasi, että parempi pöydällä ja kaverin kengässä kuin jumalattoman
suussa.
Osa porukkaa testasi laivan saunan, osa taas saunan emännän hermot ja
laivapoliisien huumorintajua. Kaikki hoitui kunnialla, ketään ei suljettu
putkaan eikä pakkopaitaan.
Mielenkiintoinen ilta ja yö. Kaikki etsivät kaikkia, kukaan ei nähnyt ke
tään. Kaikki olivat kuitenkin hyvässä tallessa. No, niinhän sen pitää olla
kin, kukin pitää hauskaa omalla parhaalla tavallaan, ei siinä koko vesi
huoltoa tarvita. Täytyy vain todeta, että ainahan reissussa “rähjääntyy”
tai “puhdistuu”. Kaikki selvisivät kuitenkin satamassa bussiin, joka kuljet
taisi porukan kotiin tilinteolle. Kaikilla oli tietysti tuliaisia yltä kyllin, jo
ten ei ollut mitään vaikeuksia painua kotiin häntä koipien välissä. Mat
kanjohtajakin herkesi irrottelemaan kotimatkalla ja palkitsi koko poru
kan halauksin ja mustelmin, kaikella ystävyydellä. Matkanjohtaja (lyhen
netty versio).”
Johtaja Matti Murron aikana ei aluksi ollut tapana järjestää eläkkeellejää
mis juhlia. Vuosien vieriessä asiaa kyseltiin kuitenkin ynä useammin. Käyttömestari Olavi Saarinen näki asian tärkeänä osana laitoksen henkilöstöpoli
tiikkaa:
-Joo ja toimitusjohtaja Murto oli semmoinen, että eläkkeellejäämistilaisuuksia hän ei oikein kannattanu...”ne maksaa”...mutta vihdoin viimein niitä
koottiin nippuun ja hän suostu siihen ja juhlien järjestämiset oli mun niskoil
leni jätetty ja mä muistan puheeni eläkkeelle jäävälle siivoojarouvalle. Mä soi
tin hälle pianolla...mää oon huono pianisti, mutta soitin kuitenkin “vuodet
vierii armaani” ja suutelin häntä sitten kädelle ja mä kerroin sitte,
että oli yks iso firma, varakas ku mikä ja toimitusjohtaja sano sitten kontto
rihenkilökunnalle, että olettekos te tyytyväisiä tähän koko systeemiin ja yks
kaveri sanoi sitte, että joo, mutta kyllä semmonen maisemakonttori, se olis
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Jaakko Koski
S. 1934, vesilaitoksella 1951 -1997. Putkimestari. Vesilaitokselle -51 kesäk. alusta putki
asentajan apulaiseksi. Armeijan (-53-54) jäl
keen vesilaitokselle varastomieheksi ja nuo
remmaksi putkiasentajaksi. Tam pereen teknil
linen koulu -54-57 (tie- ja vesirakennuksen op
pisuunta). Kesällä -56 työnjohtoharjoittelijana
ja rakennusmestarin tehtävissä -57 alkaen Insinööriosastolla. Syksystä -58 alkaen vesilaitok
sella rakennusmestarina tuuraten ensin putkimestarien lomia, -59-64 työmäärärahoista pal
kattuna putkimestarina ja -64-97 vesilaitoksen
putkimestarin virassa.
-Vesilaitoksella traditio oli aina, että kerran
vuodessa, yleensä kesäaikaan m entiin linja-au
tolla T urkuun sikäläisen vesilaitoksen vieraaksi
ja linja-auto oli aina ihan täynnä - yleensä m en
tiin niin, että yövytiin siellä Turun KTV:n kesäkodilla. Se oli enkä vuosien varrella vanhojen
partojen aikaansaama ystävyys turkulaisten
kanssa, että eihän me nuorem m at osattu m uu
ta, jatkettiin perinteitä...M e lähdettiin lauan
taina työpäivän jälkeen (klo 14 asti oltiin töis
sä), pelattiin illalla Turussa jalkapallo-ottelu
turkulaisia vesimiehiä vastaan ja sit m entiin
sinne kesäkodille saunaan ja iltaa viettämään.
-Oli se aika kovaa (v.-57 Insinööriosastolla
Kivimäenkadulla), kun illalla soittaa työpääl
likkö Naarvala, että aamulla tulee 30 miestä
työllisyystöihin, että keksihän niille töitä. Se
oli jumalaton määrä ukkoja, mullakin oli par
haillaan 60 ukkoo kirjoissa. Kuinkas sattu,
mulle tuli hiton hyvä porukka hätäaputöissä,
erittäin hyviä kavereita tekemään töitä... m ie
hiä ei ollu yhtään valikoitu, olivat joka alalta.
-Pispalan vesiosuuskunta tuli -62 kaupun
gille, olin siellä -62-64, johtaja Matti M urron
määrämänä "pomona". H än antoi mulle tehtä
vään täydet valtuudet " hoitaa Pispalan vesi
osuuskunnan huolto niin, ettei hälfe tule vali
tuksia ja pysytään kontrollissa ja kuuntelet sit
ten niitä ihmisiä ja oot fiksu " Mää hoidin sitten
sitä ainakin kaks vuotta, vaihdettiin vanhoja
johtoja, saneerattiin ja laitettiin niin moneen
taloon kuin voitiin vesimittari. Se oli hienoo
aikaa meikäläiselle, ei ollu yhtään päivää sa
manlaista.
-Mä oon pelannu Suomen mestaruustasolla
koripalloa (sama kuin nyk.liigataso) ja voimistelinlcin joskus nuorempana miehenä Tam pe
reen voimistelijoissa. Koripallon aloitin AU47:sa, missä Tuomisen Kallukin ja kun AU lo
petti mää pelasin sit Namikassa ja Kiertäjissä.
-Pohjavesivarannoille on tulevaisuudessa
tehtävä jotain, on pyrittävä saamaan pohjavet
tä jollain konstilla enemmän, m uuten on var
maa, että varannot ehtyy. Jos ei mitään tehdä,
järvet happam oituu ja pintavesi on jätettävä
pois.

hieno, cjuu, juu kyllä on mahdollisuuksia, tehdään vaan semmonen, sanot
vaan ehdotuksia.” Siinä sitten tehtiin maisemakonttori.
Sit tuli seuraavaksi kun johtaja kävi kyselemässä, mikä nyt on tilanne ni toi
vottiin: ckun saatais vähän palmuja ja viherkasveja tänne5cJoo ne on helppo
järjestää c No ne tuli sinne ja porukka oli vähän aikaa tyytyväisinä, kunnes
meni muutama aika ja taas johtaja kyseli toivomuksia. Sitten nous yks kont
toristi ja sanoi, että yks kaveri on ollu töissä Afrikassa...kyllä se olis mukavaa,
kun kaks sellasta mukavaa leijonaa kuljeksis täällä ja nuoleksis vähän käsiä että
kuinka semmonen järjestyis ? cNo ei se ihan mahdotonta ole’ . Ja sehän oli
selvää, että sinne tuotiin kaks tassuttelevaa leijonaa ja ihmiset oli tyytyväisiä,
mutta sitten kävi silleen, että tuli narinaa, että eihän täällä siivota ollen
kaan... roskakorit täynnä, pölyt pyyhkimättä, mitä tää tämmönen oikein on.
Johtaja sanoi, että otetaan selvää ja selvis, että siivooja oli häipynyt - ei löytyny mistään ja sitten kävi selväks, että leijona oli syöny...hän oli siellä yksin il
taisin siivoamassa ja siilon johtaja päätti, että ei, nyt saa leijonat mennä vii
dakkoon ja tulla toimeen miten tahtovat. Ja niin ne lähetettiin sinne ja siinä
läksiäisissä toinen leijona kysyi, että mitä ihmettä sinä menit tekemään tommosta, syömään sen siivoojatätin. Toinen leijona selitti, että hänelle tuli niin
suuri ihmislihan syöntitarve ja hän näki ton siivoojan ja päätti pistää sen pos
keensa, ja luuli ettei kukaan huomaa mitään. Ensimmäinen leijona sanoi ka
verilleen, että kun mä silloin tällöin oon pistelly poskeeni insinöörin ja tekni
kon, eikä kukaan oo huomannu mitään. Olisit vaan pysynyt erossa siivoojis
ta.” 565
Sanomattakin on selvää, että siivoojarouva piti tarinasta. Saarinen toimi
kin eräänlaisena seremoniamestarina eläkkeellejäämiseensä saakka. (Kuva
18.8.)
Aina kun laitoksella joku täytti pyöreitä vuosia tarjottiin kahvit Frenckelin
pitkällä verstaalla. Saarinen värväsi kuusi miestä valkoiset esiliinat päällä kah
vin kantajiksi ja kaatajiksi:
-Ensimmäisenä asteli yleensä Rautiaisen Timo, hänen jälkeensä kolme tai
neljä vapaaehtoista ja häntäpään valvojana Pajun Jaska liki kaksimetrisessä
komeudessaan. Siinä sitten huudeltiin tilaisuuden edetessä, että "Neiti, saisko samanlaisen?”566
Syntymäpäiviä ja muita merkkipäiviä muistettiin myös erilaisin lahjoin.
(Kuva 18.9)
Vesilaitoksella oli 1970-luvulla sosiaalisia tapahtumia varsin runsaasti:
-Siihen aikaan kun mä tulin, ei ollu paljon mitään mutta sitten ne rapes li
sääntymään. Siilon tuli paljon uutta porukkaa samoihin aikoihin ja meillä oli
kesäretkiä, pikkujouluja, matkoja, turkulaisten ja lahtelaisten kanssa risteilyjä
ja niin edelleen. Meikäläinen oli silloin vähän eri tyyppinen kun nää vanhat
johtajat esim. Matti Murto, sehän teititteli kaikkia vielä 3-4 vuotta sen jälkeen
kun mä olin ollu töissä. Kun mä tulin, aloin heti sinutella kun eka kerran tapasimme, Esko Haume muistelee.567
Vesilaitoksen väki, ”nämä kurasaappaat”, pitivät varsin myönteisenä sitä,
että uusi toimitusjohtaja Haume oli usein mukana saunailloissa (kuva 18.7.)
sekä Turun vesilaitosvierailulla ym. Näin yhteenkuuluvuuden tunne lisään
tyi. Pauli Sirén kertoo:-Murron mukana oloista (sosiaaliset riennot) en ikäni
vuoksi tiedä, mutta oletan hänen olleen etäisempi yhteisiin kanssakäymisiin.
Kuitenkin hän yleensä ainakin jouluna ennen aattoa kiersi koko talon ’’kivija
lasta katolle” toivottaen joulut ja uudet vuodet. Jämpti mies viimeisen päälle,
jonka sana oli laki.568
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Kuva 18.5
Kuva 18.6

Kilpailuihin ja muihin tapahtumiin tehtiin vetävä “mainos” laitoksen oman väen toimesta.
(TKVL).
Pikkujoulut ovat hyvä tilaisuus yhteishengen kohottamiseen. Huom . Ilmoituksessa käytetty
sanamuoto vesilaitoksen henkilökunnasta. Näinkin voi Tampereen teollinen perinne ilmetä
(Sirén).
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Kuva 18.7
Kuva 18.8

Saunaillat ovat olleet suosiossa ainakin 1970-luvulta saakka. Avantoon on uskaltautunut
Pekka Pirttijoki (TKVL).
Olavi Saarinen (oik.) toimi lukuisissa tilaisuuksissa seremoniamestarina (TKVL).
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Kuva 18.9
Kuva 18.10

Yrjö Koskisen epätavallinen 50-vuotislahja (Sirén).
Kolme kertaa Reino Olavi, vasemmalta Sollo, Ukkonen ja Lindell (TKVL).
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19. Yhteistyöhön
teollisuuden kanssa
Teksti: Petri Juuti

-tvA -trs

Kuva 19.1

.

Tammerkoski vuonna 1839 B.Lauvergnen kivipiirroksen kuvaamana. Näkymää hallitsee
taustalla kohoava Finlaysonin tehdasrakennus (TMKA).
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Tampere sai alkunsa kustavilaisena aikana, jolloin myös ensimmäiset teolli
suuslaitokset syntyivät kosken mahdollisuuksia hyödyntämään. Vaati kuiten
kin monta vuosikymmentä ja vallanvaihdoksen ennen kuin kaupunki nousi
Suomen teolliseksi sydämeksi. Teollistumiseen vaikutti ratkaisevasti Tam
merkoski ja ne mahdollisuudet, joita koskessa nähtiin. Tämä merkittävä
luonnonvara vakuutti niin kuninkaan kuin keisaritkin siitä, että Tampereella
teollisuus voisi kukoistaa. Myös liikemiehet jakoivat tämän vision, varsinkin
kun kaupunki sai vapaakauppaoikeudet.
Kustavilainen aika: Tammerkosken mahdollisuudet huomataan_______
Kirkkoherra Erik Edner ehdotti vuosien 1771-1772 valtiopäivillä, että
Tammerkosken rannalle perustettaisiin kaupunki. Kuningas Kustaa III alle
kirjoitti Tampereen kaupungin perustuskirjan Gripsholmin linnassa
1.10.1779, ja vuonna 1780 se käännettiin suomeksi. Perustuskirjan liitteenä
oli maanmittari Daniel Hallin suunnitelman pohjalta valmistunut ensimmäi
nen asemakartta. Seuraavassa peruskirjan keskeiset osat.
”.. .Me Gustaf Jumalan Armosta, Ruotsin, Göthein ja Wendein Kunin
gas etc. Norrjan Perillinen, Schlesswigin ja Hollsteinin Herttua etc.
Teemme tiettäwäxi, että niinkuin se, meidän hallituxemme alusta, on ol
lut Meidän erinomaisin murhenpitomme, että edesautta Meidän uskollis
ten Alamaisten onnellisuutta, Maanviljellyxen ja Elatus-keinoin saattami
sella niille määrille, kuin itsekungin paikkakunnan erinomainen tilaisus ja
muut luonolliset edut taitawat myödenanda; Mutta Me sen ohesa olem
me ymmärtänet, kuinga yxi niin terwellinen päälletarkoitus työlästi taita
käsitettä, kusa kaupungit owat harwaan ja tomen toisestans niin kauwas
sioitetut, että se niiden wälillä olewainen Maakunda, pitkän Matkan ja sen
rasittawaisen kuljetus waiwan tähden, ei taida ostosa ja myymisesä ei
myöskän kalliinsa saattamisesa täydelliseen hywyteen, saada sitä apua,
jonga päällä se riippu, että Huonehallitus Maalla ei vähemin kuin liikun
not Kaupungeisa yhteisesti menestywät ja lisäyndywät; Sen tähden olem
me Me Armosa ei ainoastans anaanet uloskatsoa sowelioita paikkoja
usiambain uutten Kaupungein alottamisexi ja rakendamisexi erinäisisä
Waldakunnan kulmakunnisa, mutta myös heille wahwistanet ne wapa- ja
oikeudet, joista heidän pikainen karttumisens sekä Wäen lugusa että woimasa wakuudella taita olla odotettawa. Ja koska Me senkaltaisesa päällekatsanosa myös Armosa olemme hywäxi löytänet, anda rakenda yhden
Kaupungin Tammerin Kosken oheen Biörneborin Läänisä, Yli-Satagunnan ylises Kihla kunnasa ja Messukylän Pitäjäsä, sen osan päälle SäteriRusthällin Tammerkosken maista, kuin Me sentähden olemme andanet,
ynnä Pynekin Augumenti Talon kanssa, Presidentildä ja Komendorilda
Meidän Miekka-Ordin Isosta Tähdestä, Wapaherralda Hans Hinrik Boije, muita palkkioxi annetuita taloja ja tiluxia wastan, Meille ja Kruunulle
waihetta. Sentähden tahdomme Me tämän kautta ja tämän Meidän avoi
men Perustus-Kirjamme woimasta, Armosa suoda ja omistaa niille kaikil
le, jotka tahtowat mainittuun uuteen Tammerkosken Kaupunkiin siirtä ja
heitäns siihen asetta, Porwari-oikeuden ja wapauden, seurawaisten ehtom
ja etuin kanssa ...
2:xi Niinkuin Asuwaisten liikundo täsä uudesa Kaupungisa ei pidä tar
koittaman, eli itsiäns perustaman Pellon-ruokon päälle, wan ainoasti
Kaupantegon, Fabrikein ja Käsitöiden päälle, niin pitä se Kaupungille Ar
mosa suotu Maa ja Randa, yxistäns käytettämän laitumexi, istutus- maaxi
ja tarpellisten puiden saamisexi, Randa-puodeixi Weisi-rakenuxixi, niin
myös Kirkkotarhoixi, jotka wiimeiset kuitengin pitä ulkona kaupungista
oleman.
3 :xi Tätä wastan pitä jokaitsella Kaupungin Asuwaisella oleman lupa ja
wapaus, että, sen jälken kuin hän parahiten taita ja woi, harjoitta kaikellaista Kaupantekoa, Fabrikin liikundota ja Käsi töitä, kuin hän on oppi
nut, sen welwollisuden warinottamata, kuin yhteiset Kauppa-Reglementit ja Strä Ordningit muutoin etenkirjoittawat... ”
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Mohellin vesioikeuskartta vuodelta 1843 havainnollistaa tehtaiden vedenottoa. Kuvan
ylänurkassa vasemmalla myös “stadens pumverk” (TKa).
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Vaikka kaupunkia perustettaessa tiedettiin kosken mahdollisuudet, niiden
hyödyntäminen alkoi varsin hitaasti. Ensimmäiset asukkaat mm. perustivat
kosken rantaan myllyjä, joista saatiin vesivoimaa. Vedestä saatua voimaa käy
tettiin käsityölaitosten rattaiden käyttövoimaksi. Tällaisia laitoksia perusti
vat mm. värjärit. Varsinainen teollisuus antoi odottaa itseään: Tampere oli
pitkien ja hankalien matkojen päässä merkittävistä keskuksista.
Annetut oikeudet alkoivat kuitenkin pikku hiljaa houkutella yrittäjiä, suo
ranaisena seurauksena Kustaa III: n antamista oikeuksista voidaan katsoa saa
neen alkunsa Abraham Häggmanin 1783 perustama lumpputehdas. Häggmanin kuoltua 1810 tehdas siirtyi Hatanpään kartanon omistajalle Lars Gus
taf Lafrénille. Lafren rakennutti uuden kivisen tehdasrakennuksen ja uudisti
tehtaan vesirännin sekä vesirattaan, josta tehdas sai käyttövoimansa. Vuonna
1832 kirjanpainaja Johan Frenckell osti tehtaan, minkä jälkeen varsinainen
teollinen toiminta alkoi. Kustavilaisena aikana perustettiin lisäksi vielä 1789
Nalkalan Tiilitehdas, mutta tänä aikana Tamperetta ei vielä voinut pitää teol
lisuuskaupunkina. Vasta vallan vaihdos ja sen mukanaan tuomat mahdolli
suudet nostivat teollisuuden mahtiinsa.569
Vapaakaupunki ja hämmästyttävä koski____________________________
ccMe ...Teemme tiettäwäxi: Että niinkuin MEIDÄN huoldemme alla
elatus-keinoin edesauttamisesta Suomesa, MEIDÄN tykönämme Ar
mollisen tutkinnon alle tullut on, kuinga Fabriki- ja Käsityö-rakennusten
matkaansaattaminen ja kasvo Maakunnasa olis odotettawana, jos yxi
wapa Käsityö-Kaupungi siellä tulis privilegiumeilla edeskatsetuxi; niin
olemma ME, MEIDÄN Suomen Senatimme siitä Alamaisudesa tehdyn
eteenasetuxen johdatuxesta, täsä yhteisesti hyödyllisesä päällekatsannosa,
Armosa hyväxi löytäneet, että senkaldaisexi Wapakaupungixi uloskatsoa
Tamberen kaupungin Turun ja Björneborin Läänisä, joLa kaupungi siihen
erinomattain paikkansa suhteen monesta syystä on toisten edellä Maa
kunnasa sowelias, ja myöskin vuona 1779 saadun Perustus-Kirjansa kaut
ta jo wapautettu niiden yhteisesti woimasa olewaisten Kauppa- ja Am
matti-säädöin jälkeenelämisestä.”
Näin alkoi keisari Aleksanteri I:n Tampereen kaupungille vuonna 1821 an
taman vapaakaupunkioikeuksien perustuskirja. Taustalla vaikutti mm. Suo
men taloudellinen irrottaminen vanhasta emämaasta Ruotsista. Erityisesti
haluttiin kehittää Suomen teollisuutta, ja keinoksi tähän valittiin vapaakau
punkien perustaminen. Tampere sopi tarkoitukseen sijaintinsa ja Ruotsin ku
ningas Kustaa IILlta saatujen Tampereen kaupungin perustus kirjassa vahvis
tettujen vapauksiensa ansiosta. Perustuskirjan ansiosta Tampereella ammattikuntamääräykset eivät sitoneet eikä asukkaiden tarvinnut maksaa veroja.
Aleksanteri syntyi Pietarissa 1777 ja astui valtaistuimelle 1801. Vuosina
1808-1809 käydyn Venäjän ja Ruotsin välisen sodan jälkeen hänestä tuli
myös Suomen suuriruhtinas. Keisari kävi Suomessa 1819 tutustumismatkal
la ja pistäytyi myös Tampereella. Hän tutustui Tammerkoskeen ja meneillä
olleeseen koskenperkaustyöhön. Koski ja sen mahdollisuudet tekivät keisa
riin vaikutuksen. Vierailusta olikin todennäköisesti hyötyä Tampereen vapaakaupunkipäätökselle, jonka keisari allekirjoitti 1821.
Koskenperkaus, jota keisarikin pääsi todistamaan, oli käynnissä vuosina
1817-1823. Koskea perattiin mm. siksi, että kosken niskassa oleva kallioharjanne teki virtauksen epätasaiseksi ja aiheutti tulvia. Harjanteen madaltami
nen sekä jo aikaisemmin tehdyn ns. Teiskon kanavan suurentaminen ja syven
täminen paransivat kosken virtausta. Perkauksen seurauksena myös Finlay
sonin vesipyörän toiminta tehostui.
Vuoden 1821 määräyksillä vapaakaupunkioikeuksia laajennettiin edelleen:
koti- ja ulkomaiset teollisuuden ja käsityön harjoittajat saivat asettua Tampe
reelle vapaasti asumaan, etusijalla olivat rauta- ja metalliteollisuus. Käsityö
läiset ja teollisuus saivat vapautuksen kruununveroista, elinkeinovapauden,
vapautuksen sotaväen majoitusvelvollisuudesta, raaka-aineiden ja työvälinei
den tullivapauden sekä kauppavapauden. Näin teollisuuden kehittyminen
pääsi vauhtiin. Teollistuminen kiihtyi 1840-luvulta lähtien, ja vuonna 1855
Aleksanteri II vahvisti vapaakaupunkioikeudet 50 vuodeksi.
5 6 9 E sim . B jö rk lu n d , s.9 -1 1 .
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Tampere teollistuu, esimerkkinä Finlayson_________________________
Finlaysonin perustaja oli skotti James Finlayson, joka sai Aleksanteri I:ltä
maapohjaan ja vesivoiman käyttöön täyden omistusoikeuden. Hän perusti
1820 ensimmäisen valimon ja manufaktuuripajan ja ryhtyi 1828 valmista
maan puuvillakankaita kahden koneen voimin. Finlayson oli käynyt vuonna
1819 Tampereella yhdessä maanmiehensä John Patersonin kanssa. Paterson
muisteli myöhemmin matkaa:
"Saavuimme ensin Tampereelle, jonka kaupungin äärellä on suurenmoinen
vesiputous, mistä kaupunki on saanut nimensä. Minua hämmästytti paikan
tarjoamat mahdollisuudet vesivoimaiseen koneenkäyttöön ja monta vuotta
myöhemmin huomautin siitä eräälle maanmiehelleni, joka hallituksen tuen
turvin perusti paikalle puuvillatehtaita, jotka nykyään ovat uljaimmat koko
Venäjän valtakunnassa. Käyntini siellä koitui siis ajallisessa katsannossa sattu
man kautta Suomen hyödyksi.”
Ennen toimintansa aloittamista Finlayson tutustui vielä uudelleen Tampe
reeseen ja varsinkin koskeen. Matkan jälkeen hän teki keisarille laajan ano
muksen, jossa selvitettiin suunnitelman tarjoamia etuja Tampereen seudulle
ja koko maalle. Tärkeimpänä edellytyksenä Finlayson piti oikeutta koskeen ja
omistusoikeutta maa-alueeseen ylimmän kosken länsipuoliselta rannalta.
Keisari myönsikin nämä oikeudet Suomen vierailunsa jälkeen.
Tehdas vaihtoi omistajaa 1830-luvulla. Uudet pietarilaiset omistajat G.A.
Rauch ja C. S. Nottbeck laajensivat toimintaansa Suomessa ennenäkemättö
miin mittoihin. Puuvillatehdas keräsi ympärilleen muita tehtaita ja kaupun
kiin virtasi väkeä ympäröivän maaseudun lisäksi muualtakin Suomesta. Kuu
sikerroksinen tehdasrakennus, kuusvooninkinen eli tehdasrakennus 1 (tr 1),
joka muodosti Finlaysonin alueen ytimen, valmistui 1837. Vuosien kuluessa
tämän “kuusvooninkisen” yhteyteen liitettiin muitakin rakennuksia, joista
muodostui Vanha tehdas, jonka ympärille kymmenien rakennusten muodos
tama tehdasalue rönsysi.
Tehdasalueen länsipuolelle syntyi asuntoalueita, kuten Amuri, joissa mer
kittävin yksittäinen asukaskunta hyvin pitkään olivat Finlaysonin työläiset.
Finlayson & Co. rakennutti itse työläisiueen vuokra-asuntoja ja jopa kirkon.
Tehtaalaiset muodostivatkin 1800-luvun loppupuoliskolla käytännössä kau
pungin kaupungissa. Finlaysonilla oli oma palokunta, koulu, sairaala, poliisi,
kauppa ja jopa oma maksuvälinekin.________________________________
Tehtaiden voima koskesta
Vuonna 1836 ryhdyttiin suunnittelemaan uuden, modernin tehtaan ra
kentamista Finlaysonin alueelle. Tehtaan johtoon valittiin preussilainen Fer
dinand Uhde, joka antoi uuden tehtaan suunnittelun Viipurin kaupungin
arkkitehtinä toimineelle Carl Leszigille. Rakennuksen suunnitteluun osallis
tui myös Belgiassa moderniin tekstiilitehdasarkkitehtuuriin tutustunut eng
lantilainen John Barker. Tr 1 :n rakentaminen aloitettiin vuonna 1836, ja työt
valmistuivat 1837. Tr 1 merkitsi modernin teollisuusrakentamisen läpimur
toa Suomessa. Modernille teollisuusrakentamiselle ominaista ovat koneiden
ja eriytyneen tuotantotavan vaatimat suuret salit.
Tr 1 :n alla virtasi kanava, josta sai voimansa suuri vesipyörä. Vesipyörä oli
tehtaan sydän, josta voima kulki eri koneisiin. Kaikki koneet oli erilaisilla väli
tyksillä kytketty vesipyörään.
Samoihin aikoihin tr l:n rakennustöiden kanssa rakennettiin uusi kanava
vedelle kosken oikeaan rantaan. Fiskarsilta tilattiin myös täysrautainen vesipyörä, joka oli halkaisijaltaan mahtavat 8,23 ja leveydeltään 3,5 metriä. Fis
kars toimitti vesipyörän sekä siihen liittyneen valta-akselin ja muita voimansiirtolaitteita. Tehoa vesipyörä antoi noin 50 hevosvoimaa, joka tarvittiin ko
konaisuudessaan kuuden vuoden kuluttua. Edessä olikin lisävoiman hankin
ta ja tätä varten 1844 otettiin käyttöön halkaisijaltaan 6,1 metriä ja leveydel
tään 3 metriä ollut vesipyörä. Vuonna 1850 tarvittiin taas lisää voimaa, ja täl
lä 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.
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Kuvat 19.3 ja 19.4

Finlaysonin vesijärjestelmät olivat aikaansa edellä. Yllä Keijo D om berg esittelee
sprinlderivesitornin katolla sijaitsevaa ilmavalvontakoppia, (PJ) alla kuvan taustalla
turbiinitunnelin edessä putken päällä mittakaavaa antamassa SKOY:n mies (SKOY).
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Tr l:n kaikkiin kuuteen noin 2000 neliömetrin kokoiseen kerrokseen, ra
kennettiin sprinklerit. Ensimmäinen sprinklerijärjestelmän esimuoto valmis
tui jo 1837. Tämä pitkälti Barkerin ideoima järjestelmä käsitti ylimpään ker
rokseen rakennetun noin 700 kuutiojalan vetoisen puusäiliön, joka täytettiin
voimapyörän käyttämän painepumpun avulla. Puusäiliöstä johti kaikkiin
kerroksiin rautaputket, joissa on hanat ruiskuttimeen päätyviä nahkaletkuja
varten. Näin tulipalon sattuessa oli nopeasti tarjolla paineistettua sammutusvettä.570
Nyt Tampereella oli suurteollisuuslaitos, joka eli omaa elämäänsä erillisenä
kaupungista.571

Kuva 19.5

Finlaysonin spriklerijärjestelmä oli ensimmäinen Suomessa. Verkostokartta osoittaa sprinklerin
kattaneen kaikki merkittävät kohteet tehdasalueella (SKOY).
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On selvää, että kaupungissa kuultiin tehtaan edustajien mielipiteitä, olihan
tehdasalue kehitykseltään huomattavasti muuta kaupunkia edellä. Tätä taus
taa vasten myös myöhemmän tehtaan johtajan ja pääosakkaan W N ott
beckin vesijontosuunnitelma (luvussa 2) näyttäytyy ymmärrettävämmässä
valossa.________________________________________________________
Paskarappu ja muita rakennuksia__________________________________
Kuusvooninkisesta pohjoiseen on tr 2 vuodelta 1850 ja etelään on tr 5,
joka valmistui vaiheittain 1858-1877. Vanhaan tehtaaseen liittyy itäsivulla
useita sivurakennuksia, jotka on rakennettu 1850-1926. Tr 2a on rakennettu
vuonna 1850, tr Id 1872, tr 22 eli turbiinirakennus 1877, tr 43 ja 43a turbiinirakennuksen eteläkyljessä 1910 (täydennetty vielä 1926).
Porrastornin rakennustyöt aloitettiin vuonna 1850, mutta rakennus val
mistui vasta 1870-luvulla. Porrastornia käytettiin lisäksi Finlaysonin tehdas
alueen sprinklerijärjestelmän vesitornina. Porrastornin kansanomaisempi
nimi ’’Paskarappu” kuvasi hyvin tornin toista käyttötarkoitusta: se toimi vii
sikerroksisena käymälänä. Paskarapun huusit sijaitsivat tornin sivussa. Huuseista oli suora yhteys katutason ruumaan, josta paskakuskit (kuva luvussa
14) tyhjensivät ne aluksi hevosvetoisiin kärryihin. Heidän tehtäviinsä kuului
myöhemmin myös saostuskaivojen tyhjennys.
Tornia korotettiin useassa vaiheessa, mutta ylimmäisenä on edelleen tähys
tystorni, joka toimi palovartijoiden ja myöhemmin ilmavalvojien tähystyspaikkana. Tornia käytettiin myös letkujen kuivaukseen.
Myöhemmin, vuonna 1892 sammutusjärjestelmä korvattiin Grinnellin it
setoimivilla sprinklereillä. Uudessa järjestelmässä oli sen valmistuessa 3882
sprinkleriä, ja se oli Suomen ensimmäinen sprinklerilaitos. Vakuutusyhtiöt
alensivat tehtaan vakuutusmaksuja 20 prosenttia järjestelmän tultua käyt
töön.572 Myöhemmässä vaiheessa spriklerisäiliö tehtiin teräksestä, ja lopulta
järjestelmä liitettiin kaupungin veteen.573Tarkasta liittymävuodesta ei ole tie
toa, mutta esimerkiksi Kattohuopa- ja pellavatehtaiden palopostijohdot lii
tettiin kaupungin veteen jo vuonna 1903, ja verkatehdas vuotta myöhem
min. Tehtaat mainitaan ensimmäisinä vesilaitoksen vuosikertomuksissa, ja
näiden jälkeen vuosikertomukset eivät seuraa tehtaiden liittymisiä kaupun
gin vesijohtoon.574 Oletettavasti Finlaysonillakin vettä on otettu kaupungilta
varsin varhaisessa vaiheessa, sillä jo ensimmäiset matala- ja korkeapaineisen
vesijohdon putket kulkivat osin Finlaysonin aluetta sivuten.
Vanhan tehtaan itäpuolella sijaitsee Koskitehdas, joka valmistui 1856. Van
han tehtaan länsipuolelle valmistui 1860 Kelloporttirakennus eli Katuvapriikki. Sitä vastapäätä on 1877 valmistunut Plevna, jonka lopulliset julkisivupiirustukset teki viemäröintiasioistakin tuttu kaupunginarkkitehti F.L.
Calonius. Vuonna 1882 rakennuksessa nähtiin ensimmäistä kertaa sähkövalo
koko Pohjoismaiden alueella. Kehräämö Siperia valmistui 1899.
Kuninkaankadun portin viereen valmistui vuonna 1895 L. Petterssonin
suunnittelema konttorirakennus. Myös Finlaysonin palatsi v. 1899 on Pet
terssonin käsialaa. Vesivoimalaitos valmistui vuonna 1926 Tammerkosken
rannalle. Vesivoimalaitos ja Koskitehtaan eteläpuolella kohoava värjäämö
(v.1928) ovat J. Eklundin suunnittelemia. Viimeistelyrakennus v. 1960 Sata
kunnankadun ja Tammerkosken kulmassa on H. ja K. Sirenin suunnittele
ma.
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Myös koskenniska teollisuuden käyttöön__________________________
Pellavatehdas syntyi Finlaysonia vastapäätä yläkosken varrelle v. 1861, ja
Verkatehdas alakosken itärannalle v.1858. Näiden tehtaiden myötä Tampe
reesta voitiin jo puhua Suomen Manchesterina. Huomattava on, että vaikka
nämä tehtaat merkitsivät Tampereen nousua suurteollisuuskaupungiksi, pie
nimuotoista teollista toimintaa oli ollut jo ennen niitä.
Tehtaiden vesitarve oli vielä kehityksensä alkutaipaleella olevaan kaupun
kiin verrattuna aivan eri suuruinen: vettä tarvittiin moniin tarkoituksiin ja
myös jätevettä syntyi 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, (kuva 19.6) jon
ka läpi vesi virtasi omalla paineellaan.575
1920-luvun alussa valmistui rakennus, josta tuli vedenpuhdistamo, tr5l.
Se oli yksikerroksinen tiilirunkoinen varastorakennus, joka korotettiin kaksi
kerroksiseksi 1940-luvulla. Varastorakennus muutettiin vedenpuhdistamok-

Kuva 19.6

Ns. kalasihti, jolla suurimmat roskat siivilöitiin pois. Kuva Finlaysonilta (PJ).

575
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si 1959 ja samalla siihen tehtiin pienempiä laajennuksia (tr 55, 56). Tällöin
vettä alettiin myös käsitellä vedenpuhdistuslaitoksessa. Vesi otettiin edelleen
Näsijärvestä, ja sitä valmistettiin kolmeen erilaiseen tarkoitukseen:
1 .mekaanisesti hiekkasuotimilla käsitelty vesi, jota käytettiin tiettyihin tuotantotarkoituksiin,
2.kemiallisesti ja mekaanisesti käsitelty vesi. Kemiallinen vesi käsiteltiin
mm. alumiinisulfaatilla, ja flokinpoistojärjestelmällä poistettiin humus ja
muut epäpuhtaudet.
3.iomkäsitelty vesi eli kattilavesi.
Vuonna 1967 läntiselle kyljelle valmistui uusi vedenkäsittelylaitteisto
tr58.576
Samoihin aikoihin otettiin käyttöön myös flotaatio, jälleen ensimmäisten
joukossa Suomessa. Flotaatio-säiliö valmistui vuonna 1965. Se oli teräksi
nen, noin viisikuutioinen kumivuorattu säiliö. Flotaatio-järjestelmä oli käy
tössä noin 30-vuotta. Veteen lisättiin myös klooria.577
Jokaisella järjestelmällä oli omat vesialtaansa: kemiallisen veden altaat ja
mekaanisen veden altaat. Yhteensä altaat olivat satojen kuutioiden kokoiset.
578

Lika- eli jätevesipuolella ei aluksi ollut varsinaisesti puhdistusta. Likavesi
meni ajalle ominaiseen tapaan suoraan Tammerkoskeen lukuunottamatta saniteettivettä, jolla oli oma puhdistusjärjestelmänsä. Tätä seurasi vaihe, jossa
jätevesi meni saostuskaivojen kautta. Saostuskaivojärjestelmään johdettiin
aluksi saniteettivesi ja seuraavaksiprosessivesi. Viemäreissä käytettiin pitkälti
lasitettua ruukkuputkea ennen siirtymistä muihin putkimateriaaleihin. Vii
nikanlahden jätevedenpuhdistamon valmistuttua 1972 jätevesi johdettiin
sinne. Ensin jätevesi neutraloitiin rikkihapolla erillisessä neutralointilaitoksessa, koska tekstiilin värjäysprosessivedet olivat emäksisiä (yli 10 ph). Vii
kossa kului yli kymmenen tonnia rikkihappoa ja joskus enemmänkin. 1970luvun loppupuolella oli käytössä myös savukaasuneutralointi, joka oli Tam
pellan prosessiteknillisen puolen kehittämä menetelmä.579
Tehdasalueella oli siis useanlaatuista vettä: mekaanista, kemiallista, kattilavettä ja kaupungin vettä.580
Tampella______________________________________________________
Tampellan tehdasalueella oli aluksi raakavedenpumppaamo käyttövettä
varten Näsijärven Aspinniemessä, josta vesi virtasi omalla painollaan vesika
navia pitkin. Käyttövesi suodatettiin osittain ia johdettiin sellaisenaan eri
käyttökohteisiin, mm. valkaisuun ja myös sprinMer-pumpuille (myöhemmin
kolme sähkömoottoripumppua, joista kaksi pumppasi 3000 litraa/minuutis
sa ja yksi 180 l/minuutissa).581
Tehtaiden jo 1800-luvun puolella valmistunut palopostijärjestelmä liitet
tiin vuonna 1903 kaupungin vesijohtoverkkoon. Ainakin vuonna 1931 oli
vesiliittymä myös kaupungin vesijohtoverkkoon muuta käyttöä varten.
Sama liittymäkohta oli Käytössä myöhemminkin. 582 Liittymä oli ilmeisesti
varavesikäytössä, mutta mahdollisesti siitä otettiin myös juomavettä. Vuon
na 1961 samaan paikkaan rakennettiin käyttöveden puhdistuslaitos (raken
nus M12). 1980-luvulle tultaessa oma puhdistus lopetettiin kun siirryttiin
käyttämään kaupungin vettä.583
Ennen vuotta 1961 höyryvoimalaitokselle menevä vesi jatkokäsiteltiin me
kaanisen suodatuksen jälkeen antrasiitti- ja pehmennyssuodattimilla. Järjes
telmän haittana olivat lukuisat putkistojen tukkeumat sekä tästä aiheutuneet
korjauskustannukset ja vaikeudet höyryvoimalaitoksella.584Vaikeuksien pois
tamiseksi ja höyryvoimalaitoksen käyttövarmuuden parantamiseksi raken
nettiin vuonna 1961 käyttöveden käsittelylaitos Aspinniemeen. Varsinkin
jatkuvasti huononeva raakaveden laatu kiirehti laitoksen tarvetta. Laitokses576
577
578
579
580
581
582
583
584
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sa käytettiin saostuskemikaalina kloorattua rautasulfaattia, pH-säätö tehtiin
lipeäUä ja pH :n loppusäätö soodalla. Kemikaalien valintaan vaikuttivat mm.
raakaveden huono laatu sekä höyryvoimalaitoksen ja tekstiilitehtaiden vaati
mus alhaisesta veden kovuudesta eli alhaisesta kalsium- ja magnesiumpitoisuudesta.585
Tampellalla oli 1960-luvulla 150 mm vesiliittymä myös kaupungin vesi
johtoverkkoon.586 Vuosien 1960 ja 1980 välisenä aikana veden kulutus vä
hentyi jatkuvasti mm. tehostetun valvonnan ansiosta. Kun kaupunki siirtyi
pääasiallisesti käyttämään Roineen vettä, tuli kaupungin vesijohtoveden
käyttö entistä kiinnostavammaksi Tampellan kannalta. Oleellisena erona Aspinniemen ns. tehdas vedessä ja kaupungin vedessä oli Aspinniemen veden
pienempi kovuus verrattuna vastaaviin kaupungin vesijohtoveden arvoihin.
Tästä syystä tietyissä tekstiilitehtaan käyttökohteissa käyttövesi pehmennet
tiin ioninvaihtimilla.587
Putkistokorroosion kannalta veden karbonaattikovuus, vetykarbonaattipitoisuus ja hiilihappopitoisuus ovat merkittäviä tekijöitä. Kaupungin vesijoh
tovedessä ne ovat tasapainossa, joten kaupungin vesi ei o le putkistoja syö
vyttävää. Lisäksi kaupungin vesijohtoveden korkeampi kalkkipitoisuus muo-

Taustalla kohoavat Finlaysonin (vas.) ja TAKO:n tehtaiden sprinklerivesitornit näkyivät
kauas (TMKA).
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dosti ajan mittaan 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 lisäämistä kattilan syöttövedessä.588
Talousveden osalta kaupungin vesijohtovesi täytti tietysti lääkintöhallituk
sen määräykset, mutta lisäksi se syövytti putkistoa vähemmän kuin Aspinniemen vesi. Erityisesti alhainen mangaanipitoisuus oli helpompi ylläpitää.
Kaupungin vesijohtovesi oli paremmin valvottua kuin Aspinniemessä, jossa
toiminta ja valvonta on yhden henkilön varassa.589 Näistä syistä 1980-luvun
alussa siirryttiin jäähdytysvettä lukuunottamatta käyttämään täysin kaupun
gin vesijohtovettä. Vedenkäsittelylaitos jäikin pois käytöstä, ja sen paikalle
asennettiin kaupungin vesimittari. Jäähdytysvettä tarvitsivat erityisesti vali
mo sekä ns. Sampo-porakoneet, joissa omaa jäähdytysvettä käytettiin aina
vuoteen 1997 saakka.590
Sprinklerijärjesteknä____________________________________________
Heti alusta alkaen tehdasalueen paloturvallisuuteen kiinnitettiin huomio
ta. Alueella oli mm. paloposti verkko ja palomuurit, palo-ovet jne.591 Tehdas
alueen sprinklerijärjestelmään tuli koskesta pumpattu vesi. Järjestelmään
kuului myös vesitorni, rakennus L4, joka aluksi ilmeisesti toimi paineen tuo
jana järjestelmään ja myöhemmin paineentasaajana sekä vesivarastona.
Sprinlderivesisäiliöön mahtui vettä 51,3 kuutiometriä ja samassa tornissa si
jainneeseen käyttövesisäiliöön 23 kuutiometriä. Spriklerijärjestelmän uudis
tus tapahtui todennäköisesti vuonna 1899 Mather&Platt Ltd:n järjestelmin.
Alueen kaikki tekstiiliteollisuuden käytössä olleet rakennukset olivat sprinklerin piirissä. Kun muussa vedenkäytössä alettiin käyttää kaupungin vettä,
myös sprinkleri siirtyi siihen.592____________________________________
Tampellan viemäröinti__________________________________________
Viemäröinti hoidettiin aluksi yleiseen tapaan eli johtamalla jätevedet eri
kohdista koskeen. Seuraavaksi - luultavimmin vuosisadan vaihteen tienoilla alettiin ottaa käyttöön saostuskaivoja, joihin saniteettivedet johdettiin. Myö
hemmin myös jätevedet johdettiin saostuskaivojärjestelmään. Myöhemmin
sekaviemäreitä ryhdyttiin muuttamaan erillisviemäreiksi. Muutostyö val
mistui vuonna 1972. Jo 1960-luvulla oli otettu käyttöön jätevesialtaat, jotka
saneerattiin vuonna 1972. Altaat sijaitsivat vesivoimalaitoksen vieressä. Seuraavassa vaiheessa likavedet johdettiin kaupungin jätevedenpuhdistamol
le /^ __________________________________________________________
TAKO________________________________________________________
Tehtaan historia ulottuu aina vuoteen 1860, jolloin vuori-insinööri Knut
Fredrik Idestam perusti Tampereelle puuhiomon, joka siirtyi vuonna 1917
G.A.Serlachiuksen omistukseen. Tuolta ajalta on peräisin myös tuotantolai
toksen nimi TAKO. Vuodesta 1987 alkaen TAKO on ollut osa Metsä-Serlaa,
mutta tuotanto jatkuu edelleen Idestamin valitsemalla paikalla Tampereen
keskustassa.
Teollisuudessa tarvitsemansa prosessiveden tehdas on saanut koskesta, jon
ne jätevedetkin aluksi johdettiin. Kuitenkin jo varsin pitkään juoma- ja saniteettivesi on ostettu kaupungilta. Myös tehtaan sprinklerijärjestelmä on jo
kauan ollut liitettynä vesilaitoksen verkostoon. Viinikanlahden puhdistamon
valmistuttua vuonna 1972 saniteettivedet johdettiin yleiseen viemäriin, mut
ta prosessivesiä varten tehtaalla on ollut omat puhdistamoratkaisut, joita on
kehitetty ja muutettu aina kulloistenkin puhdistusvaatimusten ja -tavoittei
den mukaisesti.594
Pyhäjärven tilan edelleen parantuessa 1980-90-luvuilla on tehtaalle asetet
tu kiristyviä vaatimuksia, joiden saavuttamiseksi on tehty paljon tutkimus- ja
588
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suunnittelutyötä mm. yhteispuhdistuskokeita vesilaitoksen kanssa. Puhdistustavoitteiden saavuttamiseksi merkittävä osa tehtaan prosessijätevesistä on
johdettu 1990-luvulla käsiteltäväksi Viinikanlahden puhdistamoon. Yhteis puhdistuksella on saavutettu erittäin hyvät tulokset.596
-Aivan 1990-luvun lopussa tehtaalle asetetut puhdistusvaatimukset kiris
tyvät niin paljon, että ne edellyttävät entistä selvästi tehokkaampaa käsittelyä
ja oman puhdistamon laajentamista tai kaikkien prosessivesien käsittelyä Vii
nikanlahden puhdistamolla, kertoo toimitusjohtaja Esko Haume vesilaitokselta.597_______________________________________________________
Koski elinehtona tehtaille ja kaupungille___________________________

Aarne Viitanen
S. 1923 putkiasentaja, luottamusmies, kir
juri, apulaistyönjohtaja.
- Aloitin työnteon 14-vuotiaana Finlayso
nin puuvillatehtaan kutom on kappalekonttorin juoksupoikana, "Pahanilman lintuna", jo n 
ka tehtävänä oli käydä kutsumassa kutojat kappalekonttoriin puhutteluun kankaissa tode
tuista virheistä.
- Sotahommissa olin kaks vuotta 10 kuu
kautta. Kesän 1944 kokemukset olivat mel
koista koulua 20-vuotiaalle. Sain sitten aika
naan 2. luokan vapaudenmitalin, perusteluin:
"Oma-aloitteinen ja tarmokas taistelulähetti".
- Putkitöiden opettelemisen ja tekemisen
aloitin K.F. Dunderbergin konepaja- ja vesijohtoliikkeessä vv. 1946-48 ja vv. 1954-56.
Vesijohtoliike Huberilla olin vv. 1948-53.
Tampereen kaupungin Vesilaitoksen Sisäjohto-osastolla olin vuosina 1956-76 putkiasenta
jana, luottamusmiehenä ja Jakeluosaston kirju
rina. Tampereen kaupungin Talonrakennusviraston LVI- asennustoimiston apulaistyönjohtajana olin vv. 1976-86, jolloin jäin rintamave
teraanieläkkeelle.
- Vesilaitoksen pitkäaikianen luottam us
mies oli jakeluosaston putkiasentaja Lauri
Pentti, hän eläkkeelle jäädesssään ehdotti m i
nua seuraajakseen laitoksen luottamusmieheksi saaden myös tahtonsa toteutetuksi. Työpai
kan palkka-asioissa olin jo omaksunut näke
myksen, että vain siitä maksetaan, mitä mies
osaaja tekee. Laiskottelusta ei makseta mitään.
- Vesilaitoksen toimitusjohtaja M atti M urto
oli vaativa johtaja, joka tiesi asemansa, esimer
kiksi työmiestä hän ei koskaan haukkunut,
vaikka olisi ollut aihetta. H än hallitsi myös eti
ketin: vesilaitoksen tuotantokomitea teki m at
kan Espoon Vesilaitoksen vieraaksi. Isännät
ottivat meidät vastaan laitoksen pihassa ja tervetuliaispuheen esittäjä kohdisti huomionsa
M urtoon. Yllätyksekseni M urto tuli viereeni
sanoen: "Kai Viitanen pitää sitten vastauspuheen, vaikka tässä tällainen erehdys on sattu
nutkin." Vasta siinä huomasin, että minä olin
sinä vuonna tuotantokomiteamm e puheen
johtaja. M urto oli tietänyt koko ajan, että
olimme tuotantokomiteana liikkeellä ja niin
ollen minä olin tavallaan matkamme johtaja.

Kaikki merkittävät laitokset elivät koskesta. Ne vaikuttivat merkittävästi
myös kaupungin muotoutumiseen. Siitä huolimatta teollisuus, varsinkin sel
luteollisuus, saastutti pahoin Näsijärveä ja Pyhäjärveä.
Jo 1837 antoi maistraatti lähinnä teollisuuden jätevesiä koskevan määrä
yksen, ja vuonna 1870 annettiin vastaava määräys.598 Saastuminen oli kui
tenkin paikoittain ongelma: 1840-luvulla otettiin yleisesti ruoka- ja talous
vettä - paitsi tietysti omista kaivoista, jos sellainen oil - paperitehtaan alapuo
lelta. Vuonna 1847 maistraatin tarkistuksessa paperitehtaan rannat havaittiin
’’likaa täysiksi”.599Teollisuuden mukanaan tuomat ongelmat eivät siis ole mi
tenkään uusia. Mutta tilanne paheni ajan kuluessa. Vuoteen 1870 tultaessa
kiellettiin mm. kaasutervan laskeminen koskeen ja nahkojen liottaminen
Laukontorin alapuolella. 600 Vuohenojalla tilanne huononi 1921 niin, että
ojan vettä ei voinut pellavanliotuksen saasteiden takia käyttää edes palontor
juntaan.601 Seuraavien vuosikymmenien aikana tilanne huononi edelleen ja
1950-luvulla teollisuuden jätevesiä oli noin kaksi kertaa enemmän kuin asu
tuksen jätevesiä. Joissakin arvioissa puhuttiin jopa nelinkertaisesta määräs
tä.602 Vesilaitos teetti 1960-luvun alussa tutkimuksen, jossa Näsijärven vesi
todettiin todella huonolaatuiseksi, ja pääasiallisena syynä tähän olivat sulfiittiselluloosatehtaiden jätevedet. Tutkimuksia jatkettiin pitkälle 1960-luvulle.
Tutkimukset paljastivat tilanteen pahenevan entisestään, ja siksi pohdittiinkin vedenoton siirtoa Kangasalan järviin. Tehtaiden tuotantotekniikassa taahtaneet muutokset ia tehtaiden omat jätevedenpuhdistamot (esim. v. 1970
äyttöönotettu Lielanden tehtaiden jätevesien mekaaninen puhdistamo)
sekä kaupungin jätevedenpuhdistamojen vaikutus saivat aikaan vesien puhdistumisprosessin, joka alkoi 1960-luvun puolivälin tienoilla.603 (likavesiasioista katso myös luvut 5, 6 ja 15)
Myös kosken käyttöoikeudet ja niihin liittyvät luvat ovat vaikuttaneet aina
1990-luvulle asti kaupungin kehitykseen: oikeutta vesiasioista on käyty ahke
rasti. Eräs luku kaupungin historiassa voitiin sulkea vuonna 1996, kun Fin
laysonin myöhempi omistaja Asko Oy ja kaupunki tekivät sopimuksen ylä
putouksen länsiosan vesivoiman ostamisesta. Sopimuksen taustat ulottuivat
siis aina Finlaysonin keisarilta saamiin oikeuksiin saakka, vuoteen 1819 asti.

E

’’Asko Oy:n ja tätä edustavan Tampereen Kiinteistö Invest Oy:n aloit
teesta sähkölaitos on pitkään käynyt neuvotteluja Tammerkosken yläpu
touksen länsipuoliskon vesivoiman, voimalaitoksen rekisteritonttien nu
merot 17 ja 20 pinta-aloiltaan yhteensä 6214 neliömetriä sekä voimalai
tosrakennuksen ja sen koneistojen ostamisesta Tampereen kaupungille.
Neuvotteluja on seurannut ja niihin myös loppuvaiheessa osallistunut
kaupungin ylin toimeenpaneva johto. Vesivoiman kauppaan kytkeytyy
ns. puutarhakanavakorvaus, Finlaysonin alueen sähkönjakelu sekä sähkön
toimitukset Tampereen Kiinteistö Invest Oy: lie neuvottelutuloksen mu
kaan. Vesivoiman kauppaan liitettäisiin myyjän luopuminen puutarhaka596
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navakorvauksesta sovittua maksua vastaan, kun taas Finlaysonin alueen
sähkönjakelusta ja olemassa olevan verkon luovutuksesta ja sähkön toimi
tuksista tehtäisiin erilliset sopimukset Tampereen Kiinteistö Invest Oy: n
kanssa.
Tampereen kaupunki omistaa tällä hetkellä Tammerkosken keskiputo
uksen vesivoiman kokonaisuudessaan ja siihen rakennetun vesivoimalai
toksen koneistoineen ja tontteineen. Edelleen kaupunki omistaa yläputo
uksen itäpuolisen vesivoiman, voimalaitoskoneistot ja sillä on käyttöoike
us voimalaitosrakennukseen, patorakenteisiin, vesikanaviin ja alueeseen.
Kaupungin yleisen kehityksen kannalta yläputouksen länsiosan vesivoi
man ostaminen liittyy varsin sopivalla tavalla Tammerkosken vesivoiman
käyttöön ja koskimiljöön säilyttämiseen.. _______________________
Teollisuuden vesihuolto_________________________________________
Teollisuuden vesihuolto on monimuotoinen kysymys, jossa ollaan lähes sa
mojen kysymysten lähteillä kuin pohdittaessa vanhaa kana vai muna? -prob
leemaa. Tampere on syntynyt veden ympärille teollisuuden tarpeet silmäl
läpitäen. Ensin oli koski, sitten maalaismaista asutusta, ja erilaisten hallinnol
listen toimenpiteiden jälkeen myös teollisuudelle suotuisat olot tulla keskelle
korpea. Teollisuuden pioneerit todellakin tulivat keskelle korpea pieneen
kaupunginpahaseen, joka muutaman tehtaan vaikutuksesta kasvoi nopeaan
tahtiin Suomen teollisuuden keskukseksi. Huomattava on, että teollisuuden
keskeinen funktio vedelle on toisenlainen kuin muiden vedenkäyttäjien: teol
lisuus tarvitsee vettä käyttövoimana, prosesseissa sekä palonsammutukseen,
jolloin vesikysymykset lyhytnäköisesti ajateltuina ratkaistaan helposti mallil
la “toisesta putkesta sisään ja toisesta ulos”. Tämä malli oli valitettavan pit
kään voimassa myös Tampereella.
Vesi koskessa virtasi jatkuvasti Tampereen ja sen tehtaiden suonissa käyttö
voimana, verenä. Mutta niin kuin verestäkin, on myös vedestä huolehdittava,
muutoin se käy kelvottomaksi ja koko ruumis, kaupunki tai valmistusproses
si sairastuu. Näin tapahtui pääasiassa huonon viemäröinnin takia 1900-luvun alun lavantautiepidemioissa (tästä tarkemmin luvussa 6), ja näin
tapahtui myös 1960-luvulle tultaessa, jolloin varsinkin teollisuuden saasteet
olivat saaneet varsinkin Pyhäjärven kelvottomaan kuntoon ja osin myös teol
lisuuden tarpeisiin soveltumattomaksi.
Vähitellen kaupungin järjestämä jätevedenpuhdistus (Raholan jäteveden
puhdistamo) ja teollisuuslaitosten oma jätevesihuolto saivat aikaan järven hi
taan elpymisen. Osittain elpymistä edisti myös tehdaslaitosten ns. luonnolli
nen poistuma ja tuotantoprosessien muutos ympäristöystävällisempään
suuntaan. Alueen suurimmat teollisuuslaitokset tekevätkin 1990-luvulla jätevedenpuhdistuksessa yhteistyötä kaupungin vesilaitoksen kanssa. Tilanne
onkin merkittävästi parantunut ja jo välillä suljetut uimarannat ovat palan
neet kaupunkilaisten käyttöön (tästä tarkemmin luvussa 15).
Tehtaat ovat jo varhain olleet kaupungin vesilaitoksen suuria asiakkaita.
Esim. Klingendahlin saatua oman vesilaitoksensa valmiiksi väheni v. 1910 ve
den menekki noin 20.000 kuutiolla. Vuoteen 1920 mennessä suurimmat yk
sittäiset vedenkuluttajat olivat VR, Salmisen nahkatehdas, Lokomo, Finlay
son, Tampereen Puuvilla ja valtion sairaala.604 Prosentuaalisesti tehtaiden
osuus kokonaiskulutuksesta vaihteli karkeasti 20-30 prosentin välillä pienen
tyen seuraavina vuosikymmeninä 1990-luvun noin kymmeneen prosenttiin.
Tultaessa 1900-luvun viimeisille vuosikymmenille myös teollisuuden jäte
vedet ovat tulleet erilaisten vaiheiden jälkeen kaupungille (1990-luvun lopul
la jäteveden laskutuksesta n. 10 prosenttia). Kaiken kaikkiaan voidaankin sa
noa, 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 kaut
ta päädytty yhteistyöhön, jonka tulokset näkyvät konkreettisesti jo uimakiellossa olleiden järvien puhdistumisena. Veden käyttömääristä tarkemmin lu
vussa 16.

604 TKVL TK 1899-1920.
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Tapio Katko
Yhteistyön juuret ulottuvat aina vuosisadan alkuun. Vesi ei tunne kuntara
joja, ei myöskään jätevesi. Siksi saman vesistön äärellä sijaitsevien kuntien vä
linen yhteistyö oli ennen jätevedenpuhdistuksen aloittamista vähintäänkin
aiheellista, jos ei jopa välttämätöntä. Eri juomaveden ja jätevedenpuhdistusmenetelmien tultua käyttöön puoltaa yhteistyötä suuremmissa yksiköissä
saavutettava kustannushyöty, parempi lopputulos ja varmuus. Tampere käy
suurta ’’vesikauppaa” 1990-luvun loppupuolella: se toimittaa Pirkkalaan lä
hes kaiken veden, ja Kangasalan puolelta otettua ja Ruskossa käsiteltyä Roi
neen vettä myydään sen lisäksi myös Lempäälään. Ylöjärven Siivikkala saa
vetensä Tampereelta, ja Nokian ja Kangasalan kanssa on sopimus poikkeusti
lanteiden vesihuollosta. Jätevesipuolella Kangasalan, Pirkkalan ja Ylöjärven
jätevedet käsitellään Tampereen puhdistamoilla.______________________
Jo vuoden 1912 aikana Pirkkalan kunnan aloitteesta tutkittiin useita näyt
teitä Pyhäjärven vedestä ja Laukontorin viemärin purkupaikan kohdalta.
Tutkimuksien taustalla oli kunnan huoli Tampereen likavesien aiheuttamista
terveydellisistä haitoista. Tutkimuksien mukaan kaupungin likavedet vaikut
tivat veteen vain noin 500 metrin päässä Laukontorin viemärin suusta. Vesis
töjen saastumisasteen määrittelemiseksi selvitettiin lisäksi vedessä elävien
planktonin esiintymistä, minkä perusteella Pyhäjärven vesi todettiin laadul
taan hyväksi.605Varsin varhain siis tehtiin lähikuntien välillä alueellista yhteis
työtä.
Vuonna 1960-1961 tehty tutkimus Näsijärven diasta osoitti veden pilaan
tuneen niin perusteellisesti, että heräsi ajatus vedenoton siirtämisestä Kanga
salan järville. Asiaa ryhdyttiinkin heti tutkimaan, mutta samalla päätettiin
vihdoin toteuttaa laajamittainen jätevesien puhdistus, joka kokonaisuudes
saan on yksi keskeisimmistä Tampereen ympäristöinvestoinneista. Vesistöjen
puhdistuminen alkoi vuonna 1962, kun Raholan jätevedenpuhdistamo otet
tiin käyttöön. Veden laatu koheni muutenkin Tampereella toimivien tehtai
den lopettaessa toimintansa tai siirtyessä vähemmän vettä saastuttavaan tuo
tantoprosessiin. Tämä kaikki koitui myös lähikuntien hyödyksi kun vesistö
jen tila parantui. Jätevesien puhdistamisella on voitu oleellisesti parantaa
purkuvesistönä toimivan Pyhäjärven ja sen alapuolisen vesistöalueen tilaa.
Kantakaupunkialueen kaksi jätevedenpuhdistamoa sijaitsevat Viinikanlah
dessa ja Ranolassa. Lisäksi Poison ja Kämmenniemen taajamissa on omat
pienpuhdistamot. Raholan jätevedenpuhdistamo aloitti toimintansa biolo
gisena puhdistamona vuonna 1962, ja Viinikanlahden puhdistamon ensim
mäinen vaihe valmistui vuonna 1972. Saman vuosikymmenen puolivälissä
tehostettiin puhdistamoiden toimintaa ottamalla käyttöön myös kemiallinen
saostus fosforin poistamiseksi.
Jätevedenpuhdistuksen taloudellisuus ja tehokkuus edellyttävät suuria yk
sikköjä ja korkeaa automaatioastetta. Puhdistamoilla käsitellään vuosittain
25 - 30 miljoonaa kuutiometriä jätevettä. Tampereen omien jätevesien lisäksi
puhdistamoilla käsitellään Kangasalan, Ylöjärven sekä Pirkkalan kuntien jä
tevedet.
Lähiseudun kuntien kanssa yhteistyö käynnistyi toden teolla vuonna 1965,
kun Pirkkalan kanssa sovittiin vedenmyynnistä. Näin muistelee silloinen
kaupungininsinööri Kauko Lehtonen:
- Ylöjärvi oli halukas myymään Pirkkalalle vettä ja Pinsiöön saakka menikin
jo putkia. Ylöjärvi halusi antaa siihen Pirkkalaan menevää vettä ja siitä kai se
sit alkoi.
- Viikinsaaressa oli ravintola ja mitä kaikkee siellä sitten olikin, niin ne tartti
sitten viemärin ja Pirkkala oli lähellä ja minä sitten esitinkin, että saaresta voi
daan ottaa porakaivosta vettä, pistetään muovijohto järven poikki ja piste
tään jätevesi sinne .. .ja sit lakki Kourassa kysymään, että ottaisko ne meidän
jätevettä...
-Kyllä meillä on aina pruukattu naapuria auttaa, tuumas vaan kunnanjohta
ja Lehtinen ja eikä siinä mitään, tehtiin sopimukset ja pantiin nimet vaan
alle...ja sit samoihin aikoihin Pirkkalalla oli pulmia siellä periferiassa verk
konsa kanssa ...ja Pirkkalalle alettiin toimittaa vettä.606
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Aivan ongelmitta kuntien välinen yhteistyö ei kuitenkaan alkanut mm.
kuntaliitossuunnitelmien takia: Tampere irtisanoi sopimuksen 1968 lopussa,
minkä jälkeen Pirkkala alkoi ostaa vettä Lempäälästä. Vedenhankintayhteistyö Pirkkalan kanssa alkoi uudelleen 1976, ja samalla alkoi yhteistyö Ylöjär
ven kunnan kanssa. 1980-luvulla Pirkkalan vesi ostettiin jo pääosin Tampe
reelta. Vuonna 1984 Pirkkalan kanssa solmittiin vedenhankintayhteistyösopimus kolmeksikymmeneksi vuodeksi. Pirkkalan kunnanhallituksen puheen
johtaja Risto 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 rauhoittu
neet. 607

Kuva 20.2

Puhdas vesi ja jätevesi Rikkuvat lähikuntien välillä.
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Vesilaitos sai selvityksen puhdistamon siirrosta ja hajujen
pienentämisestä________________________________________________
Jätevedenpuhdistamot haisevat, ja herkkänenäisempiä lähinaapureita haju
häiritsee siinä mitassa, että valituksia satelee aika ajom. 1990-luvun lopulla
myös Viinikanlahden jätevedenpuhdistamon alue oli sijaintinsa takia entistä
halutumpi asuin- ja toimistorakennusten rakennuspaikka. Siksi vesilaitos tut
kitutti 1997 laitoksen mahdollisen siirron kustannukset. Tutkimuksessa selvisi, että siirto maksaisi jopa 650 miljoonaa markkaa.
-Jätevedenpuhdistamon siirto Hatanpään valtatien varresta jonnekin muu
alle on niin kallis operaatio, ettei siihen löytyne rahaa, arvelee vesilaitoksen
johtaja Esko Haume.

Esko Haume
-S. 1940 Tampereella. Ylioppilaaksi Tam pe
reen Yhteiskoulusta 1958 ja valmistui Teknil
lisestä Korkeakoulusta diplomi-insinööriksi
1965.
-Insinööritoim isto Maa ja Vesi Oy:n palve
luksessa opiskeluaikanaan 1962-64 ja tie-ja ve
sirakennushallituksessa Helsingin ja Turun
seutujen vedenhankintasuunnittelussa 196568. Tam pereen vesilaitokselle Haum e tuli
suunnitteluinsinööriksi 1968 ja virka m uutet
tiin m yöhem m in suunnittelupäällikön viraksi.
Vt.toim itusjohtajana hän oli vuosina 197779. Vesilaitos ja viemärilaitos yhdistettiin
1979, jolloin hänestä tuli vesihuoltopäällikkö.
Täm ä virka m uutettiin 1997 toim itusjohtajan
viraksi.
H aum e on päätyönsä ohella toim inut
opettajana Tampereen Teknillisessä Korkea
koulussa sekä Teknillisessä oppilaitoksessa
vuodesta 1968. Vesihuoltotekniikan avointa
professuuria hän hoiti vuosina 1979-81. Pääl
limmäisenä urheiluharrastuksena on tennis.
H än on mukana Rotareissa ja Rakennusinsinööriliiton toiminnassa. Työtä sivuaviin har
rastuksiin kuuluu myös Kaupunkiliiton toimikuntatyöskentely sekä Kokemäenjoen vesistön
vesiensuojeluyhdistyksen hallituksessa toim i
minen.
-H än on ollut mukana vesi- ja viemärilaitosyhdistyksen toiminnassa sen perustamisen
valmistelussa ja siitä lähtien hallituksen jäsene
nä ja neuvosto- ja toimikuntatyöskentelyssä.
Lisäksi hän on osallistunut m oniin vesilaitos
ten yhteisiin tutkimus- ja selvitysprojekteihin.
Tietäm ättä tulevasta urastaan hän sai ensikos
ketuksen kaupungin vesihuoltoon koulupoikana kesätöissä katujen pesuauton suihkuja
ohjaavana apumiehenä. V että otettiin m m kes
kustorilla Vanhan kirkon vieressä olleesta
palo/vesipostista.

Selvityksen mukaan siirto maksaisi 400-650 miljoonaa markkaa, eli enim
millään lähes kolme kertaa enemmän kuin kaupunkiin samana vuonna kaa
vailtu suurhalli. Muuhun käyttöön vapautuvasta tontista kaupunki saattaisi
saada rakennusyhtiöiltä myyntivoittoa noin 20 miljoonaa markkaa.
-Vesilaitoksen liikevaihto on noin 157 miljoonaa markkaa vuodessa, joten
siihen verrattuna siirtäminen olisi kallista. Sen sijaan ympäristöhaittoja voi
taisiin pienentää esimerkiksi kattamalla puhdistamo. Se maksaisi noin 100
miljoonaa markkaa, Haume selvittää._______________________________
Kaihon sisälle Nokialle?_________________________________________
Jos jostakin löytyisi rahaa siirtoon, vietäisiin puhdistamo jonnekin LänsiNokialle mahdollisesti kallion sisään. Silloin hajuhaitatkin jäisivät pienem
miksi. Haume arvelee, että operaatio olisi ainakin 10 vuoden projekti, koska
mm. lähiasukkaiden vastustus lykkäisi prosessia. Esko Haumeen mukaan sel
vitystä voidaan käyttää ainakin keskustelun pohjana, kun alueen tulevaisuu
desta keskustellaan.608

608 AL 28.10.1997.
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Pinta- ja pohjavettä lähikunnista__________________________________
Ruskon vedenkäsittelylaitoksen aloitettua toimintansa vuonna 1972 ta
pahtui merkittävä muutos Tampereen vedenhankinnassa: jo ykkösvaiheessa
lähes puolet eli noin 45 prosenttia kulutetusta vedestä tuli Roineesta Kanga
salan puolelta. Tällöin pohjaveden osuus oli 17 prosenttia ja Näsijärvestä vet
tä Kaupinojan kautta tuli 38 prosenttia kulutetusta vedestä.
Samana vuonna asetettiin toimikunta suunnittelemaan alueellista vesihuoltosuunnittelua
Vuosina 1988-1989 vedenhankinnan kakkosvaihe Roineesta alkoi. Tällöin
toteutettiin myös Ruskon vedenkäsittelylaitoksen laajennus. Laajennuksen
jälkeen Roineesta otettiin vettä jo noin 70 prosenttia. Vuosien 1992-93 aika
na tehtiin Tampereen ja Valkeakosken vedenhankinnan yleissuunnitelma,
jossa tutkittiin mahdollisuuksia hyödyntää alueella vielä käyttämättä olevia
pohjavesiä. Samalla tutkittiin alueen soveltuvuus tekopohjaveden tuottami
seen. Tähän liittyvänä tehtiin vuodesta 1995 alkaen pohja- ja tekopohjavesitutkimuksia Tampere-Ylöjärvi-Metsäkylä sekä Kangasala-Pälkäne -harjujak
soilla.609

Kuva 20.3

Varakäyttö Kangasala-Rusko (TKVL).
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Tapio Katko
Yleissuunnittelualueeseen kuuluu Hämeenkyrö, Kangasala, Lempäälä,
Nokia, Pirkkala, Pälkäne, Tampere, Toijala, Valkeakoski, Vesilahti, Viiala ja
Ylöjärvi. Erikseen on otettu huomioon Sahalahden kunta. Suunnitelman
mukaan vedenhankintajärjestelmään siirryttäisiin vaiheittain. Ykkösvaiheessa mm. turvattaisiin vedenhankinta poikkeustilanteissa, ts. varmistettaisiin
vedenjakelu siinäkin tilanteessa, että jokin vedenottamo tai pintavesilaitos tu
lisi käyttökelvottomaksi. Veden laatua kohennetaan kehittämällä laitosten
vedenkäsittelyprosessia, lopettamalla pieniä pintavesilaitoksia ja korvaamalla
niiden vesi pohjavedellä. Kakkosvaiheessa pohjavesivarojen käyttöä tehoste
taan ja kehitetään tekopohjavesilaitoksia. Vaihe kolme valmistuu suunnitel
mien mukaan vuonna 2010, jolloin suunnittelualueen kaikki vesi olisi pohjatai tekopohjavettä. Yleissuunnitelman päätavoitteet ovat veden laadun pa
rantaminen ja vedenhankinnan varmistaminen myös poikkeustilanteissa.610
Vuonna 1997 valmistui Julkujärven-Pinsiönkankaan tekopohjavesilaitok
sen kustannusarvio.611
Vuonna 1998 Tampereen vesilaitoksen vastuulla oli yli 200000 pirkan
maalaisen vesihuolto.
Kuntien välillä myös epävirallista yhteistyötä vesiasioissa_____________

Kauko Lehtonen
Diplomi-insinööri.
-Synt. 1.6.1930 Tammisaares
sa, ylioppilaaksi v.1949 Kajaanis
sa. Diplomi-insinööriksi v.1956
Helsingissä. Veden- ja jäteveden
käsittelyyn sekä vesiensuojeluun
liittyviä opintoja Hollannissa ja
Saksassa v. 1961-1962.
-Toimistoinsinööriksi Tampe
reen kaupungille v.1956, apulaiskaupungin-insinööriksi v. 1961,
kaupungininsinööriksi v. 1965,
eläkkeelle v. 1993.
-Kunnallistekniikan
alan
järjestötoimintaa:
Suomen
kunnallisteknisen
yhdistyksen
hallituksen jäsen 5 vuotta,
toimikuntien jäsenenä samassa
yhdistyksessä ja kaupunkiliitossa.

Kunnat tekevät myös hieman epävirallisempaa yhteistyötä vesiasioissa:
vuodesta 1995 alkaen Kokemäenjoen vesistön latvoilta Itämerelle on kulke
nut ns. Puhtaan veden viesti. Viesti kulkee vesistöjä pitkin ilman moottorivoimaa meloen, soutaen tai purjehtien.
Viesti kulkee veden mukana latvavesiltä merelle vedoten vesistön varren
kuntiin, teollisuuslaitoksiin ja asukkaisiin, jotta kaikki tekisivät oman osansa
vesistön pitämiseksi puhtaana. Se vetosi myös vesien virkistyskäyttömahdol
lisuuksien puolesta.
Vuonna 1995 haaste viestiin tuli Tampereelle Pirkkalan kunnasta kirkkove
neellä soudettuna.
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21. Haj a-asutusalueille
vesihuoltoa
Teksti: Tapio Katko____________________________________________________________________ ________
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Tapio Katko
Teiskon alueella sijaitseviin Poison ja Kämmenniemen taajamiin valmistui
vat vuonna 1976 vesijohto- ja viemäriverkostot, joista kaupungin vesilaitos
on vastannut. Molemmissa taajamissa on pintavettä puhdistettu ns. kontaktisuodatuksella, joka Kämmenniemen laitoksella muutettiin flotaatioksi
vuonna 1991. Viemäriverkostoihin ovat alusta lähtien kuuluneet metoxy-jätevedenpuhdistamot, joita on katettu ja joiden toimintaa on tehostettu jäl
keenpäin.
Teiskon pohjoisosassa Velaatan kylän vesiosuuskunta on vuodesta 1969 toi
mittanut vettä kylään. Vesi tuli aiemmin Rapuskajärvestä omalla painellaan.
Vuonna 1996 kaupungin vesilaitos rakensi uuden pohjavedenottamon, jo
hon vesiosuuskunta teki talkoilla pumppaamorakennuksen.
Vuosina 1997-99 toteutetaan Euroopan unionin tukemaa Tampere Life 97
haja-asutusalueiden kehittämishanketta, jonka tavoitteena on kehittää koko
naisvaltaisia ja ympäristötietoisia suunnittelumenetelmiä ja eri osapuolten
yhteistyötä. Yksi työryhmä on keskittynyt vesihuoltoon, ja sitä ohjaa kaupungin vesilaitos.____________ _____________ ____________________
Tampereen kaupungin vesilaitos on 1970-luvun puolivälistä huolehtinut
varsinaisen kaupunkialueen ohella Teiskon alueella sijaitsevien Kämmennie
men ja Poison taajamien vedenhankinnasta ja viemäröinnistä. Teiskon kunta
liitettiin Tampereen kaupunkiin vuonna 1972, ja sitä ennen (vuonna 1966)
oli Tampereeseen liitetty kaupungin ja Teiskon välissä oleva Aitolahden kun
ta. Teiskon alueella on vettä ollut saatavilla yleensä kohtuullisen hyvin, ja siksi
yhteishankkeita ei ole juurikaan muodostunut. Kevättalvella 1998 tehdyn
kyselyn mukaan Teiskon haja-asutusalueiden asukkaista yllättävän harvat
olivat huomanneet puutteita vedenhankinnassaan.611
Kämmenniemen alueen vedenhankinta
Vuonna 1976 otettiin Kämmenniemessä käyttöön pintavesilaitos osana
Tampereen kaupungin vesilaitoksen toimintaa.612 Sitä ennen alueella toimi
ns. kesäjohto: vettä pumpattiin järvestä, ja pumppaamo oli mäen kupeessa lä
hellä nykyistä vedenkäsittelyrakennusta. Myöhemmin on Rekolan613 mu
kaan todettu, että tämä kesävesijohto olisi ehkä kannattanut jättää paikoil
leen ja käyttää sitä esimerkiksi kesäaikaiseen kasteluun. Varsinainen juomave
si oli ennen varsinaista Kämmenniemen vesilaitosta otettu porakaivosta, jos
ta meni johto muutamiin taloihin ja koululle.
Kämmenniemen vedenottamo ja -käsittelylaitos sijaitsevat Käälahden ran
nalla. Laitos rakennettiin alunperin käyttämällä ns. kontaktiselkeytysmenetelmää, jota oli aiemmin tutkittu Ruskon vesilaitoksella614 (luku 17). Raaka
vesi otetaan Näsijärvestä 180 m pitkällä imuputkella ja pumppujen teho oli
alun perin mitoitettu kymmenelle kuutiometrille vettä tunnissa.615 Raakavesi
on laadultaan varsin hyvää, ja sitä otetaan virtaavasta paikasta. Käälahtihan
sijaitsee Paarlahden vuonon suulla, ja vuono on paikoin 80 metriä syvä. Tä
män huomaa muun muassa siitä, että raakavesi on välillä varsin kylmää.616
Kontaktisuodatus on käänteissuodatuksen sovellus, jossa kemikaalit syöte
tään raakaveteen juuri ennen suodatusta. Perusajatuksena on välttää tavan
omaisessa kemiallisessa käsittelyssä paljon tilaa vievien selkeytysaltaiden
käyttöä. Laitos soveltuu suodatukseen, jossa raakaveden raudan, orgaanisen
aineen tai humuksen määrät ylittävät suhteellisen vähän talousvedelle asete
tut vaatimukset.617 Alussa vedenottamossa oli käytössä yksi kontaktisuodatusyksikkö, myöhemmin rakennettiin toinen yksikkö ja laitoksen allasta ko
rotettiin noin puoli metriä.618Vuonna 1991 saatiin valmiiksi laitoksen sanee
raus (kuva 21.1), jossa kontaktiselkeytys korvattiin flotaatiolla eli vaahdotuksella (luku 13, 17). Flotaatioaltaiden jälkeen vesi johdetaan kahdelle rinnak
kaiselle suodattimelle. Aluksi kemikaaleina käytettiin alumiinisulfaattia ja
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kloorikaasua, mutta myöhemmin siirryttiin käyttämään pienelle laitokselle
paremmin soveltuvina polyalumiinikloridia, soodaa ja hypokloriittia.
Vuonna 1998 Kämmenniemen vesilaitoksen asiakkaina oli noin 500 asu
kasta; 95 omakotitaloa ja viisi rivitaloa. Vanhemman laitoksen tuotto oli suu
rimmillaan noin 17 kuutiometriä vuorokaudessa, kun vuonna 1998 sen tuot
to on noin kahdeksan kuutiometriä tunnissa ja noin 65 kuutiometriä vuoro
kaudessa. Kokonaistuotto on siis kasvanut noin kolminkertaiseksi. Puhdas vesiallas on kooltaan 90 kuutiometriä.619
Poison alueen vedenhankinta_____________________________________

Veijo Limatius
Synt. 1963, ammattikoulu,
asentaiakoneistaia 1982, Vesilaiholan puhdistamo, yleisasentaja,
Kämmenniemen ja Poison laitos
ten hoitaja vuodesta 1990.
-Työvoimatoimistosta soitet
tiin ja tarjottiin töitä vesilaitoksel
la.
-Olen saanut vesilaitoksella m o
nenlaisia tehtäviä laidasta laitaan.
-Kun asuu samalla alueella, mis
sä on työ, on vaikeampi vetää ra
jaa työn ja vapaa-ajan välille. Jos
kus voi tulla soitto aamulla puoli
viideltä, että vettä ei tule.
-Vuonna 1997 tulin nuoren,
monirotuisen labradorinnoutajan
kanssa Kämmenniemen jäteve
denpuhdistamolle. Tein töitä selkeyttimien luona, kun huomasin
koiran hypänneen ilmastusaltaa
seen. Pyörivä vaahto oli koiraa
kiinnostanut niin paljon. Oli siinä
nostamista pois altaasta.

Tampereen kaupungin vesilaitoksen ja Suunnittelukeskus Oy:n yhteistyö
nä suunniteltiin Teiskon vapaa-ajankeskukseen Poison vesilaitos (kuva 21.2),
joka valmistui samana vuonna kuin Kämmenniemen laitos eli 1976. Poison
laitoksen rakensivat kaupungin katuosasto ja vesilaitos pitkälti Metallityövä
en Liiton omistaman koulutuskeskuksen eli Murikan antaman sysäyksen pe
rusteella. Tämän lisäksi alueella oli Asunto-osakeyhtiö Koljonselkä, leirintä
alue ja kunnalliskoti, joilla oli omat porakaivot. Asunto-osakeyhtiöltä ja lei
rintäalueelta loppui ajoittain vesi. Varsinkin juhannuksena leirintäalueella oli
väkeä tuhatmäärin.620
Poison vedenkäsittelylaitosta hoiti aluksi Teiskon vapaa-aikakeskus ja sen
yhteydessä ollut vesihuolto-osuuskunta. Vuonna 1978 laitos siirrettiin kau
pungin vesi- ja viemärilaitoksen yhteyteen.621
Poison laitoksen puhdasvesiaUas on tilavuudeltaan 450 kuutiometriä.
Tämä riittää varsin hyvin 1990-luvun loppupuolen vedenkulutukseen, joka
on noin 50-60 kuutiometriä vuorokaudessa. Vakituisia asukkaita alueella on
noin 200, minkä lisäksi Murikka-opistossa on usein koulutuksessa parisataakin henkeä. Vedenkäsittelylaitoksen toiminnasta vastaava Veijo Limatius to
tesi vuonna 1998 käyvänsä laitoksella päivittäin tarkistamassa kemikaalien
syötöt ja veden pH :n. Kemikaalit ovat samat kuin Kämmenniemen laitoksel
la. Laitoksen suodattimet pestään talvisaikaan kaksi kertaa viikossa ja kesällä,
jolloin kulutus on suurempaa, kolme kertaa viikossa. Kontaktisuodatus on
flotaatiota yksinkertaisempi käyttää, muttapuhdistustulos ei ole yhtä hyvä.
Vuoteen 1990 saakka Kämmenniemen ja Poison vesi- ja jätevesijärjestelmistä vastasi Olavi Rekola, joka on alun perin koulutukseltaan kirvesmies.
“Pystymetsästä lähdin tämmöiseen vesilaitostyöhön. Kun rakennettiin Polsoo ja Kämmenniemee, mä olin tyytyväinen tähän työhön. ...Tässä sai olla
oman työnsä herra... joskus oli kovillakin... tämmöisellä alalla on koko ajan
töitä iltaisin, viikonloppuisin, pyhinä, arkena, aina”.622
Poison alueen vesijohtoverkosto on pidempi kuin Kämmenniemessä, mut
ta se on kuitenkin haavoittuvampi, koska verkosto on rakenteeltaan ns. Haarajärjestelmän mukainen. Kerran Maisansalon hotellin alapuolella katkesi
putki, ja ennen kuin vika löydettiin, olivat molemmat haarat ilman vettä. Tar
vittaessa vesilaitoksen vuotojenkuunteluryhmä käy Polsossa ja Kämmennie
messä vuotoja etsimässä. Palokunta puolestaan testaa palopostien kunnon
kerran vuodessa. Harjoituksissa nähdään, miten verkoston kapasiteetti riit
tää. Veijo Limatiuskin mainitsee olleensa näissä harjoituksissa mukana. Vuo
sia sitten oli Murikan sauna palanut, kun palokunta ei löytänyt palopostia.
Palokunta otti järvestä vettä, mutta pumppuvaikeuksien vuoksi sauna pääsi
palamaan.623
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Teiskon Poison vedenkäsittelylaitoksen prosessikaavio vuodelta 1976. Tuolloin käytetyt
kemikaalit on myöhemmin korvattu käyttökelpoisimmilla tuotteilla, alumiinikloridilla,
soodalla ja hypokloriitilla.
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Kuva 21.3

Kämmenniemen Metoxy-jätevedenpuhdistamo vielä kattamattomana 1970-luvun
loppupuolelta (V Limatius).
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Kämmenniemen ja Poison alueiden viemäröinti____________________
Kämmenniemen ja Poison taajamiin rakennettiin jätevedenpuhdistamot
vuonna 1975 (kuva 21.3). Jo tätä aiemmin oli Poison kunnalliskodissa oma
pienpuhdistamo. Jätevedenpuhdistamoiden rakentamista myös vastustettiin
välillä voimakkaasti. Molempien taajamien puhdistamot ovat aikanaan Upo
Osakeyhtiön valmistamia ns. metoxy-pakettipuhdistamoita, jotka on suun
niteltu erityisesti pieniä taajamia varten. Esikäsittelyn erikoisuutena on repi
jä, joka tavanomaisesta puhdistamoista poiketen ei erota kiinteitä jätteitä
puhdistamolle tulevasta jätevedestä, vaan jauhaa tällaiset ainekset pienem
mäksi jäteveden sekaan. Puhdistusprosessi on normaali biologis-kemiallinen
rinnakkaissaostus, jossa käytetään saostuskemikaalina ferrosulfaattia. Jälkiselkeytysaltaassa on ns. mammut-pumput lietteen pumppausta varten. Poi
son laitoksella on kolme jälkiselkeytintä ja Kämmenniemessä neljä. Polsossa
on kahdesta rinnakkaisesta linjasta käytössä vain toinen, koska jätevesiä muo
dostuu huomattavasti mitoitusarvoa vähemmän. Aiemmin molemmat altaat
olivat käytössä kesäajan. Selkeytysallas on talvella katettu pressulla jäätymisongelmien estämiseksi. 624
Poison alueen jätevesiverkossa on kolme pumppaamoa: Murikka, Polsonlahti ja Maisansalo. Normaalisti puhdistamolle tulee jätevettä noin 50 kuu
tiometriä vuorokaudessa. Keväällä jätevettä saattaa tulla jopa 500-600 kuu
tiometriä vuorokaudessa, joten verkostot vuotavat aika lailla. Jätevesilietteet
vietiin aikaisemmin traktoreilla puhdistamoilta pelloille. Myöhemmin liet
teet on viety Viinikanlahteen, jossa ne käsitellään keskitetysti. Välillä Viitapohjassa yritettiin kokeilla lietteen sitomista turpeeseen, mutta siitä joudut
tiin luopumaan.625
Raholan jätevedenpuhdistamoa 1970-luvun lopulla uudistettaessa tuotiin
osa vanhasta laitteistosta Kämmenniemen puhdistamolle. Kämmenniemen
ja Poison puhdistamoille viemäreistä tulleista tavaroista hankalimpia ovat ol
leet sukkahousut. Kämmenniemen jätevedenpuhdistamo oli aiemmin katta
maton (kuva 21.3). Tuolloin sitä peiteltiin talvisin styrox-levyillä, kunnes lai
tos katettiin pysyvästi. Poison puhdistamon tasakatto sen sijaan muutettiin
myöhemmin viistokattoiseksi.626
Kaupungin vesilaitoksen vastuulla olevien Kämmenniemen ja Poison puh
distamoiden ohella on Teiskon alueella Terälahdessa terveystalolla oma pien
puhdistamo. Tarvittaessa Viinikanlahden puhdistamon korjaamolta saadaan
sinne huoltoapua.627
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Haja-asutusalueiden vesihuoltoa__________________________________
Tampereen kaupungin alueella on paitsi runsaasti vesistöjä ja paljon lomaasutusta, myös tuhansia ympärivuotisia asukkaita haja-asutusalueilla. Erityi
sesti kaupungin koillisella alueella ilmeni 1990-luvun puolivälissä arseeniongelmia porakaivojen vedessä. Vakavimmat ongelmat Havaittiin Paarlahden
alueella ja sen eteläpuolella. Tampereella on myös kaksi fluoridiriskialuetta,
joista Paarlahden eteläpuolella sijaitseva, ns. Värmälän granodioriittivyöhykkeeseen liittyvä alue on merkittävä.629
Asukkaat perustivat vuonna 1967 vesiosuuskunnan Teiskon pohjoisosassa
sijaitsevaan Velaatan kylään. Vesi otettiin Rapuskajärvestä, josta se tuli vuo
desta 1969 lähtien muoviputkea myöten omalla paineellaan. Suurimpia vedenkuluttajia ovat olleet Teiskon koulu ja terveystalo. Vesimittareita ei ole
käytetty, vaan tavallisilta kuluttajilta peritään samansuuruinen vuosimaksu.
Kaupungin vesilaitos rakensi 1980-luvun puolivälissä vesijohtoon välipumppaamon ja asensi desinfiointilaitteet. Vuonna 1996 vesilaitos rakensi
vanhaan soramonttuun pohjavedenottamoa varten rengaskaivon, johon lai
tettiin kaksi pientä pumppua sekä mittari. Vesiosuuskunta teki itse talkoilla
pumppaamorakennuksen.630
Haja-asutusalueiden vesihuollon ongelmallisimmat alueet sijaitsevat
1990-luvun loppupuolella Nummi-Sorilassa. Sorilan kylä on taajaan raken
nettua aluetta, jossa pienten tonttikokojen vuoksi on vaikea käsitellä jätevesiä
kiinteistökohtaisesti. Vuoteen 1991 saakka haja-asutusalueiden vesihuoltoa
koskevia päätöksiä tehtiin terveysvalvonnassa, jolloin vakioratkaisuna oli
kolmiosainen saostuskaivo ja umpikaivo. Joitakin umpikaivoja on rakennet
tu vielä myöhemminkin, mutta tavoitteena on löytää muita vaihtoehtoja.631
Euroopan unionin tukemassa hankkeessa Tampere Life 97 on työnimenä
“yhteissuunnittelun avulla kestävää kehitystä - yhteissuunnittelu Tampereen
haja-asutusalueiden kehittämiskeinona”. Hankkeen tavoitteena on kehittää
kokonaisvaltaisia ja ympäristötietoisia suunnittelumenetelmiä ja ympäristö
alan eri osapuolten yhteistyötä sekä informaatio- ja koulutusjärjestelmiä.
Yksi seitsemästä työryhmästä on keskittynyt vesihuoltoon, ja tätä työryhmää
johtaa vesilaitos. Ryhmään kuuluvat lisäksi edustajat kaupungin rakennus
valvonnasta, ympäristövalvonnasta, yleiskaavoituksesta sekä Hämeen ympä
ristökeskuksesta.632Hankkeen yhtenä keskeisenä ajatuksena on kehittää hajaasutusalueiden vedenhankintaa ja vesiensuojelua suomalaisen vesiosuuskuntaperinteen pohjalta.633
Life-hankkeessa on vesilaitoksen lisäksi mukana Hämeen Ympäristökes
kus, Tampereen kaupungin ympäristövalvonta, rakennusvalvonta, kaavoitta
jia sekä tarvittaessa ulkopuolisia suunnittelijoita. Hämeen Ympäristökeskus
huolehtii tarvittavien pohjavesitutkimusten tekemisestä ja soveltuvien vedenottoopaikkojen etsimisestä. Pohjavesitutkimuksia tehdään Aunionkankaalla (Vntapohjan-Sisaruspohjan alueen vesihuolto), Rääkkykankaalla (Ve
laatan vesihuolto) ja luoteessa Lintukankaalla. Eräs vesihuoltotyöryhmän
tehtävistä on selvittää vesiosuuskuntien perustamismahdollisuuksia, jotta arseenialueilla saataisiin parempilaatuista vettä. Tällainen alue on muun muas
sa Viitapohja-Kämmenniemi-Paavola. Etenkin Viitapohjan-Sisaruspohjan
alueella monet kiinteistöt ottavat vetensä porakaivoista.

629
630
631
632

Id m a 1 9 9 5 .
H e lin 1 9 9 8 . 1 9 9 8 ; K aitajärvi 1 998.
R a u ta n e n 1 9 9 8 .
R a u ta n e n 1998.

633 Juhola & Katko 1990.

Petri Juuti &

265.

Tapio Katko

Jätevesihuollon kehittämiseksi tutkitaan useamman kiinteistön mahdolli
suuksia perustaa haja-asutusalueelle yhteisiä jäteveden maaperäkäsittelyjärjestelmiä. Lisäksi tavoitteena on rakentaa yhteinen ja helposti hyödynnettävä
tietokanta, jossa olisi aluetta koskevia tietoja. Hankkeen vesinuoltotyöryhmän työ päättyy kesällä 1999. Alueen vesihuollolle pyritään esittämään hyviä
malleja yhdessä alueen väestön kanssa - uutta vuosituhatta kohti mennään siis
ulkomailla Teiskossakin.629 Helmikuussa 1998 tehtiin hankkeen osana kysely
kaikille Aitolahden-Teiskon haja-asutusalueiden vakinaisille asukkaille. Kyse
lyn mukaan huonolaatuisia kaivoja esiintyy yksittäin lukuunottamatta Paarlahden eteläpuolella sijaitsevaa Kolunkylän-Pohtolan aluetta, jossa porakai
voissa piilee arseeniriski.630
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22. Vesilaitos
kansainvälistyy
Teksti: Petri Juuti

Kuva 22.1

Allekirjoitustilaisuus Daugavpilsissä: vesihuoltopäällikkö Esko Haum e (vas.) ja vesilaitoksen
johtaja Ivan Fedorov (TKVL).
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Vesilaitos on vanhastaan tehnyt varsin runsaasti kansainvälistä yhteistyötä:
kansainvälisiä asiantuntijoita on kuultu, kirjeenvaihtoa käyty jne. Varsinkin
korkeapaineista vesijohtoa rakennettaessa ja suunniteltaessa toimittiin hyvin
kin kansainvälisesti. Tarjouksia ja asiantuntijalausuntoja hankittiin ulkomail
ta.
Tarvikehankintoja tehtiin ulkomailta alusta alkaen:
’’Alimman lyijytarjouksen jätti Lindner & C:o Birminghamista, pakkauslanka ja 10 kpl. itsetoimivia ilmaventtiiliä ostettiin Th. W Peterseniltä Bir
minghamista . Kaksisylinterinen koetuspumppu ostettiin Schmidt & Zornilta Berliinistä...”
Samassa yhteydessä hankittiin ulkomailta pumppulaitos perustettavalle
korkeapaineiselle vesilaitokselle :
’’Professori R. Kolsterin ja Hausenin tarkastettavaksi annettiin kaikki
pumppulaitostarjoukset. He pitivät saapuneesta viidestä ehdotuksesta par
haana ziirichiläisen toiminimi Escher Wysch & C:on ehdotusta vaikka se oli
kallein. ...” 631
Myös vedenpuhdistuslaitteet hankittiin ulkomailta myöhemmin. (Tästä
tarkemmin luvussa 8.)
-Ruskon vesilaitoksen malli haettiin Göteborgista, sijoittelu ja idea ja peri
aatteet. Konsultti oli jo valittu silloin, mutta me käytiin siellä ilman konsult
tia. Meillä kemikaalien siirtojärjestelmä on edelleen käytössä, mutta Ruotsis
sa se on jouduttu jo uusimaan, siinä on tiettyjä ongelmia ollut ihan alusta
saakka, me saatiin ne ratkaistua, mutta niillä ne ei oikein onnistunu siinä, nos
tivat isot siilot ylös, syöttökoneet alle, meillähän se on isot alhaalla, heitetään
paineilmalla ylös. Se siirto oli se ongelma.. .ruotsalaiset laitteet ei oikein kestäny sitä ja me vahvistettiin ne täällä...
-Roineen raakavesijohtoratkaisu (esijännitetty teräsputki) haettiin Mal
möstä ja siellä me käytiin tutustumassa - teräsputkea samalla haettiin sieltä...
-Oikein hyvä esimerkki on Viinikanlahden lietteiden käsittely, sehän on
keskieurooppalainen patentti ... Suomessa tehtiin kaksi semmoista: Viinikanlahteen ja Helsinkiin Vuosaaren putsarille, siellähän se purettiin sitten ja
täällä sitä ei saatu käyntiin ollenkaan, muuta kuin ongelmia siitä. Sitten ajet
tiin sitä lietettä, Sulkavuoressahan oli iso lietteiden kaatopaikka. Viinikanlah
den ilmastus uusittiin perinpohjin kun päästiin urakoitsijasta eroon. Siinä
urakoitsija puoliväkisin sai myytyä semmoiset doomi-ilmastimet, jotka meni
sitten tukkoon ja nyt on ilmastimet vaihdettu ja pohjaputkisto uusittu, sil
leen kun se olispitäny tehdä alusta alkaen, mutta suunnittelija ei pitäny kiinni
niistä suunnitelmista.632
Perustamisvaiheessa ja alkuaikoina vesilaitos oli tietotaidon osalta saavana
osapuolena. Vielä 1900-luvun loppupuoliskolta löytyy suuria projekteja,
joihin malli on otettu ulkomailta. Kokemuksia on myönteisiä ja kielteisiä,
mutta aina ulkomainen malli ei ole suoraan soveltunut Tampereelle.
Latvian hanke 1996-1998 oli kuitenkin suuruusluokaltaan mittavin ja si
käli poikkeuksellinen, että ensimmäistä kertaa tietotaitoa viedään näin laajas
sa mitassa.
-Nykyisin meidän ei juurikaan kannata oppia hakea, vaan pikemminkin
viedä ulkomaille. Täällä kokonaisuus on hyvässä kunnossa verrattuna mo
neen muuhun maahan.633
TW IN N IN G -PR O JEK TI LATVIAN DAUGAVPILSIN
VESILAITOKSEN KANSSA
Siihen miten latvialaiset päätyivät Tampereeseen yhteistyökumppanina, on
monta syytä. Tampere oli vanhastaan tuttu kaupunki ja yhteistyö tuntui
luontevalta. Kun asiat alkoivat sujua, päästiin sopimukseen varsin nopeasti,
kertoo vesilaitoksen johtaja Esko Haume:
”Se on varmaan perua vanhasta historiasta, että se yhteistyösopimus tuli
Tampereelle...mukana oli näitä meidän vanhoja tuttuja, jotka on tässä vesi
huollossa pyöriny...meiltä on kysytty aikaisemminkin monta kertaa, että
6 3 1 K e rto m u s T a m p e re e n v e sijo h to k o m ite a n to im in n a s ta 1 8 9 6 -1 8 9 8 .
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kuinka kiinnostuneita te ootte.. .ja se oli semmoinen ensimmäinen tämänkal
tainen hanke, että aateltiin että voitais lähteä ja kaupunki oli just silloin päättäny kansainvälistyä ja olla tässä Itämeri-yhteistyössä mukana...ja että tästä
se on lähteny.”
’’Suomesta oli ehdokkaana Tampere ja Turku ja Helsingissä kävivät katso
massa, Norjastakin tais olla joku ehdokas.. .Latvialaiset sit matkusteli ja kät
teli. Sit me istuttiin yhdessä latvialaisten kanssa ja päätettiin, että yhteistyötä
tehdään ja ne meni seuraavana aamuna Turkuun ja jo samana päivänä se oli
Riikan paikallisradiossa, että se on Tampere.”634
Vesilaitoksen ja Daugavpilsin vesilaitoksen Udensvadsin välinen twinnigsopimus allekirjoitettiin 24.1.1996. Sopimuksen mukaan tamperelaiset
auttavat lähinnä Daugavpilsin vesilaitoksen organisaation, taloudenpidon
ja käyttö- sekä kunnossapitomenetelmien kehittämisessä vuosina 19961998. Hanke liittyy laajemmin lähialueiden kanssa tehtävään yhteistyöhön.
Yhteistyökumppani Latviassa: vesilaitos Udensvads_________________

Markku
Leinonen
S.
1940, jakeluinsinööri, verkostoinsinööri,
vesilaitokselle

V.1968

- Koskisen Jaska täytti 50 vuot
ta ja jouduin sitten tuoreena esi
miehenä pitämään hänelle puhet
ta .. .oli se Kovaa aikaa aluks, oh sii
nä nuori esimies vanhojen alaisten
koulittavana.
- Pakkastalvien vuotokorjaus
ten jälkeen lähdin pienten lasten
kanssa Tansaniaan vuosiksi 197475 Tansaniaan. Olin mää välillä
1984-85 jonkinlainen Kaupunki
liiton projektikoordinaattori vesija viemärijohtojen saneerausta
kouluttamassa. Afganistanissa ja
Keniassa olin vuodet 1987-90 mä olin taas neljä vuotta virkava
paalla.
- Oikeestaan mää opin tosi pal
jon näillä ulkomaan Komennuk
silla - olihan siellä hirveitä venttiilikaivoja, siellä oli kaikkee käär
meistä lähtien...rutisi vaan saap
paiden alla kun m entiin...M utta
koti ja virka pysy aina Tampereel
la. Palaamisen kynnys Tampereel
le on useinki ollu vaikeempi kun
koskaan lähtemisen kynnys! On
tää Suomi kuiteski maailman pa
ras paikka, vesitehras mukaan lu
kien, viemäritulvine kaikkineen...

Daugavpils on Latvian toiseksi suurin kaupunki, jonka väkiluku oli noin
120000 vuonna 1995. Kaupunki sijaitsee Latvian sisämaan kaakkoiskulmas
sa lähellä Valkovenäjän ja Liettuan rajaa Daugava-joen varrella. Joen alkuläh
de on Venäjän puolella, ja se laskee Itämereen Riian kaupungin läpi tuoden
omalta osaltaan jätevesiKUormitusta Itämereen. Paikallisesta väestöstä noin
14 prosenttia on alkuperäiskansallisuudeltaan latvialaisia. Valtaosa asukkais
ta on venäläisiä, osa ukrainalaisia ja puolalaisia. Valtakieli on venäjä. Kaupun
gissa on merkittäviä teollisuuslaitoksia, joiden toiminta on kuitenkin taantu
massa. Daugavpils on merkittävä rautateiden risteyskohta, mm. rautatie Ber
liini- Varsova- Pietari on rakennettu kaupungin kautta, ja se risteää Rigasta
Valkovenäjälle suuntautuvan radan ja Liettuaan erkanevan radan kanssa.
Myös tieverkko risteää usean valtion alueille.
Vesilaitoksella oli 423 työntekijää keväällä 1995. Sillä oli myös oma talousja henkilöstöhallinto. Muuten toiminta oli tyypillistä vesilaitos toimintaa.
Pintavettä otettiin joesta, jonka vedenlaatu oli kovin vaihtelevaa. Pohjavettä
pumpattiin idyllisestä mäntymetsästä kaupungin pohjoispuolelta. Jäteve
den käsittelyä varten oli yksi, lähinnä mekaaninen puhdistamo.
Udensvads muistuttaa Tamperetta syntyhistoriansa ja ikänsä puolesta. Ve
dentuotanto oli n. 40000 kuutiometriä/d, josta pintaveden osuus oli noin 70
prosenttia. Toimintaan kuului vielä 1996 asuinkiinteistöjen lvi-töiden hoito.
Vuonna 1997 vuorokautinen pumppaus oli asettunut tasolle 39000 kuutio
metriä/d, kun se 1990 oli vielä 45000 kuutiometriä/d. Asukasta kohti tämä
teki 250 l/as/d. Vuotoja verkostosta oli vähän; tason mitattiin olevan ainoas
taan n. seitsemän prosenttia. Verkosto oli melko lyhyt - 213 km - j a yönaikaiset painetasot pidettiin päivänaikaisia pienempinä.
Vettä hankittiin Daugava-joesta ja kahdesta pohjavesikentästä, Tseriban ja
Vingrin kentistä. Pohjavettä ei käsitelty lainkaan. Tseriban kaivokentällä oli
viisi kaivoa. Raakavesi pumpattiin pintavesilaitokselle (puhdasvesialtaaseen), missä se sekoittui pintaveteen. Vingrin kentällä oli 18 kaivoa, syvyy
deltään 70-80 metriä. Veden laatu oli molemmilla kentillä hyvä. Daugava-joen pintaveden laatu vaihteli vuodenaikojen mukaan. Kuvaavaa veden laadul
le oli korkeahko orgaanisen aineen määrä. Myös bakteeripitoisuus oli ajoit
tain korkea, ja siksi joki oli ajoittain uimakiellossa. Vedenotto on jouduttu
ajottain lyhytaikaisesti lopettamaan raakavedessä olleen öljyn ja Valkovenäjaltä tulevien kemianteollisuuden päästöjen vuoksi.
Pintaveden käsittelyyn käytettiin Gajokin vedenkäsittelylaitosta, jonka en
simmäinen vaihe rakennettiin jo 1800-luvun puolella. Käsittelymenetelmä
nä oli alumiinisulfaattisaostus, jota seurasi laskeutus ja hiekkasuodatus. Vesi
myös esi- ja jälkikloorattiin. Käsitelty vesi täytti suurimman osan vuodesta
EU normit. Kloori ja aluna tuotiin Ukrainasta, mutta niiden saatavuuden ja
toimitusten kanssa oli ongelmia.
Pohjaveden käyttöä lisätään ottamalla käyttöön Ziemelun kaivokenttä.
Kentän vedenlaatu edellytti raudanpoistoa, mikä toteutetaan kaupungin lä
heisyyteen tehtävän alavesisäiliön yhteydessä. Kentän antoisuudeksi arvioi634 Haume 1997.
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daan 33000 kuutiometriä/d. Myös Vingrin kenttään tehdään parannuksia,
vaikka näyttikin siltä, ettei vedenottoa voida alueella lisätä. Vingrin kentällä
vesi kerätään kahteen kokoojakaivoon Tampereen Mustalammen pohjave
denottamon tavoin lapolla.
Udensvandilla on näiden uudistusten lopullisesti toteuduttua vuosituhan
nen vaihteessa edellytykset luopua kokonaan Daugava-joen käyttämisestä
vedenhankinnassa.
Vedenjakelujärjestelmässä ei ollut toimivia ylävesisäiliöitä, vaan vesi pum
pattiin verkostoon alavesisäiliöistä. Kaupungissa oli pieniä ylävesisäiliöitä,
mutta niiden korkeusasema ei sopinut käytössä olleiden painetasojen kanssa.
Yhteenlaskettu alavesisäiliötilavuus oli 19000 kuutiometriä, mikä vastasi 17
tunnin vedenkulutusta. Jakelujärjestelmä ei toiminut sähkökatkosten aikana,
koska ylävesisäiliöitä ei ollut. Alueellisia vesimittareita ei myöskään ollut.
Laitokset oli sitä vastoin varustettu kohtuullisen tarkoilla vesimittareilla. Ve
sijohtoverkoston painetasoa alennettiin öiseen aikaan, jotta säästettäisiin
pumppauksen tarvitsemaa sähköenergiaa, mutta samalla voitiin myös vähen
tää verkostosta vuotavan veden määrää. Päävesijohtojen ja jakeluvesijohtojen putkimateriaalina käytettiin pääosin pinnoittamatonta valurautaa, jonkin
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Daugavpilsin vesilaitoksen 1800-luvulla valmistunut 1.vaihe (Heinonen).
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verran terästä ja vähäisessä määrin muovimateriaaleja. Putkirikkoja oli vä
hän.
Vesilaitos hoiti Tampereesta poiketen myös kerrostalojen sisäiset putkistot.
Putkistot olivat huonokuntoisia ja ne sitoivat runsaasti kunnossapitovoimia.
Sisäputkiyksikön henkilövalmius oli noin 75 henkilöä. Laitoksella päästiin
osittain eroon tästä vesilaitostoimintaan varsinaisesti kuulumattomasta vel
voitteesta vuonna 1996.
Viemärilaitos

Timo Heinonen
-Synt. 11.11.1958, diplomi-in
sinööri 1984 TTKK. Kolme poi
kaa (eronnut). Harrastukset:
kuntovoimailu, moottoripyöräily
ja vesilaitoksen evoluutiotuotteen
oluen maistelu silloin tällöin.
-Nykyinen toimi: 1986 alkaen
toimistoinsinöörin virassa. H o m 
maan kuuluu käytännössä erilai
sista projekteista huolehtiminen
ja kaikki muutkin mahdolliset
eteen tulevat hommat. Yleistä ke
hitystyötä pitäisi pystyä tekemään
nykyistä enemmän. Eskon (tj.
Haume) varamiehenä oleminen
kuuluu myös työnkuvaan.
-Nykyistä työpaikkaa ennen
olin kaksi vuotta konsultilla (vientitöitä SNTL:lään) ja sitä ennen
taas kaksi vuotta teekkarina vesi
laitoksella, jonne tein dippatyönkin (Viinikanlahden puhdista
m oon liittyen). Sitä ennen ehdin
olla teekkariaikana lyhyen ajan
Hämeenlinnan vesilaitoksellakin.
V uodet -91 ja -92 olin H anoin vesihuoltoprojektissa Vettä H anoi
hin'
suunnittelupäällikkönä
(Planning and design advisor),
olin siis virkavapaalla tämän ajan
vesilaitoksen töistä.
-Pienimuotoista vesihuoltoon
liittyvää konsultointiakin on tul
lut tehdyksi mm. asiantuntijana
H anoin projektissa ja vesilasku
tukseen liittyviä kehitystehtäviä
eri vesilaitoksille. Tuntiopettajana
olen ollut TTKK:ssa 1986 alkaen
(vesi ja viemärilaitokset kurssi) ja
-93 alkaen Tekussa eri kursseilla.

Viemärilaitokseen oli liittynyt noin 105000 asukasta, kun taas viemäröimättömillä alueilla asui noin 18 000 asukasta. Viemärilaitokseen oli lisäk
si liittynyt 32 merkittävää teollisuuslaitosta ja lukuisia pienempiä laitoksia.
Raskasmetallipitoisuudet lietteessä olivat korkeat mm. galvanoimisproscssien jätevesien takia. Jätevesi- ja sekaviemäriverkoston pituus oli n. 180 km.
Verkko koostui osin sekaviemäreistä ja erillisjärjestelmän jätevesiviemäreistä.
Verkosto oli suhteellisen uutta; arvioitiin, että 78 prosenttia siitä oli raken
nettu vuoden 1970 jälkeen. Putkimateriaaleina käytettiin pääosin rautaputkea (73 km), raudoitettua betonia (52 km), asbestisementtiä (22 km), saviputkea (16 km), muoviputkea ja sementtiputkea.
Viemäröintijärjestelmään kuului 20 erikokoista jätevedenpumppaamoa.
Kandavasin pumppaamo oli tärkein, ja se pumppasi suoraan jätevedenpuh
distamolle kapasiteetin ollessa 47400 kuutiometriä/d. 1990-luvun lopussa
käytössä olivat myös 1960-luvun alussa asennetut pystyaksiaaliset keskipakoispumput (teho n. 150 kWh). Sadevesiviemäreitä oli 37 km. Putkimateriaalina käytettiin etenkin saviputkea. Sadevesiverkon kunnossapito kuului
pääosin Daugavpilsin kaupungille, mutta verkoston ylläpitoon (puhdistamiseen jne.) ei ollut riittävästi määrärahoja ja tästä aiheutui mm. tukkeutumisia.
Jätevesien puhdistaminen________________________________________
Jätevedenpuhdistamo sijaitsi kaupungin luoteisosassa alle 300 metrin etäi
syydellä eräästä suurehkosta lähiöstä. Puhdistusprosessina oli mekaaninen
puhdistaminen ja klooraus, esikäsittelynä välppäys ja hiekanerotus. Myös
verkostopumppaamot olivat välpillä varustettuja. Jätevettä puhdistettiin
vuorokaudessa noin 50 000 kuutiometriä/d. Lietteenkäsittely ei ollut käy
tössä muulta osin kuin gravitaatiosakeuttimen osalta. Tällä saavutettiin 2-3 prosentin kuiva-ainespitoisuus. Mädättämö oli rakennettu, mutta laitos ei ol
lut käytössä. Lietteen kuivaukseen oli lisäki investoitu rakentamalla iso ra
kennus vakuumirumpukuivureineen, joita oli ollut tarkoitus käyttää jonkin
lietteen kunnostuskemikaalin kanssa. Koeajoa lukuun ottamatta laitteisto ei
ole ollut käytössä, mm. koska kemikaaleja ei ole saatu. Lietteen kuljettaminen
vajaan 20 kilometrin päähän lietekentälle olikin merkittävä kuluerä laitoksel
le. Pari autoa ja yksi traktori ajoivat jatkuvasti lietettä kentälle. Päivässä lietet
tä siirrettiin 120 -140 kuutiometriä. Kaatopaikkamaksua laitokselta ei perit
ty
Viemärilaitoksen laboratorio sijaitsi lietelaitoksen yhteydessä, ja siellä seu
rattiin lähinnä kiintoaineen poistumista. Poistumistaso oli noin 60 prosenttia. Laboratoriossa tehtiin myös mm. raskasmetallimäärityksiä.__________
Rakentamisprojektit ja rahoitus___________________________________
Daugavpils oli 1990-luvunpuolivälissä yksi Itämeren alueen tärkeimmistä
rakentamiskohteista. Yksi keskeisimmistä tavoitteista oli jätevesien käsittelyn
uudistaminen pohjoismaiselle tasolle. Lisäksi tavoitteena oli vedenhankin
nan siirtäminen pääosin uudelle pohjavesialueelle ja rakentaa sitä varten raudanpoistolaitos. Kansainväliset rahoittajat, Maailmanpankki, Nefco sekä
Pohjoismaat (Suomi, Ruotsi ja Tanska) järjestivät noin 100-120 mmk:n ra
hoituksen kaupungin vesihuollon kehittämiseksi.
Tampereen vesilaitoksen twinning-hanke alkoi vuoden 1996 alusta, ja se
oli yksinomaan Suomen YM:n rahoittama. Kolmivuotisen hankkeen kustan
nukset ovat noin viisi miljoonaa, jolla katetaan mm. Tampereen vesilaitoksen
henkilötyö ja tarvittaessa ulkopuolista konsulttityötä. Hankkeen tarkoitukse
na oli auttaa paikallista laitosta uudistamaan toimintatapansa ja hallintokäy-
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täntönsä. Samalla Tampereen vesilaitos oli laitokselle esimerkkinä ja koulut
tajana erilaisissa kehittämishankkeissa sekä asiantuntijatahona em. rakentamisprojekteihin liittyvässä suunnittelussa.
Projektissa Daugavpilsissä saneerattiin jätevedenpuhdistamo biologis-kemialliseksi, rakennettiin pohjaveden ottamiseksi uusi kaivokenttä ja raudanpoistolaitos. Lisäksi saneerattiin jonkin verran myös verkostoja ja pumppaamoita.______________________________________________________
Viemärilaitostoiminnan kehittämisnäkymiä________________________
Viemäriverkon kehittäminen kaikki kaupunginosat ja -alueet kattavaksi
edellytti yli 80 km viemäriverkoston lisärakentamista. Jätevedenpumppaamoiden saneeraus toteutettiin asteittain toimintavarmuuden takaamiseksi,
verkostopumppaamoiden osalta lähinnä saneeraamalla sähköjärjestelmät.
Kandavasin pumppaamo saneerattiin uusimalla mm. pumput, sähkökeskukset ja ohjaukset.
Uuden jätevedenpuhdistamon rakennustyöt oli jo aloitettuja siirtoviemä
rikin jo edennyt varsin pitkälle, kunnes taloudellinen ja poliittinen tilanne
katkaisi rahoituksen. Jätevedenpuhdistuksen suhteen oli kuitenkin esitetty
useita vaihtoehtoja. Eri osapuolien neuvotteluissa on päädytty korkeakuor-
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Daugavpilsin viemärilaitoksen laboratorio (Heinonen).

272.

Ernomane vesitehras

Tampereen kaupungin vesilaitos
mitteiseen biologiseen puhdistukseen. Lietteenkäsittelyn tiivistämöt sanee
rataan ja kuivauslingot (2 kpl) asennetaan kuivaamoon rumpujen tilalle.
Lietteen jatkokäsittelyksi valitaan joko kompostointi tai kalkkistabilointi.
Vesilaskutus____________________________________________________
Vesi laskutettiin 1990-luvun puolivälissä pääluvun mukaan sovitulla normikulutuksella. Talousveden käyttäjistä vain kuudella prosentilla oli vesimit
tarit, kun teollisuuslaitoksilla luku oli 77 prosenttia. Kuluttajat omistivat ve
simittarit, ja talousveden käyttäjät pitivät niiden hankintahintaa korkeana.
Kiinnostusta veden mittaukseen ei juuri ollut, ja kerrostalojen suhteen oli
vielä sekin ongelma, että ei ollut taloyhtiöitä, joille laskun voisi lähettää koko
kerrostalon vedenkäytöstä. Twinning-vesilaitoksella oli osuutensa hinnoitte
lun ja laskuttamisen kehittämisessä.
Vesitaksa oli 0.04Lat/kuutiometriltä (1 Lat =n. 8 mk) ja jätevesitaksa 0.03
Lat/kuutiometriltä. Yhteistaksalla 0.07 Lat/kuutiometriltä ei pystytty edes
kattamaan normaaleja käyttökustannuksia jotka oli laskettu olevan n.0.106
Lat/kuutiometriltä. Teollisuuden taksa oli korkeampi; vesitaksa 0.09
Lat/kuutiometriltä ja jätevesitaksa 0.066 Lat/kuutiometriltä. Keskipalkaksi
Daugavissa oli arvioitu noin 80 latia kuukaudessa. Kaupunki päättää vesitak
san suuruuden.
Laskutusta onkin projektin aikana uudistettu voimakkaasti:
-Laskutuksen uudistaminen on käynnissä (1998). Ensin asiakkaiden ja lai
toksen välinen sopimus on uusittu Tampereen sopimuksen malliseksi. U u
distus aloitettiin suurimmista asiakkaista. Aluksi ostettiin 1000 uudempaa
vesimittaria, joilla mitataan suurempien asiakkaiden, mm. teollisuuden ja
suurien kerrostalojen vedenkäyttöä ja sitten edetään pienempiin yksiköihin.
Veismittareita asennetaan parhaillaan ja koko laskutusjärjestelmä uusitaan.
Oikeastaan koko organisaatio on uusittu. Nyt harjoitetaan myös perintää,
mikä aikaisemmin ei tullut kysymykseenkään.
-Vaikka hintoja on nostettu, on tariffi edelleen ehdottomasti liian alhainen,
se ei kata edes käyttökustannuksia.
- Vesi on vielä poliittisen keskustelun kohde, jolloin järkevä vesilaitoksen
kehittäminen on mahdotonta, kertoo Latvian projektista DI Timo Heino
n e n 635________________________________________________________
Kokemukset twinningista________________________________________
Tampere ei liittynyt niinkään rakentamisprojektiin, vaan vesilaitoksen kes
keisiin omiin toimintoihin. Vuonna 1997 käynnistyi ns. tutustumisjakso,
jonka tavoitteena oli näyttää daugavilaisille kollegoille Tampereen vesilaitok
sen toiminta, antaa motivaatiota ja koulutusta. Syksyllä 1997 alkoi laitoksen
kehittäminen: laitoksen uuden omistusmallin käyttöönotto, laitoksen ja ve
si-asiakkaan välisen sopimuksen uudistaminen, vesilaskutuksen ja mittaroinnin kehittäminen sekä taloushallinnon kehittäminen.
Jo ensivaiheessa latvialaista henkilökuntaa oli työskentelemässä Tampe
reella, ja vastavuoroisesti vesilaitos lähetti tamperelaisia Latviaan tiettyihin
tehtäviin. Hanke oli laitokselle katteellista työtä, mutta ennen kaikkea se tar
josi mahdollisuuden kansainvälistymiseen konkreettisella tasolla.
-Koulutettavia Latviasta on ollut Tampereella vajaa 20 ja osa on ollut sitten
pitemmän jakson, osa viikon -kaksi. Kolme henkilöä oli kuukauden töissä
kin. .. Tamperelaisia ei oo meillä vakituisesti Latviassa ketään, ne on tällaisia
jaksoja, kolme viikkoa taitaa olla pisin yhtenäinen jakso. Vuonna 1996 oli
henkilötyöpäiviä noin 250 tässä projektissa.636
-Tärkein osuus työn onnistumisesta on luottamuksen saavuttaminen lai
tosten ja henkilökunnan kesken, jossa omasta mielestämme olemme onnistu
neet hyvin. Myös varsinainen kehitystyö ja koulutus on alkanut hyvin. Vesi
laitoksemme omaa henkilökuntaa ei ole voinut irrottaa kaikkiin tehtäviin
vaan olemme käyttäneet myös ulkopuolelta palkattuja asiantuntijoita mm.
talous- ja tietotekniikka-hankkeissa.637
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Joustoa tarvitaan
-Olen Latvian kuviossa mukana lähinnä verkostopuolella, itse en ole ollut
siellä kun pari viikkoa. Alkuun oli kielikursseja, mestarikuntaa ja insinöörejä
kävi täällä kurssituksessa...jossain taisin soittaa viuluakin.
-Koko Baltian maissa systeemi näyttää ihan hyvältä jos ne vaan sais ra
haa. . .kyllä ne kaverit osaa!643
-Kansainvälistymisen perusolemusta on työn alkuvaiheessa joutunut muu
tenkin pohtimaan ja näyttää siltä, että ainakin vesilaitoksen henkilökunta on
ottanut vieraan maan ja sen kulttuurin edustajat hienosti vastaan. Myös mo
nenlaista joustoa on löytynyt. Projekti on mielenkiintoinen testipenkki
myös Tampereen kaupungin hallinnon kyvyille joustaa ja muuttua uudessa
tilanteessa. Vanhat säännöt vaativat täydentämistä, kun työtä tehdään vie
raassa kaupungissa, erikoisissa olosuhteissa ja lisäksi vieraalla kielellä - virkatyöasenteella ja virkatyönä ei tämän projektin asettamiin haasteisiin voida
vastata.644
Hankkeella on seuraamuksia, joita ei aivan heti välttämättä huomaa:
-Nyt on varmasti vaikutettu Itämeren tilaan enemmän kuin Tampereen
päästöjä entisestään pienentämällä olisi mahdollista.645
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Kuvassa Helin (vas),Vaahtera ja Kapusta Daugavpilsin vesilaitoksella (Heinonen).
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Hyötyä projektista on ollut myös yksityiselle sektorille:
- Meidän projekti on poikinu ihan hirveästi teollisuudelle ja muille firmoil
le ; se pitäis tajuta, on erittäin paljon yrityskontakteja vesipuolella, joita vois
hyödyntää vieläkin laajemminkin. Parhaillaan (huhtikuu 1998) on menossa
sopimusneuvotteluvaihe suurista rakennuskohteista. Nämä ovat kiinnosta
via kohteita rakentajille. 646
Myös latvialaisilta on yritetty saada palautetta Suomen vierailuista. Koulu
tusta ja kokemuksia on pidetty palautteissa pääasiallisesti myönteisinä, mutta
yksi asia on saanut negatiivista palautetta useammaltakin suunnalta:
-Latvialaiset pitävät tyhmänä, että suomalaiset seisovat punaisissa liikenne
valoissa vaikkei autoja tule.647
Varsin tiivistä yhteistyötä on tehty myös esim. Hanoin vesilaitoksen kanssa
ja kokemuksia syntyy kv-yhteistyöstä tietysti molemmin puolin:
- Hanoin vesilaitoksen johtaja sanoi hyvän kommentin, kun käytiin täällä
kiertelemässä ja kattelemassa esimerkiksi antiikkista vesimittaria ja tarkastuspenkkiä ja totes loppukommentissa, että hänestä on käsittämätöntä, että tei
dän laitos voi tuottaa voittoa, kun teillä on näin huonot laitteet.648
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23. Kunnallista
vesihuoltopalvelua
toista vuosisataa
Tampereen kaupungin vesilaitoksella on pitkä historia: jo 1830-luvulla
pumpattiin vettä Näsijärvestä. Pietarista lähtöisin ollut liikemies von Nottbeck ehdotti 1860-luvulla kaupunkiin rakennettavaksi yksityisessä omistuk
sessa olevaa vesilaitosta, jossa voitot olisivat tulleet hänelle ja riskit kaupun
gille. Kunnallinen laitos todettiin kuitenkin monessa suhteessa paremmaksi.
Matalapaineinen vesilaitos aloitti vedenjakelun vuonna 1882, ja viemärilai
toksen ensimmäinen vaihe katsottiin valmistuneeksi vuonna 1894.
Tampereen ylä- ja alapuolisen vesistön laatu oli päässyt huonoksi 1950- ja 60luvuilla. Molempien vesistöjen kunto on kohentunut 1960-luvulla alkanei
den ja 1970-luvulla tehostuneiden vesiensuojelutoimenpiteiden ansiosta.
Sekä vedenhankinnan että vesiensuojelun kokemuksetkin osoittavat, että ul
komaiset ratkaisut eivät sovi sellaisenaan Suomen oloihin, vaan tarvitaan so
veltavaa kehitystyötä ja tutkimusta.
Monet vesilaitoksen kannalta keskeiset muutokset ovat aikanaan olleet vai
keasti ennustettavissa ja niin ne saattavat olla jatkossakin. Vaikka pohjavesien
hyödyntämistä painotetaan voimakkaasti 1990-luvun Suomessa, muihinkin
vaihtoehtoihin on syytä varautua. Tämä toteutuu parhaiten pitämällä kaikki
raakavesilähteet mahdollisimman hyvässä kunnossa tehokkaan vesiensuojelun avulla.______________________________________________________

Kuva 23.1

Vesilaitoksen logo.

Tampere sijaitsee kahden suuren järven, Näsijärven ja Pyhäjärven välisellä
kannaksella. Kaupungin keskustassa on lähes kilometrin pituinen Tammer
koski, jonka ympärille kaupunki ja sen teollisuus on alunperin syntynyt. Poh
joisesta etelään virtaava Tammerkoski katkaisee tämän lärvien väliin jäävän
harjujakson, joka on yksi maailman korkeimpia, jääkauden aikana syntyneitä
reunamuodostumia. Harjujakso jakautuu kaupungin länsipuolella Ylöjärven
ja Nokian suuntiin. Kaupungin itäpuolella harjuselänne ulottuu pitkälle naa
purikuntien, Kangasalan ja Pälkäneen puolelle. Tampere on perinteisesti ol
lut Suomen teollisuuden keskus, mistä johtuu myös sen lempinimi “Manse”
eli Suomen Manchester. Tampereella muun muassa otettiin käyttöön Poh
joismaiden ensimmäinen sähkövalo vuonna 1888, mutta vesilaitostoimintaa
oli tätäkin aiemmin.
Vesilaitostoiminnan kehitys Tampereella alkoi 1830-luvulla, jolloin jo py
rittiin rakentamaan vesijohtoa. Kaupungin ja samalla todennäköisesti koko
Suomen ensimmäinen kunnallinen veden “pumppulaitos55 perustettiin
vuonna 1835. Tällöin yritettiin ensimmäisen kerran saada Saksasta hankitul
la pumpulla vettä johdetuksi Mältinrannasta, Tammerkosken yläpuolelta
puuputkella torin pumppukaivoon. Aikalaisten mielestä yritys epäonnistui,
sillä vettä tuli vähän ja sekin oli likaista ja haisevaa. Annettujen määräysten,
tehtyjen laajennusten ja karttojen perusteella voidaan kuitenkin todeta vettä
pumpatun useitakin vuosia.
Vuonna 1853 Senaatti vaati kaupungilta vakinaisen palokunnan perusta
mista koskevaa selvitystä ja edellytti samalla jonkinasteista vesijohtoa. Jo en
nen 1800-luvun puoliväliä ammatinharjoittajat ja kaupunginvanhimmat
käsittelivät kokouksissaan vesijohdon rakentamista. Jälkimmäiset anoivat
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vuonna 1858 eräiden kauppiaiden aloitteesta senaatilta lainaa vesijohdon ra
kentamiseksi. Vesijohtoputkia ehdittiin jo hankkia, mutta hanke kuitenkin
lykkääntyi. Vuoden 1865 tulipalon jälkeen Pietarista kotoisin ollut tehtailija
W von Nottbeck teki tarjouksen vesijohdon rakentamiseksi. Tehtailijan eh
dotus olisi merkinnyt hänelle vakaita tuloja samalla, kun kaupunki olisi otta
nut kantaakseen mahdolliset riskit. Niinpä kaupunki torjui tarjouksen.
Vuonna 1874 tarjoutui isojokelainen vesijohtoilija, itsellismies Malakias Pasi
rakentamaan puuputkista vesijohdon Tampereelle, mutta tämäkin ehdotus
raukesi. Kaupunginvaltuusto hylkäsi myös vuonna 1880 kaupungin terveyspoliisin, siviili-insinööri August Ahlbergin laatiman vesijohtoehdotuksen.
Vuonna 1881 läänin kuvernööri määräsi usein toistuvien tulipalojen ja
kaupungin kaivoveden huonon laadun vuoksi Tampereelle perustettavaksi
vesijohtolaitoksen. Samana vuonna ryhdyttiin rakentamaan Mältinrannasta
Laukontorille matalapaineista vesijohtoa, johon tehtiin useita liittymiä. Ura
koitsijana toimi R. Huber, joka johti Helsingin vesijohtolaitoksen rakennus
töitä edellisellä vuos ikymmencl 1ä. Alhaisesta painetasosta huolimatta järjes
telmä muutoin vastasi teknillisesti ja hallinnollisesti nykyaikaisen vesilaitok
sen toimintaperiaatteita.
Kaupungin keskustaan rakennettiin viime vuosisadan lopulla useita korkei
ta kerrostaloja, joiden ylimpiin kerroksiin ei vedenpaine riittänyt. Tämän
vuoksi kaupunginvaltuusto pyysi Helsingin kaupungin vesilaitosinsinööriä
C. Hausema suunnittelemaan uuden korkeapainelaitoksen. Periaatteiltaan
varsin nykyaikainen laitos valmistui vuonna 1898. Siihen kuului Pyynikinharjulla maan alla sijaitseva ylävesisäiliö, joka on käytössä vielä sata vuotta
myöhemmin, ja jonka painetaso riittää edelleen kaupungin keskusta-alueille.
Viemäröinnin kehitys Tampereella on alkanut maan kuivatuksesta, ja varsi
naisia jätevesiä on johdettu viemäriverkkoon 1800-luvun lopusta lähtien.
Kaupungin kasvaessa 1800-luvun puolivälissä ojia oiottiin, luotiin auki ja
kansitettiin, mutta nämä toimenpiteet eivät riittäneet. Tampereen asukkaat
kärsivät “suurta haittaa” likaisista lätäköistä, vesiperäisistä maista ja muista
vastaavista ongelmista. Vuoden 1866 “raittiuskomitean” kertomus kuvaa
“kaupungin ojitusta” ja toteaa, että kehitystä ei pariin sataan vuoteen juuri ta
pahtunut. Kaupungin perustamisen jälkeen 1779 määrättiin entiset vapaana
virranneet ojat Kulkemaan pitkin tonttien rajoja katurumpuja ja rakennusten
alituksia käyttämällä. Raittiuskomitea ehdotti viemäriverkoston rakentamis
ta kaupunkiin, ja seuraavana vuonna 1867 porvaristo päättikin ryhtyä toi
miin viemäriverkon suunnittelemiseksi. Vuonna 1873 teki maanmittari
suunnitelman kahdesta pääviemäristä, ja vuoden 1880 kartassa niitä oli näh
tävissä jo kolme.
Vuoden 1879 terveydenhoitoasetuksen mukaan kaupungin oli laadittava
kymmenen vuoden kuluessa asutusta vastaava viemärisuunnitelma. Kaupun
gin hallinnossa viemäröinnin puutteiden aiheuttamat ongelmat ja kruunun
vaatimukset otettiin vakavasti: aina 1880-luvun alusta terveydenhuoltolautakunta kehotti toistuvasti kaupunkia laajentamaan ja parantamaan “likaviemärilaitosta”. Vuosina 1887 - 1894 jatkuneitten töiden jälkeen viemäri
verkon pääosan katsottiin olevan valmiina. Yhteensä varsinaisia johtoja oli lä
hes 15 kilometriä ja viemärikaivoja vajaat 200 kappaletta. Vesi-ja viemärilai
toksen ensimmäiset vaiheet rakennettiin siis molemmat 1880-luvulla, joten
varsinaisen laitoksen vähimmäisikä on ainakin 115 vuotta.
Osaksi vuosisadan alkupuolen lavantautiepidemioiden, osaksi asutuksen ja
teollisuuden ns. “likavesien” vuoksi ryhdyttiin pohtimaan jätevesien mahdol
lista puhdistusta tai johtamista kauemmaksi. Taloudellisista syistä ei tuossa
vaiheessa jätevesille katsottu voitavan tehdä mitään, vaan Tammerkosken
oletettiin puhdistavan niitä riittävästi. Asiaan palattiin vasta 1950-luvulla, ja
vuonna 1962 valmistui ensimmäinen jätevedenpuhdistamo Raholaan, kau
pungin länsiosaan. Vuodesta 1972 kaupungin keskustan ja itäpuolisten alu
eiden jätevedet on johdettu Viinikanlahden puhdistamolle P ääjärven ran
nalle. Puhdistamo ja siihen liittyvät siirtoviemärit ovat kaupungin kaikkien
aikojen suurin ympäristöinvestointi. Jätevedenpuhdistamo on rakennettu
entisten jätemassojen päälle, ja maankäytön muutosten vuoksi se on jäämässä
laajenevan keskusta-alueen puristukseen.
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Taulukko 23.1
Vesilaitoksen keskeiset kehitysvaiheet
Keskeinen tapahtum a
1. Koskenniska, rautapumppu
2. Koskenniska, matalapainevesijohto
3. Viem äriverkon I vaihe
4. Korkeapaineinen vesilaitos
- Myllysaari, pumppaamo
- Pyynikin ylävesisäiliö
5. Pispalan vesiosuuskunta
6. Länsipuolen pohjavesitutkim ukset
7. Vuohenojan pohjavesitutkim ukset
8. Kaupinojan pintavedenkäsittelylaitos
9. Kaupinkallion vanha m aanvarainen ylävesisäiliö
10. M ältinrannan pintavedenkäsittelylaitos
11. M ustalammen pohjavedenottamo
12. Kaupinkallion uusi m aanvarainen ylävesisäiliö
13. Raholan j ätevedenpuhdistamo
14. Hyhkyn pohjavedenottamo
15. M essukylän pohjavedenottamo
16. Tesom an vesitorni
17. Viinikanlahden jätevedenpuhdistam o
18. Peltolam min vesitorni
19. Ruskon pintavedenkäsittelylaitos
20. Poison ja K äm m enniem en laitokset
21. Pinsiön pohjavedenottam ot
22. Julkujärven pohjavedenottamo
23. Hervannan vesitorni
- tehostettuja laajennettu Ruskon laitos
24. Pyhäjärven syvänteen hapetus
25. M ahdollinen tekopohjavesilaitos
26. Viinikanlahden jätevedenpuhdistam on siirto
Ks. sisätakakansi

Vuodet
1835-80-luku
1882-1906
1876-94
1898-1931
1898-1931
18981907-62
1911-20
1916-20
1928-90
19281931-72
1950195819621966-80, 97196719691972197219721976197619791982198919832010?
2050?
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Vesilaitoksen jakamaa vettä ryhdyttiin klooraamaan suuren lavantautiepi
demian jälkeen vuonna 1917. Vuonna 1920 päätettiin luopua ehdotetusta
pohjavesihankkeesta ja asiaan palattiin 1950-luvulla. Toisen maailmansodan
jälkeen vesilaitos kasvoi ripeästi. Tultaessa 1950- ja 60-lukujen taitteeseen
törmättiin raakaveden laatuongelmiin. Selluloosateollisuus oli saastuttanut
ikiaikaisen raakavesialtaan, Näsijärven. Raakavettä alettiinkin ottaa Roinees
ta, naapurikunnan puolelta vuonna 1972. Kyseessä oli laadultaan yksi maam
me parhaimmista raakavesialtaista, mutta siitä huolimatta ongelmia esiintyi
ensin hajun ja maun, ja myöhemmin levien suhteen. Vedenkäsittelyä tehos
tettiin aktiivihiilikäsittelyllä ja flotaatiolla. Käsitellyn veden alkaliniteettia
nostettiin putkistojen korroosion ehkäisemiseksi. Veden käsittelyä ja hyvän
laadun turvaamista verkostossa kehitetään edelleen. Vesilaitos on 1960-luvulta lähtien tehnyt sopimuspohjaista yhteistyötä vedenhankinnassa ja jäte
vesien käsittelyssä naapurikuntiensa, Kangasalan, Pirkkalan sekä Ylöjärven
kanssa.
Vuonna 1998 Tampereen kaupungin vedenjakelujärjestelmään kuuluu yli
650 kilometriä vesijohtoverkkoa, jonon on liittynyt noin 16 000 kiinteistöä.
Omakotitaloissa vesimittareita on käytetty vuodesta 1898 eli sadan vuoden
ajan. Kerrostaloissa on yleensä vain päämittari. Tonttijohtojen kunnossapi
tovastuu kuuluu pääosin kiinteistöille. Vedenjakelujärjestelmässä on kuusi
ylävesisäiliötä, joiden kokonaistilavuus on noin 23 000 kuutiometriä eli vajaa
puolet keskimääräisestä vuorokausikulutuksesta. Lisäksi on käytössä kym
menen paineenkorotuspumppaamoa. Vesilaitoksen vastuulla on vuoden
2000 kynnyksellä yli 200 000 pirkanmaalaisen vedenhankinta ja jätevesien
käsittely.
Kaupungin viemäriverkoston kokonaispituus on vuonna 1998 noin 1100
kilometriä, joista 660 kilometriä on varsinaisia jätevesiviemäreitä ja 440 kilo
metriä sadevesiviemäreitä. Kaupungin keskustassa on vielä käytössä muuta
ma kymmenen kilometriä sekaviemäreitä, mutta muutoin on siirrytty erillisviemäröintiin. Viemäreitä kuten vesijohtojakin on saneerattu yhä enemmän.
Vuonna 1998 viemäröintijärjestelmään kuuluu kaikkiaan 66 jätevesipumpaamoa, joita valvotaan keskusvalvomosta. Vesijohtoverkostossa muoviputien osuus on noin 20 prosenttia ja rakennettavissa uusissa johdoissa runsaat
50prosenttia.
Tammerkosken varrella sijanneilla teollisuuslaitoksilla, tekstiili-, nahka- ja
puunjalostustehtailla oli jo varhain omat vedenottamonsa ja viemärinsä kos
kenrannassa ja myöhemmin myös omia vedenkäsittelylaitoksia. Sprinklerit
otettiin käyttöön Tampereella ensimmäisenä Pohjoismaista kuusi vuotta
niiden keksimisen jälkeen. Vesiensuojelun tultua ajankohtaiseksi teollisuus
laitokset ryhtyivät puhdistamaan jätevesiään ja joutamaan niitä myös kau
pungin jätevedenpuhdistamolle. Teollisuudessa tapahtui suuri rakennemuu
tos 1980-luvulla, mikä myös vähensi jätevesikuormitusta.
Kaupunkien reuna-alueet olivat pitkään kaivo- ja käymäläkulttuurin varas
sa. Kaupunkiin on vuosien varrella liitetty alueita ympäristökunnista. Pispa
lassa perustettiin vuonna 1907 Suomen ensimmäinen kuluttajien hallinnoi
ma vesiosuuskunta, jonka verkosto siirtyi kaupungin vesilaitoksen hoitoon
1960-luvulla. Kaupunkiin kuuluvalla Teiskon-Aitolahden alueella on kah
dessa taajamassa Tampereen kaupungin vesilaitoksen hoitamat vesi- ja vie
märijärjestelmät. Muualla on haja-asutusalueita, joissa vedenhankinta ja vie
märöinti hoidetaan pienten osuuskuntien kautta tai kiinteistökohtaisesti
myös tulevaisuudessa.
Vesilaitos on vuosien aikana hakenut oppia ulkomailta, pääkaupungista ja
muista kaupungeista, jopa maaseudulta. Kokonaisuutena kehitys ei kuiten
kaan ole ollut niin päakaupunkikeskeistä kuin tähän saakka on historiankir
joituksessa useimmiten annettu ymmärtää. Ulkomailta on myös tuotu sellai
sia ratkaisuja, jotka eivät ole soveltuneet Suomen ja Tampereen olosuhteisiin.
Tällaisia ratkaisuja olivat mm. jätevesilietteen lämpökäsittely, mädättämön
kylmään ilmastoon soveltumaton rakenne sekä vaikeasti huollettavat jätevesi-ilmastimet. Kokemukset korostavat tutkimuksen ja tuotekehityksen tärke
yttä paikallistasolla. Tutkimusta ja tuotekehittelyä on tehtykin erityisesti
Tampereen teknillisen korkeakoulun, ja muiden Kaupunkien sekä yritysten
kanssa.
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Vesi- ja viemärilaitoksen kehityksen keskeisiä virstanpylväitä on koottu
taulukkoon 23.1. Tampereen vesi- ja viemärilaitoksen toiminnassa on tehty
joitakin keskeisiä strategisia valintoja, jotka ovat suunnanneet vesilaitoksen
toimintaa ja sulkeneet muita mahdollisia kehityspolkuja vuosikymmeniksi
eteenpäin. Näitä ovat olleet ainakin seuraavat valinnat:
• Vedenkäsittelysuodattimia ei suunnitelmista huolimatta rakennettu, vaan
haluttiin säästää rahaa. Tämä kyseenalainen säästö yhdessä jätevesien väärän
purkupaikan kanssa johti lopulta siihen, että lähes 300 ihmistä menetti hen
kensä vuoden 1916 lavantautiepidemiassa.
•Pohjavesihankkeesta luovuttiin vuonna 1920, minkä jälkeen monessa
muussakin kaupungissa siirryttiin käyttämään pintavettä. Pohjavesien hyö
dyntämiseen ja suojeluun heräsi laajempi kiinnostus uudestaan vasta 1960luvulla.
•Jätevesien käsittelyä selvitettiin myös vuoden 1920 tienoilla, mutta asi
aan palattiin vasta runsaat 30 vuotta myöhemmin.
Kokonaisuutena Tampereen vedenhankinnan ja vesiensuojelun historia on
pitkälti sama kuin Suomen vesihuollon kehitys pienoiskoossa:
• Pintavettä hankittiin ensin läheltä ja niiden pilaannuttua kauempaa.
Tämän jälkeen ryhdyttiin hyödyntämään myös pohjavettä ja tulevaisuudessa
todennäköisesti valmistetaan tekopohjavettä.
• Jätevedet pilasivat ensin vesistöjä, kunnes niitä ruvettiin puhdistamaan
tehokkaasti melko ripeällä aikataululla. Teollisuuslaitosten vesiensuojelu al
koi myöhemmin lisääntyvällä yhteistyöllä vesilaitoksen kanssa, kun aika oli
siihen kypsä.
• Kun veden kulutuksen kasvu taittui 1970-luvulla, toiminnan pääpaino
siirtyi veden laatuun liittyviin kysymyksiin.
• Vesilaitos on kehittynyt osana yhteiskuntaa. Sillä on ollut ja on paitsi tek
ninen myös terveydellinen ja elinkeinoelämää edistävä merkitys.
• Vesilaitoksen kehitys on vaatinut monipuolista institutionaalista kehittä
mistä: koulutusta, tutkimusta, yhteistyötä yrityselämän kanssa, yhteistyötä
poliittisten päättäjien ja varsinaisten omistajien eli kaupunkilaisten kanssa.
• Vedenhankinta ja viemäröinti ovat organisatorisesti olleet välillä yhdessä
ja välillä erillään. Ne muodostavat kuitenkin luonnollisen kokonaisuuden.
• Valtion viranomaisilla on ollut oma roolinsa, mutta ratkaisevaa on se,
että vesilaitos on pystynyt ja pystyy tarjoamaan vesihuoltopalveluita varsin
vertailukelpoiseen yksikköhintaan paikallisesti.
• Ympäristöasioissa vesilaitoksella on keskeinen merkitys niin Tampereella
kuin muuallakin.
Entä 2000-luvulla?______________________________________________
Siirryttäessä 2000-luvulle keskeisiä kysymyksiä ovat todennäköisesti muun
muassa seuraavat seikat:
• lisääntyvä kuntien välinen vesihuollon yhteistyö Pirkanmaalla
•veden käsittelyn edelleen tehostaminen ja mahdollinen tekopohjaveden
valmistus
• verkostojen saneeraus ja veden laadun turvaaminen verkostossa
• kuluttajien näkemysten ja asiakaslähtöisen palvelun kehittäminen
• jätevedenpuhdistamoiden mahdollinen uudelleensijoitus ja kattaminen
• vesilaitoksen kansainvälinen yhteistyö eri muodoissaan ja yhteistyön an
tamat mahdollisuudet.
Kokonaisuutena Tampereen kaupungin vesilaitos on esimerkki julkisesta
eli viime kädessä kaupunkilaisten itsensä omistamasta palvelulaitoksesta,
joka on pystynyt ja pystyy hoitamaan vedenhankintaa ja viemäröintiä koh
tuullisin Kustannuksin. Vesilaitos on ratkaisevasti parantanut kaupungin pa
loturvallisuutta, hygienisiä ja terveydellisiä oloja sekä ympäristön laatua. Lai
tos on myös merkittävästi edistänyt teollisuuden ja elinkeinoelämän toimin
taedellytyksiä. Vaikka monet vesilaitoksen osat ovat maan alla piilossa, me
kaikki olemme päivittäin tekemisissä sen keskeisten tuotteiden kuten juoma
kelpoisen veden, jäteveden ja parantuneiden vesistöjen kanssa - nääs.
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24. Vesilaitoksen
virstanpylväät

Kuva 24.1

Kaupungin teknisen
toimen tunnuseläin on
osuvasti myyrä.

-1835 Tampereella vesihuollon perinteet juontavat juurensa jo vuodesta
1835. Tällöin pumpattiin Saksasta hankitulla pumpulla vettä Mältinrannasta
puuputkessa torin pumppukaivoon. Yritys kuitenkin katsottiin epäonnistu
neeksi, sillä vettä tuli vähän ja "sekin oli Likaista ja haisevaa".
-1837 Mältinrannasta otettiin huonosta alusta huolimatta vettä myös jat
kossa. Maistraatin päätöksessä vuodelta 1837 mainitaan vedenotto Mältin
rannasta: "Peseminen ja sotkenta, nahkain puhdistaminen ja liottaminen,
hattujen peseminen ja sarkain huuhtominen koskessa Mältinrannan vesi
pumppujen yläpuolella, Särkänsaaresta alaspäin pitkin rantoja ja katujen
päissä aina Brummeriin talon kohdalle, kielletään 5 ruplan hinnalla." Tämä
oli ensimmäisiä, jollei ensimmäinen, järviveden likaamiseen puuttunut mää
räys Tampereella.
-1840 -luvulla otettiin yleisesti ruoka- ja talousvettä - paitsi tietysti omista
kaivoista, jos sellainen oli - paperitehtaan alapuolelta. 1847 maistraatin tar
kistuksessa paperitehtaan rannat havaittiin "likaa täysiksi".
-1850 Kaupunkiin suunniteltiin rakennettavaksi vesijohdot pääosin sam
mutusveden saamiseksi. Vesi olisi suunnitelmien mukaan virrannut putkissa
omalla paineellaan. Hanketta ei kuitenkaan toteutettu.
-1853 Senaatti vaati kaupungin lausuntoa vakinaisen palokunnan perusta
misesta. Tällöin senaatti edellytti myös jonkinlaisen vesijohdon olemassa
oloa. Maistraatti lupasikin rakentaa palotoimen tarpeisiin maanalaisen vesi
johdon Näsijärvestä torille, mutta tämä jäi vain lupaukseksi.
-1857 viemäriojaa parannetaan (Läntisen- ja Puutarhakatujen risteyskoh
dasta paperitehtaan rantaan johtava ikivanha oja).
-1858 Jo ennen 1800-luvun puoliväliä käsittelivät sekä ammatinharjoitta
jat että kaupunginvanhimmat asiaa. Jälkimmäiset päättivät vuonna 1858
englantilaisten ja joidenkin kauppiaiden aloitteesta anoa senaatilta lainaa ve
sijohdon rakentamiseksi. Vesijontoputkia ehdittiin jo hankkia, mutta hanke
kuitenkin lykkääntyi pitkäksi ajaksi. Suunnitelmissa oli ollut "veden johtami
nen maanalaisen putken kautta Näsijärvestä torille"
-1862 viemäriojaa parannetaan (Läntisen- ja Puutarhakatujen risteyskoh
dasta paperitehtaan rantaan johtava ikivanha oja).
-1865 suuri tulipalo teki tuhojaan Tampereella. Tällöin tehtailija von Nott
beck teki tarjouksen yksityisomisteisen vesijohdon rakentamisesta. Suunni
telmia laadittiin, mutta ei toteutettu.
-1866 "raittiuskomitea" perustettiin pohtimaan kaupungin terveydellisiä
oloja: ehdottaa mietinnössään viemäriverkoston rakentamista. Vetoaa sii
hen, että lavantautiepidemia raivosi pahiten "lammikkoseudulla".
-1867 porvaristo päätti ryhtyä raittiuskomitean ehdotusten mukaisesti vie
märiverkoston suunnittelemiseksi.
-1873 valmistui maanmittarin suunnitelma, jonka mukaan avattaisiin kak
si viemäriä: avoviemäri Mustanlahden torilta pitkin Esplanadia ia Rantaka
tua Nalkalan torin rantaan ja toinen maanalainen viemäri Puutarnakadun ta
kaa Itäistäkatua pitkin Laukontorin avonaiseen ojaan saakka.
-1874 tarjoutui isojokelainen vesijohtoilija, itsellismies Malakias Pasi ra
kentamaan puuputkista vesijohdon Tampereelle, mutta tämäkin ehdotus
raukesi. Hankkeen tarjoushinta oli 12 mk syleltä 14 tuumaisesta männystä
kairatusta, 7 tuuman johtotorvesta. Ehdotus kattoi neljä tiheästi kirjoitettua
liuskaa ja sen esitteli maistraatille kauppias L.J. Hammarén.Tâmâ lienee ai
nutkertainen tapaus, jolloin maaseudulta on tullut kaupunkiin aloite vesi
huollon rakentamiseksi.
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-1876 ryhdyttiin rakentamaan viemäreitä 1873 viemärisuunnitelman mu
kaisesti.
-1880 Kaupunginvaltuusto hylkäsi myös vuonna 1880 siviili-insinööri
August Ahlbergin, kaupungin terveydenhoitoviranomaisen laatiman vesijohtoehdotuksen. Ahlberg laski, että kaupunki säästäisi paljon kun menetyk
set säännöllisin välein riehuvissa tulipaloissa vähenisivät. Ehdotuksen mu
kaan Tammerkosken keskiputouksen myllyn lähelle oli rakennettava vesiturbiineilla toimiva pumppulaitos tai rakennettava höyrykoneilla käyvät pum
put Näsijärven rantaan. Hän ehdotti myös suuren vesisäiliön rakentamista
Näsijärven pinnan yläpuolelle Mustanlahden kalliolle, n. 30 jalkaa Näsijär
ven pinnan yläpuolelle, mutta tämänkin ehdotuksen valtuusto hylkäsi liian
kalliina.
-1880 kartassa oli kolme pääviemäriä: 1) vanha paperitehtaalle laskeva vie
märi, 2) Itäisen kadun viemäri, jolla oli Kauppakadulta tuleva sivuhaara ja
kaksi suuhaaraa Laukontorin tienoolle sekä 3) Esplanadin-Rantakadun vie
märi.
-1881 antoi läänin kuvernööri usein toistuvien tulipalojen ja kaupungin
kaivoveden huonon laadun vuoksi määräyksen perustaa vesijohtolaitos Tam
pereelle. Samana vuonna ryhdyttiin rakentamaan kaupungin 11.6. asetta
man vesijohtokomitean ("komitea asetettu kesäk. 11 p. 1881 Vedenjohdatuksen ehdotuksen antamaan") suunnittelemaa matalapaineista vesijohtoa.
Suunnitelman mukaan vesijohto vedettiin Mältinrannasta Laukontorille.
Vesijohdosta vedettiin useita sivuhaaroja eri vedenottajille. Urakoitsijana toi
mi R. Huber, joka oli johtanut Helsingin vesijohtolaitoksen rakennustöitä.
Vesijohdon pituus oli 2150 jalkaa eli n. 650 m. Johdosta vedettiin haara Kes
kustorilla sijaitsevalle suihkulähteelle.
-1881 valtuusto päätti perustaa vesijohtolaitoksen
-1882 Matalapainelaitoksen, ns. vanhan vesijohdon, vesijohtotyöt kestivät
keväästä 1882 saman vuoden joulukuun 13.päivään asti. "Terveydelle tärkeä,
vaikka etenkin tulensammutusta varten rakennettu laitos, rautatorvineen ve
sijohto, käyvä Näsijärvestä pitkin Kuninkaankatua Kauppatorille, on vuoden
kuluessa saatu aikaan lähes 50,000 markalla. Että saataisiin vesijohtolaitos,
on vuosikymmeniä takaperin ollut kaupungin toiveita ja useita ehdotuksia
on sitä varten tehty, vieläpä ryhdytty valmistuspuuhiinkin. Niin hankittiin jo
kerran näverrettyjä puutorviakin, mutta ne saivat sitten lahota, kun ei saatu
tarvittavia varoja ennen kuin Anniskelu-yhtiön voittorahoista niitä myönnet
tiin".
-1882 insinööri Bergbomin ja arkkitehti Caloniuksen esitys valtuustolle:
suunnitelma kosken länsipuolisen kaupungin tarpeisiin tarkoitetun viemäri
laitoksen rakentamiseksi. Insinööri C.O. Heleniuksen suunnitelma viemäri
en rakentamiseksi.
-1883 Kaupunginarkkitehti Caloniuksen ja insinööri. Heleniuksen suun
nitelma itäpuolisen kaupungin viemäröimiseksi.
-1884 "Vanhalla vesijohdolla" 9 tilaajaa (eli talojohtojen määrä).
-1885Vanhalla vesijohdolla 10 tilaajaa
-1887 valtuusto päätti ryhtyä viemärilaitoksen rakennuttamiseen. Tätä
varten asetettiin erityinen rakennusvaliokunta.
-1889 Vanhalla vesijohdolla 38 tilaajaa.
-1890 Helsingin kaupungin vesilaitosinsinööri C. Hausen laati uuden
pumppaukseen perustuvan suunnitelman, joka myös toteutettiin. Suunnitel
ma täntäsi pitkälle. Hän arvioi kaupungin väkiluvun olevan neljännesvuosisadan kuluttua noin 40000, jonka perusteella keskimääräisen vuorokausikulutuksen ollessa 70 litraa, tarvittaisiin 900 kuutiometrin säiliö. Jotta paine
saataisiin riittävän korkeaksi, olisi säiliö sijoitettava 54 metriä Näsijärven pin
nan yläpuolelle Pyynikin harjulle. Vanhalla vesijohdolla 44 tilaajaa.
-1891 Vanhalla vesijohdolla 75 tilaajaa.
-1892 Viemäri ulottuu jo Amuriin saakka.
-1894 Viemäriverkon pääosa valmis: johtoja 14740 m ja viemärikaivoja
195 kpl. Tämän jälkeen viemäriverkkoa on laajennettu, täydennettyjä ajan
mukaistettu kaupungin kasvun mukaan.
-1895 Hausenin suunnitelma hyväksyttiin kaupungin elimissä vasta vuon
na 1895. Vanhalla vesijohdolla 87 tilaajaa.
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-1897 Vanhalla vesijohdolla 89 tilaajaa.
-1898 Korkeapaineinen vesilaitos valmistui 22. marraskuuta, mistä tapah
tumasta lasketaan vesilaitos perustetuksi. Tuolloin 36000 asukkaan kaupun
gissa oli 18 kilometriä vesijohtoa, pumppaamo Kaupungin myllyllä, nykyi
sen sähkölaitoksen kohdalla, sekä Pyynikin harjulla yksi 900 m3yläsäiliö, joka
on edelleen käytössä vuonna 1998. Kaupungissa oli 36 000 asukasta. V I898
käsittelemätön vesi Tammerkosken keskiputouksesta.
-1899 Vanhalla vesijohdolla 90 tilaajaa.
-1900 Uusi vesijohtoverkko oli jo lähes 22 kilometriä pitkä. Vanhalla vesi
johdolla 86 tilaajaa, määrä ensimmäisen kerran laskussa.
-1902 Vanhalla vesijohdolla 77 tilaajaa.
-1904 Vanhalla vesijohdolla 69 tilaajaa.
-1904 Pohjavesitutkimuksia länsipuolella vuoteen 1917 saakka.
-1905 vedenottajia 479, näistä kaupungin laitoksia 24. Lisäksi vettä ilman
mittaria 11 vapaapostiin sekä kesäisin 9 mukavuuslaitokseen ja 1 hevosen
juottokaukaloon. Käytössä 490 vesimittaria, jotka luettiin yhteensä n. 5400
kertaa. Neljä vuotta käytössä olleita mittareita vaihdettiin puhdistettuihin ja
tarkastettuihin 48 kappaletta. Jäätymään pääsi kolmen kuluttajan mittari.
Vesimittarien toiminnasta ei tehty valituksia. Vesisäiliö tyhjennettiin ja puh
distettiin 2 kertaa: 27.6. ja 17.10. Kolmen pumpun kautta kulki yhteensä
446112 m3. Vesijohtoverkko oli 26,8 kilometriä pitkä. Vanhalla vesijohdolla
68 tilaajaa.
-1906 Vedenottajia 514, joista maksavia 489. Vesijohtoverkko oli 27,5 ki
lometriä pitkä.
-1906 Lavantautiepidemia
-1907 Pispalan vesiosuuskunta perustettiin. Kaupungin vesijohtoverkko
oli 28,7 kilometriä pitkä.
-1907 Matalapainevesijohdon viimeinen vuosi: sopimukset loppuivat
27.9.
-1908 Kaupungin asukkaista 90 prosenttia käytti vesilaitoksen vettä.
-1910 Vesijohtoverkko oli jo kasvanut noin 30 kilometriseksi.
-1916 Pahin lavantautiepidemia
-1916 Pohjavesitutkimuksia mm. Vuohenojalla
-1917 Veden desinfiointi kloorilla aloitetaan lavantautiepidemioiden takia.
-1920 Kaupunginvaltuusto hylkää pohjavedenottohankkeen Vuohenojal
ta
-1920 Vesijohto ulotetaan Viinikkaan
-1921 Vesilaitoksen ohjesääntö
-1928 Kaupinojan puhdistuslaitos ja 2000 m3säiliö käyttöön. Kaupinojan
laitoksessa Näsijärven vesi desinfioitiin kloorilla ja suodatettiin hiekkasuodattimilla. Vanha laitos kaupungin myllyn paikalla edelleen toiminnassa.
-1930 Vesijohto ulotetaan Härmälään työllisyystöinä
-1931 Mältinrantaan koskenniskalle valmistui uusi pumppaamo sähkölai
toksen tontilta puretun pumppuaseman tilalle (koskien yläpuolella). Vanha
laitos kosken keskiputouksessa päätettiin hylätä, koska vedenkulutus oli kas
vanut - erityisesti läntisissä kaupunginosissa - ja sähkölaitos tarvitsi tilaa vesivoima-asemansa uusimiseen. Mältinrannan laitos (3600 l/min) valmistuikin
1931 tyydyttämään etenkin läntisten kaupunginosien vesitarvetta.
-1934 Kloorilla desinfioimisesta ja suodatuksesta huolimatta Näsijärven
vesi ei ollut ajan vaatimuksia tyydyttävää. Siksi pian Kaupinojan ja Mältin
rannan laitosten valmistumisen jälkeen ryhdyttiin suunnittelemaan niiden
laajentamista kemiallisilla puhdistamoilla. Kemiallinen puhdistus aloitetaan
v. 1934 Kaupinojalla ja Mältinrannassa -35. Kemiallisessa puhdistuksessa
poistettiin veteen liuenneita epäpuhtauksia alumiinisulfaatin ja kalkin tai
soodan avulla. Menetelmä vaati suuret veden selkeyttämisaltaat suodattimi
en, pumppujen ja kemikalioiden annostelulaitteiden lisäksi.
-1935 Mältinrannan laajennus kemiallista puhdistusta varten valmistuu.
Kaupinojan vanhat laitteet Mältinrantaan.
-1937 Vesijohtoa 85 km, kulutus 7000 m3/d, 5000 m3 säiliötilaa.
-1937 Lamminpään Vesihuolto Oy.
-1937 Messukylän vesiosuuskunta perustetaan.
-1938 Pyynikin säiliön laajennus valmistui (tilavuudeksi 3200m3)
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-1948 Sodan jälkeinen vedenkulutus kasvoi niin suureksi, etteivät vedenpuhdistuslaitokset pystyneet tyydyttämään kulutusta. Ratkaisu oli kemialli
sesta puhdistuksesta luopuminen, jolloin laitosten tehoa pystyttiin lisää
mään. Samanaikaisesti kasvoi tarve vesijohtojen saamiseksi vesijohdottomille vanhoille kaupungin alueille ja kaupunkiin liitetyille alueilla. Näistä syistä
kaupunginvaltuusto päätti 1948 mm. Kaupinojan vedenpuhdistuslaitoksen
uusimisesta. Tällöin alkoi vesilaitoksen voimakas laajentumisen kausi, joka
jatkui 1970-luvun puoliväliin.
-1951 Mustalammen pohjavesilaitos rakennettiin, ei käsittelyä, paineputki
Pyynikin säiliölle.
-1951 Vesijohto Kissanmaalle.
-1954 Kaupinojan laajennus valmistui (teho viisinkertaiseksi).
-1955-6 Uusi syöttöjohto Kaupinojalta Tammerkosken länsipuolelle.
-1959 Kaupin uusi säiliölOOOOm3.
-1960 Mustalammen pohjavesilaitokselle NaOH-syöttö -I- hypokloriitti.
-1960 Messukylän vesiosuuskunta lopetti toimintansa käytännössä vuon
na 1960.
-1960-1 Tutkimus Näsijärven tilasta.
-1961 Näsijärven veden pilaantuminen herätti kysymyksen vedenoton
siirtämisestä Kangasalan järville.
-1962 Pispalan Vesiosuuskunta kaupungille.
-1962 Ranolan jätevedenpuhdistamo aloitti toimintansa biologisena puh
distamona.
-1962-3 Mältinrannan nykyaikaistaminen ja tuotto kaksinkertaiseksi.
-1964 Vesilaitoksen johtoverkon pituus 340km ja vesisäiliöiden tilavuus
15000m3.
-1966 tehtiin päätös suunnitelmien laatimisesta vedenottamisesta Roi
neesta ja Pinsiönkankaan pohjavesien käyttömahdollisuuksien selvittämises
tä.
-1966 Hyhkyn pohjavesilaitos (NaOH-syöttö + hypokloriitti).
-1966 Messukylän pohjavesilaitos (NaOH-syöttö + hypokloriitti).
-1968 Kokemäenjoen vesihuollon yleissuunnitelma.
-1969 Tesoman ylävesisäiliö 5000 m3.
-1972 vedenhanldnta Roineesta alkaa 1.6.1972, Ruskon vedenpuhdistamo (kemiallinen käsittely). Kulutuksesta Roineen osuus ykkösvaiheen aika
na 45 prosenttia, pohjaveden osuus 17 prosenttia ja Näsijärvestä Kaupinojan
kautta 38prosenttia.
-1972 Toimikunta: alueellinen vesihuoltosuunnittelu.
-1972 Viinikanlahden jätevedenpuhdistamo ensimmäinen vaihe valmis
tui.
-1972 Peltolammin ylävesisäiliö 2000m3.
-1972 Mältinranta varalaitokseksi.
-1975 tehostettiin puhdistamoiden toimintaa ottamalla käyttöön myös ke
miallinen puhdistusmenetelmä fosforiravinteiden poistamiseksi.
-1976 Pinsiön pohjavesilaitos (NaOH, C12).
-1979 Julkujärven pohjavesilaitos.
-1979 Mältinrannan pintavedenottamosta luovutaan ja siitä tulee taidekes
kus.
-1980 Ruskossa aloitettiin C02-syöttö.
-1980 Hyhkyn pohjavesilaitos pois käytöstä.
-1982 Viinikanlahden jätevedepuhdistamon biologiskemiallinen vaihe.
-1982 Hervannan ylävesisäiliö 1000m3.
-1985 Viinikanlahden lietteenkäsittelyn mädättämöt.
-1988-9 Vedenhankinnan II-vaihe Roineesta alkaa.
-1988-9 Ruskon vedenkesittelylaitoksen laajennus.
-1993 Vedenhankinnan alueellinen yleissuunnitelma.
-1994 Messukylän ottamolle uudet kaivot.
-1995-Ylöjärven pohjavesialueen tieluiskien suojaus ja pohjaveden suoje
lusuunnitelma.
-1996 Hyhkyn pohjavedenottamon saneeraus.
-1997 Kaupungin alueen pohjaveden suojelusuunnitelma valmistui.
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-1998 Tampereen kaupungin vedenjakelujärjestelmään kuului yli 650 km
laitoksen rakentamaa ja ylläpitämää vesijohtoverkostoa. Noin 16 000 kiin
teistöä liittyy jakelujohtoihin vesimittariin päättyvällä tonttijohdolla. Poison
ja Kämmenniemen alueilla lisäksi omat vedenjakelujärjestelmänsä. Tampe
reella on kuusi ylävesisäiliötä eli vesitornia, joiden yhteenlaskettu tilavuus on
23 000 m3. Tämä on 46 prosenttia normaalista vuorokauden vedenkäytöstä.
Sata vuotta perustamisen jälkeen vesilaitoksen vastuulla on yli 200000 pir
kanmaalaisen vesihuolto. Viemäriverkostoa oli noin 1100 kilometriä, 66 jätevedenpumppaamoa.
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25. Municipal Water
Supply And Sewerage For
Nearly Two Centuries
Tampere City Waterworks has a long history: water was pumped from
Lake Näsijärvi already in the 1830s. A businessman from St. Petersburg by
the name of von Nottbeck suggested in the 1860s that a privately-held water
works be constructed in the city. According to his plan, he would have reaped
the profits and the city would have assumed the risks. A municipal works
was, however, considered superior in several respects. A gravity system be
gan distributing water in 1882 and the first phase of a sewerage system was
considered completed in 1894.
The bodies of water upstream and downstream from Tampere deteriorated
in the 1950s and '60s. Since, the condition of both has improved thanks to
the water pollution control measures launched in the 1960s and c70s.
Experiences from both water supply and water pollution control indicate
that foreign solutions as such do not suit Finnish conditions. Applied devel
opment and research is needed.
Many of the key changes as regards the water and sewage works have been
difficult to predict in the past and the same holds probably true also for the
future. Although utilization of groundwaters is strongly emphasized in the
Finland of the 1990s, other options should also be kept open by keeping all
sources of water in the best possible condition through effective water pollu
tion control.
Tampere lies on an isthmus between two large lakes, Näsijärvi and Py
häjärvi. The centre of the city is traversed by the nearly 1-km long Tammer
koski Rapids around which the city and its industry originally grew up. The
Rapids, which run north to south, break an eskar formation separating the
lakes, one of the highest traverse ridges in the world formed during the ice
age. The eskar formation forks out at the western side of the city in the direc
tions of Ylöjärvi and Nokia. On the city's eastern side the ridge stretches way
into the neighbouring municipalities, Kangasala and Pälkäne. For long,
Tampere was the centre of Finnish industry which is reflected also in its nick
name "Manse" which derives from Manchester, the English city of industry.
The first electric light in Scandinavia was also lit in Tampere in 1888 but wa
ter supply was practiced even earlier.
The evolution of water supply started in Tampere in the 1830s when the
first plans to build a water pipe were made. The first municipal "water pump
ing installation" was founded in 1835. At that time, the first attempt was
made to pump water by a German pump from Mältinranta, upstream from
Tammerkoski Rapids, through a wooden pipe to apum p well in the market
square. The contemporaries deemed the effort a failure since only a small
amount of water reached the well and even that was dirty and smelled bad.
Regulations, effected expansions and maps do, however, prove that water
was pumped for several years.
In 185á, the Senate ordered the city to lay the groundwork for the estab
lishment of a professional fire brigade and also demanded the building of
some kind of a water pipe. The building of a water pipe was on the agendas of

Petri Juuti &

289.

Tapio Katko
the meetings of tradesmen and town elders already before the mid-1800s.
The latter applied for a loan from the Senate on the suggestion of certain
merchants in 1858 for constructing a water pipe. Pipes were actually pur
chased, but the project was then delayed. After the Fire of 1865 the industri
alist W von Nottbeck, originally from St. Petersburg, made an offer to build
a water pipe. His proposal would have meant stable income for him while the
city would have borne all risks. Thus, the city declined his offer. In 1874, Malakias Pasi, a rural freeman and builder of water pipes, offered to construct a
wooden pipeline for the city, but this proposal also came to nothing. The city
council also rejected the proposal for building a water pipe put forth in 1880
by civil engineer August Ahlberg, the sanitary policeman of the city.
In 1881, the governor of the province ordered a waterworks to be built in
the city due to recurring fires and the poor quality of well water. The same
year construction began on a gravity water pipe from Mältinranta to
Laukontori-the pipe also had several connections. The contractor was R.
Huber who supervised the construction of the Helsinki waterworks the pre
vious decade. The pressure of the system was low but technically and admin
istratively it operated much like a modern waterworks.
Several tall apartment blocks were erected in the city centre towards the
end of the 19th century. Then it was noticed that water pressure was too low
to carry water to the top floors. Therefore, the city council requested that C.
Hausen, the engineer of the Helsinki waterworks, design a new highpressure facility. The facility which was operated according to quite modern
principles was completed in 1898. It had an underground tank high up in the
Pyynikki Ridge which is still in use a hundred years later providing sufficient
pressure for the core city.
The evolution of sewerage in Tampere began with subsoil drainage. Actual
wastewaters have been conveyed through sewers since the late 1800s. As the
city expanded in the mid-1800s ditches were straightened, opened and cov
ered. These measures were, however, insufficient and the city's population
was "greatly disturbed" by the filthy ponds, water-logged soil and such. A re
port by the "temperance committee" from 1866 describes the "ditching of the
city" and notes how hardly any improvements occurred in two hundred
years. After the founding of the city in 1779, it was ordered that the previ
ously free-flowing ditches had to follow the boundary lines of lots and be car
ried through culverts and under buildings. The temperance committee sug
gested the construction of a sewer system in the city. The next year the burgh
ers decided to launch the design of such a system. In 1873, a surveyor pre
pared a plan involving two main sewers-the 1880 map had three of them.
The 1879 public health decree obliged the city to prepare a plan for a sewer
system commensurate with the population within 10 years. The city admin
istrators took seriously the deficiencies in sewerage and the demands of the
government: starting in the early 1880s the municipal health board repeat
edly exhorted the city to expand and upgrade the sewerage system. The ini
tial sewer line took from 1887 to 1894 to build: it consisted of a total of 15
km of pipes and nearly 200 manholes. The initial phases of the water and
sewage works were both built in the 1880s meaning that the utility is at least
115 years old.
The typhoid epidemic early in the century and the "dirty water" produced
by people and industry led local decision makers to examine the possibility of
treating wastewaters or conveying them further away. At that time it was
considered economically too expensive to treat wastewaters: it was assumed
that the Tammerkoski Rapids could purify them sufficiendy. The matter was
taken up again only in the 1950s and the first wastewater treatment plant was
completed in 1962 in Rahola, a western suburb of the city. Since 1972 the
wastewaters of the central and eastern parts of Tampere have been led to the
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Table 25.1
M ilestones o f waterworks
M ilestone
1. Head o f rapids, iron pump
2. Head o f rapids, gravity system
3. Sewerage system, 1st phase
4. High-pressure water supply system
- Myllysaari high-pressure pum ping station
- Pyynikki water tank
5. Pispala water cooperative
6. Groundwater inventories, western side
7. Groundwater inventories, eastern side
8. Kaupinoja surface water treatm ent plant
9. Old water tank o f Kaupinkallio
10. M ältinranta surface water treatm ent plant
11. M ustalampi groundwater intake
12. N ew water tank o f Kaupinkallio
13. Rahola wastewater treatm ent plant
14. Hyhky groundwater intake
15. M essukylä groundwater intake
16. Tesom a water tow er
17. Viinikanlahti wastewater treatm ent plant
18. Peltolam mi w ater tower
19. Rusko surface water treatm ent plant
20. W orks in Polso and Kämm enniem i
21. Pinsiö groundwater intakes
22 Julkujärvi groundwater intake
23. H ervanta water tower
- improved and expanded Rusko treatm ent plant
24. Oxidization o f Pyynikki depression
25. Possible artificial recharge
26. Relocation o f Viinikanlahti wastewater
treatm ent plant

(see the inner back cover)

Years
1835 to 1880s
1882-1906
1876-1894
1898-1931
1898-1931
1989-present
1907-1962
1911-20
1916-20
1928-90
1928-present
1931-72
1950-present
1958-present
1962-present
1966-80, 97-present
1967-present
1969-present
1972-present
1972-present
1972-present
1976-present
1976-present
1979-present
1982-present
1989-present
19832010?
2050?
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Viinikanlahti treatment plant on Lake Pyhäjärvi downstream from the city.
The plant is the largest environmental investment the city has ever made. It
lies on top of what used to be waste masses and due to changes in land use is
being encroached upon by the expanding core of the city.
Chlorination of the waterworks supply began after the typhoid epidemic
of 1917. In 1920, the suggested groundwater project was abandoned only to
be reintroduced in the 1950s. The waterworks expanded quickly following
WWII. At the turn of the 1960s, the quality of raw water became a problem.
The pulp industry had polluted Lake Näsijärvi, the age-old upstream raw wa
ter basin. In 1972, Lake Roine, which lies in a neighbouring municipality,
became the new source of raw water. It constituted one of the best raw water
basins in the country but, nevertheless, there were problems: first in relation
to odour and taste, then with algae. Water treatment was enhanced by intro
ducing activated-carbon and notation treatments. Also, the alkalinity of
treated water was increased to prevent corrosion of pipes. Water treatment
and quality assurance of piped water are continuously improved. The utility
has cooperated with the neighbouring municipalities of Kangasala, Pirkkala
and Ylöjärvi since the 1960s in water supply and wastewater treatment on a
contractual basis.
Presently, the water supply system of Tampere has over 650 km of pipeline
and about 16,000 connections. Single-family houses have been equipped
with water meters since 1898 or 100 years. Apartment blocks generally nave
a common meter. Maintenance of service pipes rests primarily on property
owners. The water supply system has six high-level storage tanks witn a com
bined capacity of about 23,000 cubic metres or less than half the average
daily consumption. In addition, there are ten booster pump stations. As the
year 2000 approaches, the utility is responsible for the water supply and sew
age treatment of over 200,000 inhabitants of the Pirkanmaa Region.
The total length of the city's sewerage system is about 1,100 km presently
of which 660 km consists of actual sewers and 440 km of storm sewers. There
are some tens of kilometres of combined sewers in the city centre, but the rest
of the system consists of separate sewers. Sewers as well as water pipes have
been increasingly rehabilitated and modernized. Today, the sewerage system
has a total of 66 wastewater pumping plants that are monitored from a cen
tral control room. About 20 percent of the water supply piping is plastic-in
the case of new pipings the figure is over 50 percent.
The factories on the banks of Tammerkoski Rapids, representing the tex
tile, leather and woodprocessing industries, haa their own water intake
plants and sewers by the Rapids from early on. Later on they also built water
treatment facilities. Tampere was the first city in Scandinavia to introduce
sprinklers six years after their invention. Wlien water pollution control be
came topical, enterprises started to clean their effluents and gradually also to
lead them to the city's wastewater treatment plant. Industry also underwent a
major structural change in the 1980s which further reduced the wastewater
load.
The peripheries of cities relied for long on wells and latrines. Sections of
surrounding municipalities have been incorporated into the city over the
years. Finland's first consumer-managed water cooperative was rounded in
Pispala in 1907. The city waterworks assumed control of that network in the
1960s. Two built-up areas of the Teisko-Aitolahti rural district, which nowa
days is part of Tampere, have water supply and sewerage systems run by the
city. In other sparsely populated areas water supply and sewerage will con
tinue to be provided through cooperatives or by individual property owners
themselves.
Over the years, the utility has sought knowledge from abroad, the Finnish
capital and other cities-even the countryside. As a rule, the development has
not, however, been quite as capital-centered as historians so far have led us to
believe. Some imported solutions have been unsuited for the conditions of
Finland and Tampere. They include, for instance, the heat-treatment of sew
age sludge, a digester plant of inappropriate construction for cold climates,
and sludge aerators that proved difficult to maintain. The importance of
R&D on the local level is emphasized by gained experiences. Joint R&D has
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been conducted especially with Tampere University of Technology, other cit
ies and enterprises.
Table 25.1 depicts the key milestones marking the evolution of Tampere
water and sewage works. Certain strategic selections have been made with
regard to the utility which have determined the direction of its activities and
closed out other development paths for decades to come. At least the follow
ing selections belong to this group:
o Despite plans, water treatment filters were not constructed to save
money. That questionable savings combined with the wrong point of dis
charge of wastewaters in the end led to the loss of nearly 300 lives in the 1916
typhoid epidemic.
o A groundwater project was abandoned in 1920 which led many other
cities also to use surface water. Wider interest in the utilization and protec
tion of groundwaters resurfaced only in the 1960s.
o Treatment of wastewaters was studied also around 1920, but was only
taken seriously a good 30 years later.
The history of water supply and water pollution control in Tampere is
much like that of Finland except on a smaller scale:
o Surface water was initially drawn from nearby sources, and as these be
came contaminated, from farther away. Utilization of groundwater started
later and artificial groundwater will likely be produced in the future.
o Wastewaters spoiled water systems until their efficient treatment started
at a relatively quick pace. Industry began to protect waters later in increasing
cooperation with the waterworks when the time was ripe.
o When the increase in water consumption levelled off in the 1970s, the
emphasis shifted to water quality.
o The utility has developed as part of society: it has had, and continues to
have, an impact on technology as well as health and industrial and commer
cial activity.
o The development of the utility has required versatile institutional devel
opment: education, research and cooperation with business, political deci
sion makers and the actual owners, the inhabitants.
o Sometimes water supply and sewerage have formed a single organiza
tion, at other times they have been separated. It is obvious that they consti
tute a natural entity.
o State authorities have played their own role, but the crucial factor has
been that the utility has been, and continues to be, capable of providing wa
ter supply and sewerage services locally at a quite reasonable unit price.
o In environmental matters the utility has played, and will continue to play,
a key role in Tampere and the surroundings._________________________
W hat about the 21st century?____________________________________
As we enter the new millennium, the following issues will probably be of
key importance:
o increasing cooperation between municipalities in Pirkanmaa in water
supply and sewerage
o further improvement of water treatment and possible production of arti
ficial groundwater
o renovation of networks and assurance of network water quality
o increasing focus on consumers' views and client-oriented service
o possible relocation and covering o f wastewater treatment plants
o engagement of waterworks in international cooperation of various forms
and the possibilities it opens.
All in all, the Tampere city water and sewage works is an example of a pub
lic utility owned by the users themselves that has been, and will continue to
be, 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 is enhancing the operating
conditions of industry and commerce. Although many facilities of the works
are hidden underground, we all daily come into contact with its key pro
ducts: potable water, wastewater ana cleaner water bodies.
(Translation: Mr. Jorma Tiainen)
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26. Mer än ett ärhundrade
kommunal
vattenförsörj ning
Tammerfors vattenverk har en läng historia: redan pâ 1830-talet pumpades vatten frän Näsijärvi sjö. Pâ 1860-talet föreslog den frân St Petersburg
härstammande affärsmannen von Nottbeck att ett privatägt vattenverk skul
le byggas i staden. De eventuella vinsterna skulle stanna hos von Nottbeck
och staden skulle stâ för alla risker. Ett kommunalt verk ansâgs dock i mânga
hänseenden vara fördelaktigare. Vattenverket künde inleda vattendistribution i gravitationsledningar är 1882 och avloppsverkets första skede ansâgs
vara genomfört 1894.
Pâ 1950- och 60-talen var vattenkvaliteten dâlig i vattendragen bäde norr
och söder om Tammerfors. Genom de vattenskyddsätgärder som päbörjades
pâ 1960-talet och som pâ 1970-talet künde effektiveras har vattenkvaliteten
förbättrats. Erfarenheterna frân vatten-anskaffningen och vattenskyddet har
visat att utländska modeller inte direkt kan kopieras och överföras tili finländska förhällanden utan tillämpande utvecklingsarbete och forskning.
Mânga av de mera betydande förändringar som berört vattenverket har värit
svära att förutse, detsamma gäller säkert även i framtiden. Aven om man i
1990-talets Finland betonar grundvattnets betydelse är det skäl att även beakta andra alternativ och genom ett effektivt vattenskyddsarbete hâlla alla rävattenkällor i möjligast gott skick.__________________________________
Tammerfors stad befinner sig pâ ett näs mellan de tvä Stora sjöarna Näsijär
vi och Pyhäjärvi. Genom stadens centrum rinner den kilometerlânga Tammerforsen, längs vilken staden och dess industrianläggningar ursprungligen
byggts. Forsen, som rinner frân norr mot söder, skär rakt igenom den âsformation som skiljer de tvä sjöarna frân varandra. Den under istiden bildade äsformationen betraktas som en av världens högsta israndbildningar. Pä västra
sidan av staden delar sig âsformationen i riktmng mot Ylöjärvi och Nokia och
pâ Östra sidan sträcker sig äsen längt in pâ grannkommunerna Kangasala och
Pälkänes omräden. Av tradition har Tammerfors betraktas som Finlands industricentrum och stadens smeknamn "Manse" syftar pâ begreppet Finlands
Manchester. Bland annat kan nämnas att Nordens första elbelysning togs i
bruk i Tammerfors âr 1888. Vattendistribution hade bedrivits redan tidigare.
Utvecklingen av vattendistributionen i Tammerfors kan sägas ha inletts re
dan pâ 1830-talet dâ de första planerna pâ en vattenledning uppgjordes. Sta
dens, och kanske ocksä Finlands första kommunala "vattenpumpverk" grundades 1835. Med hjälp av en frân Tyskland anskaffad pump försökte man i
träledningar leda vatten frân Mältinranta, som ligger ovanför Tammerforsen,
tili en pumpbrunn pâ torget. De samtida säg företaget som ett misslyckande
dâ den lilla mängd vatten man fick var bâde smutsigt och illaluktande. Pâ ba
sen av de manga bestämmelserna, de verkställda utvidgningarna och av kartorna att döma fortgick dock pumpningen av vatten i fiera âr.
Senaten krävde âr 1853 att staden skulle utreda möjligheterna att grunda
en yrkesbrandkâr och fordrade samtidigt att nägon form av vattenledning
skulle byggas. Redan före mitten av 1800-talet hade möjligheten att bygga
en vattenledning diskuterats bland stadens äldste och bland nantverkarna. Pâ
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basen av ett initiativ frân köpmännen anhöll stadens äldste âr 1858 om ett Iän
frän Senaten för byggande av en vattenledning. Projektet framsköts señare
men rören hann man anskaffa. Efter branden 1865 erbjöd sig den frân St Pe
tersburg härstammande afïarsmannen W von Nottbeck att bygga en vatten
ledning. AfFársmannens förslag skulle ha garanterat honom själv säkra inkomster samtidigt som staden skulle ha burit eventuella risker. Av denna anledning förkastade staden anbudet. Ocksä ett erbjudande av bonden och
"vattemedningsentreprenören" Malakias Pasi frân Ilmajoki âr 1874 förföll.
Pasi hade erbjudit sig att bygga en vattenledning av trä i Tammerfors. Ett förslag uppgjort av stadens hälsovärdspolis, civilingenjören August Ahlberg,
förkastades likasä av stadsfullmäktige âr 1880.
Pâ grand av de mânga bränderna och stadens dâliga vatten gav länets guvernör âr 1881 order om att ett vattenverk skulle grundas. Samma âr inleddes arbetet pâ en gravitationsledning frân Mältinranta till Laukko torg. Ledningen fick ocksâ fiera anslutningar. Som entreprenör fungerade Robert H u
ber, samma man som hade lett byggnadsarbetena vid Helsingfors vattenverk
ett ârtionde tidigare. Bortsett frân den lâga trycknivân fungerade anläggningen tekniskt och administrativt pâ samma sätt som ett ñutida modernt
vattenverk.
I slutet pâ förra seklet byggdes i stadens centrum fiera vâningshus dar vattentrycket inte längre räckte tili i de översta väningarna. Av denna anledning
bad stadsfullmäktige vattenverksingenjören vid Helsingfors stads vatten
verk, C. Hausen att planera en högtrycksanläggning. Funktionsprincipen
hos denna anläggning var rätt modern och den färdigställdes âr 1898. Till anläggningen hörae en underjordisk vattencistern pâ Pyynikkiâsen. Denna cis
tern är fortfarande efter hundra âr i füllt bruk och trycket är tillräckligt för behovet i stadens céntrala delar.
Behovet av dränering av mark utgör ocksâ i Tammerfors det första skedet i
utvecklingen av kloaknätet. Det är dock först frân och med 1800-talets slut
som avloppsvatten letts in i kloakledningarna. De uträtningar, rensningar
och täckmngar av dräneringsdikena som foretogs i medlet av 1800-talet var
inte tillräckliga för den växande staden. Innevânarna hade stora besvär av de
smutsiga vattensamlingarna, den fuktiga marken och andra liknande prob
lem. När stadens nykterhetslcommittc i sin berättelse är 1866 berör "stadens
dränering" konstaterar den att just inget hänt pâ ett par hundra är. De tidigare
fritt strömmande vattendikena mäste efter stadens grundläggning är 1779 le
das längs tomtgränserna och genom trummor under gator och byggnader.
Nykterhetskommittén föreslog att avloppsledningar skulle byggas i staden.
Följande är beslöt ocksâ borgarna skrida tili verket genom att inleda planeringen av avloppsledningar. Är 1873 uppgjorde lantmätaren en pian omfattande tvä huvudledningar och i en karta frân 1880 kan man redan se tre ledningar.
I och med att hälsovärdsfÖrordningen trädde i kraft âr 1879 blev staden
skyldig att inom tio är uppgöra en plan för avloppsledningarna som motsvarade samhällets behov. Inom stadens administration tog man allvarligt pâ
kronans krav och pâ de problem som förorsakades av bristen pâ avloppsled
ningar: ända frân början av 1880-talet uppmanade hälsovärasnämnden regelbundet staden att utvidga och förbättra avloppsnätet. Efter de under áren
1887-1894 genomförda arbetena ansägs huvuddelen av avloppsledningsnätet vara klart: egentliga ledningar hade byggts 15 km och antalet avloppsbrunnar uppgick tili 2 0 0 .1 och med att bäde vatten- och avloppsledningarnas första skeden künde genomföras under 1880-talet kan anläggningarnas
minimiälder sägas vara 115 âr.
Till en del beroende pâ de vid sekelskiftet härjande tyfusepidemierna, men
ocksâ pâ grand av det s.k. smutsvattnet frân beoyggelsen ocn industrin, började de lokala beslutsfattarna överväga möjligheten att rena avloppsvattnet
eller att leda vattnet längre bort. Ekonomiska orsaker ansâgs dock forhindra
vidare ätgärder och man antog att Tammerforsen renade vattnet tillräckligt
bra. Först pâ 1950-talet blev saken âter aktuell och 1962 invigdes det första
reningsverket i Rahola, i stadens västra del. Sedan 1972 har avloppsvattnet
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Tabell 26.1
M ilstolpar i vattenverkets historia
M ilstolpe
1. Forshuvudet, jäm pum p
2. Forshuvudet, gravitationsledning
3. Avloppsledningsnätets första skede
4. Vattenanläggning med högtryck
- Myllysaari, högtrycksanläggning
- Pyynikki vattencistem
5. Pispala vattenandelslag
6. Grundvattenundersökningar pä västra sidan
7. Grundvattenundersökningar i V uohenoja
8. Ytvattenanläggning i Kaupinoja
9. Gamla vattencistem en i Kaupinkallio
10. Ytvattenanläggning i M ältinranta
11. Grundvattentag i M ustalampi
12. Nya vattencistem en i Kaupinkallio
13. Rahola avloppsvattenreningsverk
14. Hyhky grundvattentag
15. M essuby grundvattentag
16. Tesom a vattentom
17. Viinikalahti avloppsvattenreningsverk
18. Peltolampi vattentom
19. Rusko ytvattenanläggning
20. A nläggningam a vid Polso och Kämmenniemi
21. Grundvattentagen vid Pinsiö
22. Julkujärvi grundvattentag
23. Hervanta vattentom
- utvidgad och effektivare anläggning vid Rusko
24. Syrsättning av Pyhäjärvi fördjupning
25. Eventuell anläggning för artificiellt grundvatten
26. Flvttning av reningsverket vid Viinikanlahti

(Se bakre pärmens insida)

är
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frân stadens céntrala och ostra delar letts till reningsverket i Viinikanlahti vid
stranden av sjön Pyhäjärvi. Reningsverket är den överlägset största miljöinvesteringen staden gjort. Reningsverket är byggt pä ett omräde tidigare utfyllt med avfall och hâller nu pâ grand av förändringarna i markanvändningen att trängas ut av det expanderande centrumomrädet.
Efter den svâra tyfusepiaemin 1917 inleddes klorning av vattenverkets distributionsvatten. Är 1920 övergav man planerna pä ett grundvattenprojekt,
ett projekt som pâ nytt aktualiserades pä 1950-talet. Vattenverket växte Kräf
tigt efter andra värlaskriget. Vattenkvaliteten blev ett problem pâ 1950- och
60-talen däoselullosaindustrin hade smutsat ner den urgamla rävattenkällan
Näsijärvi. Är 1972 började man ta râvatten frân sjön Roine som ligger pä
grannkommunens omräde. U r kvalitetssynpunkt utgör denna rävattenbassäng en av landets bästa, trots detta hade man till att börja med problem med
lukt och smak och señare även med alger. Med hjälp av behanaling med aktivkol och genom flotation kunde vattenhanteringen effektiveras. För att förhindra korrosion i ledningarna ökades ocksä det behandlade vattnets alkalitet. Säkerställandet av vattendistributionen och vattenkvaliteten i ledningsnätet är ett fortlöpande arbete. Sedan 1960-talet har vattenverket pä basen av
avtal i râvattenfrâgor och avloppsvattenhantering samarbetat med grannkommunerna Kangasala, Pirkkala och Ylöjärvi.
Är 1998 ingâr i Tammerfors vattenverks vattendistributionssystem över
650 km vattemedningar med ca 16 000 anslutna fastigheter. I egnahemshus
har vattenmätare använts sedan âr 1898, eller i hunara âr. I väningshusen
finns vanligen endast en huvudmätare. Underhället av tomtledningarna hör i
vanliga fall tili fastighetsägaren. I vattendistributions-systemet ingâr sex vattentorn med en sammanlagd volym pä ca 23 000 m3, motsvarande ungefär
halva dygnsförbrakningen. Systemet kompletteras av tio tryckförhöjmngsstationer. Vid ingângen av 2000-talet ansvarar vattenverket för vattenanskaffningen och reningen av avloppsvatten för över 200 000 personer i
Birkaland.
Avloppsledningarnas sammanlagda längd uppgick är 1998 till ca 1100 km,
varav 660 kilometer egendiga avloppsvattenledrnngar och 440 km regnvattenledningar. I de céntrala delarna av staden finns ännu nägra 10-tal km kombinerade ledningar, men i övrigt har man övergätt till separata ledningar för
avlopps- och regnvatten. Saneringen av vatten- och avloppsledningarna är
ett växande arbetsfält. Under 1998 hörde tili avloppsvattensystemet 66
pumpstationer som övervakas frân en enda övervakningscentral. Plaströrens
andel av ledningsrören i vattenledningsnätet uppgär tili ca 20% och av nya
ledningar som Byggs är plaströrens andel över 50%.
Industrierna, textil-, läder- och träförädlingsfabrikerna, längs med Tammerforsen hade tidigt sinä egna vattentag och avloppsledningar, men ocksâ
egna anläggningar för vattenbehandling. Tammerfors var den första orten i
Norden dar sprinklers togs i bnik, bara sex âr efter att de uppfunnits. I takt
med att vattenskyddet aktualiserats har industrin börjat rena sitt avlopps
vatten och ocksâ lâtit leda vattnet till stadens reningsverk. Den omfattande
strakturrationalisering som drabbade industrin pâ 1980-talet minskade av
lopps vatten- belastningen.
De perifera delarna av staden var länge beroende av brunns- och latrinkulturen. Under ârens lopp har närligganae omrâden i grannkommunerna anslutits tili staden. Det forsta avförbrukarna administrerade vattenandelslaget
grundades i Piispala är 1907. Ledningsnätet övertogs av stadens vattenverk
pâ 1960-talet. I de tvä tili staden hörande tätorterna Teisko och Aitolahti
finns ocksâ vatten- och avloppsledningsnät underhällna av Tammerfors stads
vattenverk. Pâ glesbygdsomrädena sköts vattenanskaffningen och hanteringen av avloppsvatten ocksâ i fortsättningen av smä andelslag eller genom
fastighetsvisa system.
Vattenverket har under áren kunnat hämta lärdomar frân utlandet, frân huvudstaden och andra städer, och t.o.m. frân landsbygden. Utvecklingen har
dock inte varit sä huvudstadsfixerad som tidigare mstorieskrivning hävdat.
Ocksâ sâdana lösningar som inte passat för finländska och tammerforsiska
förhällanden har importerais frân udandet. Man kan nämna som exempel
värmebehandling av avloppsvattenslam, konstruktioner i rötningsbassänger
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som inte passat för värt kalla kiimat samt system för luftning av avloppsvatten
som värit svâra att underhälla. Vikten av forskning och proauktutveckling pâ
lokal nivâ understryks av erfarenheterna. Här har speciellt Tammerfors telcniska högskola spelat en roll, tillsammans med andra städer och företag.
De viktigaste milstolparna i vattenverkets utveckling har sammanställts i
tabell 26.1. Nâgra av ae strategiska vai som gjorts inom vattenverket har
bundit verkets verksamhet och uteslutit andra möjliga utvecklingsvägar för
ârtionden framät. Atminstone följande kan nämnas:
- trots att planer fanns byggdes ingen filtreringsenhet för vattenbehandlingen, man ville spara pengar. Den tvivelaktiga inbesparingen ledde, i kombination med att fei stalle valts för utsläpp av avloppsvatten tili att närmare
300 personer dog i 1916 ärs tyfusepidemi.
- planerna pâ utnyttjande av grundvatten förföll âr 1920 och staden börja
de använda ytvatten pâ samma sätt som mânga andra städer. Först pâ 1960talet blev utnyttjande och skyddande av grundvatten pâ nytt intressant.
- behandling av avloppsvatten planerades runt 1920 men aktualiserades pâ
nytt mer än 30 âr señare.
Som helhet betraktat är Tammerfors vattenanskaffnings- och vattenskyddshistoria i längt samma som hela Finlands vattenförsörjningshistoria i miniformat:
- Ytvatten togs först frân näromrädena och, efter att dessa vatten nedsmutsats, längre ifrän. Användningen av grundvatten följde señare och i framtiden
utnyttjas troligen artificiellt grundvatten.
- Avloppsvattnen smutsade ned vattendragen ända fram tili det att effektiva
reningsätgärder med kort tidtabell genomfördes. Inom industrin päbörjades
vattenskyadsätgärderna señare och med tiden i ett ökat samarbete med vat
tenverket
- Efter att ökningen av vattenförbrukningen avstannat pâ 1970-talet flyttades huvud-intresset pâ kvalitetsfrâgor
- Vattenverket har utvecklats som en del av det övriga samhället: verket har
haft och har fortfarande en betydelse för den tekniska utvecklingen, men ocksä för utvecklingen av hälsovärden och näringslivet
- Utvecklingen av vattenverket har krävt en mängsidig institutioneil ut
veckling: skoming, forskning, samarbete med näringslivet, samarbete med
de politiska beslutsfattarna och de egentliga ägarna, eller stadsborna
- Vattenanskaffning och avloppsvattenhantering bildar en logisk helhet
men de har organisatoriskt iblana hâllits ätskilda, lbland tillsammans
- De statliga myndigheterna har ocksä spelat en viss roll men det avgörande
har värit att vattenverket förmätt och fortfarande förmär erbjuda vattenförsörjningstjänster pâ lokal nivâ till ett konkurrenskraftigt enhetspris
- Säväl i Tammerfors som pâ andra platser har vattenverket kontinuerligt
haft en betydelsefull roll i arbetet mea miljöfrägorna__________________
H ur blir det pâ 2000-talet?______________________________________
I början av 2000-talet kommer de mest céntrala frâgorna sannolikt att vara
bl.a.:
- Ett ökande samarbete inom vattenförsörjningen mellan kommunerna i
Birkaland
- En effektivare behandling av vattnet och tillverkning av konstgjort
grundvatten
- Sanering av ledningsnätet och säkerställande av vattenleveranserna i nätet
- Utvecklande av en kundnära service med beaktande av förbrukarnas synpunkter
- En flyttning av avloppsvattenreningsverket och en eventuell täckning av
bassängerna
- Ett internationellt samarbete i olika former och ett utnyttjande av de möjligheter detta ger,
Som helhet är Tammerfors stads vattenverk ett gott exempel pâ en av stads
borna ägd publik serviceenhet som kontinuerligt kunnat erbjuda vattenanskafmings- och avloppsvattentjänster tili ett hyggligt pris. Genom vat
tenverket har stadens brandsäkerhet avsevärt förbättrats, likasa hälsovärden
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och de hygieniska förhällandena, men ocksâ miljöns kvalitet. Verket har ock
sâ pâ ett avgörande sätt skapat bättre verksamhetsförutsättningar för industrm och näringslivet. Trots att största delen av vattenverkets anläggningar
finns gömda under mark stöter vi alla dagligen pâ dess viktigaste produkter:
ett dnckbart vatten, avloppsvatten och renare vattendrag - sidu!
(översättning FM, ins. Henry Nygârd)
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27. Lähteet
Lyhenteet
AL
Anon
HS
HYK
KL
KTK
KTVT
KVVY
KO
PT
SKL
SKOY
SKTFH
SKTY
STUK
TFiF
TKa
TKA
TK
TKH
TKKL
TKRT
TKK
TKV
TKVY
TKVL
TMKA
TPA
Tre raha
TSKA
TTKK
TTKO
TTS
TVYP
Valt.ptk
VH
VK
VVY
VYH
VYT

Aamulehti
anonyymi
Helsingin Sanomat
Hämeen ympäristökeskus
Kansan Lehti
Kertomus Tampereen kaupungista
Kertomus Tampereen vesijohtokomitean toiminnasta
Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys
katuosasto
puhtaanapitolaitos
Suomen Kaupunkiliitto
Suunnittelukeskus Oy
Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens
Handlingar.
Suomen Kunnallistekninen yhdistys
säteilyturvakeskus
Tekniska Föreningen i Finland
Tampereen kaupunki
Tampereen kaupungin arkisto
toimintakertomus
Tampereen kaupunginhallitus
Tampereen kaupungin katulautakunta
Tampereen kaupungin rakennustoimisto
Teknillinen korkeakoulu
Tampereen kaupunginvaltuusto
Tampereen kaupungin viemäröinnin yleissuunnitelma
Tampereen kaupungin vesilaitos
Tampereen museoiden valokuva-arkisto
Tampellan piirrosarkisto
Tampereen kaupungin rahatoimikamari
Tampere-Seuran kuva-arkisto
Tampereen teknillinen korkeakoulu
Tampereen teknillisen koulun oppilasyhdistys
Tampereen Teknillinen Seura
Tampereen vesi- ja ympäristöpiiri
valtuuston pöytäkirjat
Vesihallitus
vuosikertomus
Vesi- ja viemärilaitosyhdistys
Vesi- ja ympäristöhallitus
Vesi- ja ympäristötekniikka
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Ernomane vesitehras -teos kuvaa Tampereen vedenhankinnan ja viemäröinnin kehitystä osana maamme johtavan
teollisuuskaupungin historiaa runsaan 150 vuoden ajalta. Teos perustuu kirjallisten lähteiden ohella vesilaitoksen
ja osin kadunrakennusosaston henkilökunnan haastatteluihin, tarinoihin ja runsaaseen kuva-aineistoon.
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