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Kuva 1. Valtuusto, joka käynnisti kunnallisen vesihuollon kehittämisen Kangasalla v. 
1952. (K-S)

”Esitettiin kunnanhallituksen ehdotus saada oikeus kehittää Kirkonkylän vie- 
märöintiasiaa kutsumalla alueen asukkaat yhteiseen kokoukseen harkitsemaan  
toimenpiteitä asian eteenpäin viemiseksi sekä muutoinkin kehittää asiaa.

Keskustelun päätyttyä valtuusto yksimielisesti oikeutti kunnanhallituksen kehit-
tämään kysymyksessä olevaa asiaa ehdotuksen m ukaisesti”.

Kangasalan valtuusto 31.5.1952 § 20.
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LUKIJALLE

Vesi on luonnontuote ja Kangasalan luonto on ollut kunnalle leimaa-antava aina Zacha-
rias Topeliuksen sanoittaman ”Kesäpäivä Kangasalla” -laulun syntyajoista asti. Kirjan 
nimeksi valittu ”Luonnollisesti vettä” ilmentää veden käyttöön liittyvää luonnonyh- 
teyttä.

Kangasalan vesilaitoksen palveluja käyttää joka päivä neljä viidestä kunnan 23 000 
asukkaasta. Kunnallinen vesihuolto tavoittaa päivittäin kunnan asukkaita todennäköi-
sesti enemmän kuin mikään muu kunnalta saatava palvelu. Aikamme länsimainen ihmi-
nen pitää useita teknisiä palveluja itsestäänselvyytenä. Tähän liittyy paradoksi, että nämä 
nykyihmisille elintärkeät palvelut ovat oikeastaan olemassa vasta sitten, kun ne eivät 
toimi. Historiateos haluaa valottaa toistaiseksi vielä ilmeisen tuntematonta Kangasalan 
vedenkäytön ja vesilaitostoiminnan historiallista kehityskulkua.

Kangasalan valtuusto päätti 31. toukokuuta olympiavuonna 1952 antaa kunnanhalli-
tukselle tehtäväksi ryhtyä järjestämään Kirkonkylälle vesihuoltoa. Kuntalaisten yhtei-
sen tahdon ilmaisijana valtuuston päätös on täten sopiva ajankohta vesilaitoksen viralli-
sen historian alkamisajankohdaksi. Kirja sisältää sekä puhtaan veden käytön että vie-
märöinnin historiatarkastelun.

Lukijalle muodostuva käsitys Kangasalan vesihuollosta jäisi kuitenkin vaillinaiseksi, 
jos tarkasteltaisiin vain viimeksi kulunutta 50 vuoden ajanjaksoa. Niinpä kirjaan on sisäl-
lytetty Kangasalan vedenkäytön ja  viemäröinnin varhaisempiakin vaiheita. Yksittäisten 
vesilähteiden ja  muutamien kiinteistöjen yhteisten kaivojen ohella 1920-luvulla raken-
nettu Tulenheimon vesilaitos kuuluu osana Kangasalan vesihuollon varhaisempaan his-
toriaan.

Kangasalla 1700-luvulta 1800-luvun puoleenväliin käytössä ollut terveyslähde on eri-
koinen ja mielenkiintoinen vaihe vedenkäytön varhaisemmassa historiassa. Terveysläh-
de toi kuntaan jo tuolloin runsaasti matkailijoita luonnonmukaisen elämäntavan pariin. 
Kangasala tuli maisemiensa ohella myös terveyslähteen ansiosta yleiseen tietoisuuteen 
merkittävänä luontokohteena.

Historian vaiheet esitetään vesiosuuskunnista ja  kunnan lautakuntavetoisesta laitos- 
muodosta alkaen ja päätyen nykyiseen kunnalliseen liikelaitokseen. Kirjassa kuvataan 
myös viimeksikuluneiden vuosien aikana tapahtunutta kehitystä kohti ylikunnallista osa-
keyhtiömuotoista yhteistyötä. Vesihuollon suunnittelun muutos on tapahtunut erillistoi-
minnoista vuorovaikutteisuuden ja  verkostoitumisen suuntaan niin työyhteisön sisällä 
kuin laajemminkin mm. pyrkimyksenä yhteydenpitoon maan rajojen ulkopuolelle.

Kirjaan on sisällytetty useiden vesilaitoksen parissa työskennelleiden haastatteluja. 
Tällä pyritään tuomaan aiheeseen henkilökohtaisia näkökulmia huumoriakaan unohta-
matta. Nuorten näkemyksiä vedestä esitetään lukiolaisen kirjoituksessa sekä Tursolan 
päiväkodin lasten piirroksissa.

Maineikas kirjailijarakennusmestari Kalle Päätalo kuuluu Kangasalan vesilaitoksen 
historiaan. Hän toimi Rekiälän jätevedenpuhdistamon työmaan urakoitsijan vastaavana 
rakennusmestarina 1959-1960. Päätalo on 1998 julkaistussa romaanissaan ”Pölhökan- 
to Iijoen törmässä” kirjoittanut laajan kuvauksen tästä työmaasta ja Kangasalan kun-
nan luottamushenkilöistä sekä työntekijöistä.
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Kangasalla Rantakoiviston alueella järjestetyt toiset valtakunnalliset asuntomessut
1972 ovat yksi kunnan rakennustöiden virstanpylväistä. Se oli vaativa kohde myös vesi- 
ja viemärirakentajille. Messujen kävijämäärä kohosi huomattavan suureksi, aina 160 
000 henkilöön.

Kangasalan vesilaitoksen historiateoksessa on haluttu tallentaa jälkipolville Kanga-
salan vedenkäytön ja viemäröinnin historialliset vaiheet, tekniikka ja  olosuhteet, joissa 
töitä on tehty.

Historiateos on myös osoituksena siitä arvostuksesta, jota kirjan kustantaja Kanga-
salan vesilaitos haluaa osoittaa työntekijöilleen. He ovat menneiden vuosikymmenien 
aikana hyvinkin vaikeissa olosuhteissa luoneet perustan nykymuotoisille kuntalaisten 
vesihuoltopalveluille.

Kiitämme lämpimästi kirjan valmisteluun osallistuneita lukuisia yksityisiä henkilöitä, 
yhdistyksiä ja yhteisöjä, jotka ovat monilla tavoilla olleet kirjatyössä mukana ja sitä tuke-
neet. Olemme saaneet käyttöömme runsaasti kirjoituksia, valokuvia, haastatteluja, ker-
tomuksia ja aihevihjeitä. Erityiskiitokset ansaitsevat Kangasala-Seura, Kangasalan Sa-
nomat ja  Päätalo-instituutti käyttöömme annetusta materiaalista. Innostuneella asen-
teella kirjamme valmistelutyöhön ovat osallistuneet kaikki haastateltavat sekä avulias 
Kangasalan vesilaitoksen ja kunnan muiden yksiköiden henkilöstö.

Kangasalla 31.10.2002

Kauko Äikäs
diplomi-insinööri,
suunnittelija

Petri Juuti
filosofian tohtori, 
historian tutkija

Tapio Katko
tekniikan tohtori, 
dosentti
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ALKUSANAT

Kangasalan vesilaitos 50 vuotta. Siinä on hyvä syy tämän historiateoksen kirjoittamisel-
le. Uskomme, että tämä kirja omalta osaltaan lisää kangasalalaisten arvostusta puhdas-
ta ja  turvallista käyttövettämme kohtaan. Sehän on eräs niistä jokapäiväisistä perushyö-
dykkeistämme, jonka parhaiten havaitsemme vasta sitten, kun sen saannissa on häiriöi-
tä.

Viisi vuosikymmentä sitten kuntamme silloinen valtuusto teki vesilaitosta koskevan 
päätöksen, josta ajankohdasta lukien vesilaitoksen toiminnan katsotaan virallisesti alka-
neen. Nykyisin vesilaitos hankkii ja toimittaa kuluttajilleen puhtaan veden sekä huolehtii 
jäteveden johtamisesta puhdistettavaksi. Jäteveden puhdistamisesta vastaa Tampereen 
kaupungin ja  Kangasalan kunnan kesken tehdyn sopimuksen perusteella Tampereen 
kaupunki.

Laitoksen suunnittelemiseen, rakentamiseen ja ylläpitoon on vuosien varrella osallis-
tunut huomattavan suuri joukko kangasalalaisia ammattimiehiä; heistä monet ovat kun-
talaisille tutuiksi tulleita persoonallisuuksia. Kuntamme johtohenkilöt ovat vesilaitoksen 
kasvun myötä tehneet kukin aikanaan tarvittavat päätökset. Tämä kirja kertoo päätös-
ten olleen vesilaitoksen ja  kuntalaisten kannalta hyödyllisiä.

Myös Kangasalan nykyinen valtuusto on päättänyt vesilaitoksen kannalta merkittä-
vistä asioista, sillä vesilaitos jatkaa toimintaansa valtuuston päätöksen mukaisesti vuo-
den 2002 alusta lukien kunnallisena liikelaitoksena. Valtuusto on nimennyt liikelaitoksel-
le johtokunnan, joka on valinnut laitokselle sen ensimmäisen toimitusjohtajan. Liikelai- 
tostoiminnan tavoitteeksi on asetettu, että vesilaitoksen on toiminta-alueellaan tultava 
omillaan toimeen. Tämän tavoitteen toteutumista seurataan normaalin liikekirjanpidon 
keinoin.

Tämän kirjan julkaisuajankohdan tienoilla valtuusto on päättänyt Kangasalan osallis-
tumisesta ns. Tavase-hankkeeseen. Se on Tampereen kaupunkiseudun kuntien yhtei-
nen laaja tekopohjavesisuunnitelma raakaveden otosta Roineesta ja veden puhdistami-
sesta Vehoniemenharjussa. Suunnitelman toteuttamiseksi on perustettu osakeyhtiö, jos-
sa osakkaana on myös Kangasalan kunta.

Kuntien tarve turvata hyvän talousveden saanti kaikissa olosuhteissa on käynnistä-
nyt tämän mittavan yhteistyöhankkeen.

Tämän Kangasalan vesilaitoksen historiateoksen tekemisestä on päävastuun kanta-
nut ansioitunut vesilaitosmiehemme diplomi-insinööri Kauko Äikäs. Oman merkittävän 
panoksensa teoksen syntyyn ovat antaneet filosofian tohtori Petri Juuti Tampereen yli-
opistosta ja  tekniikan tohtori Tapio Katko Tampereen teknillisestä korkeakoulusta. Esi-
tämme parhaat kiitoksemme kaikille kirjan tekijöille.

Kangasalla 17.10.2002

Eero Tuomisto
johtokunnan puheenjohtaja

Paavo Nikkanen
toimitusjohtaja

KANGASALAN VESILAITOS
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Kauko Äikäs

KANGASALA -  KESÄPÄIVÄN PITÄJÄ

Kangasala tunnetaan ”Kesäpäivän pitäjänä”. Tämä sanonta on muodostunut jo lähes 
kliseenomaiseksi. Ilmaisulle on kuitenkin olemassa vankka perusta, sillä Kangasalan 
luonnonkaunis maisema on kiehtonut matkailijoita ainakin runsaan parinsadan vuoden 
ajan. Sakari Topeliuksen 1853 sanoittama ja Gabriel Linsénin 1863 säveltämän ”Kesä-
päivä Kangasalla” -laulun myötä harjujen ja  järvien pitäjä on tullut laajalti tunnetuksi. 
Tämä laulu on valittu myös Pirkanmaan maakuntalauluksi.

Kangasala-nimen alkuperälle on löydetty useita selityksiä. Ehkä eniten esillä on ollut 
arveluja, että nimi olisi saanut alkunsa sanoista ”kankaan alle”. Tämä tarkoittaisi sitä, 
että väki meni harjun tuntumassa sijaitsevissa kylissä maanviljelyksen töihin harjun ala-
rinteiden viereisille pelloille.

Kangasala sijaitsee Länsi-Suomen läänissä ja  kuuluu Pirkanmaan maakuntaan. En-
nen muutama vuosi sitten tehtyjä läänimuutoksia kunta kuului Hämeen lääniin. Tampe-
reen kaupunki on Kangasalan läntinen naapuri, johon keskustasta tulee matkaa 18 km. 
Muut naapurikunnat ovat Orivesi, Valkeakoski, Lempäälä, Pälkäne ja  Sahalahti.

Paitsi maisemistaan on Kangasala ollut tunnettu myös Kaarinoista ja  vanhoista kar-

Kuva 2. Kangasalan kirkonkylä 1862. Magnus von Wrightin maalaus. (Museovirasto/ 
Timo Syrjänen)
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Kuva 3. Kangasalan Lepokoti oli kunnan ehkä tunnetuin kulttuurikohde etenkin 1900- 
luvun alkupuolella. Rakennus sijaitsee pienen Ukkijärven rannalla keskustan tuntumas
sa. Tämän järven rannalle on myös rakennettu Kangasalla toimineiden vesilaitosten 
ensimmäiset pohjavedenottamot.

Kuva 4. Liuksialan kartano. (K-S)
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tanoista, sillä joitakin historiasta tunnettuja merkkihenkilöitä on asunut pitäjän kartanois-
sa. Liuksialassa asusteli Ruotsi-Suomen kuningatar ja kuningas Erik XIV puoliso Kaa-
rina Maununtytär (kuva 4). Wääksyn kartanoa puolestaan emännöi Juhana-herttuan 
rakastettu Kaarina Hannuntytär.

Esihistoriallinen asutus Tampereen seudulla on ollut runsainta Kangasalla, sillä Sar- 
sa-nimisellä alueella on eletty jo tuhansia vuosia sitten. Paikka sijaitsee kolmisen kilo-
metriä Kirkonkylästä Pälkäneen suuntaan. Tällä muinaisella asuinalueella on tehty 
merkittäviä löytöjä sekä kivikauden, pronssikauden että rautakauden ajalta. Suurin osa 
löydöistä kertoo ihmisten päivittäisestä elämästä.

Kangasalan ehkä tunnetuin kulttuurikohde lähes koko 1900-luvun ajan oli Lepokoti- 
niminen täysihoitola (kuva 3). Tästä 1910 perustetusta ”Kangasalan Lepo-ja Matkaili- 
jakoti Osakeyhtiön” ylläpitämästä rakennuksesta tuli suosittu lomailu-ja myös työsken-
telypaikka etenkin tunnettujen taiteilijavieraiden keskuudessa

Lepokoti tarjosi saunomista, uintiretkiä, erilaisia pelejä ja musiikkituokioita. Paikka oli 
omiaan luonnossa viihtymiseen, koska esimerkiksi Kirkkoharjun poluille pääsi samoile-
maan lähes talon ovelta. Olkihatuissa kuljettiin harjulle kuuntelemaan kuoromusiikkia ja 
palattiin sitten Lepokotiin kahvittelemaan. Lepokodin vieraita olivat mm. marsalkka Man-
nerheim, A inoja Jean Sibelius, näyttelijä Tauno Paloja kuvanveistäjä Lauri Leppänen. 
Lepokodin toiminta lopetettiin 1986 omistajien ikäännyttyä, minkä jälkeen rakennus on 
kunnostettuja siinä on järjestetty kulttuuritilaisuuksia.

Kangasalla vaikuttaneita taiteilijoita ovat mm. taidemaalari Einar Ilmoni, kirjailija Jal-
mari Finne, säveltäjä Emil Kauppi ja  täällä nuoruutensa viettänyt kuvanveistäjä Kimmo 
Pyykkö. Kangasalle muutti toisen maailmansodan jälkeen Karjalan Kannakselta pari-
sentuhatta siirtokarjalaista, joiden vaikutus kunnan kulttuurielämään on ollut huomatta-
van suuri. Paikallisen Karjala-seuran kunnostamasta Äijälä-talosta on tullut yksi Tam-
pereen ympäristöseudun merkittävistä kulttuurikohteista.

Kangasalla sijainneella Anders Thulen 1843 perustamalla urkutehtaalla oli pitkään 
hallitseva asema urkujen rakentajana maassamme. Urkutehdas lopetti toimintansa 1980- 
luvun alussa ja sittemmin rakennuksessa on toiminut hotelli sekä sinne on sijoitettu liike-
huoneistoja.

Kangasalan historiaa ja asukasmäärän kehitystä on esitelty myös tämän kirjan vesi-
huollon historiallisia vaiheita kertovassa osassa.

Maiseman lumoa näkötorneista jo vuosisadan ajan

Luontoa ja matkailua pidetään vielä nytkin yhtenä kunnan menestystekijänä, sillä Kan-
gasalan kunnan laatiman kuntavision mukaan:

”Maankuulut maisemat, kiehtova historia ja  omaleimainen kulttuurielämä luo-
vat elämyksiä ja  tuovat vierailijoita Kesäpäivän Pitäjään”.

Kangasalan maiseman peruselementit -  harjut, järvet, maaseutumaiset alueet ja  kal-
liot -  muodostavat tasapainoisen luontokokonaisuuden, jollainen löytyy vain harvoilta 
maamme seuduilta. Kesäpäivän pitäjän maiseman ilme muodostuu lounaasta kaakkoon 
suuntautuvista soraharjuista, jotka ovat syntyneet mannerjään vetäytyessä. Kangas-
alan harjut ovat osa yli 200 km pitkää harjujonoa. Se alkaa Salpausselältä ja  jatkuu
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Pälkäneelle sekä edelleen Kangasalan Vehoniemenharjun, Keisarinharjun, Kuohunhar- 
jun ja  Kirkkoharjun muodostamana harjujaksona Tampereelle. Harjumuodostelma jat-
kuu Tampereelta Ylöjärvelle ja  siitä Pohjankangas-nimisenä Kauhajoelle asti.

Kangasalan Kirkkoharju sijaitsee nimensä mukaisesti Kirkonkylän tuntumassa, Ve- 
honiemenharju kohoaa Roineen ja Längelmäveden välissä ja Kaivannon kanava yhdis-
tää nämä järvet. Keisarinharju puolestaan on saanut nimensä Venäjän keisari Aleksan-
teri I:n käynnistä harjulla 1819. Kuohunharjun nimen otaksutaan tulleen harjun rintees-
sä sijainneesta lähteestä, josta 1800-luvun alkupuolella tuli suosittu terveyslähde. Siitä 
kerrotan tämän kirjan erillisessä luvussa. Topelius on kirjoittanut ”Kesäpäivä Kanga-
salla” -laulun sanat Kangasalan keskustasta kymmenkunta kilometriä pohjoiseen koho-
avan Haralanharjun maisemissa.

Parisen vuosikymmentä myöhemmin kuin tämän kirjoituksen alkupuolella esitetty 
Magnus von Wrightin maalaus on tehty kirjoitetaan Kyläkirjaston Kuvalehdessä vuo-
delta 1884 marraskuun numerossa Kangasalan harjua käsittelevässä kirjoituksessa 
seuraavasti:

”Kun Tampereelta kuljetaan parin penikulman paikoille maanteisin Hämeen-
linnan päin, on edessä sellainen näky-ala, jo ta  luonto harvassa paikassa ih-
missilmän ihailtavaksi tarjoaa. Ei voi sanoilla täysin kertoa kaikkea sitä iha-
nuutta, joka  näiltä paikoilta ympäristölle katsellessa etehen kuvautuupi. Se 
näyttäisee juuri kun koko luonnon kirja kaikessa jaloudessaan olisi ihan sel- 
kiselälleen eteemme avautuneena, josta Luojan suuruus vasten silmiämme pais-
taa. Ja tämän luonnonihanan paikan nimi on Kangasalan harju”.

Suuret järvet ovat toinen Kangasalan maisemalle tyypillinen näkymä, sillä neljäsosa 
kunnan pinta-alasta on vettä. Kunnan alueella on laskettu olevan kaikkiaan yli sata 
järveä, joista suurimmat ovat ”Kangasalan laulussakin” mainitut Längelmävesi, Roine 
ja Vesijärvi.

Kangasalan maisema näyttää 1800-1900-luvun vaihteen tienoilla tehdyissä maala-
uksissa ja valokuvissa nykyistä avarammalta (kuva 2). Kirkonkylän näkymän keskei-
nen kiintopiste on kirkkoja harjut, pellot sekä vesistöt näkyvät selvästi laajalta alueelta. 
Harjuilla kas voi tällöin vain pientä pensastoa ja  nykyisin kaikkialla näkyvä metsä alkoi 
peittää maisemia vasta 1900-luvun alkupuolella. Sekä kunta että yksityiset maanomis-
tajat ovat aika ajoin raivanneet metsää ja ranta-alueiden puustoa, jotta maisemia saatai-
siin paremmin näkyville.

Kangasalan kauniita maisemia on katseltu harjuille rakennetuista näkötorneista, jot-
ka rakennettiin jo 1800-luvun loppupuolella Keisarinharjulle, Vehoniemenharjulle, Kirk-
koharjulle ja  Haralanharjulle. Sittemmin tornit on niiden ränsistyttyä rakennettu koko-
naan uudestaan, ja kaikki neljä näkötornia olivat vuonna 2002 käytössä (kuvat 5-8).

Vilkkaita asutustaajamia ja perinteistä maaseutua
Kangasalan asutus on keskittynyt kaupunkimaisesti harjujen vierelle etenkin Kangas - 
alan-Tampereen tien, Kangasalantien, varteen. Tienvarren taajamia nimitetäänkin pit-
känomaisen muotonsa vuoksi nauhataajamaksi. Asutustaajamia on muodostunut myös 
useiden kilometrien etäisyydelle keskustasta ja  perinteisen maaseutumaiseman tapaan
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Kuva 5. Kirkkoharjun näkötor
ni. (Jorma Tuomainen)

Kuva 6. Haralanharjun näkötor
ni. (Jorma Tuomainen)

siellä näkyy kylä-
mäisiä rakennus- 
ryhmittymiä. Jär-
vien pitkän ranta-
viivan tuntumaan 
on rakennettu  
2500 vapaa-ajan 
asuntoa.

Huomattavia lii-
kenneväyliä kun-
nan alueella ovat 
Tampereen-Lah- 
den tie eli valtatie 
12 ja Tampereen- 
Jyväskylän tie eli 
valtatie 9 sekä rau-
tatie Tampereelta 
pohjoisen suun-
taan.

Kangasala oli 
1950-luvulle asti 
m aaseutum ainen 
kunta, josta kuiten-
kin suuri osa työ-
tätekevästä väes-
töstä kävi tehdas- 
työssä Tampereel-
la. Toisen maail-
mansodan jälkei-
seltä ajalta alka-
neen asutuksen 
voimakkaan kas-
vun vaikutuksesta 
Kangasalan tien- 
varsitaajamista on 
muodostunut yh-
dyskunta, joka ei
juurikaan poikkea kaupunkimaisesta asutuksesta.

Tämän kirjan kirjoittamisajankohdan Kangasala pohtii kehityksensä suuntaa valites-
saan samansisältöisiä kysymyksiä kuin on tuotu esiin tämän historiakirjan suunnittelun 
muutossuuntia koskevassa osiossa. Vuorovaikutteisuus, monitahoinen verkostoituminen 
ja omien strategisten vahvuuksien käyttö parhaalla mahdollisella tavalla ovat tässä kehi-
tyksessä keskeisessä asemassa. Liiketoiminnan ja kaupan toimintamahdollisuuksien tur-
vaaminen suomalaisessa mittakaavassa suuren Tampereen kaupungin naapurina aset-
taa kunnalle kasvavia vaatimuksia.

Kangasalan maiseman ja luonnon kauneuteen pohjautuva vuosisatainen ja vahva 
perinne on yhdyskunnan urbanisoitumisen myötä ollut monin tavoin uhattuna. Kesäpäi-

Kuva 7. Keisarinharjun näkötor- Kuva 8. Vehoniemen näkötorni, 
ni. (Jorma Tuomainen) (Jorma Tuomainen)
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Kuva 9. Kangasalan kirkonkylää 1930-luvulla. (Veljekset Karhumäki Oy)

vän pitäjän maiseman perusrakenne on kuitenkin vieläkin nähtävissä, vaikkakin yhdys-
kuntarakenteen muutosten myötä se on kokenut muutoksia (kuva 10). Maisema- ja 
luontoarvoihin perustuva kuva tullee kuitenkin pitkälle tulevaisuuteenkin olemaan Kan-
gasalan kuntaa voimakkaimmin leimaava piirre ihmisten tietoisuudessa. Kangasala on 
jo parinsadan vuoden ajan ollut ja  kuntavision mukaan haluaa 2000-luvun alussa edel-
leenkin leimallisesti olla ”Kesäpäivän Pitäjä”.

Kangasala-visio 2010

”Ihmisissä ja yrityksissä on uusinta osaamista ja luovuutta.
*

Puhdas luonto sekä turvallinen ja viihtyisä ympäristö tarjoavat asukkaille kaupunkiseu-
dun parhaan kasvualustan ja monet virkistäytymismahdollisuudet lähes kotiovelta.

*
Arkipäivän kulkua helpottavat laadukkaat peruspalvelut.

*
Menestyvä yritystoiminta vahvistaa kunnan taloudellista perustaa ja tarjoaa työpaikkoja 
ja palveluja kuntalaisille.

*
Maankuulut maisemat, kiehtova historia ja omaleimainen kulttuurielämä luovat elämyk-
siä ja tuovat vierailijoita Kesäpäivän Pitäjään. "
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Kuva 10. Kangasalan kirkonkylää 1985. Kuvassa lähes sama näkymä kuin viereisessä 
kuvassa. Kunnan virastotalon torni näkyy kuvien keskivaiheilla Ukkijärven eteläpuolel
la. (K-S)
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Petri Juuti

KANGASALAN VESIHUOLLON 
VARHAISET VAIHEET

Lähteitä, käymälöitä ja alkavaa ympäristönvalvontaa

Kangasalan varhaisimmat vedenottopaikat olivat lähteitä ja  kaivoja. Kuivuuden yllättä-
essä huonoina aikoina jouduttiin turvautumaan myös pintavesiin. Vedenhankinta Kan-
gasalla ei merkittävästi poikkea tänä kaivojen kautena muista paikkakunnista tai edes 
varhaisista kaupungeista, sillä kaupunkilais- j a maalaistalon vedenhankinnassa ei 1800- 
luvun puoliväliin saakka juuri ollut eroja. Maalaistalossa vettä kyllä käytettiin enemmän, 
sillä karja kulutti vettä paljon. Sama koski toki myös kaupunkitaloja, joissa pidettiin kar-
jaa. Vesi saatiin joko talon pihapiirissä tai sen välittömässä läheisyydessä sijainneista 
kaivoista tai hieman kauempaa lähteistä. Maaseudulla vesihuolto on yleensäkin perus-
tunut pohjavesien käyttöön, sadevettä ei yleensä kerätty juomavedeksi maaseudulla.1 

Terveydenhoito-olot olivat vielä varsin puutteelliset 1800-luvun loppupuoliskolla. Kan-
gasalan vuonna 1857 perustetussa lää-
käripiirissä oli 20 000 asukasta yhtä lää-
käriä kohti. Kangasala liitettiin Tampe-
reen piirilääkärin alaisuuteen 1871. 
Myös lähin sairaala oli Tampereella. 
Kunta sai terveydenhoito-ohjesäännön 
1892 ja kuntaan valittiin peräti 45-jäse-
ninen tarkastajajoukko terveydenhoitoa 
valvomaan niin, että jokaisella valvojal-
la oli yksi kyläpiiri valvonnassaan.2 Eri-
tyinen terveydenhoitolautakunta alkoi 
kokoontua vuonna 1928. Ensimmäinen 
kokous pidettiin 21. tammikuuta uuden, 
juuri voimaantulleen terveydenhoitolain 
mukaisesti.3 Lautakunnan tehtävänä oli 
valvoa kunnan terveydenhoidollista ti-
laa eli yksinkertaistettuna kaikkea, mikä 
vaikutti yleiseen terveyteen kunnassa. 
Näihin asioihin kuuluivat keskeisesti 
kaivojen ja käymälöiden kunnon seuran-
ta. Lautakunta antoi em. asioita koske-
via ohjeita ja valvoi niitä, varsinkin jos

1 Katko 1988, s. 7. M aaseudun vesihuollosta ks. tarkem m in Katko 1988.
2 A nttila, s.44-45.
3 KKA, thl p tk 1928-30.12.1939, ptk 21.1.1928 §1.

Kuva 11. Aakkulan kaivo Vahderpäässä. Kai
volla Matti Laine 1970-luvulla. Maaseudun 
vesihuolto perustuu yhä monin paikoin kai
voihin. (Kangasalan Joulu 1977).
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Kuva 12. Kangasalan kirkonkylää 1900-luvun alkupuoliskolla. Kirkkoharjun rinteessä 
näkyy Tulenheimon vedenottokaivon tuulimoottorin torni ja siipi ratas. Rakennus oikealla 
on Kangasalan Pirtti. (K-S)

kyse oli elintarvikkeisiin liittyvästä liiketoiminnasta. Esimerkiksi kahviloita, ravintoloita 
ja  kauppoja sekä niiden välitöntä lähialuetta valvottiin tarkasti ja  niiden kaivojen ja  käy-
mälöiden oli oltava moitteettoman hyvässä kunnossa. Jos kaikki vaatimukset eivät täyt-
tyneet, ongelmia aiheuttanut kohde määrättiin joko korjattavaksi tai suljettavaksi koko-
naan.4

Yksinkertaisimpana kaivona esiintyi lähteeseen upotettu pohjaton puinen tynnyri tai 
saavi. Kaivokuilu tehtiin tavallisesti kivestä tai puusta. Kiviseinämän poikkileikkaus oli 
tyypillisesti pyöreä ja  puuseinämän neliö. Kiviseinämäkaivot olivat yleensä matalia ja 
puuseinämäiset edellisiä syvempiä. Pintavesien valuminen kiviseinämäkaivoissa estet-
tiin esimerkiksi asentamalla tuohikerros eristeeksi kiveyksen ulkopuolelle. Kaivon kansi 
valmistettiin puusta, kunnes betoniset kannet tulivat markkinoille. Kaivot kaivettiin ta-
vallisesti käsin kuilukaivona käyttämällä apuna vinssiä tai veiviä ja nostoastiaa. Vielä 
1930- ja  1940-luvuilla noin 70-80 prosenttia maaseudun taloista sai talousvetensä kai-
voista, noin 10 prosenttia lähteistä ja loput 10 prosenttia pintavesistä. Kaivojen vuoraus- 
materiaalit vaihtelivat 1950-luvun alussa tehdyn tutkimuksen mukaan seuraavasti: kivi 
30 prosenttia, betoni 29 prosenttia, lauta 6 prosenttia, maa 5 prosenttia sekä eri yhdistel-
mät 5 prosenttia.5

Useimmissa Kangasalan taloissa oli 1800-luvun loppupuolella ja varsin todennäköi-
sesti jo aikaisemminkin kaivo.6 Kaivot tehtiin yleensä Suomessa yhtä taloutta tai kor-
keintaan muutamaa taloa varten. Huonon veden vuoksi esimerkiksi länsisuomalaisilla

4 KKA, thl ptk 1928-30.12.1939, esim . p tk 17.3.1928 §1 sekä 19.1.1929 §6.
5 Katko 1988, s.7.
6 Kangasalan kaivoista löytyy jo itakin  m ainintoja K angasalan historian osasta 1.
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Kuva 13 b. Mart
ti Tulenheimo. 
(Minna ja Anssi 
Apajalahden ar
kisto)

kylillä saattoi olla yhteinen kaivo tai talvella 
avanto.7 Kangasalakaan ei hyviä kaivoja voi-
tu huonojen olosuhteiden vuoksi rakentaa 
kaikkialle. Näin oli myös Kirkonkylällä, jon-
ne syntyi erilaisia kaivoyhtymiä, sekä kauem-
pana kuntakeskuksesta esimerkiksi Ilkossa, 
jossa pohjavesi oli varsin syvällä.

Kuntalaisten oma-aloitteisuutta: 
“hajuosuuskunta” ja muita ratkaisuja
Tultaessa 1900-luvun puolelle alkoi Kanga-
salla esiintyä myös kaivoista seuraavaa ke-

hitysvaihetta, alkeellisia putkijärjestelmiä. Ämpäriin perustuva järjestelmä oli kuitenkin 
vielä useita vuosikymmeniä kunnan pääasiallinen vedenhankinnan muoto. Esimerkiksi 
suurilla tiloilla, sairaaloilla, kouluilla ja muilla vastaavilla veden suurkuluttajilla oli omia 
pieniä laitoksiaan tai useita runsastuottoisia kaivoja. Tulenheimon talolla kirkonkylällä 
oli jo 1800- ja 1900-lukujen vaihteessa oma pienimuotoinen vesijohtoverkostonsa, joka 
otti vetensä talon mailla olleesta syvästä kaivosta. Kaivosta loppui vesi vuonna 1910. 
Sitä porattiin syvemmäksi putkella, jonka alapäähän oli asennettu meisseli, ainakin 114 
jalkaa maan alle. Järjestelmään hankittiin myös uusi pumppu Huberilta Helsingistä, kos-
ka tarkoitukseen sopivaa pumppua ei löytynyt lähempää8 (kuvat 12-13).

Lihasulan suurtilalla vesihuoltoon kiinnitettiin jo varhain huomiota, ja vuonna 1930 tila 
sai tuulimoottorilla ja  sähköpumpulla toimivan pienen vesilaitoksen. Vesi otettiin 120 
metriä pitkällä rautaputkella Vesijärvestä pumppuhuoneeseen. Täältä vesi pumpattiin 
250 metriä pitkää puujohtoa myöten mäellä sijainneeseen 25 kuutiometrin vesisäiliöön. 
Säiliö oli tehty betonista ja  siitä lähtevä rautaputkista rakennettu verkosto vei vettä 
navettaan, talliin ja  tilan päärakennukseen. Järjestelmän alku ajoittuu jo vuoden 1890 
tienoille, jolloin myöhemmän vesisäiliön alla sijainneesta lähteestä johdettiin puuputket. 
Vielä 1930-luvullakin lähteestä saatiin vettä säiliöön, joten pumppuja ei aina tarvinnut 
käyttää.9

7 Katko 1988, s.9.
8 Minna ja  Anssi Apajalahden kokoelm a, kirjeenvaihtoa vuodelta 1910.
9 Raitio 2000, s.74.

Kuva 13 a. Tulenheimon talon vedenot- 
tokaivon tuulimoottorin siipi ratas 1910- 
luvulla. Tuulimoottori riitti suurenkin ta
lon talousveden pumppaamiseen. (K-S)
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Maaseudulla veden kulutuksen kannalta oleellista oli, että pääosa vedestä tarvittiin 
eläinten juomavedeksi. Vedenottopaikka sijoitettiinkin siksi lähemmäs navettaa kuin ta-
loa. Kotitalouden rationalisoimiskomitean laskelmien mukaan tämä etäisyys oli noin 50 
metriä 1930-luvulla. Kaivoissa käytettiin useita eri menetelmiä, joista varhaisin lienee 
vinttikaivo eli vipukaivo tai salkokaivo, jossa pylväs, selkäpuu, salkoja ämpäri on tehty 
puusta. Vinssi- eli veivikaivoja on käytetty varsinkin syvissä kaivoissa ja  vinttikaivoja 
veden pinnan korkeuden ollessa matalalla. Maataloushallituksen tutkimuksen mukaan 
vielä 1950-luvun alussa tavallisimmat vedenottopaikat maaseudulla olivat kaivoja, sillä 
vain seitsemässä prosentissa asunnoista oli vesijohto. Yleisimmät vedennostolaitteista 
olivat kiulu, käsipumppu ja veivi. Käsipumppuja oli vain 21 prosenttia kaivojen veden-
nostolaitteista.10

Kunnan ensi askeleita palotoimessa ja vesihuollossa
Ensimmäisenä Kangasalan kunta alkoi huolehtia omien laitostensa ja  yksiköidensä ve-
denhankinnasta. Jo huomattavasti ennen tätä oli paloturvallisuutta edistetty erilaisin mää-
räyksin ja säännöin. Nämä kaksi liittyvätkin kiinteästi yhteen, sillä varhaisten yhteisöjen 
keskeisenä tehtävänä oli taata asukkaiden ja  omaisuuden turvallisuus. Maaseudun tur-
vallisuutta koskeva säännöstö kehittyi kaupunkien säännöstöä hitaammin, sillä asutusti- 
heys oli maaseudulla pienempi ja näin riskitkin vähäisemmät. Monet kunnalliset tehtä-
vät ja toimet liittyivät juuri yleisen turvallisuuden edistämiseen. Ensiksi huolehdittiin pa-
loturvallisuudesta, vasta sitten välittömästä vedensaannista, viemäröinnistä ja yleisestä 
hygieniasta. Uusien kunnallisten rakennuskohteiden yhteydessä oli jo 1800-ja 1900- 
lukujen vaihteessa selviö, että urakoitsijalta pyydettiin tarjous myös kaivon ja likakaivo-
jen rakentamisesta ja että 
työt tehtiin voimassaole-
vien paloturvallisuus- 
sään tö jen  m ukaisesti 
(kuva 14). Paljon turval-
lisuutta koskevaa huo-
miota vaativat varsinkin 
koulut, joiden kaivot oli-
vat keskeisesti mukana 
jokaisessa kouluhank-
keessa. Koulut tarvitsi-
vat runsaasti vettä ja niis-
sä kasvoivat paikkakun-
nan tulevaisuuden toivot, 
joten niistä oli oleellista 
huolehtia.

Vaikkakaan tulipalot 
eivät uhanneet yhtä pa-
hasti asutusta kuin tihe-
ään rakennetuissa kau-

10 Katko 1988, s .8-11.

Kuva 14. Kangasalan palokunnan sammutusvälineistöä 1900- 
luvun alusta. Palotoimen ja vesihuollon järjestäytymisen ta
kana oli monia syitä, mm. vesipula haittasi molempia toimi
aloja. (K)
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pungeissa, teki tuli pahaa tuhoa irti päästessään myös maaseututaajamissa. Vettä ja 
koulutettua sammutusväkeä olisi monessa tilanteessa tarvittu kipeästi. Kouluttamaton 
väki toimi palopaikalla usein tehottomasti eikä varsinkaan ämpäriketjuilla tai vaatimat-
tomilla käsiruiskuilla saatu vettä riittävän nopeasti ja  riittävällä paineella. Maaseudun 
palotoimi nojasikin pitkään vain tulipalojen ehkäisyyn, kuten erilaisiin pakollisiksi mää-
rättyihin palokaluihin, joita taloissa oli säilytettävä sekä lisäksi paloapuun ja  vahinkova- 
kuuttamiseen.11

Varhaisia lakeja ja asetuksia
Varhaisimmissa säilyneissä pohjoismaisissa lakikokoelmissa on säännöksiä tulipaloista 
ja  niiden seuraamusten hoidosta. Nämä Pohjoismaiden ensimmäiset lait ovat maakun-
talakeja 1200-luvulta. Niitä tunnetaan Ruotsin, Norjan, Tanskan ja Islannin maakunnis-
ta. Ruotsin valta ja sen lait vakiintuivat Suomessa 1300-luvulla. Maaseudulla ei vielä 
Ruotsin vallan aikana ollut varsinaista organisoitua palontorjuntaa. Sammutus perustui 
luontaiselle yhteistoiminnalle naapurusten kesken. Maaseudulla ei kaupunkien kaltaista 
organisoitua sammutustoimintaa pienempien riskien vuoksi edes tarvittu. Lähinnä kes-
kityttiin ennaltaehkäisyyn ja  vahinkojen yhteisvastuulliseen korvaamiseen. Korvauspe- 
riaatteena pidettiin pääsääntöisesti sitä, että varomaton tulenkäsittelijä sai kärsiä vahin-
gon ilman korvauksia. Tulipalojen syttymissyyt tutkittiin tarkoin.

Palon aiheuttaja joutui maksamaan vahingon suuruudesta ja syyllisyyden asteesta 
(vahinko -  huolimattomuus -  tuhopoltto) määräytyvän korvauksen kärsineelle osapuo-
lelle. Syyksi saatettiin todeta myös onnettomuus, kuten salamanisku, jolloin korvausta ei 
voitu vaatia. Tällöin naapurit kuitenkin auttoivat uhria. Ruotsi-Suomessa paloapu tuli 
lakisääteiseksi jo keskiajalla. Paloapu kehittyi vanhan oikeustavan ympärille: naapuria 
oli totuttu auttamaan, sillä naapurin apu saattoi myöhemmin osoittautua omaksi pelas-
tukseksi. Keskinäinen paloapu perustui maanlain rakennuskaaren määräyksiin, joiden 
mukaan paloavun kantopiiriksi tuli se kihlakunta, jossa vahinko oli tapahtunut. Kihlakun-
ta oli maakuntaa pienempi ja kuntaa suurempi hallinnollinen yksikkö, jonka asukasluku 
riitti yhteisvastuun kantamiseen.12 Maaseudulla naapuriapu säilyi myös muissa asioissa 
ja ulottui mm. kaivojen rakentamiseen ja niiden yhteiskäyttöön.

Maunu Eerikinpojan maanlaissa vuodelta 1347 Ruotsin valtakunnan maaseutu Suo-
mi mukaanluettuna sai lain, joka oli vanhojen maakuntalakien ja  tarkoitusta varten pe-
rustetun lakikomission aikaansaannosten yhdistelmä. Kristofferin maanlaissa, joka an-
nettiin vuonna 1442, olivat Maunu Eerikinpojan maanlain paloapumääräykset lähes sel-
laisenaan. Lain oleellisin muutos edeltäjäänsä nähden koski vahingonkorvauksen ja pa-
loavun välisiä suhteita: nyt määriteltiin tarkasti, milloin kyseessä oli huolimaton tai varo-
maton tulenkäsittely. Kihlakunnan sisäisen paloavun ohella valtiovalta myönsi ajoittain 
verohelpotuksia ja - vapauksia palovahinkoja kärsineille.13

Varhaisimmat Suomea koskevat lähdetiedot palovahinkojen korvaamisesta löytyvät 
1500-luvun puolivälistä. Juhana-herttua määräsi kirjeessään Kyminkartanon lääninvou- 
dille 14.3.1559 voudin tekemään tutkimuksia talonpoikien palovahingoista. Herttua val-

11 Tarkempi kuvaus sam motustoimen järjestely istä tuona aikana ks. Juuti 1993 tai Juuti 2001.
12 Halonen & Nevanlinna, s.9-10.
13 Halonen & Nevanlinna, s .11-13.
14 Ibid.
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tuutti voudin päättämään talonpojille tulevista avustuksista.14 Myös Kangasalan vanhat 
kartanot Liuksiala ja  Wääksy olivat jo 1500-luvulla merkittäviä hallintokeskuksia. Tätä 
ennenjo 1300-luvulla alkoi Suomessa hahmottua linnaläänijärjestelmä, jossa linnalääniä 
pienemmät alueet olivat pitäjiä. Kangasala oli paitsi hallintopitäjä myös kirkkopitäjä. 
Hallintopitäjät jakaantuivat kolmannes- tai neljänneskuntiin. Kangasalla oli voimassa 
neljänneskuntajako, joka vuoden 1541 maakirjan mukaan jakautui Tiihalan, Riun, Ruo-
kolan ja Heponiemen neljänneksiin. Liuksialan kylään perustetun Ruotsin kruununkar- 
tanon luovutus vuonna 1577 leskikuningatar Kaarina Maununtyttärelle toi suurläänityk-
set seudulle. Aluksi Kaarina sai kantaakseen 26 tilan verot ja  vuosien varrella verotet-
tavien tilojen määrä Kangasalla moninkertaistui.15

Vaikka 1500-luvulta on joitakin tietoja paloavustuksista, kysymys on kuitenkin eri-
koistapauksista. Esivallan tavallisin tapa auttaa palovahingosta kärsinyttä talonpoikaa 
1600-luvun alkupuolella oli myöntää verohelpotuksia. Helpotuksen sai vain, jos tulipalo 
oli aiheutunut “puhtaasta vahingosta” sekä jos useimmat tilan rakennuksista olivat tu-
houtuneet. Laissa ei mainittu mitään siitä, kenen piti kerätä maksut paloapuvelvollisilta. 
Käytännössä avuntarvitsija itse joutui kokoamaan maksut.16 Keskinäinen paloapu oli 
eräänlaista vakuutustoimintaa, jonka myöhemmin katsottiin edellyttävän paloturvalli-
suuden järjestelmällistä valvontaa, mitä kaupungeissa oli jo aikaisemmin harjoitettu.

Suomen maaseudulla ei vielä 1600-luvulla kiinnitetty rakennusten paloturvallisuuteen 
suurempaa huomiota.17 Poikkeuksena oli Pohjanmaa, jossa 1600-luvun lopulla maaher-
rat saivat aikaan tehokkaan ja yhtenäisen palotarkastuksen.18 Vuonna 1734 annetun 
Ruotsin valtakunnan lain myötä paloavun maksaminen yleistyi, kun puhtaasta vahingos-
ta aiheutuneet tulipalot kuuluivat lain mukaan aina paloavun piiriin.19 Määräykset eivät 
olleet joka suhteessa velvoittavia, mistä oli seurauksena määräysten laiminlyönti. Maa-
seudun vähäisten riskien takia asiaan ei kuitenkaan kiinnitetty juurikaan huomiota.20

Maaseudun tiheään asutuissa kylissä tulipalon vaara oli suuri. Siksi yhteistoiminta 
naapureiden kanssa oli välttämätöntä niin palon syttyessä kuin ennaltaehkäisyssä. Vuo-
den 1742 valtakunnallisessa kyläjärjestyksessä annettiin neuvoja tulen käsittelystä. Avo-
tulen kuljettaminen talojen välillä ja sen kantaminen talleihin, latoihin, pihattoihin tai muihin 
ulkorakennuksiin oli kiellettyä. Erityisen tärkeää oli järjestää kyliin säännöllisiä palotar-
kastuksia. Oltermanni eli kylän vanhin tarkasti tavallisesti kahden apulaisen kanssa syk-
syllä ja  keväällä kaikki muurit ja kiukaat. He tarkastivat myös, että savupiiput olivat 
kunnossa. Keväisissä tarkastuksissa, takka- eli tornisyyneissä, tutkittiin talon tikapuut ja 
keksit eli palohaat.21 Tältä ajalta löytyy myös maininta pitäjänkokouksen päätöksestä 
vuodelta 1786 myöntää yhden riksin avustus heikkojen silmien takia vesiparannusta 
Kangasalan terveyslähteellä nauttivalle piialle.22 Terveyslähde ei siis ollut pelkkää mat-
kailua varten, vaan lähteestä nauttiminen nähtiin parannustoimenpiteenä (lähteestä tar-
kemmin omassa luvussaan tässä kirjassa). Varsinkin rautapitoisilla lähteillä uskottiin 
laajemminkin olevan parantava vaikutus eri vaivoihin.23 Tältä ajalta löytyvät myös var-

15 Suvanto, s .168-170, 258-259. Kangasalan historia 1.
16 H alonen & N evanlinna, s .14-15.
17 H alila, s .168-169.
18 Ranta 1981, s .112.
19 Halonen & N evanlinna, s.21.
20 P alontorjunta 1983:8, s.432.
21 Kallio, passim.
22 Kangasalan historia 1, s.442.
23 Katko 1988, s.7.
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haisimmat maininnat talojen kai-
voista alueella24 (kuva 15).

Pitäjän itsehallinnollista ase-
maa oli vahvistettu 1700-luvun 
alkupuolella. Paikallishallinnon 
tehtäviä siirrettiin pitäjänkokouk-
sen päätettäväksi. Myös paloapu 
alkoi kehittyä pitäjien pohjalta. 
Vuonna 1770 kuningas vahvisti 
oikeuden perustaa pelkästään pi-
täjän sisällä toimivia yhdistyksiä. 
Siirtyminen pitäjänyhdistyksiin al-
koi luultavasti 1830-luvulla ja 
yleistyi 1850- ja 1860-luvuilla. 
Vuonna 1857 perustettiin Suomen 
Maalaisten Paloapuyhtiö, joka il-
meisesti vaikutti pitäjänyhdistys- 
ten syntyyn.25 Paloapuyhtiössä 
omaisuutensa vakuuttaneet va-
pautuivat kihlakuntakohtaisen pa-
loavun maksamisesta. Vuonna 
1865 annettu asetus kunnallishal-
lituksesta maalla vakiinnutti pitä- 
jänyhdistysten aseman sekä vä-

hensi merkittävästi oltermannilaitoksen merkitystä.26 Kirkon hallintoja kunnallishallinto 
erotettiin toisistaan vasta tällä asetuksella. Asetus antoi mahdollisuuden kunnanvaltuus-
ton valintaan, mutta kunnanvaltuustot yleistyivät vasta 1900-luvun alussa. Toimeenpa-
nevaksi elimeksi tuli kunnallislautakunta, joka oli kunnanhallituksen edeltäjä.

Kunnallishallinnon uudistamisen myötä paloaputoiminta alkoi muuttua yhä enemmän 
kuntakohtaiseksi. Vuosina 1865-1875 koko maassa perustettiin 51 kuntapohjaistapalo- 
apuyhtiötä.27 Samalta ajalta löytyy jo hajatietoja Kangasalan vesi-ja jätehuollosta. Esi-
merkiksi 1860-luvulla Heponiemen talossa pidettiin yön aikana portaan pielessä olkilyh- 
dettä virtsan talteenottamista varten. Aamulla tätä lyhdettä eli kusikupoa ei viety lannan 
joukkoon, vaan piika jakoi sen lehmien syötäväksi. Aikansa AIV siis! Kesäisin menetel-
mää ei tosin käytetty. Erillisiä ulkohuoneita oli yleisemmin vain pappiloissa, säätyläista- 
loissa yms. paikoissa. Tavallisimmin asiat toimitettiin pienen asian osalta esimerkiksi 
porstuan takaoven kynnykseltä ja muut tarpeet karjopihassa.28 Tällöin Kangasalla oli 
vielä varsin väljää, sillä vuonna 1870 asukkaita oli 4435 ja asukastiheys oli 11,3 asukasta 
neliökilometrillä.29

Maaseudun heikkoa palotoimen tilaaja varsinkin tulipalojen jälkeistä elämää helpot-
tamaan perustettiin Ruotsiin vuonna 1782 ensimmäinen valtakunnallinen yleinen palo-

24 K angasalan historia I, s.444-458.
25 Halonen & N evanlinna, s.29-31.
26 Mm. Kallio, s.283.
27 Halonen & N evanlinna, s.31; Kuokkanen, s .381.
28 Kangasalan historia 1, s.495.
29 Anttila, s.26.

Kuva 15. Lapsia kaivolla. (K-S)

28



vakuutuslaitos, Allmänna Brandförsäkringsfonden. Kun Suomi liitettiin Venäjän keisa-
rikuntaan, ei Ruotsin yleinen palovakuutuslaitos enää ottanut uusia vakuutuksia Suo-
mesta. Tätä puutetta korvaamaan perustettiin vuonna 1809 Suomen Palovakuutuskont- 
tori. Talolle ei saanut palovakuutusta ilman kahta käsipaloruiskua, joten palovakuutus- 
konttori edisti myös palotoimen ja  yleisen turvallisuuden kehitystä. Käsiruiskusta ei juuri 
ollut hyötyä, ellei sitä päästy käyttämään aivan palon syttymisvaiheessa.30

Turun suurpalo vuonna 1827 koitui kohtalokkaaksi Suomen Palovakuutuskonttorille 
ja tukholmalaiselle vakuutuskonttorille. Vuonna 1832 perustettu Suomen Suuriruhtinaan-
maan Yleinen Paloapuyhtiö myönsi pitkälle 1900-luvulle vain ainaispalovakuutuksia ja 
niitäkin vain poikkeustapauksissa muille kuin kaupunkikiinteistöille. Maaseudun palova- 
kuutustarpeen tyydyttämiseksi perustettiin vuonna 1857 Suomen Maalaisten Yleinen 
Paloapuyhtiö.31

Asukastiheys lisääntyi hitaasti: Kangasalla oli asukkaita vuonna 1880 yhteensä 4988 
ja asukastiheys oli 12,7 asukasta neliökilometrillä. Kymmenen vuotta myöhemmin asu-
kasluku oli 5536 ja asukastiheys edelleen vain 14,1 asukasta neliökilometrillä. Seuraa- 
vana kymmenvuotiskautena kasvu oli hieman nopeampaa ja väkiluku kasvoi vuoteen 
1900mennessä6 174:än ihmiseen, mikä tarkoitti 15,7:ä henkeä neliökilometrillä.32 Vuo-
den 1898 kunnallisasetus vauhditti maaseudulla paloyhdistysten perustamista. Laki pa- 
loapuyhtiöistä annettiin vuonna 1908. Laki määräsi paloapuyhtiöiden päättäväksi eli-
meksi osakkaiden pitämän vuosikokouksen, joka valitsi yhtiölle johtokunnan.33 Väkilu-
vun kasvu jatkui edelleen, sillä vuonna 1910 väkeä oli 7 091 ja tiheys 18 asukasta neliö-
kilometrillä. Vuosi 1920 näytti vielä kasvua: asukasluku oli 7 332jatiheys 18,7 asukasta 
neliökilometrillä. Vuonna 1930 väkiluvussa näkyi tappiota: asukasluku oli pudonnut 6 974 
asukkaaseen, mutta väentiheys kasvoi edelleen ja  oli lopulta 19,6 asukasta neliökilomet-
rillä (kuva 16).

Myös uusia lakeja saatiin maaseudulle säätelemään asutusta: vuonna 1920 annetus-
sa laissa eräistä naapuruussuhteista oli säädöksiä, joilla pyrittiin ehkäisemään kyläpaloja 
määräämällä minimietäisyydet naapurin rakennuksista. Vasta vuonna 1945 annettiin 
laki rakentamisesta maaseudulla sekä sen perusteella asetus. Ne loivat maaseudulle 
valvontaverkon. Niihin oli sisällytetty yksityiskohtaiset määräykset rakennuslautakun-
nista, rakennuspaikasta, rakennusluvasta ja  tulisijalaitteista. Vuonna 1958 annettu ra-
kennuslaki ja  seuraavana vuonna annettu rakennusasetus koskivat sekä kaupunkeja 
että maaseutua. Ne kumosivat aikaisemmat lait ja asetukset lukuun ottamatta lakia 
eräistä naapuruussuhteista, joka muutettuna jäi voimaan.35

Kangasalla kunnan rakennuslautakunnan yhtenä tehtävänä oli valvoa, että julkiset 
rakennuskohteet kai voineen tulivat 1900-luvun alkuvuosikymmeninä asianmukaisesti 
tehdyiksi. Kohteet rakennettiin urakoina, joiden laatua valvottiin tarkkaan ja  kaivojen 
vedenlaatua testattiin säännöllisesti. Tarjouksia pyydettiin useilta urakoitsijoilta ja myös 
urakoitsijoiden kirjo oli suuri, sama linja on jatkunut myös näihin päiviin asti yksityisekto- 
rilta ostettujen erilaisten palveluiden muodossa (taulukko 1).

Varsinkin lukuisten koulujen rakennustyöt työllistivät lautakuntaa,36 mutta oli erikoi-

30 Saro, s.4.
31 Saro, s.4.
32 Anttila, s.26.
33 Kuokkanen, s.383.
34 Anttila, s.26.
35 Soratie 1962, s. 49.
36 Esim. KKA, rakennuslautakunta ptk. 4 .12.1929, 17.12.1934.
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Taulukko 1
Esimerkkejä yritysten osallistum isesta vesihuollon kehittäm iseen Kangasalla.
Vuosi Toim into
1920 Tulenheimon vesiyhtiö: vesisäiliön puhdisti vuosittain Vilho Putero, joka sai 

työpalkakseen vettä veloituksetta.
1951 Haapaniemen kansakoulun kaivo: ainakin tarjouksia rakentam isesta  

pyydettiin
1953 Kuntalaiskokous: edustajat Maalaiskuntien Liitosta sekä Yleisestä 

Ins inöörito im is tosta  
1953 Vesihuoltosuunnitelma: Oy Kunnallistekniikka Ab 
1953 Ilkon vok:n suunnitelmat: Vesiteknillinen insinööritoim isto Vesto Oy 
1953 Ilkon vok:n rakentaminen: urakoitsija Daavid Mykkänen, verkostot ja 3 

palopostia
Vedenottokaivo talkootyönä 

1953 Työttömyystöitä: palokaivoja
1953 Köysiporakaivoja: Liuksialan ja Huutijärven koulut, kunnalliskoti: Vesto Oy
1953 Pikonkankaan asutusalueen suunnitelma: Vesto Oy
1954 Kirkonkylän vok:n urakointi: Oy Radiator Ab:

Suunnitelma: Insinööritoim isto B.V. Huhtinen
1954-55 Verkoston rakentamista työttömyystöinä  

Työttömyystöitä aina 1960-luvulle 
1957-59 Köysiporakaivoja: mm. Lauvalan kartano, Saarikylät,

Ins.tsto Toivo Paloposki 
1959 Suunnitelma Rekiälän jätevesipuhdistamosta eli ns. Kankkulan kaivosta: 

Maaseudun keskusrakennustoim isto (MKR), 
toteutus: Rakennusliike Aaltonen & Lehtonen Oy 

1959 Pikonkankaan alueen vesi- ja viemäriverkoston suunnitelma: MKR 
1959 Kirkkojärven rannan puhdistamon suunnitelma: MKR 
1960-1. Noin 10 jätevedenpumppaamourakkaa: Urakoitsija Raimo Nikkanen
1970 Jätevedenpuhdistamon urakka 1970: Vesto Oy
1971 Vatiala-Nattari suunnitelma: Viatek Oy
1972 Taseve-yleissuunnitelma: Oy Suunnittelukeskus MKR
1973 Vesihuoltosuunnitelma osalle kirkonkylää, Herttulaan ja Huutijärvelle:

Ins.tsto Oinonen Oy
1973 Herttualan siirtoviemäri: urakointi Lehdon maarakennus Oy
1973 Herttualan pumppaamot: Oy Kangasalan Sähkö 
1974-5 Pähkinäkallio-Vatiala siirtoviemäri, urakka 3 osassa: 
n .1980 Asema-Ruutana runkovesijohto, YIT 
1982 Vesilaitoksen yleissuunnitelma: Suunnitte lukeskus Oy 
1993 Tavase-yleissuunnitelma: Suunnittelukeskus Oy 
2001 Vesihuoltolaitoksen toim intamuodon selvitys:

Konsulttito im isto K iuru&Rautiainen

sempiakin kohteita, missä vettä tarvittiin:

”Kunnallislautakunnan pyynnön johdosta oli rakennuslautakunta rakennus-
mestari Heikki Tiitolan Rakennustoimistolta hankkinut piirrustukset ja  kus-
tannusarvion hautausmaalle rakennettavaa leikkaushuonetta varten, jotka nyt 
tarkastettiin. Leikkaushuonetta rakennettaessa olisi rakennuslautakunnan  
mielestä laadituista piirrustuksista siinä suhteessa poistettava, että kattora-
kenne olisi tehtävä tavallista mallia peltikatolla, että huoneen alle olisi tehtävä 
niin tilava kellari, että sinne samalla kertaa mahtuisi vaikkapa kolmekin ruu-
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VÄKILUVUN KEHITYS

Kuva 16. Väkiluvun kehitys kangasaita 1870-2002.

mistä, ja  että kellariin käynti tulisi ulkoa. Vielä olisi tehtävä sellainen muutos, 
että eteishuoneen ja  n.s. pesuhuoneen väliseen seinään tulisi ovi, jo tta  ulkoa 
tultaessa voitaisiin vettä y.m. pesutarpeita tuotaessa mennä eteishuoneesta suo-
raan pesuhuoneeseen. ”

Samassa kokouksessaan vuonna 1929 rakennuslautakunta pohti mm. useamman 
koulun rakennustöitä sekä opettajattarien huoneistojen varustetasoa.37 Esimerkki ku-
vaa hyvin lautakunnan monipuolista työsarkaa.

Myös keskeisten virkamiesten asuntoihin järjestettiin asianmukaiset varusteet ves-
soineen ja kaivoineen aina vesijohtoja myöten. Varsinkin opettajien ja  lääkärien asunnot 
sekä eläinlääkäreiden tilat saivat viimeistään 1930-luvun kuluessa vesijohdon. Yleensä 
vesi otettiin joko olemassa olevasta kaivosta tai rakennettiin uusi kaivo. Aivan kirkonky-
län keskustassa voitiin käyttää myös ns. Tulenheimon vesijohtoa. Tätä järjestelmää 
kuvataan tarkemmin omassa luvussaan tässä kirjassa. Kunnalla oli myös useampia 
julkisia käymälöitä, joita huollettiin ja  remontoitiin tarpeen vaatiessa usein urakoitsijan 
voimin. Suurissa julkisissa rakennuksissa myös vesivessat alkoivat yleistyä 1930-luvul- 
la. Esimerkiksi kunnalliskodin mielisairaalarakennuksen käymälät uusittiin vesiklose-
teiksi vuonna 1930. Laitteet toimitti Radiattori Ab.38

Vapaapalokunta tuli Kangasalle vuonna 1880, kun Hämeen ensimmäinen maaseutu- 
palokunta Kangasalan V.RK. perustettiin leipuri A. W. Mattlinin aloitteesta. Helsingis-
tä Kangasalle muuttanut Mattiin sai kauppias G. A. Finnestä tukijan ja jo ensimmäisessä 
kokouksessa oli noin 30 miestä. Ensimmäinen paloruisku ostettiin Ruotsista 1881. En-
simmäisenä, joskin lyhytaikaisena palopäällikkönä toimi Finne. Vaikka palokunta ei vaa-
timattomin välinein aina onnistunut estämään tulen tuhoja, sai se 1884 Maalaisten Palo-

37 KKA, rakennuslautakunta ptk. 11.11.1929.
38 Esim. KKA, rakennuslautakunta ptk. 29.10.1930, 7 .11.1931, 8.5.1934.
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Kuva 17. Sorolan kartano. Kartanossa riehui vaikea tulipalo vuonna 1884. Paloa sam
muttamassa oli myös 1880 perustettu Kangasalan VPK. (K-S)
apuyhdistykseltä 100 markan tunnustuspalkinnon ripeästä toiminnasta Sorolan karta-
non palossa39 (kuvat 17 ja 18).

Kangasalan oloja kuvaa 1900-luvun alkuvuosikymmenenä Kangasalan Sanomat, 
joka ilmestyi ensimmäisen kerran vuonna 1918, mutta ensimmäinen täysi vuosikerta 
vasta seuraavana vuonna. Vuoden 1921 lehdestä löytyy osuva kuvaus toimista onnetto-
muuden uhatessa. Otsikkona oli: “Tulipalo Suinulassa”:

Viime sunnuntai iltana klo 6,30 huomasi Suinulan asemalla junalähettäjänä  
toiminut asemavirkailija M. Mäki tulen aseman vesitornin huipussa räystään alla. 
Toimitettuaan asianmukaiset hälytykset riensi aseman henkilökunta ja  joukko  
paikkakuntalaisia paikalle, mutta kovan tuulen vallitessa ei pienillä ja  voimatto-
milla ruiskuilla saanut vettä lentämään tornin huipulle vaan sai tuli levitä ja  polt-
taa pääosan tornista pudottaen vesi- ja  välikaton sisään siten sytyttäen ja  levit-
täen tulta koko tornin sisustaan. Vasta kun Havisevan kunnollinen ruisku puoli 
seitsemän ajoissa sekä apujuna Tampereelta 7.30 saapuivat paikalle saatiin tu-
len valta rajoitetuksi klo 10 aikaan illalla. Tuli ennätti pahasti turmella puusta 
rakennetun tornin seinät, mutta höyrykone sekä vesisäiliö säilyivät melkein ehei- 
nä. Vahingon suuruus arvioidaan noin 45.000:- mk.

Todennäköisesti oli tuli syttynyt veturin kipinästä. Sammutustyössä osoittivat 
erikoista kunnostautumista Lauri Lehtonen ja  kaupanhoitaja Häyhä Suinulasta, 
Santeri Ojala Havisevalta sekä eräs rkm Saarelan mies Tampereelta ollen itse-

39 A nttila, s.208. Ks. tarkem m in K angasalan VPK:n toim innasta A nttila, s .208-210.
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Kuva 18. Haapaniemen VPK 1900-luvun puolivälissä. Vapaapalokunnan rooli palontor
junnan alkutaipaleella oli Suomessa keskeinen. Suurienkin kaupunkien osalta vapaapa- 
lokuntien perustaminen paransi merkittävästi tulipalojen sammutusta. (K-S)

ään säästämättöminä letkumiehinä. Ilman näitä sekä monia muita sunnuntaivaat-
teitaan säästämättömää paikkakuntalaista olisi koko pumppuhuone koneineen 
sekä puuvaja sekä siinä ollut noin 300 m3 suuruinen halkovarasto tuhoutuneet 
kokonaan aiheuttaen siten tuntuvasti suurempaa vahinkoa, sekä vaaraa kokon 
aseman asutusryhmälle, jonne ankara tuuli viskeli nytkin niin paljon kekäleitä 
että m.m. eräs pahnaläjä asemalla syttyi palamaan.

Tulipalo oli omiaan näyttämään, kuinka suuri etu sammutustyöstä on kunnolli-
sella paloruiskulla. Havisevan kyläkunnan ruisku, vaikkakin vain käsiruisku, 
oli sammutuksessa melkein samasta arvosta kuin 4 muuta paikalle haalittua ruis-
kua yhteensä, jommoinen ruisku olisi ensi tilassa jokaiseen kyläkuntaan hankit-
tava. Toinen huomioon otettava seikka olisi, että tulipalon sattuessa olisi herro-
jen  ja  rouvien, jo tka  eivät taivu vesiketjuun tai muuhun aputyöhön pysyttävä  
pois tulipalopaikalta, sillä toisien laiskana seisominen vaikuttaa lamauttavasti 
niihin, jotka voimiensa mukaan ponnistavat, päästäkseen tulen tuhoovan vallan 
valtia iksi.40

Rautatien tulo vauhditti yleensä paikkakunnalla vesilaitoksen perustamista, sillä höy-
ryveturit tarvitsivat paljon vettä. Junista oli myös omat harminsa kuten edellisestäkin 
lainauksesta nähtiin. Myös niitä varten tehtyjen vesisäiliöiden liittäminen vesijohtover-
kostoon on aiheuttanut ongelmia eri yhteyksissä.

40 K angasalan Sanom at 22.1.1921.
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Varhaisia laitosratkaisuja: 
Kirkonkylän ja Tulenheimon laitokset

Kirkonkylän kaivoyhtiö
Veden kanto oli vielä 1900-luvun alussa Kangasalla kuten muuallakin naisten ja osin 
myös lasten tehtävä.41 Tämä raskas tehtävä vei paljon aikaa ja  voimia, joita teollistu-
vassa naapurikaupungissa Tampereella tarvittiin tehtaiden palvelukseen.42 Maaseudul-
la asian ratkaisu ei ollut niin päivänpolttava, mutta silti tärkeä hyvinvoinnin ja mukavuu-
den takaamiseksi. Vaikka kirkonkylä sijaitsi vesistöjen äärellä, ei tämä poistanut kaivo-
jen tarvetta. Vaikeiden olosuhteiden takia jokaisen talon pihaan ei välttämättä hyvää 
kaivoa saatu, joten oli turvauduttava yhteistoimintaan. Tällainen esimerkki yhteistoimin-
nasta löytyy kirkonkylältä mm. 1910-luvulta.

Ukkijärven eteläpäähän rakennettiin 1900-luvun ensimmäisillä vuosikymmenillä useita 
uusia taloja: rakennusmies Nikodemus Takasen postirakennus vuonna 1912, August 
Härmän talo 1913 ja kirjakauppias K. A. Heinon rakennus 1914. Alueella oli tuolloin 
myös vanhaa asutusta 1890-luvulta, mm. Sorolan sepän Kalle Leimun taloja urkutyön- 
tekijä Juho Kaupin talo Tapulinmäen rinteessä. Nämä asukkaat yhdessä ryhtyivät ra-
kentamaan yhteistä kaivoa ja  perustivat tätä varten Kirkonkylän kaivoyhtiön.43

Yhtiön kaivo kaivettiin postin pihan kulmaan maantien varteen. Pääomaksi neljä yh-
tiömiestä sijoitti kukin 90 markkaa. Kaivon rakensivat Packalen, josta ei ole tarkempia

Kuva 19. Kangasalan perinteinen vedenottopaikka Ukkijärven rannalla. Etualalla Tulen
heimon ja kunnan vedenottamorakenteita. (VL)
41 Juvonen, s .29.
42 Ks. Tam pereen vesihuollon kehityksestä Juuti 2001. 
43Juvonen, s.29.
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tietoja, rakennusmies August Härmä sekä seppä Leimu. Tarvikkeita hankittiin seuraa-
vasti: Urkutehtaalta lautoja, Kulmapuodista nauloja yms. sekä Tampereen Sementtiva-
limoja Rautabetoni Osakeyhtiöltä 19 kappaletta “sementtirenkaita”. Betonirenkaat tuotiin 
Kangasalan asemalleja sieltä edelleen hevosvoimin työmaalle. Kaivuutyö tehtiin talvel-
la ja valmiina kaivo oli keväällä 1915. Kaivo oli käytössä useita vuosikymmeniä (kuva 
19).44

Tulenheimon vesiyhtiö
Kangasalan merkittävin teollisuuslaitos Urkutehdas paloi mm. vuonna 1905,45 mikä 
varmasti osaltaan sai insinööri Martti Tulenheimon (kuva 13 b) rakentamaan vesijohdon 
tehtaalleen. Sprinklerit ja  tulipalon sammutus yleensäkin tarvitsivat vesijohtoa. Myös 
tehdaslaitosten vakuuttamiseksi alettiin vaatia näihin aikoihin kunnollista sammutusjär- 
jestelmää.46 Kunnanvaltuuston pöytäkirjoissa esiintyy 1920-luvulla myös Kirkonkylän 
Vesijohto OY, jonka yhtiökokouksissa kuntaa edusti valtuutettu muurari Vihtori Lun-
den.47 Oliko kunnassa kaksi vesilaitosta tai jopa useampia?

Perustamisasiakirjoja tutkiessa kävi ilmi, että juuri tämä yhtiö tunnettiin myöhemmin 
Tulenheimon vesiyhtiön tai -laitoksen nimellä kunnassa. Kutsumanimi vakiintui niin hy-
vin, että virallinen nimi unohtui tyystin käytöstä ja ihmisten mielistä. Jotta sekaannus 
olisi täydellinen, esiintyy asiakirjoissa myös nimitys Kangasalan vedennostoyhtiö. Maa-
rekisterissä vesilaitoksen vedenottamon sijaintipaikan tilannimi taasen oli Kangasalan 
vesijohto.48

Kirkonkylän Vesijohto Oy:n yhtiöjärjestyksen, joka lähetettiin Kauppa-ja teollisuus-
ministeriölle, allekirjoittivat 22.3.1927 insinööri Martti Tulenheimo, pankinjohtaja Axel 
Molin ja kunnallisneuvos Jalmari Meurman sekä Kangasalan kunnan puolesta K. E. 
Markkula ja Kangasalan Yhteiskoulun kannatusyhdistyksen puolesta K. A. Aakkula, 
joka allekirjoitti sopimuksen myös Kangasalan Suojeluskunnan puolesta. Asiakirjassa 
mainittiin yhtiön tarkoituksena olevan ”rakentamalla vesijohto Ukin järvestä hankkia 
vettä Kirkonkylän ja  sen ympäristön asukkaita varten”. Tulenheimo merkitsi osakkeista 
15, samoin Molin, kaikilla muilla oli viisi osaketta ja viisi jätettiin muiden merkittäväksi. 
Vain hieman myöhemmin Kangasalan VPK merkitsikin osakkeet. Ministeriö hyväksyi 
yhtiöjärjestyksen 21. kesäkuuta samana vuonna.49

Ns. perustava eli järjestäytymiskokous pidettiin Kangasalla 28.9.1927 Tampereen 
Pankin tiloissa. Tässä kokouksessa Tulenheimolta ja Molinilta ostettiin heidän aikai-

44 Juvonen, s .29.
45 A nttila, s .210.
46 1890 perustettiin  Suom en Sahanom istajien  Paloapuyhtiö , m yöhem m in Saha-Palo, erity isesti turvaam aan 

tulelle herkkien sahojen tulevaisuus myös tuhoisan tulipalon jälkeen. 1891 perustettiin Palovakuutusosake- 
yhtiö Pohjola. Fennian, Pohjolan ja  Saha-Palon johtokunnat o ttivat yhtiöidensä palvelukseen korkeakou-
lututkinnon suorittaneen teknisen asiantuntijan. Vakuutusyhtiöiden ensim m äiset paloinsinöörit o livat näin 
a lo ittaneet to im intansa. Suom en T eo llisuudenharjo itta jien  K eskinäinen P alovakuutusyhtiö , m yöhem m in 
Teollisuus-Palo, aloitti toim intansa vuonna 1902. Uusi yhtiö otti heti palvelukseensa vastuiden tarkastajiksi 
kaksi koneinsinööriä sekä Tam pereen kaupungin palopäällikkönä toim ineen arkkitehdin. Täm ä antoi voi-
m akkaan sysäyksen vakuutusyhtiöiden osallistum iseen vahingontorjuntatyöhön. Saro, s.4.

47 KKA v a lt.p tk .19.9.1927 §18.
48 M inna ja  Anssi A pajalahden kokoelm a, V esiyhtiöpapereita 1927-28, K irkonkylän V esijohto O sakeyhtiön 

yhtiöjärjestys, annettu 21.6.1927; perustavan kokouksen ptk 28.9.1927, hallituksen ptk 8.12.1927, yhtiö-
sopim us 26.10.1928.

49 Ibid.

35



Kuva 20. Vedenottamon kaivo Ukkijärven rannalla. Tulenheimon verkostoon otettiin aluksi 
vettä Ukkijärvestä, mutta pohjavesikaivon valmistuttua vesi otettiin siitä. (VL)
semmin hankkimansa vesijohtolaitteistot, pumppaamo, vesisäiliö ja  Urkutehtaan mailla 
oleva pumppukaivo niihin liittyvine kalustoineen Kirkonkylän Vesijohto Osakeyhtiölle 
100 000 markalla. Tulenheimo ja Molin olivat harjoittaneet vesilaitostoimintaa ilmeisesti 
jo vuodesta 1925 alkaen toiminimellä Kangasalan vedennostoyhtiö. Uuden, vuonna 1927 
perustetun yhtiön hallitukseen valittiin Jalmari Meurman, Axel Molin ja Martti Tulenhei-
mo sekä varalle kunnan edustajaksi Vihtori Lunden.50 Kunnassa ei siis ollut kahta vesi-
laitosta tässä vaiheessa. Kunnan vesihuollon myöhempiä vaiheita ajatellen on syytä 
pitää mielessä kunnan osuus jo tässä ensimmäisessä laitosmuotoisessa järjestelmässä.

Vesilaitos koostui pienestä pumppaamosta Ukkijärven rannalla Kangasalan vesijohto 
-nimisellä tilalla, galvanoidusta kaksituumaisesta vesijohdosta, pienestä vesisäiliöstä, 
joka on edelleenkin nähtävillä Kirkkoharjulla sekä verkostosta (kuvat 20-25). Nousu- 
korkeutta kertyy Ukkijärvestä vesisäiliöön noin 40 metriä. Pieni pumppaamorakennus 
sijaitsee edelleen vajaan 10 metrin päässä rannasta. Aluksi vettä otettiin suoraan jär-
vestä, mutta myöhemmin valmistui kaivo aivan rannan tuntumaan. Vedestä osa tuli 
harjusta, osa ns. rantaimeytyksellä eli imeytyi järvestä rannan maakerrosten läpi kai-
voon. Vesisäiliön puhdisti vuosittain Vilho Putero, joka sai työpalkakseen vettä veloituk-
setta. Runkoverkosto käsitti:

“1. Putket pumppuasema - n.s. Aravatalon haarautumiskohta
2. ns.nuorisoseuran paloposti -n.s. Aravatalon haarautumiskohta
3. vesisäiliö  -  n.s. Aravatalon haarautumiskohta
4. n.s. Yhteiskoulun paloposti - n.s. Ojalan paloposti
5. vesisäiliö - n.s. Tulenheimon paloposti, josta haa-

rautuu johdot mm. Ikoselle ja  säästö-
pankkiin

50 Ibid.
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Kuva 21. Tulenheimon vedenottamon laitteet sijaitsivat tässä rakennuksessa Ukkijär
ven rannalla. Rakennus palveli myöhemmin kunnan vesilaitosta. Kunnan pohjavedenot
tamo rakennettiin vuonna 1954, sitä laajennettiin vuonna 1968 ja käytöstä se jä i koko
naan varalaitokseksi 1990-luvun lopulla. (VL)

6. vesisäiliö - n.s. Tulenheimon saunan säiliö
7. vesisäiliö - n.s. Urkutehtaan paloposti”51

Vuonna 1935 Tulenheimo solmi sopimuksen veden toimittamisesta myös Kirkonky-
län kansakoululle. Asiasta solmittu sopimus kuului seuraavasti:

”Täten sitoudun minä allekirjoittanut Tulenheimo Kangasalan Kirkonkylän
kansakoululle antamaan vettä omistamastani Petäjikön palstalla sijaitsevasta
vesijohtolaitoksesta seuraavilla ehdoilla:

1) Kansakoulu saa ottaa vettä tarvitsemansa määrän;
2) Kangasalan kunta sitoutuu maksamaan kulutetusta vedestä litralta saman 

hinnan kuin muutkin vedenkuluttajat; jo tka  ottavat vettä sanotusta vesi-
johtolaitoksesta;

3) Ellei vesijohtolaitoksesta kukaan sivullinen ottaisi vettä eikä veden hintaa 
sen vuoksi voitaisi edellisen kohdan mukaan tai sopimusteitse määrätä, 
jätetään kohtuullisen hinnan määrääminen välimiesten ratkaistavaksi sii-
nä järjestyksessä kun välimiesmenettelystä helmik. 4 p:nä 1928 annettu 
laki säätää;

4) Jos vesijohtolaitos syystä tai toisesta joutuu epäkuntoon, niin ettei vettä 
siitä saataisi, sitoudun minä Tulenheimo korjauttamaan vesijohdon niin pian 
kuin mahdollista, mutta kunta ei ole oikeutettu saamaan korvausta siltä 
ajalta jolloin vettä edelläsanotusta syystä ei voida saada;

51 KKA, Vesiosuuskunta, laina-,vuokra- yms. sopim ukset, S iirtosopim us 5.1.1955.
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5) Tämä sitoumus on voimassa kymmenen (10) vuotta ja  jatkuu edelleen, ellei 
sitä jommaltakummalta puolen irti sanota;

6) Tämä sopimus voidaan kiinnittää Petäjikön tilaan Kangasalan pitäjän Tar- 
pilan kylässä;

7) Näitä sopimuksia on tehty kaksi yhdenpitävää kappaletta, joista kumpikin 
sopimuspuoli on saanut yhden. ’’52

Tulenheimon laitoksen suurin asiakas oli 1950-luvulla Kiinteistö Oy Kirkkohaiju. Muita 
vedenostajia olivat laitoksen loppuvaiheessa mm. Kansallis-Osakepankin Kangasalan 
konttori, Kangasalan Yhteiskoulu, talonomistaja Heinänen, opettaja Erkkola, Kirkonky-
län kansakoulu, Vihtori Luodon talo, Eino Ojala, leskirouva Arvonen, leskirouva Ahti - 
nen-Karsikko, Landsröm, Kangasalan seurakunta/hautausmaa, Seurakuntatalo, Nuo-

risoseuraintalo, Puhelinosuuskunta, V. 
Numento, Manttaalikunnantalo, N. 
Tommila, Aino Nieminen, Urpo Kil-
piö, J. Leim uja Veikko Ikonen. Var-
haisempien vaiheiden tarkkaa liittyjä- 
luetteloa ei ole säilynyt. Muutaman 
suuremman vedenkäyttäjän ja Tulen-
heimon eri kohteiden lisäksi vettä joh-
dettiin muutamiin omakotitaloihin jo 
vesijohdon alkuvuosina. Esimerkiksi 
Pihlajan talon pihalle vedettiin vesijoh-
to heti laitoksen perustamisen jälkeen. 
Kaivoa ei harjun rinteellä sijainneelle 
tontille saatu tehdyksi vaan vesi oli ai-
kaisemmin haettu Urkutehtaan ala-
puolella sijainneesta kaivosta. Myös 
kulutusta mitattiin ainakin laitoksen
viimeisinä toimintavuosina, sillä useim-
mille kuluttajille vesi myytiin kuutiotak- 
salla. Ilmeisesti kulutuksen mittaus
aloitettiin 1930-40-luvuilla. Suurkulut-
tajat saivat vettä noin puoleen hintaan 
verrattuna tavallisiin kuluttajiin. Järjes-
telmään kuului myös useita palopos-
teja.53 Voidaankin todeta Tulenheimon 
laitoksen piiriin kuuluneen varsin suu-
ria vedenkuluttajia sekä joitakin talo-
ja. Näin se oli merkittävä tekijä kun-
nan vesihuollon kehityksen kannalta,

Kura 22. Tlienheimö^n\vesilaitoksen ̂ ylävesisäi- ,vaiIf  a ei an“tkaan vettä koko kir- liön säilyneitä rakennelmia. (VL) konkylän alueelle.

52 KKA, rakennuslautakunta ptk 29.5.1935 § 8.
53 KKA, Vesiosuuskunta, laina-,vuokra- yms. sopim ukset, Siirtosopim us 5.1.1955; Rakennuslautakunnan ptk 

17.12.1934; Raitio  1992, s .78-79.
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Vaikka vesijohto saatiinkin, olivat vielä kaukana ajat, jolloin myöhemmät mukavuudet 
keskuslämmitys, vesijohdot ja vesivessa saatiin sisälle taloon. Vasta vuonna 1936 en-
simmäinen talo sai nämä mukavuudet. Kyseessä oli 1890-luvulla rakennettu talo, joka 
myöhemmin toimi Varasto valintana ja eläinvarusteliikkeenä.54

Tulenheimon vesiyhtiö toimi myöhemmän Kirkonkylän vesi-ja viemäriosuuskunnan 
edeltäjänä. Laitoksen omistanut Tulenheimon Kotitarvesaha, jonka omistivat Eva ja 
Pertti Tulenheimo, myi vesiyhtiön uudelle osuuskunnalle 5.1.1955 varsin edullisin, vaik-
kakin osin monimutkaisin ehdoin. Tulenheimon laitoksen kuluttajien ei tarvinnut liittyä 
osuuskuntaan jäseniksi, vaan heille myytiin vettä siirtosopimuksessa määritellyin eri-
tyisehdoin. Eva Tulenheimon, Oy Kangasalan Urkutehdas AB:n ja Tulenheimon Koti- 
tarvikesahan liittymät tehtiin sopimuksen mukaan ilmaiseksi. Sopimuksen mukaan sa-
mat tahot vapautettiin vesi-ja viemärimaksuista vuoden 1984 loppuun asti.55

Tulenheimon vesiyhtiö myytiin näin varsin vaatimattomasta korvauksesta kirkonky-
län vesiosuuskunnalle vuonna 1955. Laitoksen ylävesisäiliö Kirkkoharjun rinteessä pal-
veli pitkälle 1960-luvulle osuuskuntaa, kunnes Kirkkoharjun ylimpään kohtaan näkötor-
nin viereen rakennettiin vesisäiliö.

Ilkon Vesiosuuskunta
Vesiosuuskunta syntyi myös Ukkoon, jossa vesitilanne oli vaikea. Ukossa mäen juurella 
asukkaat yrittivät tehdä kaivoja, mutta huonolla menestyksellä. Jopa 20-metriset kaivot 
jäivät ilman vettä, sillä pohjavesi oli syvällä. Harjulla asuvien tilanne oli myös huono, sillä 
varmaa vedenottopaikkaa ei ollut ja kantomatka kaivoilta oli pitkä. Aina oli olemassa 
vaara, että vesi ei riittäisi. Varsinkin pyykki- ja  saunavesi oli varastoitava montaa päivää 
aikaisemmin. Tilanteen korjaamiseksi alueen asukkaat kokoontuivat pohtimaan asiaa 
kesällä 1953. Kokouksessa päätettiin perustaa vesiosuuskunta, joka rakentaisi vesijoh-
tolaitoksen ja  kunnossapitäisi sitä. Perustava kokous oli 8.11.1953 ja laitoksen nimeksi 
otettiin Ilkon vesiosuuskunta. Osuuskunnalle hyväksyttiin kokouksessa myös säännöt 
sekä laadittiin sopimuskirja. Osuuskuntaan liittyi välittömästi 13 jäsentä. Lääninhallitus 
vahvisti säännöt jo joulukuussa, jolloin tehtiin myös kaupparekisteri-ilmoitus.56

Hanketta vietiin eteenpäin yhteistyössä Vesiteknillisen Insinööritoimisto Vesto Oy:n 
kanssa. Vesto laatikin kenttätutkimusten jälkeen osuuskunnalle suunnitelmat. Vesitutki- 
muksia tehtiin jo syksyllä 1953 alkukokouksen jälkeen. Vedenottopaikan selvittämiseksi 
Vesto teki koeporauksia alueella siten, että maahan kairattiin nelituumainen siiviläputki, 
minkä jälkeen tehtiin koepumppaus. Kenttätutkimus koki kuitenkin takaiskun putken 
tukkeuduttua, joten maanviljelijä Eero Tervaksen kanssa sovittiin kaivopaikan ja maa- 
alueen vuokrasta. Vaikeudet voitettiin ja Maataloushallitus myönsi osuuskunnalle avus-
tusta sekä lainan Kangasalan kunnan tultua takaajaksi. Raha-asioiden järjestyttyä sol-
mittiin urakkasopimus Daavid Mykkäsen kanssa.57

Mykkänen urakoi tarvittavat verkostot sekä Kangasalan kunnan rakennuslautakun-
nan edellyttämät kolme palopostia. Vedenottokaivo tehtiin talkootyönä. Alueen viemäri-
verkosto käsitti 225 mm:n betoniputkista tehdyn 650-metrisen pääviemärin sekä kym-

54 Raitio 1992, s.55. Ks. tarkemmin Raitio s. 55, kyseessä oli kartassa talo nro 172.
55 KKA, Vesiosuuskunta, laina-,vuokra- yms. sopim ukset, S iirtosopim us 5.1.1955.
56 Anonyymi vuonna 1963, KKA, Ilkon vesiosuuskunta.
57 Anonyym i vuonna 1963, KKA, Ilkon vesiosuuskunta.
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menen tarkastuskaivoa. Viemäri jäi kuitenkin käyttämättä, sillä terveydenhoitolauta-
kunta kielsi likaveden johtamisen Vatialan kansakoulun luona virtaavaan avo-ojaan. 
Viemärille löytyi kuitenkin käyttöä, kun alue liitettiin kunnan verkostoon vuosina 1963- 
1964. 58

Vesiosuuskunta paransi oleellisesti asuinoloja ja toimi vuoteen 1966 saakka, kunnes 
se liitettiin kunnan vesilaitokseen. Osuuskunta oli ajautunut taloudellisiin vaikeuksiin ja 
suoritustilaan, joten se päätettiin osuuskuntalain mukaisessa järjestyksessä lakkauttaa 
ja siirtää varoineen ja  velkoineen Kangasalan kunnalle.59

Vesiosuuskuntia on Suomessa toiminut ja  toimii lukuisia. Suomen ensimmäinen vesi-
osuuskunta perustettiin Tampereen kupeeseen Pispalaan jo vuonna 1907, kun maalis-
kuun 11. päivänä yksityisin voimin perustettu laitos vuokrasopimuksineen siirrettiin Pis-
palan Vesijohto-osuuskunnalle. Muutaman vuoden kuluttua osuuskunnan perustamisesta 
tehtiin vähävaraisten asuinolotutkimus, joka ulotettiin myös Pispalan puolelle. Vuonna 
1909 tehdyn tutkimuksen mukaan oli Pispalassa vesijohto 12 keittiössä (suhteessa vä-
hemmän kuin koko tutkitulla alueella) ja 224 asunnolla oli vesijohto ”talossa” eli toden-
näköisesti ”raana” pihalla tai talon seinässä. Kaivo oli pihassa 86 asunnossa.60 Osa

Kuvat 23-24. Tulenhei
mon pääosin maahan 
upotetun ylävesisäiliön 
putkistoja. Siitä vesi ja
eltiin omalla paineellaan 
verkostoon. (VL)

58 Anonyymi vuonna 1963, KKA, Ilkon vesiosuuskunta.
59 KKA, Ilkon Vesiosuuskunta, ptk 5.12.1966.
60 Pihlajam äki s .12-17; Pispalan vesijohtolaitos, s .180-182; Snellm an 1909.
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Kuva 25. Suunnittelija Heikki Hervamaa tutustumassa Tulenheimon vesilaitoksen 
ylävesisäiliön jäljelle jääneisiin rakenteisiin vuonna 2002. (VL)
asunnoista oli muun kaivoveden tms. varassa. Yksityinen käymälä löytyi 123 asunnosta 
(18,6 %) ja yhteiskäymälää käytti huojennukseen 539 asunnon (81,4 %) väki.61 Osuus-
kunnan vesijohtoverkkoon liitettyä pihakaivoa Lauri Viita kuvaa seuraavasti:

“Hän tyhjensi vesisangon pannuun, kattilaan ja  pesuvatiin sekä lähti lisää 
noutamaan. Niemisen pihan laidassa oli uusi, betoninen vesijohtokaivo. Kaa-
revan putken päässä törröttävään koukkuun Joosefiina ripusti ämpärinsä ja  
asteli edelleen, muuten vain. ’’62

Varsin samanlaiset olot olivat myös naapurikuntien puolella, kuten myös Kangasalla 
myöhemmin perustettujen vesiosuuskuntien alueella. Tarve ja olosuhteet määräsivät 
käytännön ratkaisut ja esimerkiksi vedenottopaikat saattoivat poiketa toisistaan paljon-
kin. Suurin ero ensimmäisen ja  suurimman vesiosuuskunnan ja Kangasalan Kirkonky-
län Vesiosuuskunnan välillä oli se, että Pispalan osuuskunta huolehti vain vesijohdoista, 
kun taas Kangasalla viemäröinti oli heti mukana osuuskunnan toiminnassa. Kangasalla 
oli myös pienimuotoisia vedenhankintaan keskittyviä osuuskuntia ja  epävirallisempia 
yhteenliittymiä. Edellä mainittujen lisäksi vesiosuuskunta löytyi Kangasaita ainakin myös 
Puutteenmäestä. Siellä “hirmusyvästä kaivosta”, joka oli suojattu metallikannella, vesi 
johdettiin osuuskunnan taloihin. Kaivo sijaitsi lähellä nykyistä Prisma-markettia (kuva 
26).63

Kangasalan väestö kasvoi melko verkkaisesti 1940-luvulle saakka, mutta sodan jäl-
keen muutti kuntaan yli tuhat Karjalan siirtolaista, ja vuonna 1949 asukasluku ylitti jo 10 
000 rajan. Väestömäärä oli näin yli kaksinkertaistunut 50 vuodessa.64 Väkiluku kasvoi

61 Ainutlaatuinen Pispala, s.23. Vuosisadan vaihteessa siellä oli runsaat 1000 asukasta.
62 Viita, s. 162.
« L ah tin e n  T. 3 .5 .2002.
64 Äikäs, s.8.
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Kuva 26. Vatialan vesihuoltosuunnitelma vuodelta 1963. Ilkon vesiosuuskunnan enti
nen alue liitettiin kunnan verkostoon 1963-1966, jolloin myös osuuskunta lakkautettiin. 
Alueen vesireserviksi valmistui 275 kuutiometrin vesitorni.
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kuitenkin kiihtyvällä tahdilla: vuodesta 1940 vuoteen 1975 tultaessa asukasluku kaksi-ja 
puolikertaistui.65 Tämä nopeutuva väestönkasvu yhdessä 1950-luvun vaikean työllisyys-
tilanteen kanssa aiheutti myös paineita järjestää vesihuoltoa.

Kaivoihin perustuva vedenhankinta ei enää riittänyt taajama-alueilla, sillä toimivan 
viemäröinnin puute saastutti kaivoja ja kaivojen vesi kävi paikoin vähiin. Vuosisadan 
alkuvuosikymmeninä esiintyneet yksittäiset epäkohdat, joita terveydenhoitolautakunta 
pyrki valvomaan ja  poistamaan, olivat paisuneet todelliseksi ongelmaksi. Tilanteen pe-
lättiin pahenevan entisestään väkiluvun kasvaessa, joten asiasta muodostui kunnallis- 
hallinnollinen kysymys, ts. ongelma. Taajama-alueilla ratkaisuksi päätettiin rakentaa 1950- 
luvulla vesi- ja  viemäriverkostot haja-asutusalueiden jäädessä oman toimeliaisuutensa 
varaan. Myös paloturvallisuuden vaatimukset ja  tarpeet kävivät hyvin esille lehtikirjoit-
telusta ratkaisuja etsittäessä ja  rakentaessa. Näin vältyttiin ajautumasta kriisiin. Yhteis-
kunnallisesti kysymys oli merkittävä ja ratkaisua etsittiin läpi poliittisen kentän pääasias-
sa yksimielisesti. Ainoat ongelmat toteuttamisvaiheessa liittyivät yksityisten ihmisten 
taloudellisiin etuihin, kun jotkin maanomistajat eivät tahtoneet luovuttaa tarvittavia maa- 
alueita.66

Kangasalan vesihuollon voimakas kasvun kausi alkoi tultaessa 1900-luvun puolivä-
liin. Kirjassa kuvataan omassa luvussaan, miten vesihuolto oli kehittynyt muualla. Vauhtia 
haetaan kaukaa menneisyydestä, sillä vesihuollon ratkaisut eivät riipu niinkään ajasta 
kuin siitä, mitkä asiat koetaan tärkeiksi ja  mielekkäiksi hoitaa yhteiskunnan toimesta.

Yhteenveto
Yhteenvetona Kangasalan kunnan vesihuollosta 1900-luvun puoliväliin saakka voidaan 
todeta mm. seuraavaa:

• Kunnan vesihuolto perustui vuosisadan alkupuoliskolla vahvasti yksityisiin kaivoi-
hin. Kirkonkylän alueella oli myös yhteenliittymiä.

•  Kaivojen rinnalle suurimmat vedenkuluttajat alkoivat rakentaa omia vaatimatto-
mia vesijohtoja eli protojärjestelmiä.

•  Vesipula innosti asukkaita yhteistyöhön. Näin syntyi vesiosuuskuntia, kaivoyhtiöitä 
jayhteiskaivoja.

• Kunta keskittyi omien laitostensa ja virastojensa vedenhankintaan sekä ylläpiti 
muutamaa yleistä kaivoa ja  käymälää kuntalaisten käyttöön.

• Terveydenhuollon vaatimukset alkoivat 1900-luvun alussa kiristyä ja hygienian 
merkitys alettiin ymmärtää. Kaivojen vedenlaatua valvottiin tarkasti varsinkin kou-
luilla ja  muissa vastaavissa paikoissa. Epäkohdat korjattiin varsin ripeästi.

•  Asiantuntemusta haettiin sekä viranomaisilta että yksityiseltä sektorilta. Vesiana- 
lyyseja teetettiin mm. lähikaupungissa. Myös yksityisiltä yrityksiltä pyydettiin suun-
nitelmia epäkohtien ratkaisemiseksi.

65 A nttila , s .484-485.
66 E rilaisten  epäedullisten ym päristön tilojen luokittelusta tarkem m in ks. M yllyntaus 1994, s. 12-15 ja  laaja 

katastrofikuvaus ratkaisuineen Juuti 2001.
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Petri Juuti ja Tapio Katko

VESIHUOLLON VARHAISIA VAIHEITA 
MEILLÄ JA MUUALLA

Kaivot
Vedenhankinnasta ja viemäröinnistä on säilynyt tietoja samoilta ajoilta kuin varhaisesta 
kaupunkikulttuuristakin. Jo varhaisin tunnettu vakituinen kaupunkimainen asutus Jeriko
-  kahdeksannella ja seitsemännellä vuosituhannella ennen ajanlaskumme alkua (eaa.)
-  sijaitsi lähellä lähteitä ja  muita luonnon vesilähteitä. Ihminen onkin joutunut hankki-
maan vettä koko olemassaolonsa ajan. Pysyviä kaivoja on rakennettu Mesopotamiassa 
jo kuudennella vuosituhannella eaa. Noin 3 000 eaa. Babyloniassa keksittiin vinttikaivo, 
joka oli yli 2 000 vuotta ainoa keino nostaa vettä. Lähi-idästä vinttikaivo levisi Kreikan 
ja Rooman kautta Keski- ja Länsi-Eurooppaan ja lopulta myös Pohjoismaihin ja Suo-
meen.1 Vinttikaivoja löytyi runsaasti myös Kangasaita 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun 
alkupuoliskolla.

Suomessa on löydetty merkkejä kaivoista esihistoriallisilta asuinpaikoilta, kaupunkien 
katujen alta ja linnoista. Hämeen linnaa rakennettaessa 1200-luvun loppupuolella tehtiin

Kuva 27. Huhtijärven risteyksessä 1800-1900-lukujen vaihteessa sijainnut tunnettu vint
tikaivo. (Kangasalan Joulu 1982, s. 15.)
' Toivonen ym., s.42; Katko 1996, s.26.
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ensimmäiseksi 12 metriä syvä kiviverhoiltu kaivo.2 Tämä saastui ja tilalle tehtiin uusi 
kaivo, jonka sijainti ei ole tiedossa. Yleensä kaivon tuli olla päälinnassa joko linnanpihal-
la tai kellarissa, jolloin vihollisen oli vaikea katkaista vedensaantia. Vuoden 1571 tilikirjat 
kertovat uudesta kaivosta, joka rakennettiin ilmeisesti esipihan itäiseen osaan. Vuonna 
1588 linnassa näyttää olleen kaksi kaivoa. Linnassa oli tietysti myös käymälä, joka oli 
luultavimmin sijoitettu kehämuurin kylkeen järven puolelle. Kehämuurin ulkopuolinen 
”himmelhuusi” mainitaan vuoden 1687 inventaariluettelossa.3 Turusta löytyy vesijohto 
1500-luvulta: Juhana Herttua rakennutti kupariputkesta tehdyn vesijohdon nykyiseltä 
Kakolanmäeltä Turun linnaan.4 Myös Tallinnassa vanhimmat kaivot löytyvät linnoituk-
sista, samoin Ruotsissa.5 Tukholmasta ja Kalmarista löytyy mainintoja yhteiskaivoista 
1400-luvulta ja  tiedetään, että niitä oli jo aikaisemminkin. Tukholmassa yhteiskaivoja oli 
ainakin kolme 1400-luvulla.6

Kuivilla seuduilla kaivo on vaikuttanut asutukseen ja  kylänmuodostukseen. Pohjois- 
Virossa ja Saarenmaalla kylä saattoi syntyä runsasvetisen kaivon ympärille jo 1200- 
luvulla. Vepsäläisessä raittiky Iässä kukin kylänosa piti kaivon kunnossa ja uudelle talolle 
annettiin oikeus käyttää kaivoa määrättyjä velvollisuuksia vastaan.7 Turusta on löydetty 
1600-luvulta peräisin oleva puinen vesiränni ja Kaarinan pitäjästä 1640-luvulta peräisin 
oleva neljän talon yhteinen kaivo, jota käytettiin vielä 1800-luvulla. Keski-Pohjanmaalla 
oli tavallista, että neljällä tai viidellä talolla oli ruokavettä varten yhteisesti kunnossa 
pidettävä vinttikaivo sekä lisäksi kullakin talolla oma navettakaivonsa. Näyttää siltä, 
että vinttikaivo on tullut maahamme viimeistään 1600-luvun loppupuolella ja se on ollut 
yleisesti käytössä jo 1700-luvun alusta lähtien.8 Myös Kangasalla on ollut useita vintti-
kaivoja käytössä vielä 1900-luvun ensimmäisillä vuosikymmenillä (kuva 27). Nämä eri-
laiset ämpärijärjestelmät hoitivat hyvin tehtävänsä harvaan asutulla maaseudulla sekä 
harvaan asutuissa pikkukaupungeissa.

Näihin aikoihin ajatus siitä, että vesiasioista huolehtiminen kuuluisi valtiolle tai että 
niiden hoito koituisi yhteiseksi hyväksi, ei ollut yleisesti edes esillä. Poikkeuksiakin kui-
tenkin löytyy: Ruotsissa vuonna 1630 kirjoitti soturi ja  valtiomies Jaakko de la Gardie 
Kustaa II Adolfille: ”En vattenledning i en stad är publicum bonum”. Valtio yleensä 
kuitenkin pysyi Ruotsissakin erossa vedenhankinnasta ja  viemäröinnistä aina 1800-lu- 
vulle asti.9 Johan Pontusson de la Gardie eli Jaakko (1583-1652), kuten suomalaiset 
hänet tunsivat, oli monipuolinen sotilas ja valtiomies, joka harjoitti myös liiketoimintaa ja 
hoiti lukuisia virkoja: hän oli mm. holhoojahallituksen jäsen ja  sotakollegion presidentti. 
Suomalaiset sotilaat kutsuivat johtajaansa Laiska-Jaakoksi, koska tämä ei lähtenyt pois 
Venäjältä: ”Lähtee suvi, lähtee talvi, vaan ei lähde Laiska Jaakko”. Laiska-Jaakko liit-
tyy myös Kangasalan historiaan Vääksyn kartanon kautta.10

2 Kilkki 1973, s. 14.
3 Ailio, s .182 - 183; Kilkki, s .14; Katko 1996, s.27
4 Stenroos & co, s.60.
5 Sinirand, s.7-25; Hörberg, s. 17. Kalmarin vanhassa linnassa on 15,5 metriä syvä, 2,5 m halkaisijaltaan oleva 

kaivo, jossa vettä oli n .60 kuutiom etriä. Kaupungin vesilaitos aloitti to im intansa K alm arissa vuonna 1900.
6 Bjur, s. 15-16
7 Rank, passim ; V irtanen 1923, passim ; Katko 1996, s.27.
8 A pellgren , s .52 ,61; V uorela, s .300; S in isalo  1980, s.4; K atko 1996, s .27; N iiranen, s .155. V inttikaivoa 

seurasivat tuulim oottorit sekä kam pikelalaitteet ja  m yöhem m in käsipum put. T uulim oottorit väistyivät säh- 
köpum pun tie ltä .

9 Bjur, s .15-17.
10 Ks. tarkem m in Vuolle, s .16-19. K angasalan joulu 2001.
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Turussa tiedettiin jo 1600-luvulla juomaveden olevan huonolaatuista, ja  kaupungin 
varakkaimmat porvarit järjestivät vedenhaun neljän kilometrin päässä sijainneista kah-
desta lähteestä. Puisia vesijohtoja rakennettiin Turussa 1700-luvulla.11

Käymälät ovat erityisesti maaseudun oloissa tulleet käyttöön myöhemmin kuin kai-
vot. Joistakin varhaisista esimerkeistä huolimatta yleiseen käyttöön puuseet tai vastaa-
vat tulivat vasta 1800-luvun lopulla. Myöhään illalla tai aikaisin aamulla yllättävää tar-
vetta varten puolestaan levisi tämän vuosisadan talonpoikaistalouksiin potta ja myö-
hemmin puusanko tai kiulu.12

Varhaisia järjestelmiä
Vesihuollon kehitysvaiheet ovat jaettavissa karkeasti kolmeen järjestelmään.13 Oleellis-
ta vertailukohtien etsimisessä ei ole kuitenkaan ajallinen sijoittuminen samaan tarkaste-
lujaksoon, vaan tarkastelukohteen eli vesihuollon taso, jonka voi karkeasti jakaa seuraa-
vasti:

1) Ämpärij ärj estelmät
2) Protoj ärj estelmät
3) Modernit järjestelmät14
Egyptistä on havaintoja kaivoista ja  Mesopotamiasta kivisistä sade vesikouruista jo 

3 000 eaa. Yhdessä Mesopotamian ensimmäisistä ja tunnetuimmista kaupungeista, Urissa, 
arvellaan vuoden 2 000 eaa. tienoilla asuneen noin 360 000 ihmistä. Kaupungissa oli 
sadeveden poistojärjestelmä ja jopa vesivessa löytyi yleisesti yksityiskodeista. Nykyi-
sessä Pakistanissa sijaitsevan Mohenjo-Daron pronssikautisessa kaupungissa on näh-
tävissä jopa satoja muinaisia kaivoja ja  vesijohtoja. Vesijohtoputket olivat poltettua sa-
vea ja niitä tehtiin vakiokokoisina. Yhden putkielementin pituus oli 60 tai 75 cm ja sau-
mat tiivistettiin savella.15 Sindissä Pakistanin eteläosassa sijainnut Mohenjo-Daro oli 
Induksen kulttuurin (n. 2500-1700 eaa.) keskus. Mohenjo-Daro oli hyvin suunniteltu 
tiilikaupunki vesi-ja viemärijärjestelmineen. Sen monissa taloissa oli omat kaivot raken-
nusten sisällä. Nämä olivat poikkileikkaukseltaan tavallisesti pyöreitä, joskus myös ovaalin 
muotoisia, ja  niissä oli kivi- tai tiilipeite lattiatasossa ja tiili vuoraus huomattavan matkaa 
alaspäin. Yhteensä kaivoja oli noin 700ja  lähimmälle kaivolle oli vain 17 metrin matka. 
Kaivojen tiheys on vertaansa vailla vedenhankinnan historiassa. Varsinainen innovaatio 
oli kuitenkin veden varastoiminen ennakkoon sinne, missä tarve oli, eli kaupunkialueelle 
mukavasti ja  helposti saataville lähelle käyttöpaikkaa.16

Noin 400 eaa. nykyisin Turkissa sijaitseva Pergamon oli pieni linnoitus, joka sijaitsi 
150 kilometriä etelään Troijasta. Kolmannella vuosisadalla eaa. siitä tuli Pergamonin 
kuningaskunnan pääkaupunki, jossa oli noin 30 000 asukasta. Roomalaiskaudella, joka 
alkoi noin 133 eaa., kaupungin väkiluku kasvoi noin 160 000 asukkaaseen. Kaupungin 
kehittynyt vesijärjestelmä sai alkunsa, kun 20-kilometrinen vesijohto rakennettiin noin 
197-159 eaa. Johto toi vettä vuorilta sijainneesta lähteestä kaupunkilaisten käyttöön.

"T urpeinen, s .63; Vuorela, s.301; Katko 1996, s.30; Niiranen, s . 155.
12Katko 1996, s .35.
13 L uokittelu P.J.
14Juuti 2001, s.21-25.
15 Jansen 1993, s .13-17; Hendricks, s.7-11; Jansen 1994, passim; Coffey & Reid, s .128; Louekari, s.9; Erävuori, 

s.9; Toivonen & co., s.38-39; Hukkinen; Katko 1996, s.23.
l6Foil & co, s .1-7; Gray, s.939-946; Wijmer, s.12; Jansen 1993, s .17.
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Järjestelmään lisättiin useita päälinjoja, jotka veivät alueella vettä myös muualle. Pää-
johtoja oli kaikkiaan yli 100 kilometriä.17

Nämä kaikki edellä kuvatut varhaisen vaiheen järjestelmät täyttävät protoj ärj estei-
nään ja osin jopa modernin järjestelmän tunnusmerkit. Edellisten rinnalla näissä kaupun-
geissa käytettiin alkeellisempia keinoja täydentämään systeemiä, varsinkin niiden reu-
na-alueilla. Huomattava kuitenkin on, että vaikka järjestelmät olivat teknisesti ja  hallin-
nollisesti moderneja, eivät veden käyttäjät olleet tasavertaisessa asemassa. Modernin 
järjestelmän demokraattisuudesta voidaan puhua vasta huomattavasti myöhemmässä 
vaiheessa.

Jo roomalaisten edeltäjillä, etruskeilla, oli ilmeisesti varsin kehittynyt vesihuolto kau-
pungeissaan. Onkin todennäköistä, että roomalaiset hyödynsivät etruskeilta peräisin olevaa 
tietämystä omissa järjestelmissään. Antiikin ajoilta tunnetaankin parhaiten roomalaisten 
rakentamat gravitaatiovesijohdot eli akveduktit. Vanhimmat niistä on löydetty Urista.18 
Rooman valtakunnan alkaessa murentua akvedukteja oli Rooman kaupungin järjestel-
mässä kaikkiaan 19 kappaletta ja  niiden yhteispituus oli yli 600 km. Vesi johdettiin ak-
vedukteja pitkin kaupunkeihin, joissa se jaettiin lyijyputkista tehdyllä verkostolla. Ver-
kostoihin oli liitetty myös varastosäiliöitä. Yksityiset vedenkäyttäjät maksoivat veroa 
putkiensa läpimitan mukaan.19

Rooman akveduktien yhteispituus vastaa esim. Kangasalan lähinaapurin Tampereen 
kaupungin vesijohtoverkon pituutta 1980-luvun loppupuolella. Kulutus Roomassa oli 
huomattavasti suurempi. Vuoden 100 tienoilla Rooman akveduktit toivat vettä 0,7 mil-
joonaa kuutiometriä vuorokaudessa eli vuodessa vettä tuli kaupunkiin noin 250 miljoo-
naa kuutiometriä.20 Karkeasti voidaan sanoa, että Tampereen vedenkulutuksen ollessa 
suurimmillaan juuri ennen öljykriisiä vuonna 1972 Tampere kulutti vettä vuodessa sa-
man verran kuin Rooma kuukaudessa. On kuitenkin huomattava, että Roomassa ve-
destä merkittävä osa meni muuhun kuin asukkaiden käyttöön ja mahdollisesti suurikin 
osa kului vuotoihin. Bruun arvioi, että vuoden 100 vaiheilla Rooman asukkaat saivat 
keskimäärin 67 litraa vettä päivässä. Kangasalan kunnan vesilaitoksen vesijohtojen 
yhteispituus oli juhlavuonna 2002 yhteensä 185 km eli noin kolmannes antiikin Roomas-
ta ja vedenotto Kangasalla oli 3300 m3 vuorokaudessa eli vettä virtasi vuodessa saman 
verran kuin Roomassa parissa päivässä.

Roomalaisten järjestelmien laadusta kertoo paljon se, että vielä vuonna 2001 Espan-
jan Segoviassa on käytössä osa roomalaisten noin vuonna 100 eaa. rakentamasta ak- 
veduktista.21 Roomassa on edelleen käytössä antiikin ajalta peräisin olevia maanalaisia 
suuria vesisäiliöitä.22 Rooman järjestelmä oli luonteeltaan pääosin moderni ja  saavutti 
ennennäkemättömän laajuuden. Siinä oli myös joitakin protojärjestelmän piirteitä. De-
mokraattisuudesta Roomassa ei ollut tietoakaan veden suhteen. Viemäröinnin suhteen 
asiat olivat huomattavasti huonommin.

Rooman valtakunnan luhistuttua järjestetty vesihuolto unohtui pitkäksi aikaa. Keski-
aikaisissa kaupungeissa vedenhankinta perustui kaivoihin, joista osa sijaitsi kaupunkien

17 H endricks, s.21-23; W ijm er, s .18-19.
18 Orrje & co, s.277.
19 H endricks, s .26; E rävuori, s. 9; K atko 1996, s .24; Toivonen ym ., s .39; A ntila , s .8-10. O npa es ite tty

epäilyksiä, että juuri lyijyjohtojen käyttö olisi ollut yksi keskeinen syy koko valtakunnan rappeutum iseen.
N äm ä on kuitenkin kum ottu, ks. esim. Vuorinen 1994, s.9-22 tai Bruun, s. 127-130.

20 Perustutkim us Room an vesihuollosta ks. esim. Bruun.
21 Hörberg, s.l6 ;W ijm er, s .20.
22 A sola 1999, s.39.
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ulkopuolella. Myös linnoissa ja linnakkeissa oli yleensä kaivo. Tuolta ajalta tunnetaan 
myös yksityinen vedenmyynti, jossa vedenmyyjä vei aasikärryillä vettä asiakkaiden oville 
saakka.23 Samanlaista tekniikkaa käytetään 2000-luvun alussa hyvin paljon kehitysmai-
den kaupunkien slummeissa. Yksittäisiä vesijohtohankkeita tosin löytyy keskiajaitakin. 
Esimerkiksi 1200-luvulla munkit rakensivat Pariisiin maanalaisen akveduktin. Lontoon 
tiettävästi ensimmäinen vesijohto rakennettiin lyijystä 1250-luvulla.24 Antiikin ajoilta on 
peräisin myös varhainen palonsuojelu, esimerkiksi paloruisku keksittiin 250 eaa. Alek-
sandriassa Egyptissä.25

Viemäröintitekniikka ei kuitenkaan alkanut Roomasta, sillä holvattuja viemäreitä on löy-
detty jo Ninivestä ja Babylonista seitsemänneltä vuosisadalta eaa. ja eräissä sivilisaati-
oissa noin 2500 eaa. salaojitus- ja viemäröintij ärj estelmät olivat yleisiä yksityisissäkin 
kodeissa. Voidaan jopa väittää viemäröintitekniikan huonontuneen em. ajoista aina 1800- 
luvun puoleenväliin asti.26

Mesopotamialaiset Assyrian ja  Babylonian imperiumit sekä niiden edeltäjät Sumerin 
ja  Akkadin valtiot olivat myös kunnallistekniikaltaan edistyneitä. Esimerkiksi Eshnun- 
nan kaupungista 50 kilometriä nykyisestä Bagdadista koilliseen on paljastunut tiilivie- 
märeitä, jotka ovat yhteydessä vedellä huuhdeltuihin käymälöihin. Eshnunna on ajoitet-
tu karkeasti noin vuoteen 2500 eaa. Vanhimmat löydöt käymälöistä ovat Babyloniasta 
noin 2 000 eaa. sekä Kreetalta jopa hieman tätä aikaisemmin ja Egyptistä noin 1400 
eaa. Käymälät toimivat vesihuuhtelulla.27

Lähes jokaisessa Mohenjo-Daron talossa oli kylpyhuone, joka oli sijoitettu kadun 
puolelle, jotta jätevesi voitiin helposti poistaa katu viemäreihin. Myös käymälät oli sa-
masta syystä sijoitettu kadun puolelle. Pesupaikat sijaitsivat heti käymälöiden vieressä. 
Jos kylpyhuoneet ja käymälät olivat ylemmissä kerroksissa, ne tyhjennettiin seiniin ra-
kennettuja pystysuoria terrakottaputkia pitkin. Talojen seiniin oli myös rakennettu ros- 
kakuilut. Niiden juurelle oli joskus asennettu katutasoon pöntöt, jotka voitiin helposti 
puhdistaa. Siellä täällä oli myös julkisia roskapönttöjä. Kylpy- ja  keittiövedet sekä käy-
mälöiden jätevedet ja  sadevesi eivät tavallisesti päässeet suoraan katuviemäreihin, vaan 
kulkivat sinne tiilellä vuorattujen kuoppien kautta, joissa oli 3/4 korkeudella pohjasta 
poistoaukot katuviemäreihin. Näitä kuoppia puhdistettiin ajoittain kuten myös saostus-
kaivoja viemäreiden varrella. Kuoppia voidaan pitää septic-tankkien ja hiekan erotus- 
kaivojen edeltäjinä. Niiden ylläpito viittaa ensimmäisten puhtaanapitotyöntekijöiden tar-
peeseen. Jokaisella kadulla ja kujalla oli yksi tai kaksi viemäriä, joissa oli tiili- tai kivikan- 
net, jotka voitiin nostaa tukosten poistamiseksi. Viemärit olivat 18-24 tuumaa katutason 
alapuolella. Niiden korkeus oli 12-24 tuumaa ja  leveys 9-18 tuumaa.28 Kokonaisuudes-
saan Mohenjo-Daron rauniot antavat kuvan yhteisöstä, jossa sekä henkilökohtaisesta 
että yhteisön puhtaudesta huolehdittiin tehokkaasti ja jossa vesivarannot oli riittävästi 
turvattu pilaantumiselta.29

23 Ponting, s .349.
24 Ekman, s. 13-14
25 Esim. Juuti 1993, s.37-38.
26 Foil & co, s. 1-7.
27 Gray, s.939-946; Katko 1996, s.23.
28 Foil & co, s .1-7; Gray, s.939-946; Jensen 1993, s .16-17.
29 Foil & co, s .1-7; Gray, s.939-946; Wijmer, s .12; Jansen 1993, s .17.
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Roomaan ryhdyttiin rakentamaan jo 500 eaa. viemäreitä, joilla kuivatettiin kaupungin 
alueella sijainnut laaja suoalue. Työn aloitti vuonna 534 eaa. etruskikuningas Tarquinius 
Superbus ja  päätarkoitus tällöin oli kuivattaa soinen alue, josta myöhemmin tuli Forum 
Romanum. Rooman nk. viemärit, joista Cloaca Maxima on tunnetuin, olivat siis alun 
perin sadeveden ja  pohjaveden poiskuljetusta varten. Niitä ei aluksi suunniteltu viemä-
reiksi, sillä niistä ei ollut yhteyksiä taloihin eikä jätteitä ollut tarkoitus kaataa niihin suo-
raan. Ulosteet ja muut jätteet heitettiin kadulle, josta ne huuhdottiin viemäreihin katujen 
siivouksen yhteydessä. Pienet viemärit johtivat suureen kivistä muurattuun Cloaca Ma- 
ximaan, joka oli neljä metriä leveä ja viisi korkea ja joka on osin yhä käytössä.30 Roo-
man jätevesij ärj estelmä ei kuitenkaan ollut yhtä hienostunut kuin minolainen järjestelmä 
eikä edes yhtä viimeistelty kuin Rooman vesijohtojärjestelmä.31

Julkisen terveydenhoidon tarpeita ei tiedostettu ja pakollista viemäröintiä olisi pidetty 
yksilön oikeuksien loukkauksena. Myös sadevedet virtasivat omalla painollaan. Yhä 
käyttökelpoinen Arkhimedeen ruuvi, joka oli keksitty noin 220 eaa., kuitenkin tunnettiin, 
sitä esitteli jo aikaisemmin mainittu Vitruvius.32 Viemäreillä kuivattiin myös Suomen 
kaupunkeja yli 2300 vuotta Tarquinius Superbuksen jälkeen. Esim. Tampere kärsi vesi- 
peräisestä maasta 1800-luvun loppupuoliskolla ja viemärit ratkaisivat tämän ongelman.33

Roomalaisten järjestelmien ongelmana oli se, että vaikka hyvän veden ja  huonon 
veden välinen ero sekä viemäröinnin tarve tajuttiin, niin silti huomiota kiinnitettiin lähin-
nä vesijohtoihin, ei niinkään viemäreihin, käymälöihin ja  hygieniaan. Puutteellisen hygie-
nian ja saastuneen veden välityksellä levinneiden tautien takia lapsikuolleisuus olikin 
korkea. Yleinen terveydentila ei ilmeisesti voinut olla kovin hyvä. Köyhien ja rikkaiden 
välinen kuilu oli suuri. Köyhät olivat yleisten käymälöiden ja  vesipostien varassa ja he 
asuivat laaksoissa, joissa viemäröinnin ongelmat kasautuivat. Rikkaat saivat hyvälaa-
tuista vettä ja  asuivat kukkuloilla.34 On kuitenkin syytä pitää mielessä, että ao. järjestel-
mät olivat aikansa parhaat ja  kuvastivat yhteiskunnan rakennetta ja valtasuhteita.

Järjestetty vesihuolto unholaan
Euroopassa järjestetty vesihuolto unohtui pitkäksi aikaa Rooman valtakunnan sorrut-
tua. Rooman perintö siirtyi Bysanttiin ja muslimimaailmaan. Muitakin poikkeuksia löy-
tyy. Keskiaikaisissa kaupungeissa toimivan viemäröinnin puute lisäsi kulkutautien vai-
kutuksia. Viemäröinti taantui ja vasta 1800-luvun puolivälissä tiede ja insinööritaito koh- 
tasivat julkisen terveydenhuollon tarpeet ja nykyaikaiset jätevedenkuljetus-ja hallinta- 
menetelmät alkoivat kehittyä.35

Ennen mahtavan Rooman miljoonakaupungin väkiluku romahti 500-luvulla noin 30 000 
asukkaaseen. Myös muualla tilanne oli surkea: Berliinissä jätteet kasaantuivat Pyhän 
Pietarin kirkon eteen, kunnes vuoden 1671 laki vaati jokaista kaupunkiin tulevaa maa-
laista viemään lastin mukanaan lähtiessään pois kaupungista. Harvat saatavilla olevat

30 Hendricks, M iddle Ages Water System , s. 1-2; Katko 1996, s.39.
31 Hendricks, s .13; Foil & co, s .1-7; Gray, s.939-946.
32 Foil & co, s .1-7; Gray, s.939-946; Hendricks, s .4 1. Arkhimedeen ruuveja käytetään mm. Tampereen vesilai-

toksella vuosituhannen vaihteessa Lielahden jätevedenpuhdistam ossa. Vesilaitos jopa  pystytti yhden käytös-
tä poistetun ruuvin em. laitoksen pihalle juhlistam aan 100-vuotisjuhlaansa vuonna 1998.

33 Juuti & Katko, s .23-27.
34 Vuorinen 1995, s.41-49; Vuorinen 1997, s.81-87.
35 Hendricks, M iddle Ages Water System, s. 1-2; Katko 1996, s.39.
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tiedot saviputkien käytöstä keskiajalla paljastavat, että niitä käytettiin pääasiassa pai- 
kallisaatelin ja suurten maanomistajien linnojen viemäröintiin. Likakaivoja muurattiin 
jopa asuinhuoneiden alapuolelle. Pyhän Saksalaisroomalaisen keisarikunnan keisarin 
koollekutsumassa kokouksessa vuonna 1183 pääsalin lattia petti ja  aateliset ja ritarit 
tippuivat likakaivoon, jonne monet myös kuolivat. Itse keisarikin pelastui hädin tuskin.36

Ulosteiden poisto keskiajan Englannissa oli ongelmallista. Lordit linnoissaan käyttivät 
useita eri menetelmiä: jos vallihaudassa oli virtaava vesi, rakennettiin käymälöitä joskus 
olkakivien päälle ulkoseinään niin, että ulosteet putosivat vapaasti vallihautaan. Talvella 
järjestely oli kylmä ja vetoinen ja ulkoseinä oli saastainen. Toisin paikoin seiniin tai eril-
lisiin torneihin rakennettiin luiskia.37 Tällaiset järjestelyt olivat tyypillisiä myös Suomen 
linnoissa,38 joista tiedetään, että mm. kuninkaallisten vierailua tai suurempia juhlia jär-
jestettäessä seinät kalkittiin tai muutoin puhdistettiin.

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

Vesi: uskomuksia ja myyttejä
Veteen, yhteen neljästä antiikin Kreikassa esitetystä maailmankaikkeuden perusele-
mentistä, liittyy suuri määrä erilaisia uskomuksia. Useilla kansoilla on perinteisiä usko-
muksia, joissa vedellä on erityisasema. Vesi-emolta on maassamme aikanaan rukoiltu 
hedelmöittävää sadetta, pienokaisia, vesilintuja ja kaloja, Ahdilta ahvenia jne. Kaivoa ja 
lähdettä on pidetty elävänä olentona, jonka haltijan uskottiin säikähtävän melusta tai 
ärtyvän, jos sitä liattiin tai häpäistiin. Tämä saattoi tapahtua esimerkiksi, jos vettä otet-
tiin sangolla, jossa oli pesty astioita. Veteen on liitetty myös terveyttä ja virkeyttä anta-
vaa voimaa. Tämä voima saatiin, kun vettä otettiin ensimmäisenä varhain aamulla en-
nen auringon nousua. On myös ollut uskomuksia, että järvi tai lähde voi muuttaa paik-
kaa.39 Myös aamukasteeseen ja löylyveteen on liitetty erilaisia arvoja ja parantavia 
vaikutuksia. Syylien, näärännäppyjen ja silmäsairauksien uskottiin poistuvan em. vesillä 
valelemalla.40 Kangasalla olevan terveyslähteen parantavaan voimaan uskottiin 1700- 
luvun lopulla laajalti41

Järvien, jokien tai lähteiden vedenhaltiaa pidettiin yliluonnollisena olentona, joka eli 
vedenpinnan alla. Veden emä esiintyy suomalaisissa kertomuksissa alastomana naise-
na, joka nousi varhain aamulla tai illansuussa pesemään itseään ja kampaamaan hiuksi-
aan. Vetehinen esiintyi varsinkin Karjalassa luonnonhaltiana, joka antoi kaloja, mutta 
joka myös vei mukanaan hevosia, jos niitä uitettiin vetehisen järvessä tai joessa. Poh-
joismainen lainasana on näkki, jonka uskottiin vaanineen uimareita ja  lapsia järvissä, 
kaivoissa ja lähteissä. Myös sammakoilla on uskottu olevan veden laatua parantavia 
voimia.42 Erityisesti lapsia varoiteltiin kurkkimasta kaivoihin, sillä silloin kaivo-ukko tai

36 Hendricks, Middle Ages W ater System, s. 1-2; Foil & co, s. 1-7; Gray, s.939-946.
37 Gray, s.939-946.
38 Esim. Katko 1996, s.33.
39 Katko 1996, s.36.
40 Juuti 2001, s.34.
41 Kangasalan historia 1, s.442.
42 Sarmela, s. 165, 259; Katko 1996, s.36.
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Näkki saattoi viedä mennessään.43
Osin nämä ämpärijärjestelmään liittyvät uskomukset palvelivat hyvää tarkoitusta, 

vaikka kyseinen uskomus olikin osin virheellinen. Uskomukset opettivat osaltaan kunni-
oittamaan puhdasta vettä sekä turvallista käyttäytymistä. Myös Kangasalla uskottiin 
kaivonkatsojiin, jotka paikansivat ns. vesisuonia ja löysivät hyvän kaivonpaikan käyttä-
mällä pajun vitsaa tai myöhemmin lankaan kiinnitettyä sormusta.44 Vuosina 1949-50 teh-
dyissä tutkimuksissa todettiin kuitenkin, että parhaimmatkin kaivonkatsoj at tekivät ”ve- 
sisuonista” keskenään ristiriitaisia karttoja, kun heidän silmänsä suljettiin.45

Turussa oli 1600-luvun loppupuolella käytössä Kupittaan “terveyslähde” ja  myöhem-
min 1700-luvun puolivälissä tunnetaan myös Kangasalla oma terveyslähteensä, josta 
tuli yksi Suomen varhaisempia turistikohteita. Tästä lähteestä tarkemmin omassa lu-
vussaan. Vuonna 1729 Turun Akatemiassa H. D. Spöring esitti väitöskirjansa Vedestä, 
joka perustui fysikaalisiin kokeisiin.46 Kuitenkin vasta 1800-luvun puolivälistä alkaen 
tietoa veden ominaisuuksista ja  lääketieteen läpimurroista alkoi tulla suomalaisten am-
mattilaisten keskuuteen laajemmassa määrin. Kesti kuitenkin pitkään ennen kuin tieto 
levisi kansan keskuuteen. Esimerkiksi kätilöt ja lääkärit tekivät töitä hygienian alkeiden 
opettamiseksi. Lääkäreitä oli kuitenkin pitkään niin vähän, että valistustehtävä jäi pitkäl-
ti muiden tehtäväksi. Vuonna 1840 lääkäreitä oli 72, vuonna 1870 noin 120 (asukkaita 
1,77 milj.), 1880 noin 160, 1900 n. 360 (asukkaita 2,66 milj.), 1910 n. 520 ja  1920 jo n. 
660 lääkäriä. Valistusta antoi myös Terveydenhoitolehti, jonka palstoilla lääkärit vas-
tasivat kansalaisten kysymyksiin. Lehti alkoi ilmestyä vuonna 1889 toimittajanaan lää-
käri K. Relander. Se sisälsi myös monenlaista valistusmateriaalia hygieniasta. Myös 
uudet talouskoulut valistivat perheenemäntiä.47 Näihin aikoihin hygieenistä tietämystä 
alkoi levitä myös tamperelaisten lehtien välityksellä. Uskomukset alkoivat hitaasti kor-
vautua tiedolla, jolloin uudistusten toteutus helpottui.

Suomessa on pitkään uskottu myös vesisuoniin, vaikka nykytietämyksen mukaan 
pohjavesi esiintyy pikemminkin laajoina laattamaisina muodostumina. Vesisuoni on kan-
sanomainen nimitys, joka pohjautuu uskomukseen siitä, että pohjavesi esiintyisi maassa 
suonimaisina verkostoina.48 Myös Kangasalla tunnetaan vielä lähivuosilta useita kai-
vonkatsoj ia, joiden menestys toimessaan oli vaihteleva.49 Erilaiset uskomukset ja ämpä- 
rijärjestelmä eivät ole täysin syrjäytyneet käytöstä vielä 2000-luvun alussakaan, vaikka 
yli 90 prosenttia suomalaisista nauttiikin vesilaitosten tarjoamaa vettä. Kangasalla kun-
nan vesilaitos tuotti vesilaitoksen juhlavuonna 2002 palveluja noin 19 000 henkilölle, joka 
on neljä viidesosaa Kangasalan kunnan asukasmäärästä.

Suomen kaupunkien väestö käytti maaseudun tapaan vielä 1900-luvulle asti pääosin 
kaivovettä. Veden kanto oli naisten ja lasten työtä niin maaseudulla kuin kaupungissa-
kin. Kaupunkien nopean väestönkasvun vuoksi kaivoja jouduttiin tekemään myös alu-
eille, joissa maapohja ei varastoinut riittävästi vettä. Kuivina kesinä tai talvina vesi ehtyi 
kaivoissa. Vesipula oli yleinen ilmiö Suomen kaupunkien historiassa ja myös maaseu-

43 Juuti 2001, s. 34.
44 U seita haastatte lu tie to ja  vuodelta 2002.
45 K atko 1988, s .20-21.
46 Kuusisto & Seppänen, s .11-15; Paulaharju, s .178-181; Katko 1996, s.32; Jussila, s.26.
47 H alm esvirta, s.7-8, 301; Lepistö, s .165-166. V. 1828 p iirilääkäreitä oli 24, 1857 50, 1883 53. Konrad 

Relander, vuodesta 1906 R eijovaara, 1853-1936.
48 Berninger, Tapio & W illam o, s. 153.
49 N ikkanen, R .2 .5 .2002.
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dulla ilmiötä esiintyi -  tosin pienemmässä mittakaavassa, mutta yksilön kannalta aivan 
yhtä traagisena. Esim. vesihuoltomies Huugo Lumme joutui muuttamaan Kangasalan 
Asemalta veden loputtua 1970-luvun alussa metsätraktorin rikottua lähteeseen tehdyn 
kaivon.50

Kaivoveden vähentyessä tai pilaantuessa maamme kaupunkien oli ryhdyttävä järjes-
tämään vesihuoltoa aiempaa tehokkaammin ja  ämpärijärjestelmän tilalle oli keksittävä 
jotain muuta: ensimmäiset vesilaitokset perustettiin 1800-luvun lopulla, jolloin ryhdyttiin 
johtamaan vettä lähivesistöistä tai harjumuodostelmista. Kuivina kausina vesilaitokset-
kaan eivät kyenneet aina turvaamaan kaupunkien veden saantia. Vastaava tilanne oli 
vuonna 2002 monessa kehitysmaassa ja jopa joissakin Euroopan maissa. Paikoin oli 
maahan upotettu tynnyreitä, joiden pohjassa olevista reisistä jätevedet imeytyivät maa-
han ja myös kaivoihin. Vuonna 1880 perustettiin Raumalle terveydenhoitolautakunta ja 
vuonna 1891 nimitettiin ensimmäinen terveyspoliisi. Säännöllisistä tarkastuksista huoli-
matta esiintyi runsaasti laiminlyöntejä.

Hämeenlinnassa oli 1800-ja 1900-lukujen vaihteessa ongelmana kaivojen sijainti; ne 
saattoivat olla vain 3,5-5 metrin etäisyydellä karjan lantasäiliöstä. Koska karjanhoito oli 
yleistä ja  puhtaanapito heikkoa, muodostui tilanteesta vaikea, kun talousvesi alkoi saas-
tua.51 Hieman vastaava tapaus sattui Kangasalla kun piirilääkäri vastusti meijeriosa- 
keyhtiön virtsan johtamista järveen ja vaati kahden virtsakaivon rakentamista 1910- 
luvulla.52 Kangasalan Osuusmeijeri rakennettiin Herttualaan vuonna 1905 ja  toiminta 
osuuskuntana päättyi vuonna 1911, jonka jälkeen toiminta jatkui osakeyhtiönä 1910- 
luvun loppuun.53 Näihin aikoihin asenteet yleistä hygieniaa kohtaan alkoivat muuttua. 
Myös Ukkijärven veden laatua tutkittiin 1920-luvun puolivälissä kun Tulenheimon vesi-
laitos aloitti toimintansa. Tampereen elintarpeiden tarkastusaseman asiantuntija totesi 
veden käyttökelpoiseksi.54

Käymälät ovat erityisesti maaseudun oloissa tulleet käyttöön myöhemmin kuin kai-
vot. Varhaisista esimerkeistä huolimatta yleiseen käyttöön puuseet tai vastaavat tulivat 
maassamme vasta 1800-luvun lopulla. Myöhään illalla tai aikaisin aamulla yllättävää 
tarvetta varten puolestaan levisi tämän vuosisadan talonpoikaistalouksiin potta ja myö-
hemmin puusanko tai kiulu.55

Kaupunkien asemakaavakartoissa oli merkitty kaivot toreille ja muutamien katujen 
risteyksiin. Länsirannikon kaupungeissa näitä kaivoja on vieläkin nähtävillä. Myöhem-
min niitä on saatettu käyttää verkostoon liittyneinä vesiposteina. Suomalaisten kaupun-
kien katunimistö kuvaa kaivojen ja  lähteiden merkitystä. Lähes joka kaupungissa on 
joku veteen ja  vesihuoltoon liittyvä kadunnimi.56 Kaupungeissa kerättiin myös sadevet-
tä, jota käytettiin erilaisiin tarkoituksiin, mm. kastelu-, pesu- ja sammutusvedeksi, ei 
kuitenkaan yleensä juomavedeksi.

Viemäröinnin kehitys eteni hitaasti maailmalla. Viemärit saatettiin asettaa vielä 1800- 
luvun alkupuolella esimerkiksi Yhdysvalloissa vaakatasoon ja  ajoittain jopa vastamä-
keen. Myöskään suhdetta viemärin koon ja virtausnopeuden välillä ei välttämättä tajut-

50 Lum m e, H. 24.4.2002
51 Laakkonen 20. 2. 1999, HeSa; Vuorela, T., 23.1.1999 HeSa; Katko 1996, s.30-31; M anner 1910. s. 5.
52 A nttila, s.44.
53 Raitio 1992, s.60.
54 A nttila, s.44.
55 K atko 1996, s .35
56 Katko 1996, s.31.
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tu. Suuret viemärit saatettiin johtaa halkaisijaltaan pienempiin. Julkisen terveydenhuol-
lon tarpeet kuitenkin pakottivat kehittämään viemäröintijärjestelmää. Lontoossa ensim-
mäiset runkovesijohdot tehtiin kairatuista puuputkista ja jakelujohdot lyijystä. Vuonna 
1820 joitakin puujohtoja korvattiin valurautaputkilla ja ensimmäinen yhdyskuntaa palve-
leva vesilaitos rakennettiin vuonna 1830. Vastaavasti Yhdysvaltain ensimmäinen kun-
nallinen vesijohto rakennettiin puuputkista ja puusäiliöistä jo vuonna 1754. Ensimmäinen 
laajempi valurautainen vesijohtoverkosto valmistui sinne vuonna 1818.57 Puuputkia käy-
tettiin myös Suomessa -  etenkin maaseudun vesiyhtymissä -  varsin pitkään.58

Englannissa 1842 “PoorLaw Commissioneerit” neuvoivat, ettei jätevesiä tyhjennet-
täisi suoraan jokiin, joista otettiin juomavesi. Kaupunkien terveyskomission vuonna 1842 
julkaistu raportti ”The Sanitary Condition of the Labouring Population of Great Britain” 
paljasti niin ällistyttävän määrän maatuvaa jätettä ja orgaanista materiaalia kaikkialla 
Englannin kaupungeissa, että se nostatti voimakkaan liikkeen olojen parantamiseksi. 
Liikkeen johtohahmo oli kyseisen raportin kirjoittaja asianajaja E. Chadwick (1800- 
1867).59

L. Pasteur todisti 1800-luvun puolivälissä, että bakteerit saattavat olla taudinaiheut-
tajia. Viemäröinnin merkitys nousi näin uuteen arvoon. Kaupungit aloittivat asteittain 
laajoja viemäröintiprojekteja. Talojen liittäminen viemäreihin tehtiin pakolliseksi Ham-
purissa 1843 ja  Lontoossa 1847. Vielä tämän jälkeenkin Lontoossa jätteet siirrettiin 
taloista Thames-jokeen. Vuoden 1855 kolera -  epidemian jälkeen joen saastuttaminen 
kiellettiin. Mutta kolerasta huolimatta vielä jonkin aikaa kiinnitettiin enemmän huomiota 
teollisuuden ja  maanviljelyn tarvitseman veden saastumiseen kuin terveysuhkiin.60

Lontoo kärsi vielä kahdesta kolera-epidemiasta vuosina 1866 ja  1872. Samanlaiset 
olot vallitsivat yleisesti Euroopassa ja  Amerikassa. Sir J. Harrington oli jo vuonna 1596 
keksinyt huuhteluvessan. Sitä alettiin käyttää yleisesti vasta 300 vuotta myöhemmin, 
kun T. Crapper kehitti huuhtelua ”läpättömällä vesijätteen estäjällä”.6’

Lontoo sai ensimmäisen hidassuodattimen vuonna 1829. Tämän menetelmän oli kek-
sinyt J. Gibbin Paisleyssä vuonna 1804 ja  ensimmäisenä se otettiin käyttöön Green- 
ockissa Skotlannissa. Tässä myös “englantilaiseksi systeemiksi” kutsutussa menetel-
mässä oli ajatuksena varastoida raakavettä 12-24 tuntia vesisäiliöissä, minkä jälkeen 
vesi johdettiin hiekkakerroksen läpi ennen johtamista jakeluverkkoon. Tulokset olivat 
niin hyviä, että menetelmä levisi ympäri maailman. Hidassuodatuksessa päätarkoitus oli 
vähentää veden sameutta varsinkin teollisuuden prosessien tarkoituksiin. Suodatuksen 
terveysvaikutuksista tiedettiin vasta vähän.62 Suomen ensimmäinen vesilaitos tuli Hel-
sinkiin vuonna 1876.

Yhdysvalloissa ei ennen 1850-lukua ollut likaviemäreitä ja  vasta 1880-luvulla useim-

57 A rm strong, s .217-218.
58 K atko 1996, s .240.
59 Foil & co, s .1-7; Gray, s.939-946; Ekman, s .16; Asola 1999, s.40; Katko 1996, s.39. Esim. Hollannista ks. 

W ijm er, s .61, 66-69.
60 Foil & co, s. 1-7; Gray, s.939-946. Louis Pasteur (1822-95), ransk. kem isti ja  m ikrobiologi osoitti, että 

optisesti aktiiv isia  o rgaanisia yhd isteitä syntyy vain eliöissä, ja  päätteli tästä  käym isen ja  m ätänem isen 
joh tuvan  p ieneliö istä. Täm än hän todisti kokein ja  osoitti m yös, että m ikrobeja ei synny itsestään. Pas- 
teurin työllä oli suuri käytännön m erkitys; hänen johdollaan toteutettiin mm. ensim m äiset vesikauhuroko- 
tukset. Häntä on m yöhem m in nim itetty sekä m ikrobiologian että im m unologian isäksi.

61 Foil & co, s. 1-7; Gray, s.939-946. Tarkemmin wc:n vaiheista esim. W ijmer, s.60. Thomas Crapper syntyi 
todennäköisesti syyskuussa 1836 ja  kuoli 1910. Lisää Crapperista ks. Plumbing & M echanical 1993. Ensim-
m äisen varsinaisen vesikäym älän rakentajaksi v. 1786 nimetään usein engl. Joseph Bramah.

62 M elosi, s .26-27.
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mat kaupungit rakensivat viemärijärjestelmänsä. Nämä olivat protojärjestelmiä ja ne oli 
tehty pääasiassa sadeveden poistamista varten. Joissakin kaupungeissa asukkaita kiel-
lettiin panemasta jätteitä niihin.63

Järjestelmä, jossa vesi kannettiin kaivoista tai otettiin lähivesistöistä astioilla ja jätteet 
koottiin eri menetelmillä tai kaadettiin lähivesistöihin tai maa-alueille asutuksen lähelle, 
toimi vain, kun asukkaita oli vähän ja harvassa. Tämä ämpärijärjestelmä ei riittänyt 
kasvavien kaupunkien tarkoituksiin ja varsinkin tulipalojen ja epidemioiden pelko edisti 
muutosta. Järjestelmä ei toiminut enää, kun asukasmäärä ja -  tiheys kasvoivat, veden-
ottopaikat saastuivat ja tulipalojen uhan torjunta kävi mahdottomaksi ämpärien avulla. 
Yhdysvalloissa ensimmäinen ongelmaan tarttunut kaupunki oli Philadelphia, joka aloitti 
johtaa vettä kauempaa Schuylkill-joesta, jonne ensimmäinen pumppaamo valmistui jo 
1799. Vuonna 1802 perustettiin vesilaitos, Fairmount Water Works. Philadelphiassa 
vesilaitosta markkinoitiin kaupunkilaisille tarjoamalla useiden vuosien ajan ilmaista vet-
tä, mutta epidemioista huolimatta monet eivät halunneet vaihtaa ”kylmää kaivovettään 
haaleaan jokiveteen”. Samanlaisia kommentteja kuultiin myöhemmin Suomessa vesi-
laitosten aloittaessa toimintaansa. Uutta teknologiaa myös vierastettiin helposti. New 
Yorkissa voimakas kasvu sai vanhat kaupungin huoltomekanismit 1800-luvun ensim-
mäisellä kolmanneksella kykyjensä äärirajoille ja toisella kolmanneksella ajauduttiin täyteen 
kaaokseen. Tarvittiin perusteellista uudistusta ja  sen keinoiksi nousivat kunnalliset vesi-
johto- ja viemäriverkostot.64

Jo muinaisissa Babylonian ja Kreetan kulttuureissa käytettiin erillisiä viemäreitä ko-
tien jätevesien poistamiseksi. Asianajaja E. Chadwick ajoi voimakkaasti samaa periaa-
tetta Englannissa noin neljä tuhatta vuotta myöhemmin vuonna 1842. Taustalla oli huo-
no terveystilanne varsinkin kaupungeissa, joiden väkiluku oli epidemioista huolimatta 
kaksinkertaistunut kahdessa tai kolmessa vuosikymmenessä. Chadwickin periaatteita 
kehitti myöhemmin mm. Sir R. Rowlinson. Hänen tutkielmansa vaikutti oikeankokois- 
ten ja  oikein asetettujen viemärien suunnitteluun. Näitä viemäreitä pystyttiin riittävästi 
puhdistamaan ja huoltamaan. Rowlinsonin järjestelmässä oli halkaisijaltaan suuret put-
ket ilman mutkia peräkkäisten tarkistuskaivojen välissä.65

Vesi-ja viemärilaitosten rakentamista jouduttivat edellä mainittujen seikkojen lisäksi 
tiheimmin asuttujen alueiden huonot hygieeniset olot. Useat veden välityksellä leviävät 
taudit, joita nykyään pidetään lähinnä kehitysmaiden vitsauksina, levisivät saastuneen 
veden ja huonon hygienian takia. Esimerkiksi Intiasta peräisin ollut kolera levisi Länsi- 
Eurooppaan vuonna 1831 ja  edelleen Yhdysvaltoihin seuraavana vuonna. Suomessa 
koleraepidemiaan vuonna 1853 noin 5000 sairastuneesta henkilöstä kuoli joka toinen. 
Koleran aiheuttaja joutuu ihmisen suolistoon saastuneen ruuan ja  erityisesti saastuneen 
juomaveden kautta. Epidemiologian isien W. Farrin ja  J. Snown työn pohjalta yhteys

63 Tarr, s .8-9.
64 Tarr, s.9-10; M elosi, s.27-35; Goldman, s.5-7.
65 Hamlin, s .1-4; Foil & co, s .1-7; Gray, s.939-946. Chadwick (1800-1890) väitti, että valtion on mahdollista 

parantaa ihmisten elämää uudistusten avulla. Kaupunkien siivoam inen oli keskeistä ja  viem äröimällä asun-
not saataisiin ihm isten eläm ä terveellisem m äksi ja  parem m aksi. Public health -liikkeen näkyvin hahmo.

66 A ziz & co., s . l ;  K atko 1996, s .39. Tänä aikana p isa ra ta rtu n tan a  lev iävät taudit (esim . iso-, tuhka- ja  
v ihurirokko) olivat myös suurena ongelm ana eivätkä ne kytkeydy veteen e ivätkä välttäm ättä  huonoon 
hygieniaankaan. Dr. John Snow (1813-1858) on yksi public health -liikkeen isistä sekä epidem iologian ja  
anestesian m erkittävä kehittäjä. Tunnettu B road Streetin  tapauksen ratkaisijana. Dr. W illiam  Farr (1807- 
83) oli m iasmateorian kannattajien johtaja. Tämä johti lopulta välirikkoon Snown kanssa, joka väitti Broad 
Streetin koleraepidem ian levinneen veden välityksellä. V.1866 Farr kirjoitti raportin Brod Streetin tapauk-
sesta ja  myönsi jo  edesmenneen Snown olleen oikeassa.
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vedenhankinnan ja sanitaation välillä oli nyt osoitettavissa. Englanninkielisessä kirjalli-
suudessa sana “sanitaatio” viittaa niihin seikkoihin, joilla voidaan parantaa yleistä hygi-
eniaa, mutta suomen kielessä sanitaatio-sanalla on muitakin vivahteita. Aiemmin maas-
samme puhuttiin likavesien johtamisesta ja  myöhemmin viemäröinnistä ja jätevesien 
käsittelystä.66

Moderneihin j ärj estelmiin
Yhdysvalloissa Lawrence Experiment Stationilla kehitettiin edelleen hidas suodatinta ja 
vuonna 1893 merkittävä parannus juomaveden laatuun oli mahdollista. Tätä oli edeltä-
nyt mittava bakteriologian, kemian ja  sanitääri-insinöörien tutkimustyö, jossa selvitettiin 
lavantaudin etiologia ja varmistettiin sen yhteys viemärivesiin vesistöissä. Nyt hidas- 
suodatusta haluttiin käyttää tautien torjuntaan, ei niinkään veden kirkastamiseen, kuten 
aikaisemmin oli tehty. Menetelmällä Lawrencen kaupungin lavantautikuolemat väheni-
vät viidessä vuodessa 79 prosenttia.67

Lawrencessa kehitettiin hidassuodatuksen rinnalla myös uutta menetelmää, mekaa-
nista pikasuodatinta, joista ensimmäinen asennettiin vuonna 1885 New Jerseyn Some- 
villeen. Pikasuodatus oli nimensä mukaisesti selvästi hidas suodatusta nopeampaa, aluk-
si päivässä suodatettava määrä nousi 25 prosenttia ja myöhemmin moninkertaiseksi. 
Hidassuodatuksessa suodatettava hiekka puhdistettiin käsin ja uudemmassa mekaani-
sesti huuhtelemalla eikä esiselkeytystä enää välttämättä tarvittu. Vuonna 1900 USA:n 
kaupunkiväestöstä 28 prosenttia joi suodatettua vettä, jolloin lavantaudin aiheuttamat 
kuolemantapaukset vähenivät nopeasti. Vuonna 1908 asemalla kehitettiin klooraus, jon-
ka ansiosta veden välityksellä leviävät taudit vähenivät jyrkästi menetelmää käyttävissä 
kaupungeissa.68 Pikasuodatus ja klooraus ovat selkeitä merkkejä järjestelmän siirtymi-
sestä seuraavalle, modernille tasolle. Hidassuodatuskin oli kuitenkin varsin käyttökel-
poinen menetelmä.69 Suomessa hidassuodatus tuli osin uudestaan käyttöön 1990-luvlla, 
tosin pintavesilaitosten j älkikäsittelymenetelmänä.

Ruotsin ensimmäinen viemärilaitos otettiin käyttöön vuonna 1845 Vänernsborgissa,. 
Sitä seurasivat Tukholma ja Göteborg vuonna 1864.70 Vuoden 1840 tienoilla rakennet-
tiin Pariisiin tunneleihin perustuva viemärijärjestelmä. Vuoden 1867 näyttelyn aikana 
ryhdyttiin näihin viemäritunneleihin järjestämään yläluokalle suunnattuja huviretkiä, joil-
le osallistui myös kuninkaallisia. Ensimmäisenä kruunupäänä viemäreihin tutustui Por-
tugalin kuningas. Vuonna 1870 kirjoitettiin, ettei kukaan kunniaansa tunteva ulkomainen 
vieras jätä tekemättä tätä vierailua. Pääviemäri oli noin 480 cm korkea ja  noin 540 cm 
leveä ja sitä valaistiin vierailuajankohtina punaisilla ja sinisillä lampuilla, joten veneretki- 
en puitteet olivat näyttävät. Kanaalin sivustoilla oli jopa jalkakäytävät, joiden seinustoilla 
oli myöhemmässä vaiheessa vesijohtoja.71

Euroopan mantereelle ensimmäinen kattavan vesi- ja  likajohtojärjestelmä valmistui 
vuonna 1869 Danzigiin, joka tuolloin kuului Itä-Preussiin. Seuraava vastaava järjestel-

67 Tarr, s .124-125, 356-357; M elosi, s.27.
68 Tarr, s .124-125, 356-357; M elosi, s.27,140-141. H idassuodattim essa viipym ä oli noin 10 tuntia, kun nykyi-

sissä pikasuodattim issa viipym ä on noin 0,5-1 tuntia.
69 Ks. paras esim erkki hidassuodatuksen tehosta Evans, s. 189-192.
70 Backm an, s.4.
71 Reid, s.39; C osgrove, s .86-87.
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mä tuli Berliiniin vuonna 1875. Pariisissa ryhdyttiin käyttämään jätevettä kasteluun 1870- 
luvulla: jopa salaatit parhaimpien hotellien ruokapöytiin kasvatettiin tällä tavalla.72 Seu-
rauksena jäteveden käyttämisestä kasteluun oli pohjavesien saastuminen. Myös Tam-
pereella harkittiin vastaavaa järjestelmää 1910-ja  1920-luvuilla.73

Ajatus siitä, että vesihuollosta on tärkeä huolehtia, oli näin tullut takaisin. Tämä yh-
dessä uusien tieteellisten läpimurtojen ja  keksintöjen kanssa loi pohjan modernien jär-
jestelmien uudelle tulemiselle.

Suomen ensimmäiset vesilaitokset
Suomen tiettävästi ensimmäinen laajempi vesijohtojärjestelmä perustettiin vuonna 1872 
maaseudulle, Ilmajoelle. Kyseessä oli puuputkilaitos, jossa vesi virtasi omalla painol-
laan.74 Kaupunkien vesi- ja usein myös viemärilaitosten perustamista edelsi vuosia ja 
jopa vuosikymmeniä jatkunut julkinen keskustelu. Muutamaa poikkeusta lukuun otta-
matta maamme vesi- ja viemärilaitokset perustettiin ensin suurimpiin ja  vähitellen pie-
nempiin kaupunkeihin. Myös palolaitokset perustettiin suuremmissa kaupungeissa sa-
moihin aikoihin kuin vesilaitokset.75 Tämä on varsin luonnollista: tulipalot olivat suurin 
motivaatio ensimmäisten vesilaitosten perustamiselle (taulukko 2).

Vuoteen 1903 mennessä oli vesilaitos perustettu Suomen viiteen suurimpaan kau-
punkiin, mutta sähkölaitos jo kahteenkymmeneen. Sähkölaitokset perustettiin Helsin-
kiin vuonna 1884, Viipuriin 1887, Tampereelle 1888 ja  Ouluun 1890. Näihin neljään 
kaupunkiin tulivat myös ensimmäiset vesilaitokset, vieläpä samassa järjestyksessä. Tä-
män jälkeen sähkölaitoksia perustettiin nopeasti ja ne yleistyivät vesilaitoksia nopeam-
min. Ruotsissa oli vuoteen 1900 mennessä perustettu vesilaitos jo 50 kaupunkiin. Vesi-
laitosten seuraava perustamisvaihe oli ensimmäistä maailmansotaa edeltäneinä vuosina 
1910-luvulla. Vuoteen 1917 mennessä oli vesilaitos valmistunut kuuteentoista kaupun-
kiin. Maaseudulle ensimmäinen laajempi vesijohtojärjestely perustettiin 1872 Ilmajoelle. 
Kyseessä oli puuputkilaitos, jossa vesi virtasi omalla painollaan.76

Näiden kaupunkien laitoksista kuusi käytti pintavettä ja kymmenen pohjavettä. Lai-
toksista 11 edusti valmistuessaan moderneja ja viisi protojärjestelmiä. Protojärjestelmi- 
en alkutaipaleella esiintyi merkittäviä ongelmia, jotka estivät osin alkuperäisten tavoit-
teiden täyttämisen. Protoj ärj estelmät lykkäsivät välittömät ongelmat kauemmaksi, mut-
ta pian vanhat ongelmat olivat taas edessä. Vesi ei riittänytkään kasvavan asutuksen 
tarpeisiin eikä ollut laadultaan hyvää. Huonosti toimivat vesimaksuj ärj estelmät ja epä-
onnistuneet tekniset ratkaisut tekivät vaikeaksi elleivät mahdottomiksi korjata tai laa-
jentaa järjestelmiä. Myöskään palotoimen tarpeisiin se ei vastannut alhaisen paineen 
vuoksi. Protoj ärj estelmän viemärit veivät jätevedet kauemmas asutuksesta, mutta saas-
tuttivat lähivesistöt ja talousveden. Myös kulkutauteja, varsinkin lavantautia esiintyi. 
Muutos kohti modernia järjestelmää olikin välttämätön. Myös Turun moderni järjestel-
mä koki vaikeuksia ja jopa vesipulaa esiintyi. Muutoksia ryhdyttiin toteuttamaan esi-

72 Katko 1996, s .39; Reid, s.39.
73 Juuti 2001, s .195-204.
74 K atko 1988, s.22.
75 Juuti 1993, s.44-46; Katko 1996, s. 45 ja  52.
76 M yllyntaus 1991, s.44; K allenautio 1983, s.311-313; Katko 1996, s.44-45; Katko 1988, s. 22.
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Taulukko 2. Vesilaitosten, viemärilaitosten sekä palokuntien perustamisvuodet Suomen 
kaupungeissa sekä järjestelmien luokitus.

Kaupunki vesilaitos vedenotto Viemärilaitos vak.palokunta* järjestelmä (vesi)
Helsinki 1876 joki 1880 1861 moderni järjestelmä
Viipuri 1892 pohjavesi 1873 1881 moderni järjestelmä
Tampere 1882 järvi 1894** 1898 protojärjestelmä

1898 järvi moderni järjestelmä
Oulu 1902 ***joki 1897 1919 protojärjestelmä

1927 moderni järjestelmä
Turku 1903 pohjavesi 1896 1869 moderni järjestelmä
Hanko 1909 pohjavesi 1906 **** moderni järjestelmä
Lahti 1910 lähde 1910 1911 moderni järjestelmä
Hämeen
linna 1910 lähde 1910 1911 moderni järjestelmä
Jyväskylä 1911 pohjavesi 1911 1922 moderni järjestelmä
Mikkeli 1911 pohjavesi 1911 1911 moderni järjestelmä
Porvoo 1913 pohjavesi 1894 **** moderni järjestelmä
Kuopio 1914 järvi 1906 1913 protojärjestelmä
Sortavala 1914 järvi 1907 **** protojärjestelmä
Vaasa 1915 pohjavesi 1915 1909 moderni järjestelmä
Kotka 1916 joki 1890 1898 protojärjestelmä
Kokkola 1917 pohjavesi 1923 1921 moderni järjestelmä

Lähde: Juuti 2001, s.140.

merkkikaupungeissa karkeasti noin kahden vuosikymmenen kuluttua protoj ärj estelmän 
perustamisesta.

Helsinki
Suomen ensimmäinen vesilaitos aloitti toimintansa Helsingissä vuonna 1876. Laitoksen 
suunnittelun käynnistivät vuonna 1861 vahvistettu uusi palojärjestys, Kaupunkien Ylei-
sen Paloapuyhdistyksen ja  Suomen keisarillisen senaatin huoli senaatin linnan palotur-
vallisuudesta. Kaupunkien Yleisen Paloapuyhdistyksen senaatille antama esitys palo-
toimen merkinantojärjestelmien parantamisesta ja  samalla vedensaannin varmistami-
sesta perustamalla vesijohto tai vesisäiliöitä ja uusia kaivoja, ei kuitenkaan antanut palo- 
toimikunnan mielestä aihetta toimiin. Senaattiin kirjelmä kuitenkin tepsi ja senaatin kans- 
liatoimisto lähettikin 27.5.1864 kirjelmän Uudenmaan läänin kuvernöörille ja kehotti tätä 
antamaan maistraatin ja kaupungin vanhinten harkittavaksi, ”oliko ja  millä tavoin kau-
punki varustettava laitteilla, joiden avulla voitaisiin taata ainakin useimpiin kaupungin-
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osiin riittävä suolaton juomaveden saanti ja vastaavasti palolaitokselle tarpeellinen vesi-
määrä tulipalojen sammuttamiseksi”.77

Aluksi päätettiin rakentaa säästösyistä höyryvoimalla käyvä ”palovesilaitos” Töö-
lönlahden rantaan pelkästään sammutusveden hankintaa varten. Ennen kuin suunnitel-
maa ehdittiin toteuttaa, päätettiin laatia uusi suunnitelma koko kaupungille, tai ainakin 
sen useimpiin osiin suolatonta vettä tarjoavasta vesilaitoksesta. Suunnitelman sai vuon-
na 1865 laadittavakseen norjalainen insinööri E. Lekve (1834-1882), joka oli Helsingin 
teknillisen reaalikoulun rakennustaiteen opettaja.78 Suunnitelmaan tarvittavia tietoja Lekve 
haki laajalla opintomatkalla, joka suuntautui mm. Saksan Aitonaan ja  Hampuriin.79 Lek- 
ven mukaan Helsingin vesitilanne oli todella surkea: vettä oli liian vähän ja  vähäkin vesi 
oli terveydelle vaarallista.80

Nälkävuodet 1865-68 heikensivät Suomessa väestön oloja, joita kaupunkien puut-
teellinen tai olematon viemäröinti sekä huonot asuinolot vielä pahensivat. Kun viemä-
reitä ei ollut, jätevedet heitettiin pihojen perille tai johdettiin ojiin. Myös käymälät ja 
eläinten lanta saastuttivat vesiä. Ensimmäiset tiedot Helsingin viemäreistä löytyvät vuo-
delta 1838. Nämä viemärit olivat yksityisten rakentamia avoviemäreitä tai puu -  kan-
nella peitettyjä ojia. Ensimmäinen yleinen viemärisuunnitelma valmistui vuonna 1872 ja 
ensimmäinen yleinen viemäri vuonna 1875. Vuodesta 1877 tuli kaupungin velvollisuu-
deksi järjestää viemäröinti alueellaan. Vuonna 1888 viemäriverkkoa oli noin 27 kilomet-
riä.81 Tällä välin vesijohtosuunnitelma eteni hitaasti: Tukholman vesijohdon rakentaja 
everstiluutnantti F. W. Leijonancker antoi lausunnon Lekven vesijohtosuunnitelmasta 
vuonna 1867 ja teki siihen joitakin muutosehdotuksia. Pietarilainen W. A. Abegg tarjou-
tui rakentamaan vesijohdon ja pitämään sen kunnossa. Hänen ehdotuksensa hyväksyt-
tiin vuonna 1870. Abegg sai 75 vuodeksi erioikeuden toimittaa vettä kaupungille. Vuon-
na 1872 Abegg myi oikeudet eli toimiluvan berliiniläiselle Neptun Continental-Wasser- 
werks-Actien-Gesellschaft yhtiölle. Työt, joita johti yhtiön sveitsiläissyntyinen insinööri 
R. Huber, aloitettiin samana vuonna. Suomen kaupunkien ensimmäistä vesilaitosta alet-
tiin siis toteuttaa yksityisenä hankkeena. Neptun joutui kuitenkin taloudellisiin vaikeuk-
siin lähinnä Saksan liiketoimiensa takia, ja erilaisten vaiheiden jälkeen laitoksen omistus 
ja  käyttö päätyivät Helsingin kaupungille 1883.82 Suunnitelmia laadittaessa kaupungin 
kaivovesi huononi entisestään ja monet kaivot laitettiin käyttökieltoon terveydelle vaa-
rallisina. Myös veden määrä kaivoissa oli riittämätön.83 Vesijohto valmistui vuonna 1876, 
mutta sitä oli käytetty jo Kampin suurpalossa edellisen vuoden heinäkuussa.84

Lekven suunnittelema Helsingin ensimmäinen ylävesisäiliö, ns. Eläintarhan vesisäi-
liö, valmistui lopullisesti vuonna 1876. Sen seinät oli muurattu yhteen kiilatuista ja haka-
tuista kivistä ja sisäpinnat oli verhottu “rautapalaneilla tiilillä 30 senttisiksi”. Ylävesisäi-

77 Erävuori, s. 12; Juuti 1993, s.43-45.
78 Lillja, s. 14.
79 H ietala 1987, s.207.
80 Lillja, s. 13.
81 Katko 1996, s.56-57. Helsingin vesilaitoksen vaiheita käsittelevissä Lilljan ja  Erävuoren teoksissa ei viemä-

rila itoksen vaiheita sivuta lainkaan. R atkaisu on ym m ärrettävä hallinnollisesta näkökulm asta katsottuna, 
hallinnollisesti laitokset olivat erillään, m utta koko kaupungin vesihuoltoa ajatellen huono. Toista ei voi 
ym m ärtää ilman toista. Varsinkin vesikysym yksen synty- ja  ratkaisuvaiheessa vedenhankinta ja  viem äröin-
ti liittyvä t saum attom asti toisiinsa. U usim m assa T. H errasen  H elsingin vesihuollon  h isto riassa Vettä ja  
eläm ää aihekokonaisuutta on käsitelty m olem m at puolet huom ioiden.

82 L illja, s .15-21; Turpeinen, s.319; Katko 1996, s.292.
83 E rävuori, s. 10-11.
84 Härkäpää, s .131; Nuoreva, s .108-113; Juuti 1993, s.45.
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liön tilavuus oli miljoona kannua eli n. 2 620 kuutiometriä. Säiliö oli aluksi yksiosainen, 
mutta havaitun vuodon ja  huolto-ongelmien jälkeen sitä korjattiin vuonna 1880.85 Vettä 
ryhdyttiin pumppaamaan säännöllisesti 1.12.1876. Samalla avattiin kaksi vedenjakelu- 
postia, joista toisesta vettä sai ilmaiseksi (Bulevardin ja Albertinkadun kulmassa) ja 
toisesta maksua vastaan (Erottajalla). Tätä päivää pidetäänkin laitoksen perustamispäi-
vänä. Veden suodatus hidassuodattimilla aloitettiin vuonna 1877 ja koko laitos, Helsin-
gin kaupungin vesijohtokonttoori, oli tarkastusvalmis 1.6.1878.86

Vuoteen 1892 saakka saivat kokonaiset talot, eivät kuitenkaan yksityiset rakennuk-
set ja  asunnot, ostaa vettä ilman mittausta. Tämän jälkeen myös niille tuli mittaukseen 
perustuva laskutus.87 Merkittävä askel otettiin vuonna 1909, kun vanhaa hidassuoda- 
tusta tehokkaampi pikasuodatus otettiin käyttöön. Vuonna 1910 valmistui Suomen en-
simmäinen jätevedenpuhdistamo Alppilaan Töölönlahteen laskettavien jätevesien puh-
distamiseksi. Helsingin seuraava jätevedenpuhdistamo valmistui Savilaan vuonna 1915.88

Alppilan puhdistamo mitoitettiin 3 000 ihmisen jätevesiä varten keskimääräisen jäte- 
vesimäärän ollessa 100 litraa vuorokaudessa henkilöä kohden. Kyseessä oli biologinen 
puhdistamo, jonka prosessi koostui mekaanisesta puhdistuksesta, mädätyksestä ja  il-
mastuksesta. Yhteensä vain kahdeksan prosenttia Helsingin asutusjätevesistä puhdis-
tettiin ja nekin puutteellisesti. Töölönlahti saastui pahoin, mikä herätti laajaa kansalaislii- 
kehdintää.89 Vuonna 1915 vesilaitos aloitti desinfioimisen.90 Näin Helsingin vesihuolto 
täytti keskeisimmät modernin järjestelmän merkit, tosin suuria puutteitakin vielä oli. 
Vuosisadan vaihteessa Helsingistä alettiin tietoisesti luoda modernia pääkaupunkia, jol-
la oli nykyaikainen infrastruktuuri. Vesilaitoksen ja myöhemmin viemärilaitoksen edus-
tajat kuten myös esimerkiksi arkkitehdit ja  opettajat tekivät Keski-Eurooppaan opinto-
matkoja ja hankkivat tällä tavoin viimeisintä alan tietoa. Monissa muissakin kaupungeis-
sa vesi- ja viemärilaitoksen syntyä edelsi useita vuosia ja jopa vuosikymmeniä kestänyt 
julkinen keskusteluja väittely niiden tarpeellisuudesta ja kustannuksista.91 Tampereella 
oli kuitenkin syntynyt ajatus vesijohdon rakentamisesta jo ennen Helsinkiä.

Viipurissa kaupungininsinööri E. Pacius laati vuonna 1873 ehdotuksen viemäriverkon 
rakentamiseksi vanhan puisen viemäriverkon tilalle. Verkostoa ryhdyttiin rakentamaan 
vähitellen. Vesijohtoa ryhdyttiin Viipuriin rakentamaan vuonna 1891 Tukholman vesilai-
toksen johtajan A. O. Alrutzin suunnitelman mukaan. Jakelu tässä maamme ensimmäi-
sessä pohjavesilaitoksessa alkoi seuraavana vuonna. Pohjavettä otettiin aluksi Rosu- 
voin pumppaamosta ja kulutuksen kasvettua myös Liimatan ja myöhemmin Mättään- 
järven pumppaamoilta. Vuonna 1893 vesilaitoksen pienoismalli ja kartta olivat esillä 
Pietarissa pidetyssä terveydenhoitonäyttelyssä, jossa Viipurin kaupunki sai kunniapal-
kinnon. Vuonna 1895 viemäriverkkoa oli 13,6 ja  vesijohtoa 18 kilometriä. Vakinainen 
palokunta perustettiin Viipuriin vuonna 1881.92 Viipurista käsin saatiin myöhemmin muihin

85 A sola 1999, s.61-62. Säiliötä laajennettiin  m yöhem m in useaan otteeseen.
86 Erävuori, s .13-14. Nimi vaihtui 1911 H elsingin kaupungin vesijohtolaitokseksi ja  vuonna 1950 Helsingin 

kaupungin vesilaitokseksi.
87 K allenautio  1983, s .315.
88 E rävuori, s .16-17; Tanhuala, s .23-24; Laakkonen 2001, s .184-186.
89 Laakkonen 2001, s .184-209. Septic tank -systeem i toim i sitä huonom m in m itä väkeväm pää jä tevesi oli. 

V iranom aiset jou tu ivat ohjaam aan osan Savilan kuorm ituksesta mereen puhdistam attom ana.
90 E rävuori, s. 16-17; Tanhuala, s.23-24.
91 H ietala 1992, s .229-230; Katko 1996; s .4 1; Juuti & Katko, esim. s. 56-57.
92 Backm an, passim ; Kallenautio 1983, s.313; Ruuth, s .972; Katko 1996, s.42.
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kaupunkeihin varsin runsaasti asiantuntemusta, mm. Lahteen, Hämeenlinnaan ja Tam-
pereelle samoin kuin moneen itäisen ja keskisen Suomen kaupunkiin.

Helsingin ja Viipurin laitokset voidaan luokitella moderneiksi järjestelmiksi, sillä Hel-
singissä pintavesi suodatettiin ja Viipurissa käytettiin hyvälaatuista pohjavettä.

Oulussa tulipalot vauhdittivat vesijohtosuunnitelmia. Siellä ryhdyttiin laatimaan vesi-
johtoa vuoden 1882 suuren tulipalon sekä 1880-luvun lavantautiepidemioiden ja  kaivo-
jen saastumisen jälkeen. Tätä ennen Oulun vesihuolto oli hoitunut pääosin samoin kuin 
muissakin Suomen kaupungeissa: lähes jokaisessa pihassa oli oma kaivonsa, mutta kau-
pungin asukasluvun kasvaessa jouduttiin rakentamaan yleisiä kaivoja ja pumppuja. Val-
tuuston kokous 13.5.1886 oli yksimielinen siitä, että vesijohtolaitos oli saatava kaupun-
kiin. Ehtona oli se, että Suomen kaupunkien yleiseltä paloapuyhdistykseltä oli saatava 
50 000 markan laina. Vaikka kaupunki sai kyseisen lainan, vesijohdon teko viivästyi silti. 
Asiaa viivytti mm. viemärikysymys, sillä oli taloudellisempaa rakentaa molemmat ver-
kostot samaan aikaan. Vesijohdolla oli toisaalta kiire, ettei viemäri ehtisi valmistuttuaan 
saastuttaa rantavesiä. Vuonna 1889 kaupunginvaltuusto anoi paloapuyhdistykseltä vuo-
tuista avustusrahaa vesijohtoa varten. Anomukseen suostuttiin, mutta vasta vuonna 1891 
kaupunki teetti insinööri C. Hausenilla suunnitelman vesijohtoa varten. Rahoitussyistä 
asia lykkääntyi jälleen. Kun näytti siltä, että vesijohto olisi lykkääntynyt epämääräiseen 
tulevaisuuteen, tarttui Oulun teknillinen yhdistys asiaan ja jätti 1901 mietintönsä asiasta. 
Yhdistys arveli, ettei kaupunki pysty hankkimaan korkeapaineista vesijohtoa, vaan sen 
on tyydyttävä nk. juomavesijohtoon, jonka tehtävänä on vain tuottaa hyvää vettä kau-
punkilaisten taloustarpeisiin. Sellainen laitos pystyttäisiin rakentamaan kaupunkilaisille 
pienellä pääomalla.93

Pumppuja vedenottopaikka oli sijoitettava Kurkelan tilan kohdalle Oulujoen rantaan 
ja vesiputket oli tehtävä sellaisiksi, että ne voitaisiin helposti muuttaa korkeapainejoh- 
doiksi. Vesilaitoksen rakennustyöt aloitettiin 7.7.1902 ja ne tehtiin neljässä kuukaudessa
-  vesi nousi säiliöihin ensimmäisen kerran 12.11.1902. Vesi otettiin Kurkelanrannasta, 
jossa oli pumppuhuone. Kolmihevosvoimainen höyrykone nosti yhdeksän litraa sekun-
nissa 9,7 metrin korkeuteen Intiönkankaalle, josta vesi valui omalla painollaan säiliöihin. 
Vesisäiliöitä oli kaksi, toinen Heinätorilla ja toinen palokunnan talon vieressä. Molem-
mat säiliöt olivat 50 kuutiometriä ja  ne oli rakennettu raudasta. Säiliöistä sai ottaa vettä 
kolmesta putkesta, suurimmasta putkesta tynnyreihin ja kahdesta pienemmästä saavei-
hin ja  ämpäreihin. Laskutus oli, toisin kuin Tampereella järjestetty niin, että kaupungin 
palkkaamat vartijat ottivat maksun kaikesta hevosilla haetusta vedestä 10 penniä am-
meelta. Ämpäreillä ja  saaveilla vettä sai noutaa maksutta. Vesijohtoverkostoa raken-
nettiin vähitellen kaupungin omin voimin, joten suuria lainoja ei tarvittu.94

Viemäreitä alettiin rakentaa insinööri O. Sundbergin laatiman suunnitelman mukai-
sesti samanaikaisesti vesijohtojen kanssa. Vuonna 1902 valmistui ensimmäinen likavie- 
märi Pakkahuoneenkadulle. Viemäri oli tehty ns. ruukkuputkesta eli poltetusta saviput- 
kesta ja se laski suoraan mereen Kauppatorin rannassa. Vuonna 1910 keskustan ruutu-
kaava-alueella oli yksitoista erillistä viemäröintilinjaa, jotka johtivat jätevedet Oulujoen 
suistoon. Ne olivat sekaviemäreitä eli asumajätevesien lisäksi niihin johdettiin katujen ja 
pihojen sadevedet. Aivan alkuvaiheiden jälkeen viemäreitä alettiin tehdä betonista.

93 H autala 1976, s.416-419.
94 H autala 1976, s.419-420.
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Oulussa tehdyt valinnat ja  tekniset ratkaisut aiheuttivat ongelmia. Asukkaat saivat 
hakea ämpärillä säiliöstä vettä ilmaiseksi, mutta muilla astioilla haettaessa tuli maksaa 
korvaus säiliön luona päivystävälle vartijalle. Maksun perintä tuotti kuitenkin vaikeuk-
sia: heti kun vartijan silmä vältti, vettä otettiin ilman maksua saaveihin, ammeisiin ja 
muihin suuriin astioihin. Vedenpaine ei myöskään riittänyt uusille korkeille kivitaloille 
eikä laajennusvaraa ollut. Putkikokokin osoittautui liian pieneksi. Myös suunnitteilla ol-
lutta vakinaisen palokunnan perustamista varten palopostit oli saatava valmiiksi. Sitä 
paitsi vesilaitos tuotti tappiota. Tämä lieneekin keskeinen syy uuden laitoksen myöhem-
mälle rakentamisellle. Joen pohjoispuolelle levinnyt asutus ja sinne ulottunut vesijohto 
kuormitti vaatimatonta laitosta sen äärirajoille. Viimeisen sysäyksen vesitornin rakenta-
miseksi ja verkoston laajentamiseksi antoi ensimmäisen maailmansodan viimeisinä vuo-
sina ja ensimmäisinä itsenäisyyden vuosina riehunut lavantauti. Myös jokivesi oli asu-
tuksen laajetessa jo 1920-luvulla pahoin jätevesien saastuttamaa.95

Oulun järjestelmä oli luonteeltaan väliaikaisratkaisu, selkeä protojärjestelmä, josta 
löytyivät lähes kaikki samat ongelmat kuin Tampereen matalapainevesijohdosta vuonna 
1882.

Turkuun ryhdyttiin järjestämään vesilaitostoimintaa kaupungin terveydenhoito -  lauta-
kunnan aloitteesta vuonna 1882, jolloin suurimpana ongelmana oli yleisten kaivojen huo-
no vesi. Myös jätevesien aiheuttama uhka huolestutti. Kaupungin 40 yleisestä kaivosta 
tutkittiin puolet ja vain kuudessa niistä vesi oli juomakelpoista. Terveyslautakunta lähetti 
tutkimuksesta kaupunginvaltuustolle asiaa kiirehtivän kirjelmän. Insinööri R. Huber, jota 
oli pyydetty selvittämään Turun vesilaitosasiaa, ehdotti vuonna 1886 perustettavaksi 
pintavesilaitoksen: hänen tutkimustensa mukaan pohjavesivarat eivät riittäneet kaupun-
gin tarpeisiin. Pohjavesitutkimuksia jatkettiin kuitenkin tukholmalaisen insinöörin A. Al- 
rutzin ja helsinkiläisen insinöörin C. Hausenin ehdotuksesta. Vuonna 1892 koeporauk- 
sia ja muita tutkimuksia tekemään pyydettiin leipzigiläinen insinööritoimisto A. Thiem, 
jonka suunnittelemana järjestyksessään maamme toinen pohjavesilaitos rakennettiin 
Kaarninkoon. Laitos valmistui vuonna 1903.96

Vesipula koetteli Turkua 1920-luvun alussa: kesä 1921 oli kuiva ja Kaarningon pohja-
veden pinta laski uhkaavasti. Kaupunki joutui jakamaan veden säännöstelykortteja ko-
titalouksiin, laitoksiin ja tehtaisiin. Päiväannos oli kymmenen litraa henkeä kohti ja wc:llä 
varustetuissa talouksissa 15 litraa, kun keskimääräinen kulutus Turun kotitalouksissa oli 
1990-luvulla noin 150 litraa henkeä kohti. Käyttörajoituksia tuli noudattaa vesijohdon 
sulkemisen uhalla. Rajoitukset olivat niin ankaria, että Turun lääninsairaala uhkasi sul-
kea sairaalan sen toiminnan vaarantuessa. Vesipula koetteli myös Porvoon ja  Vaasan 
laitoksia. Turun vesipulan helpottamiseksi valmistui uusi pintavesilaitos vuonna 1923 
Halisiin.97 Turun laitos oli moderni järjestelmä, vaikka ongelmia olikin. Asiantuntemusta 
hankkeeseen haettiin Ruotsista ja Saksasta, ja lisäksi ulkopuolisena asiantuntijana toimi 
Hausen Helsingistä.

95 Hautala 1976, s .4 16-421; H autala 1982, s.223-230; M anninen, s.212-215. Vedenkäsittely aloitettiin vuon-
na 1914 (2 painesuodatin ta) ja  ensim m äinen vesitorni (600 m 3) valm istui vuonna 1927. V uonna 1936 
otettiin käyttöön hiekkasuodattim et ja  vettä alettiin kloorata. Jätevedenpuhdistam o (kem iallinen) valm is-
tui vasta vuonna 1973. Vakinainen palokunta perustettiin v. 1919.

96 M issonen, s .17-21; Katko 1996, s.43; S tenroos & co, s.59-70.
97 Stenroos & co, s .89-98; Laakkonen 20. 2. 1999, HeSa. H alisissa oli Candy-pikasuodattim et ja  vesi myös 

desinfioitiin kloorikalkkiliuoksella. M oderni pintavesilaitos siis.
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Lahti
Lahden ja  Hämeenlinnan vesilaitokset valmistuivat molemmat vuonna 1910 vesilaitos-
ten toisen perustamisvaiheen alussa. Ne molemmat käyttivät pohjavettä. Lahdessa 
vedenottopaikkana oli Launeen lähde ja Hämeenlinnassa Ahveniston harju. Erojakin 
toki oli: Lahdessa viemäröitiin koko asemakaavoitettu alue ja kaikki alueelta kerätyt 
jätevedet myös puhdistettiin ensimmäisenä kaupunkina koko Pohjoismaissa. Näistä 
kahdesta tässä kuvataan Lahtea, joka on jätevesienpuhdistuksen ja vesiensuojelun edel-
läkävijä.98

Lahden kauppalassa väkiluvun kasvaessa kaivovesi ei tahtonut riittää ja  se oli huono-
laatuista. Vuonna 1879 kauppalanhallitus päätti teettää kaksi yleistä kaivoa ”kauppalan 
vedensaannin turvaamista ja  tulipalojen sammuttamista varten”. Keisarillisen senaatin 
päätöksellä Iso-Saksalan tilasta irrotettu Launeen lähde tuli kauppalan omistukseen 
vuonna 1900. Vuonna 1908 Lahden kaupungin keskustaan päätettiin rakentaa vesijoh-
dot ja viemärit. Asiaa vauhditti tieto, että Valtion rautatiet aikoi rakentaa vesijohdon 
tarpeitaan varten Vesijärvestä ja ko. hankkeeseen oli myönnetty jo varatkin. Kaupun-
ginvaltuusto asetti rakennustoimikunnan, jonka puheenjohtajaksi valittiin insinööri J. Th. 
Lindroos. Hän oli aikaisemmin toiminut Viipurin kaupungininsinöörinä ja  oli ollut ra-
kentamassa Viipurin vesilaitosta. Lindroos yhdessä insinööri I. Meurmanin ja pormes-
tari O. Lyytikäisen kanssa jätti kaupunginvaltuuston kokouksessa 7.5.1908 esityksen 
vesijohtolaitoksen perustamiseksi kaupunkiin. Sen mukaan vesi johdettaisiin kaupunkiin 
Launeen lähteestä, jota ”parempaa vettä ei Lahden kaupungilla mistään ole saatavana. 
Maultaan se on aivan puhdasta, väriltään kristallin kirkasta eikä sisältäne mitään suoloja 
tai happoja, jotka olisivat vaarallisia ihmisille tai haitallisia teollisuus- ym. yrityksiin vettä 
käytettäessä”. Valtuusto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti ja asetti vesilaitoksen ra-
kentamista valmistelemaan ehdottajien muodostaman kolmimiehisen komitean. Tämä 
pyysi Helsingin kaupungin vesilaitoksen johtajalta A. Skogilta lausuntoa asiasta. Teke-
miensä mittausten jälkeen Skog arvioi “virtaavaa vettä olevan” eli lähteen antoisuudek-
si 30-40 l/s, mikä silloisen vedenkäytön mukaisesti vastasi 50 000-60 000 asukkaan 
tarvetta.99

Vesijohtojen ja Launeen vedenottamon rakennustyöt aloitettiin kesäkuun 7. päivänä 
ja  varsinaiset rakennustyöt teki kaupunki itse. Vesijohtoina käytettiin Mannesmann- 
teräsputkea, Haapakoski Oy:n nelimetrisiä valurautaputkia ja Zinovieffin tehtaalta Nar-
vasta ostettuja valurautaputkia. Pääsulut olivat englantilaisia Schmidtin sulkuja. Ver-
kosto toteutettiin ”kierrejärjestelmänä” eli kiertojärjestelmänä, joten verkostossa ei ollut 
“umpipäitä” eli umpiperiä.100

Joulukuun 23. päivänä vuonna 1909 vettä pumpattiin ensimmäisen kerran ylävesisäi- 
liöön. Tammikuun 4. päivänä 1910 alettiin toimittaa vettä säännöllisesti Valtionrautateil-
le, vaikka pumppukoneet valmistuivat lopullisesti helmikuun 13. päivänä 1910.101 Vesi-
laitoksen näkyvin maamerkki eli ylävesisäiliö valmistui vuonna 1910 myöhemmin Ra- 
diomäkenä tunnetulle paikalle. Tämä ylävesisäiliö, “maakumpu” oli tosin pääosin maan 
alla ja sen tilavuus oli 560 kuutiometriä. Kaupunki sai Kaupunkien Yleiseltä Paloapuyh-

98 H äm eenlinnan vesihuollon kehityksestä ks. Juuti, Rajala & Katko.
99 Vesihuoltotoim innan kehitys Lahdessa; Lahden kaupungin vesijohtolaitos 1910-1940, kaupungininsinööri 

Ilm ari Jannunen, 1943; Tavast, s .123-128. A lbin Skogista tuli H elsingin vesila itoksen jo h ta ja  1.6.1904 
Hausenin erottua. Lillja, s.44.

100 V esihuoltotoim innan kehitys Lahdessa; Tavast, s. 158-179.
101 Ibid.
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tiöltä lainaa rakennustöihin ehdolla, että ylävesisäiliö oli vähintään 300 kuutiometriä.102
Viemäreitä ryhdyttiin rakentamaan Lahden keskusta-alueelle vuonna 1909 ja työt 

saatiin päätökseen seuraavana vuonna. Valtuusto tekikin toukokuun 19. päivänä pää-
töksen puhdistamon rakentamisesta. Kyseessä oli biologinen puhdistamo, jossa oli en-
simmäisenä vaiheena mädätykseen perustuvat saostuskaivot (2 kappaletta) ja  toisena 
vaiheena biologiset sepelisuotimet (2 kappaletta). Puhdistamon rakennustyöt teki The 
Scandinavian Septic Tank Company Tanskasta. Puhdistamo valmistui marraskuussa 
vuonna 1910 Lahden kartanon pohjoispuolelle, nykyisen Kisapuiston kohdalle. Se oli 
Pohjoismaiden ensimmäinen puhdistamo, jossa puhdistettiin koko asemakaavoitetun 
kaupunkialueen viemäröidyt jätevedet. Puhdistamo suunniteltiin 3 500 asukkaan jäteve-
sille ja sitä rakennettaessa jäte vesimääräksi arvioitiin 60 litraa henkeä kohden vuoro-
kaudessa. Puhdistamo mitoitettiin kuitenkin nelinkertaiselle jäte vesimäärälle eli 240 lit-
ralle. Lahden kaupungin puhdistamoa ja  olosuhteita Tavast vertasi Hillerödin kaupun-
kiin Tanskassa, jossa hän oli vieraillut vuonna 1909.103

Helsinkiin oli valmistunut saman vuoden syksyllä yhtä suuri jätevedenpuhdistamo, 
joka ei riittänyt kaupungin tarpeisiin. Merkittävää oli, että Lahden ensimmäiselle puh-
distamolle johdettiin koko asemakaavoitetun kaupunkialueen jätevedet. Ansioistaan jä- 
tevedenpuhdistuksen alalla Lahdelle myönnettiin vuonna 1913 kunniakirja Pietarin yleis- 
venäläisessä terveydenhuoltoalan näyttelyssä.104 Muissa Suomen kaupungeissa ei kun-
nallisia jätevedenpuhdistamoja ollut vielä kymmeniin vuosiin, vaikka tällaisia tietoja on-
kin eri tutkimuksissa esiintynyt runsaasti.105

Viemäreitä ei Lahdessa alkuvaiheessa viety taloihin sisälle varakkaimpia koteja lu-
kuun ottamatta -  kuten ei yleensä muuallakaan -  vaan pihan perällä oli viemäriin johta-
va ritilälikakaivo, jonne jätevedet vietiin ämpärillä. Ulkohuussien alla olivat viemäriin 
liitetyt valumakaivot. Samoin saunojen pesuvedet johdettiin viemäriin.106 Viemäriverk-
ko muodostui kahdesta päähaarasta, joissa oli tulvakynnykset. Jos tulvakynnys ylittyi 
esimerkiksi rankkasateen takia, johdettiin yli vuoto vesi puhdistamattomana Pikku-Vesi- 
järveen.107

Lahden puhdistamolla jätevesi esikäsiteltiin mekaanisesti. Puhdistus perustui jäteve-
den mädätykseen “septic-tankissa” eli saostuskaivossa ja  sen jälkeen biologiseen suo-
datukseen. Vuonna 1912 puhdistamoon lisättiin vielä veden selkeyttämiseksi “separaat-
tori” eli jälkiselkeytysallas.108 Alavan sijaintipaikan ansiosta jätevettä ei tarvinnut pum-

102 A sola 1999, s.65, 199.
103 V esihuolto to im innan kehitys L ahdessa; T avast, s .184-197; Torikka, s .17, 48. H illeröd issä  oli n. 5000 

asukasta sen kaupungin laitaan rakennettu jätevedenpuhdistam o oli m itoitettu 15 000 asukasta varten.
1(34 T orikka, s .12; Löthner, s .157-166; Tavast, s .184-197. H elsingin  puhdistam on rakennuspäätös syksyllä 

1909 oli saanut Lahden rakennustoim ikunnan kiinnostuksen “bioloogiseen puhdistusasem aan” heräämään. 
L ainaus Tavast, s .187.

105 Torikka, s. 12; Löthner, s. 157-166. Torikka m ain itsee sam alta ajalta p ienpuhdistam ot myös Tam pereelta 
ja  Turusta, m utta  asiak irjo ista  ei löydy T am pereelta  vä ite ttä  tukevaa m ainin taa. M ainin ta  on peräisin  
L öthneriltä (s. 157). Septic tankeista Tam pereelta löytyy seuraava m aininta. Valtion uuden yleisen sairaa-
lan likavesien puhdistam iseksi THL ehdotti vaadittavaksi “täydelliset puhd istu sla itokset” v. 1910. THL 
hyväksyi tarkoitukseen septic tank-laitoksen. Juuti 2001, s .153. Turussakaan ei tiettävästi ja  todennäköi-
sesti o llu t ao. la ito sta  vaan p ienem piä ta lokoh ta isia  jä rjeste lm iä . V äärä tieto on ku lkeutunut lähteestä 
to iseen  jo  noin  90 vuotta vaikka  sitä  y rite ttiin  jo  vuonna 1915 to rjua  K unnallisen  K eskusto im iston  
puolesta (Kunnallinen K eskustoim isto Viipurin kaupunginvaltuustolle 6.11.1915). Seuraavat puhdistam ot 
rakennettiin vasta 1930-luvulla Raumalle ja  Pietarsaareen. Ks. tarkemmin ja  Nousiainen, s.91-105; Nygård 
2001, s .31-38.

106 Juuti 2001, s. 145-154.
107 Torikka, s.48.
108 Torikka, s .13; Tavast, s .184-197.
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pata, vaan se valui puhdistamolle painovoimaisesti. Puhdistettu jätevesi johdettiin ojaa 
pitkin Pikku-Vesijärveen, Vesijärven pieneen lahdenpoukamaan. Ensimmäinen puhdis-
tamo toimi Lahden ainoana jätevedenpuhdistamona vuoteen 1932 asti.109

Jätevesi johdettiin ensin pienten saostuskaivojen läpi, joista se johdettiin septic tank-
kiin. Tämä oli tavallisen saostuskaivon kaltainen kaksiosainen säiliö, jossa jätevesi viipyi 
niin kauan, että liukenemattomat aineet ja  osa liuenneista aineista poistuivat jätevedes-
tä. Pohjalle laskeutuneen lietteen annettiin olla paikallaan useita kuukausia, jolloin liete 
mädäntyi ja  mineralisoitui anaerobisissa olosuhteissa. Septic tank -menetelmän oli ke-
hittänyt englantilainen D. Cameron 1890-luvun puolivälissä.110

Septisen tankin jälkeen jätevesi “juoksi itsestään” eli johdettiin biologisille suodatti-
mille. Biologisen suodatuksen keksijänä voidaan pitää englantilaista W. J. Dibdiniä, 
joka keksi menetelmän 1890-luvun alussa Lontoon jäte vesiongelman ratkaisemiseksi. 
Dibdinin suodattimessa jätevettä pidettiin tuntikausia tiiviissä karkearakeisella suodatin- 
aineella täytetyssä säiliössä. Säiliön tyhjentämisen jälkeen suodattimen annettiin elpyä 
ennen uuden jäteveden laskemista. Näin saatiin varsin hyvä puhdistustulos. Insinööri 
Corbett kehitti vuonna 1894 Dibdinin edellä kuvatusta panossuodattimesta jatkuvatoi-
misen sovellutuksen, jollainen tehtiin myös Lahteen. Tässä järjestelmässä jätevettä syö-
tettiin jatkuvasti pienissä erissä suodattimen pinnalle, jonka läpäistyään vesi kerääntyi 
poistokouruihin. Biologinen suodatus oli ensimmäisiä moderneja biologisia puhdistus- 
menetelmiä, jotka pyrkivät edistämään jäteaineiden biologisia hajottamisprosesseja sen 
sijaan, että estäisivät niitä.111

Lahdessa oli kokonaisuudessa selkeästi moderni järjestelmä mukaan luettuna viemä-
rilaitos. Viemärilaitos käytti kaikin puolin uusinta tietämystä hyväkseen. Ulkopuolista 
asiantuntemusta hyödynnettiin laajalti. Asiantuntijoita oli Helsingistä ja Viipurista, minkä 
lisäksi oppia haettiin myös Tanskasta ja Ruotsista.

Yhteenveto
Keskeisinä havaintoina Suomen vesi-ja viemärilaitosten alkuajoista, niiden kehitykses-
tä ja  merkityksestä voidaan todeta seuraavaa:

• Palotoimen tarpeisiin vesilaitokset soveltuivat mainiosti. Suuria kaupunkipaloja ei vesi- 
ja palolaitosten perustamisen jälkeen ole ollut.

• Sekä ihmisten elinolosuhteet että rakennettu ympäristö paranivat selvästi vesi- ja 
viemärilaitosten perustamisen jälkeen.

•  Koko Suomen mittakaavassa terveydentila koheni vesilaitosten perustamisen jälkeen; 
varsinkin lavantauti väheni muutamaa epidemiaa ja  sotavuotta 1918 lukuun ottamat-
ta. Vuonna 1919 imeväisyyskuolleisuus oli pienempi kaupungeissa kuin maaseudulla, 
kun aikaisemmin oli päinvastoin. Kaupungeista oli ainakin tässä suhteessa tullut ter-
veellisempi paikka elää kuin maaseudusta. Tämä ei tosin ollut yksin vesihuollon an-
siota.

109 Torikka, s. 13. Esim erkiksi Häm eenlinnassa heti perustam isvaiheessa rakennettiin pai-
neviem äri ja  jätevedenpum ppaam o, m utta ei puhdistam oa.

110 Torikka, s. 14; Tavast, s. 187-197
1,1 Torikka, s. 15.
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• Tehdyt vesihuoltoinvestoinnit olivat mittavia, mutta tuottivat 2000-luvun alussa aina-
kin suurimmissa kaupungeissa voittoa kaupungille eli sen asukkaille. Turvallinen ja 
miellyttävä ympäristö tulee näin loppujen lopuksi “ilmaiseksi”.

•  Vesihuoltoon liittyi useita valintoja, jotka ovat suunnanneet ja rajanneet kehitystä pit-
källä aikavälillä. Kuitenkin myös pitkäaikaiset hitaat tapahtumat tai muutokset, joiden 
takana ei ollut varsinaista valintaa, ovat ohjanneet kehitystä.

• Useimmiten vesi- ja viemäriverkostot rakennettiin samanaikaisesti lukuun ottamatta 
jätevedenpuhdistamolta.

• Kaupungeissa siirtyi vesihuollon vastuu kunnille 1880-luvulta lähtien: silti alusta lähti-
en ostettiin yksityissektorilta palveluita kuten urakointia ja myöhemmin suunnittelua.

•  Kehitys ei ole ollut niin pääkaupunkikeskeistä kuin useissa historiantutkimuksissa on 
oletettu. Esimerkiksi jätevesien puhdistuksessa ja vesiensuojelussa Lahti oli toimis-
saan edellä pääkaupunkia.

• Pienemmät kaupungit olivat yhteyksissä Helsinkiin, toisiin kaupunkeihin, maaseudul-
le ja myös suoraan ulkomaille.

• Innovaatioita omaksuttiin varsin nopeasti. Joskus tehtiin myös virheitä, kun ei otettu 
huomioon erilaisia luonnonolosuhteita.

•  Keskeisistä teknisistä valinnoista on keskustelu pinta- ja pohjaveden välillä kestänyt 
jo sata vuotta. Asiassa on kytkentä myös Kangasalaan: kunnan alueella aloitetaan 
tekopohjaveden valmistaminen 2000-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä.

• Maaseudulle ensimmäinen vesijohto rakennettiin vuonna 1872. Nämä hankkeet oli-
vat yleensä kuluttajien itsensä hallinnoimia yhtymiä, myöhemmin vesiosuuskuntia. 
Ensimmäisessä vaiheessa ne syntyivät erityisesti karjatalouden tarpeisiin.

• Maaseudulla tuli kunnille vastuu asemakaavoitetun alueen vesihuollosta vasta 1900- 
luvun puolivälissä.

•  Jätevesien puhdistuksen ja  vesiensuojelun edelläkävijänä ovat olleet Lahti, Helsinki 
ja  Pietarsaari. Varsinainen vesiensuojelu alkoi vesilain 1962 velvoittamana: ensin sitä 
toteuttivat pienet kaupungit, sitten suuret kaupungit ja viimeksi metsäteollisuus. Esi-
merkiksi Kangasalla jouduttiin tässä vaiheessa uusien ratkaisujen eteen. Nyt 2000- 
luvun alussa haasteena on haja-asutusalueiden pistekuormitus sekä hajakuormitus 
metsistä, pelloilta ja soilta: arvaamattomista muutoksista mainittakoon Roineen osit-
tainen rehevöityminen, mikä vaikuttaa vedenhankintaan Kangasalla ja  Tampereella.

•  Vesiensuojelussa on kokonaisuutena saatu hyviä tuloksia monin paikoin. Silti aikai-
semmat jätevesipäästöt, esimerkiksi Kangasalla Kirkkojärveen, tai muut toimenpi-
teet kuten järvenlaskut vaikuttavat vielä vesistön nykyiseen ja  tulevaankin tilaan.
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Petri Juuti

KUNNALLISEN VESIHUOLLON ALKU

Kangasalan vesihuoltoa ryhdyttiin laajamittaisesti rakentamaan 1950-luvulla. 
Ensin kunnan tahdosta ja  mm. M aalaiskuntien liiton kannustuksella hankkeet 
aloitettiin osuuskuntamuotoisina, mutta muutaman vuoden kuluttua siirryttiin 
varsinkin työllisyysnäkökohtien takia kunnalliseen vesilaitokseen. Naapurikun-
tien kanssa on tehty aktiivista yhteistyötä 1970-luvulta lähtien. Verkostovesi pum-
pataan Riun alueella sijaitsevalta pohjavedenottamolta. Kaikki Kangasalan ver-
koston jätevedet on vuodesta 1980 lähtien johdettu Tampereen viemäriverkos-
toon ja  siitä edelleen Viinikanlahden puhdistamolle. Myös tätä ennen kunta jä r-
jes ti vettä kunnan keskeisiin kohteisiin ja  rakennuksiin, kuten kunnantalolle, 
kouluihin, lastenkotiin ja  kunnalliskotiin.

Vesi-ja viemäriosuuskunta aloittaa vesihuollon suururakan

Vuonna 1952 kunnanvaltuustossa katsottiin, että vesihuollolle on tehtävä jotakin. Asias-
ta oli muodostunut kysymys eli nykykielellä ongelma, johon kokoontunut valtuusto päätti 
etsiä vastausta. Terveydenhoitolautakunta alkoi kiinnittää huomiota pohjavesien saas-
tumiseen, mitä pidettiin jo todellisena uhkana kirkonkylän taajaan asutulla alueella. Kir-
konkylässä toimiva Tulenheimon vesilaitos ei huolehtinut viemäröinnistä, joten tarve 
siitä huolehtimiseen oli ilmeinen, varsinkin kun pelättiin vedenottopaikan eli Ukkijärven 
saastuvan pintavesien mukana kulkeutuvista jätteistä ja järven rannalla olevien raken-
nusten viemäreistä. Terveydenhoitolautakunta teetti myös Ukkijärven ympäristössä tut-
kimuksia.1 Kunnanhallitus oli valmistellut asiaa jo jonkin aikaa ja  valtuusto otti omaan 
käsittelyynsä kysymyksen 31.5.1952 pykälässä 20 otsikolla Kirkonkylän viemäröintiky- 
symys:

“Esitettiin kunnanhallituksen ehdotus saada oikeus kehittää Kirkonkylän vie- 
märöimisasiaa kutsumalla alueen asukkaat yhteiseen kokoukseen harkitse-
maan toimenpiteitä asian eteenpäin viemiseksi sekä muutenkin kehittää asiaa. 
Valmisteluvaliokunta oli yhtynyt kunnanhallituksen ehdotukseen. Asiasta syn-
tyneessä keskustelussa kunnanjohtaja Salaterä vielä lähemmin selosti asiaa. 
Keskustelun päätyttyä kunnanvaltuusto yksimielisesti oikeutti kunnanhallituk-
sen kehittämään kysymyksessä olevaa asiaa ehdotuksensa mukaisesti. ”2

Poliittinen yksimielisyys on ratkaisevan tärkeää tällaisten mittavien hankkeiden läpi-
viemisessä. Kunnanhallitus sai valtuudet asian hoitamiseen, ja  ennen perustavaa ko-

1 KKA, K angasalan V esiosuuskunnan ptk 1953-1956, to im intakertom us 3 .9.-53-31.12.-54.
2 K KA, valt.p tk .31 .5 .1952  §20.
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kousta kunnanjohtaja Salaterä (kuva
28) kävi tutustumassa Jämsän, Jämsän-
kosken sekä Keuruun vesi-ja viemäri- 
järjestelmiin.3

Varsinainen kuntalaiskokous pidettiin 
1.4.1953. Kokoukseen oli kutsuttu pai-
kalle Maalaiskuntien Liitosta varatuo-
mari Esko Rekola sekä Yleisestä In-
sinööritoimistosta eli Y.I.T:stä (ent. 
A.I.B) insinööri Koivu. Kokouksessa 
perustettiin toimikunta valmistelemaan 
osuuskunnan perustamista.4 Toisin kuin 
monet muut osuuskunta huolehti myös 
viemäröinnistä. Näin osuuskunnasta tuli 
kansan suussa nopeasti “Hajuosuuskun- 
ta” erotuksena 1920-luvun puolivälissä 
perustetusta, yksityisestä Tulenheimon 
vesiyhtiöstä. Vauhtia osuuskunta sai al-
kutaipaleellaan, kun Tulenheimon vesi-
laitos myytiin osuuskunnalle. Myynti- 
ehdot olivat tarkat, mutta varsin edulli-
set osuuskunnan kannalta.

Tulenheimon vesiyhtiö myytiin siis 
varsin vaatimattomasta korvauksesta 

kirkonkylän vesiosuuskunnalle vuonna 1955. Vesiosuuskunnassa oli mukana suurimpa-
na osuudenomistajana Kangasalan kunta.

Kangasalan vaikeiden vesiolojen takia kuntalaiset pitivät vesi-ja viemäritöitä erittäin 
tarpeellisina. Niinpä osuuskunnan ei tarvinnut juurikaan hakea kirjallisia työlupia linjojen 
kaivuutöihin eikä myöskään korvauksia kaivuutöiden aiheuttamista vahingoista vaadit-
tu. Osuuskunta toimi aivan alun jälkeen paitsi rinnakkain niin myös yhteistyössä kunnan 
vesilaitoksen kanssa. Olipa myös sellainenkin vaihe, että osuuskunta hankki uusiin vesi- 
ja viemärilinjoihin tarvikkeet ja kunta teki työt. Kunnan ja  osuuskunnan liittyjiltä perimät 
maksut olivat erisuuruiset ja niillä oli myös erilaiset nimikkeet. Osuuskunta toimi liikelai- 
tosmaisesti ja  sen oli katettava menonsa tarvittaessa lainoituksella, mikäli tulot eivät 
riittäneet.5

Kuva 28. Kunnanjohtaja Olavi Salaterä, joka 
toimi myös kirkonkylän vesi- ja viemäriosuus- 
kunnan hallituksen ensimmäisenä puheenjoh
tajana. (K-S)

Naudat ja vesihuolto
Kangasalan Sanomat kuvailee Kangasalan vesi- ja viemäriosuuskunnan perustamis-
kokousta huhtikuussa 1953 seuraavasti:

3 KKA, K angasalan Vesiosuuskunnan p tk 1953-1956, toim intakertom us 3 .9 .-53-31.12.-54; K angasalan Sa-
nom at 5 .3 .1955 .

4 Ibid
5 Räsänen A .7.5.2002.
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Viime huhtikuun 1 päiväksi oli kuten olemme kertoneet Kunnantaloon kutsuttu 
Kirkonkylän asukkaita keskustelemaan vesi- ja  viemäriverkoston aikaansaa-
misesta kirkon seudulle. Tässä kokouksessa sitten mm. valittiin toimikunta han-
ketta eteenpäin viemään ja  siinä tarkoituksessa tutkimaan mahdollisuuksia  
yrityksen kaikinpuoliselle onnistumiselle. Toimikunta sitten tekikin alustavat 
suunnitelmat ja  mm. laati sääntöehdotuksen hankkeen toteuttamista varten 
perustettavaksi ajatellulle osuuskunnalle. Samalla toimikunta asetti heinäkuun 
ajaksi Kunnantaloon koemerkintälistan osuuskuntaan liittymistä varten. Koe- 
merkintä tuotti kuitenkin heikon tuloksen. [...] Viime torstaina oli toimikunnal-
la jälleen kokous kunnantalossa. Tämän kokouksen päätyttyä päätettiin p e -
rustaa hanketta eteenpäin viemään osuuskunta, jonka  nimeksi hyväksyttiin 
sääntöehdotuksessa mainittu Kangasalan vesi- ja  viemäriosuuskunta i.l.6

Toimikunta oli harkinnut myös osakeyhtiömuotoa. Koska kunta ei halunnut ruveta 
hoitamaan hanketta kunnallisena liikelaitoksena, päädyttiin osuuskuntamuotoon (kuva
29).7 Myös Maalaiskuntien Liiton ohjeet vaikuttivat asiaan.

Osuuskunnan hallitukseen valittiin toimikunnan jäsenet insinööri Pertti Tulenheimo,

I l m a r i  H e i n o n e n . Lauri Santala. cS:Clbtäb
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Kuva 29. Jäsenilmoitus vesiosuuskuntaan. Jäsenanomukset numero 3 ja  5. Anomuk
set tehtiin Peiiervo-seuran lomakepohjalle.

6 K angasalan Sanom at 5.9.1953.
7 K angasalan Sanom at 5.3.1955.
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työnjohtaja Ilmari Heinonen, johtaja Einari Laakkonen, pankinjohtaja Lauri Rantala, 
nimismies Eino Rinne ja kunnanjohtaja Olavi Salaterä sekä varalle maanviljelijä Uuno 
Laurila, maanviljelijä Juho Maijala ja pankinjohtaja Väinö Pälli. Hallituksen puheenjoh-
tajaksi ensimmäinen hallituksen kokous valitsi kunnanjohtaja Salaterän ja  varapuheen-
johtajaksi Lauri Rantalan sekä isännöitsijäksi kunnansihteeri Pertti Kinnusen. Hallituk-
sen esityksestä teetettiin kunnan kustannuksella suunnitelma vesi- ja viemäriverkoston 
rakentamisesta kirkonkylälle. Jäsenmaksuna osuuskuntaa perustamassa ollut jäsen 
maksoi 5 000 markkaa ja  myöhemmin liittyvien jäsenmaksun määräsi hallitus. Aluksi 
maksu oli 6 000 markkaa kulutusyksikköä kohti, joka laskettiin yhden henkilön tai nau-
dan keskimääräisestä vedenkulutuksesta.8 Myöhemmin yksikkö laskettiin siten, että 
alle 100 neliön päähuoneistosta tuli yksi yksikkö.9 Ensimmäisissä Kangasalan Vesi-
osuuskunnan kaupparekisteriin 8.11.1957 merkityissä säännöissä oli pykälässä 4 määri-
telty laskutus seuraavasti:

“M aksut veden ja  viemärin käytöstä lasketaan hallituksen vahvistamien p e -
rusteiden mukaan kulutusyksiköltä. Jos vedenkuluttajilla on vesimittari, käy-
tetään kuutiomaksua. Yhden nautayksikön samoinkuin yhden henkilön keski-
määräisen vedentarpeen vuorokaudessa katsotaan vastaavan yhtä yksikköä 
(=50 l). Jos jäsenen vedenkulutukseen vaikuttavat muut kuin edellä kulutus-

Kuva 30. Nygrenin talon emäntä vedenhakumatkalla. Vaikka 1900-luvun puolivälissä 
alkoi Kangasalla nopea vesihuollon rakentaminen, turvattiin vedensaanti taajamien ul
kopuolella vielä kymmeniä vuosia perinteisillä menetelmillä. (K-S)

8 KKA, K angasalan Vesiosuuskunnan ptk 1953-1956, toim intakertom us 3 .9 .-53-31.12.-54; K angasalan Sa-
nom at 5 .9 .1953 .

9 K angasalan Sanom at 18.12.1954.
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yksikköjen laskennassa mainittu ihmisten ja  kotieläinten määrä kuten teolli-
suus tai muut laitokset, kastelulaitteet tai muut sellaiset, määrää näitä vastaa-
van kulutusyksikköjen luvun osuuskunnan hallitus. H allitus tarkistaa kulu-
tusyksikköjen luvun vähintään joka kolmas vuosi. ” I0

Kulutusyksikköratkaisua voidaan arvostella jo aikaisemmin Suomessa tehtyjen rat-
kaisujen pohjalta. Osalla kuluttajista oli kuitenkin vesimittari, jolloin kyseistä kuluttajaa 
laskutettiin kulutuksen mukaan.11 Osuuskunta otti kuitenkin mallia muiden osuuskuntien 
säännöistä. Valitettavasti eräät vesiosuuskunnat ajautuivat taloudellisiin vaikeuksiin ja 
jopa suoritustilaan juuri puutteellisen laskutusmenetelmän ja liian alhaisen veden hinnan 
takia.12 Kunnallisen vesihuoltotoiminnan alettua 7.3.1959 kunnanvaltuuston päätöksellä 
alkaneiden vesi-ja viemäröintitöiden yhteydessä otettiin käyttöön mittaukseen perustu-
va laskutus (kuva 83).

Vesihuoltosuunnitelma valmistui vuoden 1954 alussa ja siinä todettiin vesihuollon to-
teuttamisen kustannusarvioksi 271 miljoonaa markkaa.13 Kustannusarvion laati tarjous-
kilpailun jälkeen Oy Kunnallistekniikka Ab.14 Kustannukset olivat varsin suuret ottaen 
huomioon kunnan asukasluku, joka oli tuolloin alle 13 000 asukasta. Suunnitelmaa läh-
dettiinkin toteuttamaan asteittain, jolloin ensimmäisen vaiheen kustannusarvioksi tuli noin 
11 miljoonaa markkaa. Tämä vaihe käsitti seuraavat työt: puhdistuskaivon, josta lähti 
haara “Talvian alapuolelta Pajusen pellon kautta Harakkamäen alapuolelta Eevankatua 
ylös ja  pitkin Kangasalantietä jatkokoululle saakka”.15

Töiden aloittamista viivytti maanomistajien vastustus, joten kunnan oli turvauduttava 
pakkolunastusmenettelyyn. Lääninhallituksen lupa kuitenkin viipyi siksi kauan, että työt-
tömyyskausi loppui. Pohjavesikaivon rakennustyöt Ukin rantaan aloitettiin jo syksyllä ja 
sen olisi suunnitelmien mukaan pitänyt valmistua jo talveksi. Veden tulo kaivoon oli 
kuitenkin niin runsasta, että ennen kuin kaivo saatiin riittävän syväksi, oli hankittava 
tehokas 2 000-3 000 litraa minuutissa pumppaava pumppu kaivon tyhjentämiseksi. 
Kangasalan Sanomat haastatteli asiasta kunnanjohtaja Salaterää ja  kysyi, kuinka suu-
ri tällainen kaivo on:16

-  No se ei ole vallan suuri, vain noin 2 metriä. Myöhemmin on tarkoitus tämän 
rinnalle rakentaa toinen kaivo ja  nämä yhdistetään, mikäli veden tarve tämän 
vaatii. 17

Kaivo rakennettiin insinööri Tulenheimon omistaman vesijohtoverkoston pumppuhuo-
neen viereen. Hänen kanssaan tehtiin myös sopimus vesijohtolaitoksen siirtymisestä 
osuuskunnalle. Tähän Tulenheimon verkostoon otettiin vesi osuuskunnan pohjavesikai- 
vosta. Jotta Tulenheimon vanhan verkoston putkia ei olisi tarvinnut suurentaa, asennet-
tiin kaivoon painesäiliö ja  tästä johdettiin vesi toista kautta verkostoon. Myös vanhasta 
kaivosta johdettiin vettä edelleen verkostoon.18

10 KKA, Kangasalan Vesiosuuskunta, Kangasalan Vesiosuuskunnan Säännöt.
11 Juuti 2001, ks. varsinkin Oulun ja  Tampereen m atalapaineratkaisut.
12 Ks. esimerkiksi tästä kirjasta kappale Ilkon vesiosuuskunnasta sekä Juuti 2001 luku 3.6.
13 K angasalan Sanom at 30.1.1954.
14 Kangasalan Sanom at 5.3.1955.
15 K angasalan Sanom at 18.12.1954.
16 Kangasalan Sanom at 6.11.1954.
17 Kangasalan Sanom at 6.11.1954.
18 K angasalan Sanom at 6.11.1954.
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Kuva 31. Kaivinko
ne vesi- ja viemä- 
rityömaalla ensim
mäisiä linjoja kai
vamassa 1954- 
1955. Huomaa kai
vinkoneen vaijerit.
Kaivinkoneet o li
vat vielä harvinai
suuksia ja yleensä 
työt tehtiin ns. la
piolinjalla. Raskaat 
esineet, kuten put
ket, laskettiin kol
mijalan avulla kai
vantoihin. (K-S)

Verkostotyö (kuva 31) pääsi käyntiin kun työttömiä alkoi taas marraskuussa ilmot- 
tautua kortistoon. Samalla ryhdyttiin rakentamaan jätevesille ns. puhdistuskaivoa. Ky-
seessä oli ns. Emscher-kaivo, jossa jätevettä käsiteltiin mekaanisesti (kuva 33 b). Pää-
viemärilinjan rakentamista kiirehti jatkokoulurakennuksen valmistuminen sekä Arava- 
talon, Osuuskaupan ja  Säästöpankin liittymätarve. Erityisesti Aravatalon kohdalla tilan-
ne oli kiireellinen, sillä jos likavesiä ei olisi saatu viemäriin, tämän talon vesi olisi pilannut 
uuden pohjavesikaivon. Viemäriverkostoa pidettiin lehdessä erittäin tarpeellisena. Lehti 
oli myös sitä mieltä, että se olisi pitänyt saada kuntaan jo muutamia vuosikymmeniä 
sitten. Varoittavana esimerkkinä lehti mainitsi Savonlinnan kaupungin, jolla ei ollut vesi- 
tai viemäriverkostoa. Siksi kaupungissa “kaikki kaivot olivat saastuneita” ja  siellä vallit-
si alituinen lavantaudin vaara. Vaara oli saatu poistetuksi juuri vesi-ja viemäriverkos-
toilla.19 Savonlinna sai vesi-ja viemärilaitoksen vuonna 1951.20 Kangasalle vesijohto- 
putket tilattiin tarjousten perusteella Oy Radiator AB:ltä ja  viemäriputket Kangasalan 
Sementtivalimolta.21

Kangasalan vesihuoltotyöt rahoitettiin useasta lähteestä. Omien varojen lisäksi saa-
tiin valtiolta avustusta alkuvaiheeseen 170 000 markkaa ja  kunnan työttömyys varoista 
neljä miljoonaa. Lisäksi tarvittiin lainoja, esim. Kangasalan Säästöpankista, Kansallis- 
Osake-Pankista sekä Kansaneläkelaitokselta. Toisen vaiheen kustannusarvio oli 29 
miljoonaa markkaa. Se sisälsi linjan Aravataloa kohti. Linja lähti kirkon alapuolelta kes-
kustassa olevan suuren syvennyksen vierestä maantien alitse, “jolloin Osuuskaupan 
ainainen lampikin häviää”.22

Kangasalan Sanomat  näki historiallisen hetken koittaneen:
-  Suuren, kauas tulevaisuuteen ulottuvan suunnitelman aloittamishetki on siis
koittanut,23

19 Kangasalan Sanom at 6.11.1954.
20 Katko 1996, s.45,102.
21 KKA, K angasalan V esiosuuskunnan p tk 1953-1956, toim intakertom us 3.9.-53-31.12.-54.
22 Kangasalan Sanom at 6.11.1954 ja  5.3.1955.
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Kuva 32. Karttaan on merkitty vuoteen 1959 mennessä Kirkonkylään rakennettuja vesi- 
ja viemärilinjoja. Vahvennettu viiva osoittaa kahden ensimmäisenä rakennetun linjan 
sijainnin. Kartassa näkyvät myös Tulenheimon vesilaitoksen vesijohtojen ja muutamien 
talojen yhteiskäytössä olleiden vesikaivojen paikat.

Joulukuun puolivälissä 1954 työt olivat jo hyvässä käynnissä, töiden teknillisenä val-
vojana toimi diplomi-insinööri B. V. Huhtinen, joka oli myös laatinut suunnitelmat. Kun-
nan puolesta töitä valvoi vastaava rakennusmestari Kauko Ilonen. Urakoitsijana toimi 
Oy Radiator Oy. Toinen vaihe käsitti verkoston Harakkamäen kulmasta Finnenkatua 
myllylle ja  siitä “suonnotkelman kautta Kansallispankin ja Karppisen tonttien välistä 
jatkuen Salon ja osuuskaupan tontin rajalta osuuskaupan ja  kirjakaupan pihan halki ja

23 Kangasalan Sanom at 6.11.1954.
24 K angasalan Sanom at 18.12.1954.
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edelleen pitkin asematietä apteekin ohi pumppukaivotontille saakka. Tästä nousee linja 
Ukkilan tontilla oleville ja  rakennettaville aravataloille.”24

Töiden alkuvaiheessa moneen yksityiskohtaan oli löydettävä ratkaisu paikan päällä: 
usein suunnitelmia hiottiin vielä myöhään illallakin. Tähän oli hyvä tilaisuus, sillä suunni-
telmien laatija Huhtinen asui rakennusmestari Ilosen talossa töiden käynnistyessä. 
Muutenkin neuvotteluja tarvittiin, sillä linjan alkupää kulki varsin taajan asutuksen läpi. 
Työ nähtiin kuitenkin tärkeäksi eivätkä tonttien omistajat vastustaneet kaivuutöitä. Vas-
taava rakennusmestari Ilonen kertoo, että työ opetti tekijäänsä:

-  Töiden alkuvaiheissa oltiin tilanteessa, jossa näihin tehtäviin harjaantunei-
ta tekijöitä ei yksinkertaisesti ollut. Kaikki oli opeteltava itse. Sen sijaan mie-
het olivat oppineet tekemään raskasta ruumiillista työtä, joten tässä suhteessa 
ei ollut ongelmaa. Ajan kuluessa vaativiin työvaiheisiin kuten putken asen-
nukseen valikoitui määrätty porukka. Työ oli miesvoimia vaativaa, sillä suurin 
osa kaivannoista tehtiin lapiovoimin. Konetta käytettiin vain esimerkiksi pelto-
aukeilla .25

Osuuskunnan isännöitsijänä 1950-luvun puolivälissä toimi Jaakko Nurminen (kun-
nanjohtaja 1960-91, osuuskunnan puheenjohtaja 1960-76).26 Osuuskunnan vesilaitok-
sen valvonta toimi vesiosuuskunnan alkuaikoina ruohonjuuritasolla. Näin toimintaa ku-
vailee isännöitsijä eli nykytermein toimitusjohtaja Aarne Räsänen, joka toimi 1950-luvun 
lopulta lähtien vesiosuuskunnan isännöitsijänä aina sen kunnalle siirtymiseen eli vuoteen 
1976 saakka:

-  Kun aamulla avasi vesihanan ja  vettä tuli riittävällä paineella, niin tiesi, että 
pum put pelasivat. Sen kummempia jatkuvia valvontoja ei ollut. Isännöitsijä  
päivysti tällä tavalla.21

Vesihuollon ratkaisuja palotoimi mielessä
Verkoston ensimmäinen vaihe otettiin käyttöön tammikuussa 1955 ja  samalla siirtyi 
Urkutehtaan eli Tulenheimon vesijohtolaitos osuuskunnalle. Aluksi verkostoon otettiin 
vettä Ukkijärvestä, mutta pohjavesikaivon valmistuttua vuonna 1954 vesi otettiin sekä 
siitä että vanhasta Tulenheimon kaivosta. Uudet vesijohdot mitoitettiin palopostien mu-
kaan siten, että kahdesta rinnakkaisesta palopostista saadaan 15 litraa sekunnissa eli 
900 litraa minuutissa. Huhtinen ja Ilonen totesivat, että talot voisivat tulla toimeen pie- 
nemmilläkin putkilla, mutta paloturvallisuus vaati huomattavasti tehokkaampaa ve-
densaantia. Vanhan Tulenheimon laitoksen putket Kirkkoharjun vesisäiliölle olikin suu-
rennettava 5-6-tuumaisiksi. Paloturvallisuuden nimissä rakennettiin myös uusi vesisäi-
liö harjulle. Se oli tilavuudeltaan 275 m3. Säiliö antoi siten painetta 40:stä aina 80 metriin 
saakka. Vesisäiliön rakennustyöt veivät kolme vuotta ja se maksoi kolme miljoonaa 
markkaa (kuva 37).28

25 Ilonen K. 28.5.2002.
26 KKA, Vesiosuuskunta, laina-,vuokra- yms. sopim ukset, Kaupparekisteri-ilm oitus 1956.
27 Räsänen A .7.5.2002.
28 K angasalan Sanom at 18.12.1954.
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Ensimmäisen vaiheen verkostoa koestettiin kymmenen ilmakehän paineella 15 mi-
nuutin ajan.29 Verkosto ei vielä pitkään aikaan ulottunut kunnan laitamille. Siksi pitkään 
ja  osin vieläkin oltiin ämpäriin perustuvan vesihuollon varassa. Ämpärijärjestelmän 
mukainen, hyvin ja oikeaan paikkaan tehty kaivo tarjosi käyttäjilleen hyvää ja  turvallista 
vettä, joten niitä arvostettiin. Esimerkiksi vuokrasopimuksiin kirjattiin 1800-luvulla ja 
1900-luvun alkupuoliskolla usein kaivonkäyttöoikeus vuokralaiselle sillä ehdolla, että 
vuokralainen osallistuu kaivon kunnossapitoon. Järjestelmä oli kuitenkin hyvin haavoit-
tuvainen. Hyvästä kaivosta vettä käytiin hakemassa myös kauempaa. Esimerkiksi Huugo 
Lumpeen tekemästä kaivosta haettiin Kangasalan Asemalla vielä 1900-luvun jälkipuo-
liskolla varsinkin kuivuuden aikana vettä liki koko kylän tarpeisiin. Lumme teki kaivon 
pienen lähteen päälle, joten vesi oli hyvää ja raikasta ja sitä myös riitti muidenkin tarpei-
siin. Valitettavasti metsätraktori sotki kaivon. Lumme muuttikin pian tämän jälkeen pois 
Asemalta.30 Vesi on ratkaisevan tärkeä osa elämäämme.

Työllisyys kohenee
Aluksi osuuskunta otti siis vetensä Ukkijärvestä, mutta vuonna 1954 valmistui pohjave- 
sikaivo vedenottoa varten. Kirkkojärven rantaan alettiin rakentaa vuoden 1954 lopulla 
saostuskaivoa likavesien puhdistamiseksi. Kyseessä oli ns. Emscher-kaivo, joka myö-
hemmin muutettiin likavedenpumppaamoksi. Tässä saostuskaivossa “mädätettiin mos-
ka”. Puhdistusaste arvioitiin noin 70 prosentiksi kiintoaineen osalta. Puhdistus tapahtui 
niin, että likavesi kulki tämän halkaisijaltaan kuusimetrisen kaivon yläosassa hitaasti 
kaivon läpi, jolloin siitä saostui kaikki kiinteä aines pohjalle. Kiinteä aines sai olla kaivos-
sa kahdesta kuuteen kuukautta, jonka jälkeen liete pumpattiin lietelavalla kuivumaan 
pariksi viikoksi. Tämän jälkeen “se oli erinomaista lannoitusainetta”.31

Ensimmäisessä vaiheessa osuuskunnan viemäriverkostoon ei asennettu pumppaa-
moita, vaan putket asennettiin saostuskaivon kohdalla mahdollisimman syvälle ja ver-
kosto tehtiin mahdollisimman pienin kaltevuuksin.32 Aivan ongelmitta järjestelmä ei toi-
minut: likakaivon hajuhaitat olivat osuuskunnan ongelmana, jolloin haittoja yritettiin mi-
nimoida mm. hajustamalla Emscher-kaivoa.

Jäteveden koontiin käytetty Emscher-kaivo oli kaksiosainen siten, että jätevesi tuli 
ensimmäiseen kaivoon ja jätevesiliete koottiin siitä toiseen kaivoon. Lähiasukkaat valit-
tivat hajuhaittoja. Eräs tietty insinööri Korshelnick toi maahan ranskalaisvalmisteista 
hajustetta peltipulloissa. Kun ainetta lorautettiin lietekaivoon, niin johan piti ympäristöön 
tulla paremmat tuoksut. ”Hajuvettä” kokeiltiin, mutta tuoksut olivat asukkaiden mieles-
tä kuitenkin liian imeliä ja aineen käytöstä luovuttiin.33

Verkostotöiden ensimmäinen vaihe kulki puhdistuskaivosta “Talvian alapuolelta Pa-
jusen pellon kautta Harakkamäen alapuolelle ja  Eevankatua ylös ja pitkin Kangasalan-
tietä jatkokoululle”. Vesi- ja  viemäriverkostoa rakennettiin samanaikaisesti, mikä on 
hyvä ratkaisu varsinkin kustannussäästöjen kannalta. Näiden töiden valmistuttua ke-
väällä 1955 vesi-ja viemäriverkostoon liittyneitä asiakkaita oli noin 190.34 Alussa näytti,

26 K angasalan Sanom at 18.12.1954.
30 Lum m e H. 24.4.2002.
31 K angasalan Sanom at 18.12.1954.
32 K angasalan Sanom at 18.12.1954.
33 Räsänen A .7.5.2002.
34 A nttila, s .510-511.
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Kuva 33 a. Jäteveden puhdistuskaivon (Emscher-kaivo) rakennustyö Kirkkojärven 
ranta-alueella. Kunnan työmaalla valvojana oli Kauko Ilonen. (K-S)

tinen.
että pienille kiinteistöille tulisi vaikeuksia liittyä osuuskuntaan, mutta suurimmat kiinteis-
töt kunta etunenässä liittyivät heti mukaan. Vuonna 1955 tilanne näytti jo paremmalta.35 
Viemäriverkostoon liittymisen jälkeen taloissa ei enää tarvittu omaa, yleensä teholtaan 
vaatimatonta saostuskaivoa. Verkkoon liityttäessä sakokaivo oli poistettava.

Vesi-ja viemäriverkkoihin houkuteltiin liittymään uusia taloja mm. sillä, että kalliita 
kaivoja ja  pumppuja ei tarvinnut rakentaa, likakaivoja ei tarvinnut rakentaa eikä jättei-

35 K angasalan Sanom at 5.3.1955.102
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den poiskuljetuksesta tullut kustannuksia. Näin saavutettiin jatkuvaa hyötyä ja myös 
“terveydelliset olot paranivat huomattavasti”.36

Maaliskuussa 1955 vietettiin Kangasalan Seurahuoneella työnjuhlaa, kun ensimmäi-
nen viemärilinja oli yhdistetty viemäriverkostoon. Paikalla olivat kaikki työntekijät, työn 
suunnittelijat ja valvoja, diplomi-insinööri B. V. Huhtinen, vastaava rakennusmestari 
Ilonen sekä osuuskunnan jäsenet. Puheenjohtaja ja  kunnanjohtaja Olavi Salaterä kiitti 
kaikkia työssä mukana olleita; muita puhujia olivat Huhtinen sekä luottamusmies Salo.37 
Tulenheimon laitoksen ylävesisäiliö Kirkkoharjun rinteessä palveli osuuskuntaa pitkälle 
1960-luvulle, kunnes Kirkkoharjun ylimpään kohtaan näkötornin viereen rakennettiin 
vesisäiliö. Osuuskunta liitettiin kunnan vesihuoltolaitokseen toiminnallisesti vuonna 1974 
ja  viimein myös hallinnollisesti vuonna 1976. Osuuskunnan pitkäaikainen isännöitsijä 
Aarne Räsänen totesi ratkaisun onnistuneeksi:

-  Fuusion syynä oli, että liittyjiä tuli aikaa myöten niin paljon, että osuuskun-
tamuodolla ei enää ollut mahdollista hoitaa laajentunutta vesihuoltoa. Kunta-
fuusio on mielestäni osoittautunut hyväksi ratkaisuksi38 (kuva 79).

Kunnaninsinöörinä liitosajankohtana toiminut Juhani Almonkari luonnehtii yhteistoi-
mintaa kitkattomaksi: vesiosuuskunta ja  kunnan vesihuoltolaitos toimivat rinnakkain 
vuoteen 1976 asti. Kumpikin tiesi tehtävänsä, joten kaikki sujui hyvin. Osuuskunta huo-
lehti nimensä mukaisesti vain kirkonkylän alueesta eikä edes pyrkinyt laajentumaan sen 
ulkopuolelle. Se myös miellettiin väliaikaiseksi ratkaisuksi odoteltaessa siirtymistä täy-
sin kunnan järjestämään vesihuoltoon. Useat henkilöt vaikuttivat sekä kunnassa että 
osuuskunnassa. Osuuskunnalla ei kuitenkaan ollut mitään taloudellisia mahdollisuuksia 
hoitaa esimerkiksi jätevesien tiukentuneita puhdistamisvaatimuksia ja pitkien siirtolinjo- 
jen rakentamista.39 Kunnasta löytyi myös hieman kehittyneenmpi jätevedenpuhdista-
mo: Pikonlinnan sairaalan omaa tarvetta varten oli jo vuonna 1953 valmistunut jäteve-
denpuhdistamo, joka koostui Emscher-kaivosta ja  sepelisuodattimesta.40

Töitä hartiavoimin
Myös työnjohtaja Erkki Kouhia pääsi mukaan rakentamaan Kangasalan kunnallista 
infrastruktuuria. Kouhia näki rakennustyömaalta käsin kunnallisen vesilaitoksen kehi-
tyksen sen alkuajoilta 1990-luvulle asti. Ensimmäisiä tehtäviä oli laittaa korkeusmerkit 
viemäriputkikaivoille samoin kuin järjestää työt ja  työmiesten tuntikirjanpito. Parhaim-
millaan työkohteissa oli jopa yli 200 miestä ja Kouhian tuntikirjoilla enimmillään 52 hen-
kilöä, sillä koneita ei 1950-ja vielä 1960-luvulla käytetty kuin varsin harvoin. Kouhia 
muistelee:

36 K angasalan Sanom at 18.12.1954.
37 K angasalan Sanom at 5.3.1955.
38 Räsänen A .7.5.2002.
39 A lm onkari J. 15.5.2002.
40 K angasalan Sanom at 18.12.1954.
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-Töitä  tehtiin lapiovoimin eli ns. lapiolinjalla. Urakoitsijoiden koneita alkoi 
tulla vasta asuinalueiden rakentamisen myötä 1960-luvulla. Tällöin opeteltiin 
yhdessä urakoitsijoiden kanssa vesihuoltorakentamista.4'

Vesihuollon rakentaminen oli yksi merkittävimmistä työllisyystöistä kunnan alueella. 
Suurilla työmailla oli kuitenkin joitain harvoja koneita, esim. 1954 viemärityömailla oli 
kaivinkone.42 Tähän aikaan Kangasalan työmailla käytettiin apuna vielä hevosiakin, 
vaikka tarkkaa tietoa siitä, käytettiinkö niitä myös vesi-ja viemärilinjatyömailla ei ole. 
Esimerkiksi vielä vuonna 1955 tietyömaalla Majalahti-Sahalahti oli hevosia töissä.43 
Hevonen oli kuitenkin nopeasti väistymässä kuorma-auton tieltä.

Työt tehtiin lapiopelillä vaikka kaivannosta piti saada jopa 6-7 metriä syvä. Näissä 
tapauksissa kaivannon puoleen väliin pantiin lava, jolle ensin viskeltiin maat. Huugo 
Lumme muistelee:

-  Talvella 1965 Pikonkankaalla kaivettiin nelimetrinen putkikaivanto. M aas-
to-olosuhteista johtuen maat oli kaivannon pohjalta lapiolla heiteltävä seitse-
män metrin korkeuteen. Kaivu tapahtui siten, että maa heitettiin kaivannon 
pohjalta ensin yhdelle välilavalle ja  sitten siitä toiselle ja  vasta sen jälkeen  
maan pinnalle.44

Syksyllä 1958 osuuskunnalla oli vesi- ja viemäriverkostoa molempia jo 4,7 kilometriä. 
Verkosto kasvoi seuraavina vuosina tasaiseen tahtiin.45

' “ PUTKIPOSTIA
K u n n a n  v ir k a i l i ja  o li to r i ta p a h tu m a ss a  k u n n a n  o sa s to lla  
esittelem ässä ympäristöasioita. Paikalle porhaltaa kysym yksineen  
k iire ise ltä  v a ik u tta v a  n a ish e n k ilö :  ”T ä ä llä  va rm a a n  on se  
kissanruokaesittely ”! ?

41 Kouhia E. 26.4.2002.
42 Kangasalan Sanom at 18.12.1954.
43 Kangasalan Sanom at 5.3.1955.
44 Lumm e H. 24.4.2002.
45 KKA, K angasalan Vesiosuuskunnan pöytäkirjat 1959-1966, tk 1958.
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Petri Juuti

KUNNAN VESILAITOS VESIHUOLLON 
VETÄJÄKSI
Kesäkuussa 1957 aloitettiin Kangasalla kaivojen ja  pohjavesi varantojen tutkimus. Tut-
kimuksen teettivät kunta, Maataloushallituksen Vesiteknillinen osastoja Lääkintöhalli-
tus. Kesäkuun 18. päivän ja elokuun alun välisenä aikana tutkittiin koko kunnan alueelta 
joka neljäs kaivo. Tutkijat tarkastelivat kaivojen tilaa 30-kohtaisella tarkistuslistalla. He 
totesivat kunnan kaivojen renkaiden olevan yleensä betonisia ja kaivojen kunnon olevan 
“varsin tyydyttävä”. Noin joka kymmenennessä kohteessa kaivoon pääsi keväisin, syk-
syisin sekä suurten sateiden aikana pintavesiä. Kaivoja rakennettaessa ei mm. oltu 
“juotettu” eli liitetty kahta ylintä rengasta, joten pintavesiä ei saatu eristetyksi. Tutki-
muksiin suhtauduttiin “kiitettävällä ymmärtämyksellä” vaikkakin monet luulivat, että myös 
vesinäytteet otettaisiin kaikista kohteista. Näytteitä ei voitu ottaa kustannussyiden ta-
kia. Myös joissakin komposteissa oli parantamisen varaa.1

Kunnan varsinaisen vesilaitoksen päärakennus vaihe ajoittuu suurten työllisyystöiden 
kauteen 1950-ja 1960-luvuille. Julkisilla töillä saatiin pahaa työttömyyttä hieman helpo-
tetuksi ja tärkeää infrastruktuuria rakennetuksi.2 Mm. työllisyysnäkökohtien takia vesi-
huolto haluttiin toteuttaa kunnan johdolla. Tosin jo osuuskunnan toiminta oli hyvin kunta- 
vetoista ja kunnanjohtaja jopa toimi osuuskunnan puheenjohtajana. Näiden töiden kaut-
ta myös moni vesilaitoksen töissä myöhemmin vuosikymmeniä työskennellyt henkilö 
tuli kunnan palvelukseen. Voi sanoa, että sopivimmat työntekijät jäivät jäljelle osan kar-
siutuessa joukosta: kaikille ei raskas ruumiillinen työ vaikeissa olosuhteissa sovellu. 
Työmaille mentiin joka säällä: vain hurjimmat pakkaset tai rajuilmat pysäyttivät hetkeksi 
työt.3

Vatialan suurten rakennustöiden tiimoilta oli luvassa suurtyömaita. Kunnallinen vesi- 
ja viemärilaitos toteutti nämä työt, vaikka osuuskunta jäi toimimaan kunnan laitoksen 
rinnalle ennen osuuskunnan sulauttamista. Päävastuu vesihuollosta oli siirtynyt kunnalle 
7.3.1959 kunnanvaltuuston päätöksellä.4 Päätöksessä asia muotoiltiin seuraavasti:

“Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti,
1) että Huutijärvi- Vatia la välisellä alueella toteutetaan vesihuoltotyöt kunnal-

lisena yrityksenä,
2) että asiaa valmistelemaan ja  hoitamaan asetetaan vesihuoltolaitoksen jo h -

tokunta, johon valittiin puheenjohtajaksi kirvesmies Verneri Kiekara, va-
rapuheenjohtajaksi kansaneläkelaitoksen piiriasiam ies Sulo Kolkka, j ä -
seniksi teknikko Aarne Räsänen, liikkeenharjoittaja Kalle Keskinen ja  
putkimies Urho Mäkelä sekä varajäseniksi metallityömies Martti Raittila,

' Kangasalan Sanom at 13.7.1957.
2 A nttila, s.511.
3 Lumm e H. 24.4.2002; K ouhia E .26.4.2002.
4 Äikäs, s. 11.
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Kuva 34. Helmi pyykillä. Pyykinpesu ennen vesi- ja viemärijohtojen tuloa oli voimia 
kysyvää ja aikaa vievää työtä. Kangasalan järvien rannoilla oli useita pyykinpesupaik- 
koja. (K-S)

metallit}'ömies Martti Lehto, pankinjohtaja Lauri Rantala ja  johtaja Aimo 
Sipilä toimikaudeksi 1959-1960,

3) että vesihuoltolaitoksen johtokunnan tehtäväksi annetaan kiireellisesti val-
mistella ehdotus johtokunnan johtosäännöksi,

4) että vesihuoltolaitoksen johtokunnan tehtäväksi annetaan valmistella eh-
dotus tariffiyksiköiden hinnaksi erikseen vesijohto- ja  viemäriverkoston 
osalle,

5) että vesihuoltolaitoksen johtokunnan tehtäväksi annetaan laatia n.s. liitty-
mis sopimusluonnos.  ”5

Säröjä yhtenäisyydessä: Kirkkojärvi saastuu
Vuonna 1959 tammikuussa kunnanvaltuusto päätti, ettei Pitkäjärven itäpäähän raken-
neta erillistä biologista puhdistamoa, vaan Vatialan, Lentolan ja  Suoraman sekä Pikon- 
kankaan viemärivedet johdetaan pumppuaseman kautta Kirkkojärveen johtavaan run-
ko viemäriin. Syynä tähän oli mm. se, että pyrittiin pitämään Suoraman-järvi sekä Pitkä- 
ja Kaukajärvi puhtaina viemärivesistä, sillä ne olivat ainoat virkistysalueet näillä alueilla, 
joille asutus oli keskittynyt. Myös Tampereen kaupunki vastusti ehdottomasti viemäri-
vesien laskemista Pitkä- tai Kaukajärveen. Katsottiin myös, että Kirkkojärvi oli jo nyt

5 KKA valt.ptk 7.3.1959 § 73.
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sen verran saastunut, ettei se ollut virkistysarvoltaan muiden järvien veroinen.6 Siispä 
sinne voitiin tämän logiikan mukaan johtaa lisääkin jätevesiä.

Kunnanvaltuusto hyväksyi jätevesien johtamisen Kirkkojärveen siten, että järven 
rantaan rakennetaan heti mekaaninen puhdistamon. Laitoksen yhteyteen se halusi pump- 
paamon, josta puhdistamosta tulleet jätevedet olisi johdettu Roineeseen.7 Tämä Roi-
neeseen johtaminen ei kuitenkaan toteutunut, sillä samoihin aikoihin Tampere alkoi suun-
nitella raakavedenottoa Roineesta.

Valtuuston kokouksessa 7.3.1959 esillä oli myös tämä kiistanalainen jätevesien johta- 
misasia: pankinjohtaja Väinö Pälli oli esittänyt erittäin perusteellisen ja  pitkän valituksen 
likavesien laskusuunnitelmasta. Ohessa muutama poiminta valituksesta:

“Tyytymättömänä Kangasalan kunnanvaltuuston päätökseen tammikuun 3 
päivältä 1959, jossa valtuusto [...] on päättänyt johtaa viemärivedet Kanga-
salan kirkonseudun ja  Tampereen väliseltä alueelta Kirkkojärveen, anomme 
kunnioittaen, että Lääninhallitus peruuttaisi kunnanvaltuuston mainitun pää-
töksen ja  kieltäisi Kangasalan kuntaa laskemasta viemärivesiä Kirkkojärveen 
suunnitteilla olevasta viemäriverkostosta. [ ...]  valtuusto asettaa pitäjän asuk-
kaita omalaatuiseen paremmuusjärjestykseen järvien saastuttamisen ja  siitä 
aiheutuvan löyhkän ja  virkistyksen suhteen. [...] Kirkkojärven ympärille si-
jo ittuneet [ ...]  asukkaat voidaan Kirkkojärven kanssa vaikka "uhrata '  kun-
han vain muualla laajalla alueella saadaan hyvät ja  terveelliset olomahdolli- 
suudet. [...]*

Pälli näki siis asukkaiden kunnassa joutuvan eriarvoiseen asemaan ja Kirkkojärven 
asukkaiden joutuvan kärsimään muiden edestä. Hän listasi aiheutuneet haitat yksityis-
kohtaisesti ja  korosti jätevesien johtamisesta Kirkkojärveen aiheutuvaa terveydellistä 
haittaa:

“Kirkkojärvi on pieni, se on matala-vetinen ja  pehmeäpohjainen järvi. Kirk- 
kojärvi lisäksi on ns. umpijärvi, jossa  ei ole vähääkään kunnollista veden 
poistumis- ja  vaihtumismahdollisuutta. Vaikka ns. Leivin oja avattaisiin ja  kai-
vettaisiin kuinka suureksi tahansa, veden vaihtumiseen se ei suuriakaan vai-
kuta, sillä Roinejärven ja  Kirkkojärven korkeusero on niin pieni, ettei veden 
vaihtuminen edisty siinä määrin, kun se [...] olisi välttämätöntä. [...] Järven 
itäpuolella kaivojen saanti on aivan huono, [...] joten näitten asujamien asuk-
kaat joutuvat käyttämään vettä yksinpä talous- ja  ruokavetenään. Järveä käy-
tetään kesäisin aivan yleisesti uintipaikkana, järvessä pestään pyykkiä [...], 
otetaan talvisin jäitä koti- ja  maitotaloutta varten y.m. [...] Jos nyt suunniteltu 
viemärivesimäärä lasketaan [...] järveen [...]  niin arvaamaton on se tervey-
dellinen vahinko ja  muu haitta, joka Kirkkojärven rantamilla asuville asuk-
kaille mainitusta viemäröimisestä johtuu. ”9

Kärsimään joutuivat siis paitsi talousvetensä järvestä ottavat niin myös virkisty skäyt-

6 K angasalan Sanom at 10.1.1959.
7 K angasalan Sanom at 10.1.1959.
8 KKA, valt.p tk  7.3.1959 § 72.
9 KKA, valt.p tk  7.3.1959 § 72.
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täjät sekä jäiden hakijat. Myöskään valtuuston kanta, että osittaista saastumista oli jo 
tapahtunut ja siksi voitiin uusiakin jätevesiä johtaa järveen, ei vaikuttanut pankinjohtajan 
näkemykseen:

“Valtuuston olisi kuitenkin pitänyt muistaa ja  tietää, että Kirkkojärveen on jo  
viiden vuoden ajalla laskettu viemärivesiä. Onhan täällä Kangasalan Vesi- ja  
Viemäriosuuskunta kaivattanut viemäreitä suurelta osalta kirkonseutua, ja  tä-
män viemärin kaikki vedet ja  muut jä ttee t painuneet Kirkkojärveen. Ei ole 
ihme, jos tämän pienen järven vesi on jo  saastunut, niin kuin se todella onkin 
tehnyt. Kirkkojärven rannalla asuvat sen jo  hyvin tietävät ja  tuntevat, ja  vie-
läpä sen vaistoavat eläimetkin, sillä esim. lehmät kesäisin eivät tahdo juoda  
Kirkkojärven vettä. -Jos nyt tähän järveen annetaan vielä tulla tuon suuren 
alueen, jonka pinta-ala on yli 1000 ha, ja  johon kuvitellaan saatavan 30.000 
asukkaan taajaimisto, niin järven vesi tulee hyvin sakeaksi puuroksi ja  järven 
käyttö muihin tarkoituksiin kerrassaan sietämättömäksi”.10

Vaikkei järven vesi myöhemmin aivan puuroksi muuttunutkaan, osui Pälli ennustuk-
sessaan valitettavan oikeaan. Myös vesitutkimukset tukivat pääosin Pällin näkemyksiä. 
Oireita veden pilaantumisesta oli nähtävissä jo 1950-luvun lopussa, vaikkakin vielä 1959 
tilanne näytti päällisin puolin varsin hyvältä. Tilanne huononi nopeasti 1960-luvun alussa 
ja  jo 1961 kevättalvella oli happikatoa liki koko järven alueella.11 Kalakuolemia nähtiin 
useita happikadon myötä ja muutoinkin 1970-luvulla järven maine oli huono. Pällin alle-
kirjoittaman esityksen allekirjoitti myös 27 muuta henkilöä. Valitus kuitenkin katsottiin 
kunnanvaltuuston lausunnossa Hämeen lääninoikeudelle aiheettomaksi muun muassa 
siksi, että:

“Asiassa on käsityksemme mukaan kiinnitettävä aivan erityistä huomiota sii-
hen, että jo  nyt lasketaan Kirkkojärveen likavesiä Kangasalan Vesiosuuskun-
nan puhdistamon kautta. Näinollen koska valtuuston päätöksen ei voida kat-
soa välittömästi vaikuttavan valittajan oikeuteen, ei sitä voida esitetyillä vali-
tusperusteilla kumota. Lisäksi on todettava, että viemärivesien laskeminen Kirk-
kojärveen on tarkoitettu väliaikaiseksi toimenpiteeksi [ . . . ] ”12

Kyseessä oli siis eräänlainen kehäpäätelmä, vaikka tarkoitus oli kuitenkin hyvä eikä 
mitään lakia rikottu. Valitettavasti vain väliaikaisuus venyi eri syistä huomattavan pit-
käksi eli 20 vuodeksi. Eri yhteyksissä onkin todettu, että tekniset ratkaisut tai menette-
lytavat, jotka on todettu niitä suunniteltaessa väliaikaiseksi tai toiseksi parhaaksi vaihto-
ehdoksi, kestävät usein valitettavan pitkään.13 Jo olemassaolevia järjestelmiä on vaikea 
perusteiltaan muuttaa täysin uudenlaisiksi.

Kunnan suorittamissa tutkimuksissa oli havaittu, että osuuskunnan jätevedenpuhdis-
tamo ei ollut teholtaan riittävä tulevaisuuden tarpeita silmällä pitäen eikä se riittänyt

10 KKA, valt.ptk 7 .3.1959 § 72.
11 KKA, tekninen virasto, yleiset työt, vesistö tu tk im uksia 1960-1980, M aaseudun keskusrakennustoim iston 

v es itu tk im usraportit 1.9.1959, 15.2.1960 ja  6 .9 .1961.
12 KKA, vlt.pk 7.3.1959 § 72.
13 Ks. esimerkkejä esim. Juuti 2001, Tampereen ja  Oulun m atalapaineineiset vesilaitokset, Nygård, jätehuollon 

väliaikaisista ratkaisuista .
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edes kaikkien kirkonkylän asukkaiden tarpeisiin. Siksi kunta päättikin valituksista huoli-
matta rakennuttaa huomattavasti suuremman puhdistamon Pikkolan kylässä sijaitse-
valle kunnan omistamalle maalle. Puhdistamo suunniteltiin jo alun perin luonteeltaan 
”väliaikaiseksi” ratkaisuksi.14

Jätevesipuhdistamon rakentamisesta Kirkkojärven rantaan päätettiin lopullisesti ke-
säkuussa 1959. Suunnitelmat laati Maaseudun Keskusrakennustoimisto japumppaamo 
valmistui seuraavana vuonna. “Kankkulan kaivoon” -  kuten kuntalaiset hankkeen risti-
vät -johdettiin likavedet Pikonkankaan suunnalta sekä hieman myöhemmin myös Va-
tialasta. Puhdistamo oli mitoitettu 4 000 asukkaan jätevesille. Siinä jäte vedet puhdistet-
tiin vain mekaanisesti, minkä jälkeen ne johdettiin Supanojan kautta Kirkkojärveen. 
Kankkulan kaivoon ajettiin myös sakokaivojätteet.15

Joulukuussa 1958 alkoivat suuret rakennustyöt Pikonkankaan asutusalueella. Töissä 
oli parhaimmillaan tammikuussa 1959 yhteensä 75 miestä. Suunnitelmat oli laatinut 
Maaseudun Keskusrakennustoimisto. Tämänkin työn takana oli ajatus parantaa työlli-
syyttä. Kunnalla oli “jatkuvana vaikeutena uusien työkohteiden etsiminen”. Työmaalle 
otettiinkin vain niitä kunnan miehiä, jotka kunnan työllisyyslautakunta oli hyväksynyt 
työttömyyskortistoon. Tuohon aikaan työttömyyslautakunnat olivat vielä kuntakohtai-
sia. Koko rakenteilla olevan verkoston pituus oli 2,5 kilometriä.16 Verkosto koostui maan-
viljelijä Juho Maijalalta ostetulta puhdistamoalueelta lähteneestä vesi- ja viemärilinjasta, 
jota vedettiin miltei suoraan Pikontien eteläpäähän. Siellä viemäri haarautui kahteen 
osaan: toinen Kaijanahon asutusalueelle ja toinen Pikontietä pitkin kohti valtatietä. Vesi- 
ja  viemäriputket asennettiin kahden metrin syvyyteen. Vesijohto oli viisituumaista ja 
viemäriputki 225-500-millistä. Viemäriputken suuruus määräytyi maastokaltevuuden 
mukaan siten, että vähiten kaltevaan kohtaan asennettiin suurin ja kaltevimpaan koh-
taan pienin putki.17

Vuonna 1959 astui voimaan uusi rakennuslaki vanhan asemakaavakin tilalle. Van-
hassa 1.7. saakka voimassaolleessa asemakaavalaissa ei kunnalla ollut lakiin perustu-
vaa pakkoa huolehtia viemärin tai vesijohdon rakentamisesta kaava-alueellaan. Maa-
laiskuntien liiton Kangasalan kunnanhallitukselle antamassa asiantuntijalausunnossa to-
dettiin, että useat maalaiskunnat olivat kuitenkin vapaaehtoisesti ryhtyneet rakentamaan 
laitoksia ja  ylläpitämään etenkin viemäriä kunnallisena laitoksena. Heinäkuun ensim-
mäisen päivän jälkeen rakennuslain toteuttaminen tuli kunnalliseksi tehtäväksi, johon 
laki luki mukaan viemärin rakentamisen ja kunnossapidon kaava-alueella sen mukaan 
kuin asutus sitä vaatii. Vesijohdon rakentaminen sen sijaan jätettiin riippumaan kunnan-
valtuuston vapaasta harkinnasta.18

Maalaiskuntien liitto totesi, että vesihuollon tuleva kehitys muodostunee “maaseudun 
kaava-alueilla sellaiseksi, että viemärilaitos tulee vähitellen kunnalliseksi, kun sen sijaan 
vesijohdon rakentaminen ja kunnossapito ainakin useissa tapauksissa jäänevät edelleen 
vapaaehtoisen yhteistoiminnan varaan.”19 Varsin oikeaan osunut arvio, joka sai vielä 
jatkoa:

4 KKA, Vesiosuuskunnan pöytäkirja t 1959-1966, hallituksen p tk 20.11.1961 liite 1.
5 A nttila, s .511-512; K angasalan Sanom at 22.10.1960.
6 K angasalan Sanom at 31.1.1959.
7 K angasalan Sanom at 31.1.1959.
8 KKA, valt.ptk 7.3.1959, L iite 1.
9 KKA, valt.ptk 7.3.1959, L iite 1.
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“[...] tulisi pyrkiä arvostelemaan, onko po. kuntanne alueista mahdollisesti 
osa sellaisia, joille asemakaava lain tultua voimaan tai ennen pitkää sen jä l-
keen tulee laadittavaksi. Mikäli näin on laita, on luonnollisesti tarkoituksen-
mukaista, että jo  tässä vaiheessa näillä alueilla ryhdytään hoitamaan sekä 
viemäri- että vesilaitosta kunnallisena laitoksena. Siirtyminen asemakaavaan 
voi aikanaan tapahtua tällöin helpommin, minkä lisäksi kunta alun perin pää-
see määräämään vesihuollosta haluamallaan tavalla. ”

“Niinikään saattaa olla tarkoi-
tuksenmukaista, että myös niil-
lä alueilla, jo ille  ei ainakaan  
lähiaikoina tulla laatimaan ase-
makaavaa, toteutetaan sekä vie-
märi että vesijohto kunnallisina 
hankkeina, va ikkakaan v esi-
johdon osalta tähän ei ole ole-
massa lainsäädännöllistä pa k-
koa. ”20

Olisi järkevää rakentaa molemmat 
verkostot samanaikaisesti. Kunnalli-
sen laitoksen jälkeen nähtiin järkevim- 
mäksi toimintamuodoksi osakeyhtiö:

“M ikäli kunta ei ryhdy myös 
vesijohdon rakentamiseen kun-
nallisena laitoksena, olisi kui-
tenkin syytä pyrkiä  kiin teään  
yhteisto im intaan vesijohto la i-
toksen kanssa rakentam alla  
molempia verkostoja samanai-
kaisesti jne. Mikäli hanke toteu-
tetaan vapaaehtoisen yhteistoi-
minnan myötä lienee osakeyh- 
tiöm uoto suositeltavin, silloin  
kun liittyjiä on paljon. Sen jäl-

Kuva 35. Porakaivon tekoa köysiporakoneella 
Huutjärven koululle 1953. Kaivon syvyys oli 52 
metriä. Samanaikaisesti kunnan vesi-ja viemä
riverkostojen yhteydessä kohennettiin myös 
kunnan koulujen vesihuoltoa. Koska kohteet oli
vat kilometrien päässä kirkonkylästä, parannet
tiin koulujen vesitilannetta mm. porakaivoilla. 
(K-S)

KKA, valt.ptk 7.3.1959, Liite 1.

Asiantuntijalausunto siis yllytti kuntaa ennakoimaan tulevaa kaavoitusta, sillä näin 
kunta saisi tulevaisuudessa kaavoitet-
tavat alueet kuntoon myös vesihuol-
lon osalta. Samoin kehotettiin toteut-
tamaan viemäri ja vesijohto kunnalli-
sena hankkeena, vaikka asemakaa-
vaa ei olisi ollut lähiaikoina tulossa eikä 
laki tähän velvoittanutkaan:

83



keen kun vesihuolto-osakeyhtiön liittymismaksuja ei ole katsottu yhtiön veron-
alaiseksi tuloksi, on yhtiömuoto tullut suosituksi. Yhtiön perustajana voi olla 
kunta eikä jokaisen verkostoon liittyjän tarvitse olla yhtiön osakas, vaan käy-
tännössä asia voidaan järjestää siten, että yhtiön ja  liittyjän välillä tehdään 
erityinen viemäröintiä tai vedenhankintaa koskeva sopimus. ”21

Myös tämä uusi laki oli yhtenä keskeisenä syynä vaikuttamassa vesihuollon siirtymi-
seen kuntavetoiseksi.

Pitkäjärven pumppaamo “paukulla päälle”
Ainakin vuodesta 1959 alkaen työmaille järjestettiin ruokala, mikä paransi huomatta-
vasti työmaaolojaja työntekijöiden asemaa. Ruokalistalla oli mm. lihapyöryköitäjape- 
runakeittoa sekä tietysti leipää, voita ja maitoa. Myös kahvia oli saatavilla. Koko ateria 
maksoi vaihtoehdoista riippuen 85-110 silloista markkaa. Kunnon ruokaa tarvituinkin: 
“miehet olivat todella ankarassa työssä, sillä he aivan höyrysivät heittäessään nopeassa 
tahdissa maata joskus jopa kolmen metrin korkeudelle.”22

Työmaakopit ja taukotuvat puuttuivat ensimmäisiltä suurilta työmailta. 1950-ja 1960-
lukujen vaihteessa ilmestyi työ-
maille vaatimattomia “pahvisia 
koppeja”, jotka oli tehty aalto- 
pahvista. Parempia, kammalla 
varustettuja työmaakoppeja tuli 
suuremmille työmaille 1960-lu- 
vulla, mutta hätä keksi aikaisem-
minkin keinot: “Ky ötikkälän tiellä 
lämmiteltiin vanhassa pirtissä, 
joka oli vuokrattuna tähän käyt-
töön” ja joskus myös pahimmil-
la pakkasilla etsittiin läheltä so-
piva sauna lämmittelyyn.23 Myö-
hemmin, kun koppeihin oli jo 
useita avaimia, saattoi joku tun-
tea niin kovaa viehätystä koppia 
kohtaan, että vieraili siellä viikon-
loppunakin. Kun tämä huomat-
tiin, porukan huumoriveikot ter-
vasivat penkit työviikon päät-
teeksi. Mahdollinen viikonloppu- 

Kuva36. Pikonkankaan viemärityömaa 1950-luvul- vierailu jäi varmasti kävijälle 
la. Töissä oli parhaimmillaan 75 miestä. Kuvassa tii- muistiin.24 
vistetään liitosta. (K-S)

21 KKA, valt.ptk 7.3.1959, L iite 1.
22 K angasalan Sanom at 31.1.1959.
23 Kouhia E .26.4.2002; N iem inen A. 3.5.2002.
24 L ahtinen T. 3.5.2002.

84



Vielä 1960-luvulle tultaessa meno työmailla oli ny ky työmaihin verrattuna varsin väri-
kästä. Monenkirjavan ja lukuisan miesjoukon ollessa kyseessä mukaan sattui humoris-
tien lisäksi myös ongelmatapauksia:

-  Työmailla oli monenlaista työllistettyä porukkaa. Varsinaisia vesihuoltotöi-
den ammattimiehiä oli alkuvuosina melko vähän, kuka oli tullut kunnalle mis-
täkin hommista. Suhtautuminen alkoholiin oli vähemmän tiukkaa kuin nykyi-
sin. Voi sanoa jopa niinkin, että hyvän ammattimiehen tyyliin vähän niinkuin 
kuului olla joskus ”pienessä” töissäkin.25

Vatialan vesi- ja  viemärit-
öiden vastaanottotarkastus 
pidettiin 18.10.1960. Tampe-
reen seurakuntien maalle Pit- 
käjärvelle valmistui pump- 
paamo, johon kunnan raken-
nusmestari Kauko Ilonen tu-
tustutti myös Kangasalan 
Sanomien toimituksen:

-  Ensinnä käytiin Tampe-
reen ev.luterilaisten seura-
kuntain omistamalla maal-
la Pitkäjärven itäpäässä.
Tänne oli rakennettu 3 sy- 
väkaivoa vedenottoa var-
ten. Kukin näistä oli teknil-
lisesti hieno laitos ja  nos-
taa vettä 230 litraa minuu- Kuva 37. Kirkkoharjulle näkötornin viereen vuonna 1963 
tissa. Näiden moottorit oli- valmistunut ylävesisäiliö rakenteilla. (K-S) 
vat kaivon pohjalla. Vie-
ressä oli pum ppuhuone.
Tämä oli rakennettu betoo- 
nista ja  tiilestä. Rakennus 
muistuttaa p ikku -jättiläis- 
tä. Kun vettä nousee syvä- 
kaivoista on pum ppuhuo-
neessa laite, jo ssa  veden 
joukkoon  puhalletaan  il-
maa. Sen jälkeen vesi siir-
tyy rakennuksen pohjalla  
olevaan säiliöön. Sen tila-
vuus on 125 m3 eli 125 000 
litraa. Tästä vesi pum pa-
taan kahteen suureen pai-

25 L ahtinen T .3.5.2002.

Kuva 38. Vatialaan vuonna 1960 rakennettu vedenotta
mo. (VL)
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Kuva 39. Riun vedenottamorakennus vuonna 2002. (VL)
nesäiliöön, joista vesi sitten työntyy verkostoon. Työt tällä alueella ovat todella 
suuria. Esimerkiksi pumppuhuoneelta on Pitkäjärven rantaa pitkin rakennettu 
monen sadan metrin pituinen tie ja  tämä on ollut pakko päällystää paksulla so-
rakerroksella. Sen alla ovat vesi ja  viemärijohdot.26

Uutisointi oli siis hyvin myönteistä. Laitos nähtiin tarpeellisena heikon vesitilanteen 
takia ja myös sen rakentamistyön työllistävät vaikutukset tuotiin esille. Aivan ongelmitta 
käyttöönotto ei kuitenkaan sujunut, vaikka paikalla olivat kunnan johto kunnanjohtajaa 
myöten. Työnjohtaja Aarne Niemisen käynnistäessä pumput avajaistilaisuudessa ta-
kaisku “pamautti täydellä voimalla pumppaamoon, jolloin ovella tuli melkoinen tungos.” 
Vahingoilta kuitenkin vältyttiin ja laitos aloitti toimintansa “alkupaukkua” lukuun otta-
matta normaalisti.27

Vaikka hanke nähtiin sanomalehdessä täysin myönteisessä valossa, riitti epäilijöitä 
varsinkin vedenottopaikan suhteen. Esimerkiksi urakoitsija R. Nikkanen epäili paikan 
soveltuvuutta läheisen hautausmaan takia.28 Paikka oli myös liikenteen ja  huollon kan-
nalta varsin hankala. Myöhemmässä vaiheessa vuonna 1971 pumppaamo jäi pois käy-
töstä, kun vedensyöttö Ilkon ja Vatialan alueille käynnistettiin Riun vedenottamolta.29 
(kuva 39)

Vuonna 1961 rakennettiin viemäriä mm. Ammattikoululta suoraan entisen Sarsan 
uoman reunaan, josta edelleen Lentolan talon eteläpuolelle yhteensä noin 800 metriä. 
Pälkäneen tien alitukset olivat työläitä, sillä tie piti alittaa kahdeksan metrin syvyydestä. 
Työt sujuivat pääasiassa kuitenkin hyvin, sillä talvi oli leuto ja  maasto pääosin hyvä. 
Töissä oli parhaimmillaan yhdellä työmaalla 26 miestä.30

Pumppaamoiden rakentaminen oli vaativaa työtä ja ne teetettiin urakoitsijalla. Noin

26 K angasalan Sanom at 22.10.1960.
27 N iem inen A .3.5.2002.
28 N ikkanen R. 2.5.2002.
29 Äikäs, s .16 ja  s .18.
30 K angasalan Sanom at 18.2.1961.
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kymmenessä pumppaamourakassa mukana ollut urakoitsija Raimo Nikkanen kertoo, 
että varsinkin pumppaamotyömailla monet ratkaisut oli kehiteltävä itse. Pitkäjärvelläkin 
urakoimassa ollut Nikkanen kertoo, että materiaalit olivat usein puutteellisia ja  varsinkin 
suuret betonirenkaat hankalia käsitellä ja monesti huonolaatuisia. Pehmeään maape-
rään asennettaessa myös renkaiden paino saattoi aiheuttaa paljon ongelmia. Betoniren- 
kaiden liitoksia oli myös vaikea saada täysin tiiviiksi. Työn valmistuttua varuskunnan 
alue ja Kaasupalvelun teollisuuslaitokset yhdistettiin viemäriverkostoon.31

Samaisena vuonna astui voimaan myös vesilaki, joka oli annettu 19.5.1961. Kunnan-
valtuusto perusti lain mukaisesti 3.3.1962 kokouksessaan kuntaan vesilautakunnan 
1.4.1962 alkaen. Ensimmäiseen lautakuntaan toimikaudeksi 1962-1965 valittiin puheen-
johtajaksi diplomi-insinööri Toivo Salokangas sekä hänen varajäsenekseen metsätek- 
nikko Arvi Huuhtanen. Muut jäsenet varajäsenineen olivat: varapuheenjohtaja piirisih-
teeri Pentti Nieminen, (vara) työnjohtaja Matti Lehto, maanviljelijä Matti Hinkka, (vara) 
maanviljelijä Reino Koivisto, putkiasentaja Pekka Lehto, (vara) kirvesmies Erkki Kou-
hia, rakennustyömies Veikko Pulkkinen, (vara) toimitsija Onni Lindfors. Ensimmäisen 
kokouksensa lautakunta piti 24.5.1962.32

Vuonna 1962 töitä tehtiin Kaijanahon ja Suoraman alueilla. Suoramalla miehiä oli 
vesi- ja  viemäritöissä parhaimmillaan 35. Työt jouduttiin talven ajaksi keskeyttämään 
Kaijanahon alueella, sillä pohjavesi oli alueella korkealla ja  talvityönä hintaa olisi kerty-
nyt suhteettoman paljon. Kunnanvaltuuston suunnitelman mukaisesti runkovesijohtoja 
-viemäriä johdettiin tämän ja  seuraavan vuoden kuluessa valtatien suunnassa Ilkonmä- 
keen saakka. Pitkäjärven rannan viemärijohto ja  Ilkonmäen johto yhdistettiin pumppaa- 
mon avulla. Pumppaamo rakennettiin Pitkäjärven seudulle. Tämä pumppaamo joutui 
nostamaan jäteveden noin sadan metrin matkalla 13 metrin korkeuteen, josta jätevedet 
sitten omalla painollaan virtasivat Kirkkojärven puhdistamolle.33

Rakennustyöt jatkuivat tästä tasaista tahtia: vuonna 1963 rakennettiin mm. Huutijär-
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Kuva 40. Kangasalan vesijohtoverkosto 1970-luvulta vuoteen 2001.

31 KKA, vesiosuuskunnan ptk 1959-1966, m m .4.7.1963, tk 18.4.-28.10.63; Kangasalan Sanom at 31.3.1962, 
9.2. 1963 ja  31.1.1959; A nttila, s.511-512. U rakoitsija N ikkanen urakoi myös m onet m uut kaivukohteet.

32 KKA, vesilautakunta III 41 C a :l, p tk  1962-75, 24.5.1962.
33 K angasalan Sanom at 31.3.1962, 9.2. 1963 ja  31.1.1959; A nttila, s.511-512.
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Kuva 41. Vesijohtojen materiaalit 1970-luvulta vuoteen 2002.

vellä vesi-ja viemäriverkostoa (kuvat 40 ja  42) Huutijärven kansakoulun tontille asen-
nettiin suomalaisvalmisteista kolmetuumaista muovipaineputkea vesijohdoksi ja viemä-
riksi yhdeksäntuumaista sementtiputkea.34 Muovi tuli siis varsin varhain pienempiin put- 
kikokoihin vesijohdoissa, mutta viemärit tehtiin vielä pitkään betonista, (kuva 41).

Talvi 1963 oli vaikea asennustöiden kannalta. Työnjohtaja Erkki Kouhia kertoi Kan-
gasalan Sanomille, että talvi oli Kangasalan viemäritöissä tähänastisista vaikein:

-  Maa on jää tynyt 50-80  cm:n vahvuudelta. Siksi on ollut hidasta. Ilman 
räjähdysaineita ei olisi päästy senkään vertaa eteenpäin. Ehkäpä sateinen

34 N ikkanen R. 2.5.2002; K angasalan Sanom at 31.3.1962, 9.2. 1963 ja  31.1.1959; A nttila, s.511-512.



kesäkausi ja  aikaiset pakkaset, jo tka  sattuivat sulaan maahan, vaikuttivat 
sen.35
Kouhia muistelee vuonna 2002 Upon pvc-muoviputken asennusta 1960-luvun alun 

työmailla (kuva 41). Tarvittava tekniikka oli opeteltava itse, sillä opettajia ei alussa ollut 
tarjolla tähän tehtävään eikä kurssituksen tultuakaan anti välttämättä ollut jo itse käy-
tännössä opittuja konsteja kummempi:

-  Muoviputkien asennuskin opeteltiin käytännössä kokeilemalla, joskus kurs- 
situstakin tarjottiin, mutta kurssilla käynyt kaveri totesi, että ei sinne sinun 
kannata mennä, eivät ole sen pidemmällä. M ateriaali oli kevyttä ja  helppoa 
käsitellä vanhoihin painaviin materiaaleihin verrattuna. Varsinkin hyvin ras-
kaisiin ja  usein heikkolaatuisin betoniputkiin verrattuna muovi oli merkittävä 
parannus.36

35 K angasalan Sanom at 9.2.1963.
36 Kouhia E. 26.4.2002.
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Kauko Äikäs

KIRJAILIJA KALLE PÄÄTALO KANKKULAN 
KAIVOLLA

Kangasalan kunnan rakennustyömaat liittyvät Kalle Päätalon joskus vähän kivulloisen- 
kin, mutta sittemmin suureksi menestystarinaksi osoittautuneen kirjailijataipaleen alku-
vaiheisiin. Kalle Päätalo kuuluu Kangasalan historiaan rakennusliikkeen vastaavana 
rakennusmestarina, joka on kirjoissaan kuvannut kunnan rakennustyömaita.

Päätalolla oli Kangasalla kolme työmaata: Kirkonkylän koulun laajennus (kuva 43),
Rekiälän j äte vesipuhdistamo 
ja Pirkanmaan (Kaivannon) 
sairaala. Näistä työmaista 
hän on kirjoittanut romaanis-
saan ”Pölhökanto Iijoen tör-
mässä”.1 Rekiälän jätevesi- 
puhdistamosta kertovassa kir- 
jan osassa kerrotaan suuren 
betonirakenteisen kaivon 
upottamisesta maahan kaik-
kine vaikeuksineen ja ongel-
mineen. Vaikka rakennustyö-
maan kuvaukset ovat osana 
romaania, niin Kalle Päätalon 
kirj oittaj atyy lille ominaiseen 
tapaan niissä on todellisuus- 
pohjaisesti tallennettu tärkeä 
osa Kangasalan vesilaitoksen 
historiaa.

Kuva 43. Kangasalan kansakoulun pohjilla 1958. Pääta
lon kavereina kirvesmiehet Ville Järvinen ja Niilo Moisio. 
(Päätalo-instituutti)

Työnmujuaja 
veden solinaa 
viemärityömaalla
Päätalon esikoisteos ”Ihmisiä 
telineillä” julkaistiin 1958. 
Tuolloin kirjailija työskenteli

1 K alle Päätalo. Rom aanin nim essä esiintyvästä Pölhökanto-sanasta on kirjan takakannessa selitys: ”Rom aa-
nissa käydään läpi neljä vuosikym m entä. Ikääntyvä K alle Päätalo seisoo synnyinkotinsa tanhuvilla niin kuin 
yksin jääny t pölhökanto: ikätoverit ovat kuolleet, nuorem m at ovat vanhenem assa. M itä liikkuukaan jäljelle  
jääneen m estarin m ielessä?”
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urakoitsijan vastaavana rakennusmestarina Kangasalan kirkonkylän koulun laajennus- 
työmaalla. Yhdeksän vuotta aikaisemmin hän oli teknillisen koulun suoritettuaan pääs-
syt rakennusliikkeen Aaltonen & Lehtonen (kirjassa Rantanen & Lehtimaa) palveluk-
seen. Välillä Kalle Päätalo hoiti vuoden ajan syntymäkunnassaan Taivalkoskella kun-
nan rakennusmestarin tehtäviä.

Kirkonkylän koulun työmaallakin (kuvat 44-45) tehtiin vesi-ja viemäritöitä. Päätalo 
on 17.2.1959 kirjoittanut työmaapäiväkirjaan:

”Kaivettiin tarkistuskaivon monttu ja  laskettiin siihen myöskin renkaat. Tämä 
kaivo tuli maantien varteen, kohtaan, jossa koulurakennuksesta tuleva viemä-
ri yhdistyy kunnan viem äriin”.2

Työmaapäiväkirjojen tekstit eivät yleensä sisällä kovin värikkäitä kirjallisia ilmaisuja. 
Kalle Päätalokin on kirjannut varsin asiasisältöisesti, mitä työmaalla on kunkin päivän 
aikana tapahtunut. Esimerkiksi 13.6.1959 hän on vain yksinkertaisesti ja  sen enempää 
selittelemättä todennut: ”muurarit ja rapparit istumalakossa”.

Joissakin kohdin teksteissä kuitenkin pilkahtaa hauskasti esiin kirjailija Kalle Päätalo. 
Niinpä 24.2.1959 hän kirjoittaa havainneensa luettelemiensa muiden töiden lisäksi ”jon-
kinlaista työn mujua myöskin vesijohto- ja viemärikanaalilla”. Salaojakaivon kanssa ”ta-
peltiin” 7.3.1959 ja vielä parin päivän kuluttuakin eli 9.3.1959 ”vesijohto-ja viemärikai- 
vannossa jatkuu painiskelu”.

S-4, K - $7. v/£j*ue/T ja  

JH} f/4 J&,
N&OJ$ /im * * * . -

/rrtfiÅa4***ta,

ttd&Sl/ /*U4r}6*44*, C H i £3 f.
^CL /L#-£lcZj d£&?+4<?'

J a  /t&> € '
Oi

Kuva 44. Kopio alkuperäisestä Kalle Päätalon työmaapäiväkirjasta Kirkonkylän koulun 
työmaalta 14.4.1959. (Päätalo-instituutti)

2 Kalle Päätalo. K irkonkylän koulun työm aapäiväkirjat sisältävät tarkat päiv ittä iset m uistiinpanot työm aan 
tapah tum ista  a ja lta  30 .10 .1958 -  22 .9 .1959. Sam oin ovat ta lle lla  koulun työm aakokousten  pöytäkirja t. 
R ekiälän jätevesipuhdistam on työm aapäiväkirjoja ja  työm aakokousten pöytäkirjoja ei ole kunnan ja  Kalle 
Päätalon  ark is to is ta  löytynyt.
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Huhtikuussa eli 14.4.1959 pidetyssä tarkastuksessa Kalle Päätalo on selvästikin iloi-
sena kuunnellut veden solinoita:

Kirkonkylän koulun työt edistyivät siten, että viemärityöt valmistuivat 3.9.1959 ja 
vesijohto liitettiin seuraavana päivänä.

”Tänään tarkastettiin viemärit ja  niin meni vesi perille saakka että solisi. Vettä 
syötettiin viemäriputken suuhun opetuskeittiöstä ja  näinollen täytyy viemäri-
verkoston olla kunnossa”.

Kalle Päätalo on kirjannut työmaapäiväkirjaansa myös sääolosuhteet ja  muutamia 
omaperäisiä ilmaisuja löytyy niistäkin. Niinpä 13.11.1958 on ollut hieman ”suhusadetta” 
ja  sitten 10.12.1958 ”kimahti pakkasen puolelle”. Ilma oli ”seisova” 10.1.1959, mutta 
22.1. olikin sitten ”pitkästä aikaa sievää ilmaa.”

Vastaavalla rakennusmestarilla ei ole ollut helppoa ainakaan Lokomon insinöörin 
käydessä tarkastamassa kattiloiden vetoa. Siitä kertoo työmaapäiväkirjan merkintä 
5.10.1959:

”Hän tarkasti makaavan kanavan osuuden ja  allekirjoittanut kiskottiin m ie-
hissä pystykanavan osuuden ylhäältä alas asti. ”

Rakennustyömaalla pidettiin muutaman viikon väliajoin työmaakokouksia. Tiistaina 
kesäkuun 9. päivänä 1959 pidettyyn työmaakokoukseen osallistuivat rakennuttajan 
Kangasalan kunnan edustajina kunnanjohtaja Olavi Salaterä, rakennuslautakunnan pu-
heenjohtaja Heikki Ristimäki ja rakennustyön valvoja rakennusmestari Kauko Ilonen. 
Rakennustoimisto Heikki Siikosen edustajana oli rakennuksen suunnittelija talousneu-
vos Heikki Siikonen. Pääurakoitsijaa rakennusliike Aaltonen & Lehtonen Oy:tä edusti 
rakennusmestari Kalle Päätalo. Lisäksi kokoukseen osallistuivat aliurakoitsijoiden edus-
tajat. Kokouksen 117 §:ssä käsiteltiin koulurakennuksen vesi-ja palopostien sijoittamis-
ta (kuva 45).

Kirkonkylän koulun rakennustyöt saatiin kokonaisuudessaan valmiiksi 21.9.1959. 
Työmaapäiväkirjaan on kirjoitettu päätössanoiksi:

”Näin taas valmistui rakennus. Paljon se vaati työtä ja  tarmoa, sekä kulutti 
niin ruumiillista kuin henkistäkin energiaa, mutta työn jä lki näkyy vuosikym-
meniä eteenpäin. Toivottavasti työn tulos tyydyttää rakennuttajaa ja  myöskin 
meitä rakentajia. Kangasalan vanhan koulurakennuksen kerhohuoneen pöy-
dän ääressä 21.9.1959 klo 14.07. Kalle Päätalo.”

Kirkkojärven rannan tuntumaan rakennettavan jätevesipuhdistamon rakentaminen 
(kuvat 46,48-50) alkoi koulun työmaan jälkeen syksyllä 1959 ja  puhdistamo valmistui 
käyttöön seuraavana vuotena. Se rakennettiin Rekiälän alueelle runsaan kilometrin etäi-
syydelle Kangasalan kirkonkylän keskustasta Valkeakosken suuntaan. Rekiälän jäte- 
vesipuhdistamo tunnettiin tuolloin ja on tunnettu vielä jälkeenpäinkin nimellä Kankkulan 
kaivo, josta nimityksestä Kalle Päätalo ei ollut ollenkaan pahastunut.

Päätalon toinen romaani ”Koillismaa” ilmestyi kaksi vuotta ensimmäisen jälkeen eli 
vuonna 1960. Rakennusmestarin ja kirjailijan työt jatkuivat lähes ympärivuorokautisena 
työskentelynä. Romaanin ”Pölhökanto Iijoen törmässä”- sivulla 113 Päätalo kirjoittaa:
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Pöytäkirja Kangasalan kunnan kirkon-
kylän kansakoulurakennuksen työmaakokouk-
sesta, joka pidettiin työnään konttorissa 
tiistaina kesäkuun 9 päivänä 1959 alkaen 
kello 12.00.

Kokouksessa olivat saapuvilla raken-
nuttajan, Kangasalan kunnan edustajina 
kunnanjohtaja Olavi Salaterä, rakennuslau-
takunnan puheenjohtaja Heikki Ristinäki ja 
rakennustyön valvoja, rakennusmestari Kauko 
Ilonen.

Rakennustoimisto Heikki Siikosen edus-
tajana oli rakennuksen suunnittelija, ta-
lousneuvos Heikki Siikonen.

Pääurakoitsijaa rakennusliike Aaltonen
& Lehtonen 0y:tä edusti rakennusmestari 
Kalle Päätalo. Alaurakoitsijoiden edusta-
jina olivat saapuvilla Kangasalan Sähkö 
0y:stä teknikko Aarne Räsänen ja Kangas-
alan Putkilämpö Oysstä teknikko Reino Veik-
kolainen .

Puheenjohtajana toimi kunnanjohtaja 
Olavi Salaterä ja pöytäkirjaa piti har-
joittelija Rauno Muranen.

117 §.

Otettiin käsiteltäväksi kysymys koskien koulurakennuksen vesi- 

ja palopostien sijoittamista.

Asiasta käydyn keskustelun tuloksena päätettiin entinen vanhan 

koulurakennuksen pohjoispuolella sijainnut vesiposti siirtää vanhan 

koulun eteläpäätyyn, mikä siirto ei aiheuttaisi lisäkustannuksia.

Lisäksi kokous päätti, että 2. kerrokseen, opettajan partaan 

kohdalle asennetaisiin paloposti, sekä pyysi pääurakoitsijaa seuraa- 

vassa kokouksessa esittämään tästä kustannusarvion,

Kokouksen puolesta;

Kuva 45. Kopio alkuperäisestä Kirkonkylän koulun työmaakokouksen 9.6.1959 pöytä
kirjan 117 §:stä, allekirjoituksin Olavi Salaterä ja Kalle Päätalo.
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Kuva 46. Kankkulan kaivolla 1959-60. ”Koillismaa”- romaani oli työn alla näihin aikoihin. 
(Päätalo-instituutti)

”Päivät mestaroin rakennustyömaalla Kangasalan kirkonkylässä ja  iltaisin 
tuskailin toisen romaaniyrityksen käsikirjoituksen kanssa”

”Valioihmisiä”
Kalle Päätalon kirjoissa esiintyvät henkilöt ovat kuvitteellisia romaanihenkilöitä ja kirjai-
lijan kuvaamat tapahtumat ovat romaanikirjallisuuden eivätkä historiankirjoituksen tuot-
teita. Kuitenkin kirjailija itsekin kertoo, että hänen kirjoissaan esiintyvien henkilöiden 
luonteissa on havaittavissa niissä käytettyjen esikuvien piirteitä. Useille ”Pölhökanto 
Iijoen törmässä”- romaanissa mainituille Kangasalan työmaiden henkilöille on löydettä-
vissä esikuvansa, joiden romaaninimet on annettu melkoisella huumorilla.

Kirjan henkilöistä ainakin insinööri Liekinheimo, kunnanjohtaja Piiloterä ja kunnan-
sihteeri Reunanen lienevät kohtalaisen helposti tunnistettavissa esikuvistaan. Samoin 
kunnan maanrakennustöiden työnjohtaja, vaikka häntä ei nimeltä mainitakaan.

Erityisen laaja osuus kirjassa on Kangasalan kunnan puolesta työtä valvomaan ni-
metyllä rakennusmestari Armas Ilolalla. Karjalan Kannaksella Kivennavan pitäjässä 
syntyneen Ilolan huumorintajuista luonnetta ja sutjakkaita sanontoja esiintyy kirjan useissa 
kohdissa. Vaikka välillä käydään työn valvojan ja  urakoitsijan vastaavan mestarin kes-
ken aivan asiaankuuluvasti tiukkojakin keskusteluja, niin seuraavana aamuna vitsit taas 
lentävät puolin ja toisin.

Kalle Päätalo antaa Kangasalan kunnasta sekä sen luottamus- ja  toimihenkilöistä 
suorastaan mairittelevan kuvan, niin paljon heidän ”kehumistaan” hänen kirjoituksiinsa 
sisältyy. Kuvaus sivulla 84 on koulun työmaalta, mutta tekstin henkilöiden luonnehdin-
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nat pätevät myös Rekiälän työmaahan, sillä samat kun-
nan luottamus- ja  toimihenkilöt olivat mukana vesi- ja 
viemäritöidenkin hankkeissa.

”Eivätkä yksin työntekijät olleet valioihmisiä.
Sitä olivat meitä rakentajia kohtaan myös kun-
nan korkeimmat virkamiehet: kunnanjohtaja Pii- 
loterä ja  kunnansihteeri Reunanen. Rakennuk-
sen suunnittelija, jo  ikämieheksi kulkeutunut ra-
kennusmestari Lauri Viikonen oli asiallinen mies.
Samoin olivat sopuisia ja  asiallisia kaikki ra-
kennustyötä valvovat kunnan luottamushenkilöt 
Erikoisesti me kaikki mestarien kopin miehet p i-
dimme leikkiv eris estä ja  asiantuntevasta koulun 
rakennusto im ikunnan puheen joh ta jasta , in -
sinööri Liekinheimosta” (kuva 47).

Romaanin sivulla 85:
Jos kokouksissa olisi ollut riitainen tai p a i-

nostava tunnelma, olisivat ne rasittaneet ja  är-
syttäneet pahastikin. Mutta niiden henki oli aina 
leppoisa. Puheenjohtajana toimiva insinööri Lie- 
kinheimo piti lyhyillä kaskuillaan ja  nasevilla sanonnoillaan yllä huumoria. 
Ja vaikka kokousta pidettiin joskus urakoitsijan kannalta vähäistenkin asioi-
den vuoksi, eivät Kangasalan kunnan edustajat olleet silti kustannuksissa  
nuljuja. ”

Ja jatkoa seuraavalla sivulla 86:
Kangasalan kunnan virkamiehet ja  kunnanvaltuutetut olivat Tampereen ra-

janaapurina ja  vanhan kulttuurin maisemissa asuessaan tottuneet siihen, että 
kunnan toiminnassa -  ja  erikoisesti rakennustyössä  -  ei nuljusmainen nuu- 
kailu ollut aina taloudellisinta”.

Koulun työmaan loppuvaiheista sivulla 205 Päätalo tekee yhteenvedon:
”Työjelen mielelläni näihen Kangasalan miesten ja  naisten kanssa. Minulla ei 
ole ollu koskaa ennen näin mieluista työporukkaa kuin tällä työmaalla. Sama- 
te kunnan puolelta on toiminta ollu asiallista ja  yhteistyöhenkistä”.

Kankkulan kaivolle

Rekiälän jätevesipuhdistamon työmaa (kuvat 46, 48-50) tulee Päätalolle yllätyksenä 
ilmeisesti siksi, että hänhän oli talonrakennusmestari. Urakoitsijaliikkeen johtaja Ranta-
nen kertoi työmaasta Kirkonkylän koulun pihalla (s. 205):

”Kuitenkin se tieto, että keskuspuhdistamon urakoitsijaksi oli valittu Raken-

Kuva 47. Ansioitunut kunnal
lismies Pertti Tulenheimo on 
ollut ilmeinen esikuva romaa
nihenkilölle “insinööri Liekin hei
mo”. (Minna ja Anssi Apajalah
den arkisto)
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Kuva 48. Työkaverilleen Kalle Päätalolle kuvan on lähettänyt muistoksi Kankkulan kai
von työmaasta Helge Okkonen. Kalle (\/as.), Okkonen ja Ulsi-Mäkelä. (Päätalo-instituut- 
ti)

nusliike Rantanen & Lehtimaa Oy, tuli minulle täytenä yllätyksenä. Katselles-
sani vähän ällistynein ilmein ehkä kilometrin päässä Kirkkojärven lounais-
rantaan rajautuvaa peltoaukiota ja  siellä näkyvää latoa esimieheni oli ja tka-
nut: - Ne kaivot eivät olekaan mitään tavallisia viemärikaivoja. Kunkin hal-
kaisija on kymmenen metriä. Tutkimusten mukaan niitten pohjat upotetaan noin 
viidentoista metrin syvyyteen eli pohjakallioon. Että joudut nyt välillä teettä-
mään maanrakennustöitäkin ”.

Kunnan maatöitä johtavan työnjohtajan ja Armas Ilolan kanssa käydään sitten katso-
massa puhdistamon kaivojen työmaan paikkaaja työporukat alkavat sovitella työmaa- 
suojia paikoilleen (s. 294):

”Miesten ruvettua työskentelemään maatyönjohtaja kaivoi salkustaan piirus-
tukset ja  työselitykset, joita aloimme kolmeen mieheen tutkia. Kunnan pomot 
olivat olleet suunnittelemassa mukana maaperätutkimuksista lähtien, ja  heille 
asiat olivat selviä. Minulle oli kaikki tällä paikalla oleva ja  sille tuleva uutta. 
Kun itse työkin oli enemmän maapuolen mestareille kuin huoneenrakentajalle 
kuuluvaa, jouduin aika paljon kyselemään. Kunnan työnjohtajalla ei ollut 
teknillistä koulutusta, mutta hänellä oli alansa töissä enemmän kokemusta kuin 
meillä Ilolan kanssa. Siitä kuitenkin olin varma, että jos alkava työ oli yleensä 
mahdollista viedä, niin pystyisin siihen paikkakunnan hyvien työntekijöiden 
ja  kunnan johtohenkilöiden kanssa”.
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Kalle Päätalo kirjoittaa puhdistamon kaivojen rakentamista (s. 296). Hänen kirjoitta-
jatyylilleen ominaiseen tapaan asiat on esitetty tarkasti pieniä teknisiä yksityiskohtia
myöten.

”Kun kone oli kaivanut tulevan kaivon montun parin metrin syvyyteen, kirves- 
miehet alkoivat hakata muottilaudoitusta betonin valamiseen. Pyöreitä laudoi- 
tuskehiä tarvittiin kaksi, joista sisimmäisen halkaisija oli kymmenen metriä ja  
ulomman vähää vaille yksitoista. Muottilaudoituksen soljet vesitettiin kaare-
viksi ja  liitettiin pulttaamalla toisiinsa siten, että niistä muodostui tarvittavan 
suuri kehä. Solkien varaan naulattiin pystyyn kahden metrin korkuinen lau-
doitus. Kun molemmat muottikehät tulivat valmiiksi ja  insinööripiirustuksen 
näyttämät betoniteräkset asennetuiksi, täytettiin muottien väliin jäävä  lähes 
puolen metrin välikkö betonilla.

Kun kahden metrin korkuinen betonirengas oli valettu ja  betoni sitoutunut, 
irrotettiin kaarevat osamuotit miesvoimin ja  kaivinkone alkoi riippuvalla kou- 
rakauhalla kaapia maata betonirenkaan sisältä. Sitä mukaa kun kaivokehän 
sisältä nostettiin maata kuorma-autojen lavalle, vajosi valtava betonirengas. 
Kun renkaan yläosa laskeutui hieman maanpintaa alemmaksi, koottiin muot-
tien osat taas paikoilleen, kudottiin raudoitus ja  betonoitiin uusi, kahden met-
rin korkuinen rengas entisen selkään. Samat menetelmät toistuisivat -  kaikki-
en kolmen kaivon rakentamisessa -  siihen asti kun betonikehän alareuna vas- 
tautuisi pohjakallioon”.

Kirjoittamisen tahti kiihtyy -  liejua Kankkulan kaivolla
”Kankkulan kaivo” - nimityksestä kerrotaan sivulla 301.

”Nauhakenkäiseltä autonkuljettajalta kuulimme ensimmäisen kerran työmaam-
me uuden nimen. Tähän asti olimme kuulleet mestaamme kutsuttavan Kangasa-
lan suureksi paskakaivoksi tai lyhyemmin Paskakaivoksi. Nyt meille vaikeni, 
että ainakin liikkeen Järvensivun varastolla työmaamme tunnetaan Kankku-
lan kaivona. Me pomot, sen paremmin kuin työntekijätkään, emme ansiopaik- 
kamme nimistä närkästyneet vaan otimme ne huumorin kannalta”.

Työmaalla oli myös vaikeuksia (s. 307-308):
”Itse työn kanssa olimme väliin pahoissakin vaikeuksissa. Kun kaivo syveni, 
sisältä ruopattu maa muuttui ensin veteläksi, sitten velliksi, josta suurin osa 
pursui kaivurin kourasta ja  auton lavalta ulos likaisena vetenä. Vesivelliksi 
muuttunutta maata yritimme nostaa ylös myös pumpulla. Vaikka tehokas säh- 
köpumppu syyti kuraa valtavat määrät, kaivo syveni hitaasti ja  suuri betonilieriö 
vajosi lähes olemattomalla liikkeellä. Ajoittain jouduimme turvautumaan jopa 
sukeltajan apuun.

Kun saimme vastusten ja  vaikeuksien jälkeen upotettua ensimmäisen, halkai-
sijaltaan kymmenmetrisen betonitornin maaperätutkimuksessa ennakoituun, 
lähes viidentoista metrin syvyyteen, aloimme vajottaa peltoon samoilla mene-
telmillä toista samankokoista betonikehää.
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Kuva 49. Kallen (toinen vas.) ”virka-asuun” kuuluivat Kankkulan työmaallakin pussihou- 
sutja kumiteräsaappaat. (Päätalo-instituutti)

Radiossa meni parhaillaan samanniminen hupiohjelmasarja, joten työmaam-
me pysyväksi nimeksi valkkautui Kankkulan kaivo. Tästä nimestä emme me 
kaivontekijät loukkaantuneet. Päinvastoin nostimme rintaamme”.

Kirjoittamisen tahti vauhdittui talven 1959-1960 tultua (s. 311):

”Joulun ja  uudenvuoden pyhinä kirjoitin lähes jatkuvasti, ja  Kankkulan kai- 
vokehän alkaessa taas uuden vuosikymmenen puolella vajota, jatkoin kotona 
käsikirjoitukseni kasvattamista iltaisin ja  pyh isin”.

Muille työmaille
Keväällä 1960 Kalle Päätalo sairastui. Häneltä leikattiin nivustyrä ja  hän joutui sairas-
lomalle. Tällöin Kankkulan kaivotyömaata ryhtyi hoitamaan toinen rakennusmestari. 
Nivustyrävaivasta tervehdyttyään Päätalo siirtyi muille työmaille ja romaanissa mainin-
nat Kankkulan työmaasta loppuvat. Kangasalla hän toimi vielä Pirkanmaan sairaalan 
(Kaivannon sairaala) urakoitsijan vastaavana rakennusmestarina.

Kalle Päätalolle Kangasalan työmaiden ajat olivat hänen elämänsä hyviä jaksoja. 
Kirjailija antoi Kangasalan eläkkeellä olevalle kunnanjohtaja Jaakko Nurmiselle Kan-
gasalan Joulu -lehteen 1999 haastattelun, jossa hän kertoo Kangasalan työmaistaan.3

3 Jaakko Nurminen. Kangasalan Joulu 1999.
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Kuva 50. Rekiälän puhdistamokaivon kansi saatiin lopulta vaakasuoraan, vaikka pohja 
jäikin yllättävästi eteentulleen kalliokielekkeen takia kaltevaksi: Jaakko Nurmisen haas- 
tatteluteksti tässä kirjassa. (K-S)

”Niin työkavereina kuin työntekijöinäni kangasalalaiset olivat poikkeavan am-
mattitaitoisia ja  sopuisia. Kaikkiaan mestaroin Kangasalan rakennuskohteis-
sa yli neljän vuoden ajan, ja  tämä oli rakennusmestariurani kaikkein pa r-
hainta aikaa. En joutunut vaihtamaan Kangasalan rakennusväen enkä kun-
nan edustajain kanssa liioin poikkitelaista sanaa. Vaikka jouduin kokemaan 
Kangasalla johtam allani työmaalla rakentajan ammatissani lopullisen jo u t-
senlauluni, muistelen yhä  -  nyt jo  sairaana ikämiehenä -  rakentajan vuosiani 
kesäpäivän pitäjässä suurella lämmöllä”.

Kirjailijana Päätalo antaa hyvän käsityksen aikakautensa rakennustyömaasta ja  niis-
tä fyysisesti vaikeista olosuhteista, joissa töitä silloin tehtiin. Romaaniteksteistä tulee 
esiin kanssaihmisten ja omia tunteita sekä tunnelmia hyvin herkästi vaistoava ihminen. 
Henkilökohtaisen vaikeuksiensa keskelläkin Kalle Päätalosta aina näkyy kanssaihmisiä 
ymmärtävän reilun ”Lapin jätkän” olemus näiden sanojen parhaassa merkityksessä.

Kertomukset Rekiälän jätevesipuhdistamon ja  Kirkonkylän koulun työmaasta ovat 
Päätalon kirjoitustavalle ominaiseen tapaan tarkkoja ja  niissä pureudutaan huolellisesti 
rakennusteknisiin yksityiskohtiin; onhan kirjoittaja rakennusalan asiantuntija. Juuri siksi 
niissä onkin tallentunut Kangasalan vesi- ja  viemärirakentamisen kulttuuria perinnöksi 
tuleville sukupolville. Päätalon teosten painosmäärä huomioiden sitä ei ole esitetty näin 
laajalle lukijakunnalle missään muussa yhteydessä. Kirjailija on romaaneissaan tarjon-
nut lukuelämyksiä, joissa Kangasalan kunnan rakennustyömaat ovat huomionarvoisella 
tavalla esillä. Kangasalan vesilaitoksen henkilöstö muistaa kiitollisuudella Kalle Pääta-
lon kiij ailij anty ötä.
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HAASTATTELUT, OSAI
Haastattelutekstit: Kauko Äikäs

Jaakko Nurminen
5.  1928
kunnanjohtaja 1960-1991  
kunnanhallituksen puheenjohtaja 1960-1976  
Kangasalan kirkonseudun vesi- ja  viemäriosuus- 
kunnan hallituksen puheenjohtaja 1960-1976

Vesilaitoksen toimintavarmuus on 
ykkösasia

Jaakko Nurminen oli keskeinen vaikuttaja sekä kunnan 
että vesiosuuskunnan tehtävissä Kangasalan vesihuollon rakentamisen alkuajoista läh-
tien.

Miten luonnehdit Kangasalan vesihuollon alkuvaiheita?
-  Vesijohtojen ja  viemäreiden rakentaminen käynnistyi ja  kehittyi ihmisten tar-
peiden ja  vaatimusten mukaan. Kerrostalojen rakentamisen myötä ongelmat 
kasvoivat. Tällöin puhtaan veden tarve moninkertaistui ja  jätevesien ”paska- 
kaivot” tonteilla tulvivat yli äyräittensä. Oli pakko tehdä jotain ja  nopeasti, 
sillä ongelma oli todellinen. Näin päädyttiin vesiosuuskunnan perustamiseen.

Miten osuuskunta onnistui tehtävässään?
-  Kirkonkylässä se onnistui hyvin. Puhdasta ja  hyvänlaatuista vettä saatiin 
keskustan asukkaille. Ongelmia tuli jätevesien käsittelyssä. Kirkkojärven ran-
nan tuntumaan rakennettu Emscher-kaivo siivilöi ja  otti talteen suurimman osan 
moskasta, mutta ei kaikkea. Mitään ravinteita se ei kyennyt erottelemaan jä te-
vedestä.

Miten onnistui roolisi kunnan ja osuuskunnan kesken?
-  No, olihan se outo tilanne. Pidin koko ajan mielessä, etten sotke kunnan ja  
osuuskunnan palikoita toisiinsa. Muutoinhan kyseessä oli tietysti sama yhtei-
nen asia eli asukkaiden vesihuoltotarpeiden hoitaminen.

Miksi osuuskunta lakkautettiin?
-  Puhdasta vettä ja  viemäri tarvittiin muuallekin kuin vain Kirkonkylään. Osuus-
kunnalla ei kuitenkaan ollut edellytyksiä laajentaa toimialuettaan. Uusien 
osuuskuntien perustammenkaan ei onnistunut, vaikka sitä esimerkiksi Ruuta-
nassa yritettiin.
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Kankkulan jäteveden puhdistamotyömaan urakoitsijan vastaavana rakennusmestarina 
toimi sittemmin maineikkaaksi kirjailijaksi noussut Kalle Päätalo. Sinulla oli paljon työ-
hön liittyvää yhteistoimintaa hänen kanssaan. Miten luonnehtisit Kallea?

-  Kalle hoiti vastaavan mestarin tehtävät taidolla ja  tyylikkäästi. Hänen ”uni-
vorm unsa” oli kumiteräsaappaat, pussihousut ja  sarkapusero. Asu oli Kalle 
Päätalolle tyypilliseen tapaan hyvin käytännöllinen ja  vaatteet soveltuivat 
erinomaisesti työmaaolosuhteisiin.

Joku tapahtuma Kankkulan kaivon työmaalta?
-  Kankkulan puhdistamokaivon ollessa rakenteilla Kallen puhelinsoitto erää-
nä päivänä vähän hätkähdytti. Kalle kertoi, että maahan upotettu valettu beto-
ninen puhdistamokaivo on nyt vääntäytynyt kaltevaan asentoon. Lähdimme 
katsomaan ja  siinähän se iso ”py tty” köllötteli reilusti vinossa asennossa jä- 
mäköityneenä vahvasti paikalleen. Kalle vaikutti hiukan huolestuneelta sa-
noessaan, ettei se painu enää senttiäkään alaspäin, vaikka kovan kalliopoh-
jan piti suunnitelmien mukaan olla pari metriä alempana. Betonikaivon poh-
jan reuna oli hirttänyt kiinni kallion kielekkeeseen ja  tällöin betonisäiliön toi-
nen puoli oli painunut pehmeään maahan alemmaksi. Mitäs nyt tehdään?

Siinä tehtiin yhteinen päätös: jääköön puhdistamokaivo pari metriä suunni-
teltua matalammaksi ja  kansi valetaan vaakasuoraksi. Todettiin, ettei toimen-
piteestä ole mitään haittaa puhdistamon toiminnalle. Sovittiin, että urakoitsija 
hyvittää työmäärän vähenemisen laskussa ja  sitten lyötiin kättä päälle (kuva 
50).

Mitä pidät tärkeimpinä virstanpylväinä Kangasalan vesihuollossa?
-  Yhteistoimintaa Tampereen kanssa, nerokasta ylävesisäiliöiden järjestelmää  
ja  Riun vedenottamoa. Merkittäviä toimenpiteitä ovat olleet myös hoitolaitos-
ten, omien puhdistamojen ja  pesulatoimintojen lakkauttaminen sekä siirtymi-
nen laitospesuloiden käyttöön.

Nykyisenä aikana olisi vesistöihin rakennetut painejohdot saatava pysy-
mään järven pohjassa.

Entäpä henkilöstöasia?
-  Olen erityisen iloinen siitä, että kunnan palveluksessa oleva henkilöstö on 
paneutunut työhönsä tarmolla ja  antaumuksella. Se on ollut valmis tekemään 
työtä ajasta ja  paikasta riippumatta hankalissakin olosuhteissa.

Neuvoja tulevaisuutta varten?
-  Vesilaitoksen toimintavarmuus on ykkösasia. Roopennotkon jätevesipump- 
paamon viemärivesien ylivuotoja ympäristöön on hankala selitellä.
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Aarne Räsänen
1928

Kangasalan kirkonseudun  
vesi- ja  viemäriosuuskunnan 
isännöitsijä 1956-1976

Insinööri Korshelnickin hajuvedet

Aarne Räsänen toimi 1950-luvulta lähtien vesiosuus-
kunnan isännöitsijänä aina osuuskunnan kuntaan fuu-

sioitumiseen eli 1976 asti. Titteli vastannee suunnilleen nykyistä toimitusjohtaja-nimiket-
tä.

Osuuskunta toimi rinnakkain ja myös yhteistyössä kunnan laitoksen kanssa.
-  Oli sellainenkin vaihe, että osuuskunta hankki uusiin vesi- ja  viemärilinjoi-
hin tarvikkeet ja  kunta teki työt. Kunnan ja  osuuskunnan liittyjiltä perim ät 
maksut olivat erisuuruiset ja  niillä oli erilaiset nimikkeetkin. En muista, että 
tästä olisi liittyjien kesken ollut eripuraa.

Osuuskunta toimi kuten liikelaitos. Sen oli tuloillaan katettava menonsa. 
Useita kertoja jouduttiin käyttämään vekseliäkin.

Osuuskunta fuusioitiin kuntaan toiminnallisesti 1974ja hallinnollisesti 1976.
-  Fuusion syynä oli, että liittyjiä tuli aikaa myöten niin paljon, ettei osuuskun-
nalla ollut mahdollista hoitaa laajaksi paisunutta vesihuoltoverkostoa. Yhdis-
tyminen kunnan laitokseen on sittemmin osoittautunut hyväksi ratkaisuksi.

Tulenheimon vesilaitoksen ylävesisäiliö Kirkkoharjun rinteessä toimi pitkään 1960- lu-
vulle, kunnes Kirkkoharjun ylimpään kohtaan näkötornin viereen rakennettiin osuus-
kunnan ylävesisäiliö.

-  Vedenjakelun valvonta tapahtui vesiosuuskunnan alkuaikoina ”ruohonjuu-
ritasolla”. Kun aamulla avasi vesihanan ja  vettä tuli riittävällä paineella, niin 
siitä tiesi, että pumput pelaavat. Sen kummempaa jatkuvaa valvontaa ei tarvit-
tu. Isännöitsijä päivysti tällä tavalla.

Kun ihmiset saivat veden ja  viemäröinnin, niin osuuskunnan ei tarvinnut 
linjojen kaivutöihin kirjallisia työlupia juurikaan haeskella. Kaivutöistä ai-
heutuneiden vahinkojen ja  haittojen korvaaminenkin oli peräti harvinaista.

Viemärilietteiden hajuhaitat olivat ongelmana jo siihen aikaan. Mielenkiintoinen yksi-
tyiskohta oli yritys poistaa hajuhaittoja hajusteella eli eräänlaisella hajuvedellä.

-  Kirkkojärven ranta-alueella oli kaksiosainen ns. Emscher-kaivo, joka toimi 
siten, että jätevesi tuli kaivoon ja  jätevesiliete koottiin siitä viereiseen lieteal- 
taaseen. Lähiasukkaat valittivat hajuhaittoja. Kuultiin, että eräs tietty insinöö-
ri Korshelnick toi maahan ranskalaisvalmisteista hajustetta peltipulloissa. Kun 
ainetta lorautettiin lietekaivoon, niin johan piti ympäristöön tulla paremmat 
tuoksut. Näin erinomaista ”hajuvettä” piti tietysti hankkia ja  kokeilla. Tuok-
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sut olivat asukkaiden mielestä kuitenkin liian imeliä ja  niin aineen käytöstä 
luovuttiin.

Mitä neuvoja antaisit ”seuraajillesi”?
- Vesi- ja  viemärilinjoja korjattaessa tulisi aina tiedottaa kaivutöistä maan-
omistajalle ja  heidän naapureilleenkö. Nykyajan välineillä tiedottaminen ei 
liene kovin vaikeaa ja  sillä on suuri pr-merkitys.
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Kauko Ilonen
5. 1925
rakennusmestari 1951-1961

Elämme nyt loistoaikaa

Kauko Ilonen tuli Kangasalan kunnan palvelukseen 1950- 
luvun alussa, jolloin Kangasalla alkoi vesijohtojen ja vie-
märeiden rakentaminen. Hän valvoi kunnan edustajana 
Kangasalan vesilaitoksen ensimmäisen linjaosuuden sekä 
Emscher-puhdistuskaivon rakentamista 1954-1955 ja 

Kankkulan puhdistamon rakennustyötä 1959-1960. Kirkkojärven rannan tuntumaan 
rakennetun Emscher-kaivon suunnitelmat oli tehnyt diplomi-insinööri V .V. Huhtinen. 
Hän asuikin Ilosella jonkin aikaa, koska oli kotoisin muualta.

- Elimme silloin työelämässä aivan toisenlaista aikaa kuin nyt. Vaikka nyky-
ajan työmailla on omat ongelmansa, niin työelämän olosuhteet olivat silloin 
kuitenkin aivan toiset. Siihen aikaan verrattuna elämme työelämässä nyt lois-
toaikaa. Työntekijöillä ei silloin ollut esimerkiksi sosiaalisia tukia ja  työsuoje-
lusta ny ky merkityksessä ei ollut tietoakaan.

Kunnan työmailla oli paljon työntekijöitä. Enimmillään heitä oli kunnan ve-
sihuolto- ja  tietyömailla 400 henkilöä eri puolilla kunnan aluetta. Näillä töillä 
oli siihen aikaan suuri työllistävä merkitys. Kunnallisen vesihuollon aikaan-
saaminen teki osaltaan mahdolliseksi myös koulujen ja  uusien kerrostalojen 
rakentamisen.

Koneet ja  työvälineet olivat nykyajan näkökulmasta katsoen alkeellisia. Työn-
tekijöitä kuljetettiin työkohteisiin kuorma-auton lavalla ja  olihan se pakka-
sella kovaa hommaa. Tällaiset kuljetukset eivät nykyaikana tietysti kävisi enää 
ollenkaan. Tätä taustaa vasten tuntuu vähän oudolta nykyinen valittelu kai-
kenlaisista pikkuasioista.

Kirkonkylän ensimmäisen vesihuoltolinjan valmistuttua 1955 vietettiin työn 
juhlaa Kangasalan Seurahuoneella. Tunnelma oli korkealla, olihan tapahtu-
ma ensimmäinen tämänlaatuinen tilaisuus Kangasalla. Tilaisuudesta on jäänyt 
mieleen sellainen vaikutelma, että työntekijät tajusivat sekä tekemänsä ra-
kennustyön että juhlatilaisuuden ainutlaatuisuuden.

Kauko Ilonen arvostaa suuresti sen ajan työntekijöiden työsuorituksia.
- Kangasalan kunnan vesihuollon perusta luotiin 1950-luvulla näiden känsä-
kourien työllä sen ajan vaikeissa olosuhteissa. Maanviljelijät, metsätyönteki-
jä t ja  useista muista erilaisista ammateista tulleet oppivat vesihuoltotyöt töitä 
tehdessään. Näiltä työntekijöiltä kävi raskas fyysinen työ. Ratkaisut tehtiin 
siinä työmaalla ilman kovin yksityiskohtaisia suunnitelmia.

Nykyisin työnkuva on muuttunut, miten?
- Juuri suunnittelun osuus on noista ajoista lisääntynyt olennaisesti. Esimer-
kiksi pohjatutkimukset tehdään nyt aivan eri tavalla kuin silloin.
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Työn arvostuksessakin on tapahtunut muutosta siten, että nyt arvostetaan 
kaikenlaista työtä. Siihen aikaan oli muurareita ja  timpureita ja  heillä apumie- 
hiä. Nyt aputyöntekijän tehtäviä ei enää ole, vaan kaikki työ on tietyllä taval-
la yhtä arvokasta.

Kunnan töiden jälkeen pitkän työuran yksityisellä rakennusliikkeellä tehneeltä Kauko 
Iloselta löytyy ymmärtämystä urakoitsijoille.

- Vaikeuksia oli urakoitsijoillakin. Tuttu sanonta oli: ”Kun akseli kätkee, niin 
vekseli lankee. ” Yhteiskunta olisi voinut tukea urakoitsijoita enemmänkin.
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Erkki Kouhia
5. 1929
työnjohtaja 1954-1992

Älkää sitten teloko itteenne!

Suositun TV-sarjan Kummelit roolihahmojen Kouhia ja 
Äikäs sanonnat tulivat tutuiksi laajemmaltikin. Tarina juon-
taa alkunsa siitä, että yksi Kummeleista, eli Heikki Silven-
noinen, oli 1970-luvulla kunnalla töissä ja niin Kummelita- 
rinoiden henkilöt saivat aidot sukunimet. Otsikon varoitte-
lulla Kouhia pyrki painottamaan rakennustöihin tulleille ammattitaidottomille nuorille 
varovaisuutta työssä.

Erkki Kouhia tuli lähes legendaksi niin työntekijöiden kuin satojen, kenties jopa tu-
hansien kuntalaisten keskuudessa. Karjalaiset ilmaisut ”mie, sie ja myö” tulivat tutuiksi 
perihämäläisessä ympäristössä. Kouhia sopeutui karjalaisuutensa kanssa luontevasti 
Kangasalle.

- Miul ei tääl Kangasal oo millokaa olt harmiloi ihmisii kans karjalaisuuvves- 
tain.

Kouhia teki töitä viidellä vuosikymmenellä 1950-luvulta alkaen, joten hän näki raken-
nustyömaalta käsin vesilaitoksen kehityksen aivan sen alkuajoilta aina 1990-luvulle asti. 
Kangasalan asuintaajamat ovat pääosin muodostuneet tänä aikana. Aluksi Erkki Kou-
hia laittoi viemäriputkikaivantojen korkeusmerkkejä ja piti miesten tuntikirjaa. Vähitel-
len hän siirtyi työnjohtotehtäviin (kuva 51), jolloin enimmillään työkohteissa oli yli 200 
miestä. Yksinomaan Kouhian kirjoilla työskenteli 52 henkilöä.

Työnjohtajan oli oltava lähes samanaikaisesti useassa työkohteessa.
- Töitä tehtiin tunnetulla ”lapiolinjalla”. Urakoitsijoiden koneita alettiin käyt-
tää asuinalueiden rakentamisessa vasta 1960-luvulla. Tällöin vesijohtojen ja  
jätevesiviemäreiden rakentamista opeteltiin yhdessä urakoitsijoiden kanssa. 
Muoviputkien asennuskin opittiin käytännössä kokeilemalla. Nykyisin puhu-
taan itseohjautuvista työryhmistä, mutta eivät ne ole mikään uusi keksintö. Jo 
minun aikanani työporukat joutuivat itse tuumimaan, miten töitä viedään eteen-
päin.

Vesijohtojen ja  viemäreiden rakentamisessa on pyrittävä olemaan erityisen 
huolellinen, koska putket jäävät maan alle näkymättömiin. Virheet tulevat nä-
kyviin ehkä pitkienkin aikojen kuluttua, mutta tulevat kumminkin.

Työmaasuojat eli taukotuvat tulivat työntekijöiden käyttöön 1950-luvulla. Ne olivat lau-
tarakenteisia ja lämmityskamiinat teetettiin metallifirmassa. Vanhempia työntekijöitä 
laitettiin talvella kamiinan lämmitystehtäviin.

Erkki Kouhia muistaa hyvin kirjailijarakennusmestari Kalle Päätalon. Hänhän oli ura-
koitsijan vastaavana rakennusmestarina Rekiälän jätevedenpuhdistamon työmaalla. 
Muistot Kallesta ovat yksinomaan myönteisiä.

- Kalle oli enemmän työmiehen näköinen kuin useampi varsinainen työmies.
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Kuva 51. Työnjohtaja Erkki Kouhia (kesk.) val
vomassa mittaustöitä 1965. (Erkki Kouhian ar
kisto)

Hän oli oikein hyvässä mielessä 
ymmärrettynä sellaisen ”Lapin 
jä tk ä n ” oloinen. Meni tarvitta-
essa aina itse monttuunkin eikä 
jäänyt vain kurkistelemaan kai-
vannon reunalta.

Työnjohtaja hankki maanomistajilta 
työluvat putkikaivantojen tekemiseen. 
Vuosien varrella tuli eteen monenlai-
sia tapauksia..

- K errankin tehtiin  kaivantoa  
erään mummon perunam aan  
p o ikk i ja  hänkös siitä  tie tysti 
kovasti ärhentelemään. Haettiin 
mummolle perunapussi kaupas-
ta ja  hän vaikutti kovin tyytyväi-
seltä.

Erkki Kouhian mielestä työyhteisös-
sä pitää olla sellainen henki, että siel-
lä tuntuu hyvältä tehdä töitä.

- K ylällä  on mukava kävellä, 
kun pitää sanansa. On oltava re-
hellinen ja  p idettävä  ihmisille  
annetut lupaukset.
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Raimo Nikkanen
s. 1934
urakoitsija 1958-1985

Voin tulla lehmätkin lypsämään

Otsikon sanonta liittyy tapaukseen, jossa eräs maa-
talon emäntä oli tiukkana vesijohtojen ja viemärei-
den rakentamisesta kiinteistölle aiheutetuista vahin-
goista. Urakoitsija Raimo Nikkanen kai voi heti tas-
kustaan emännälle reilun rahakorvauksen. Lisäksi hän ilmoitti olevansa valmis vaikka 
navettatöihin, jos niin tarvitaan. Maalaistalon poikana se olisi Nikkaselta varmasti on-
nistunutkin.

Luovutetun Karjalan Kannaksen Kivennavan pitäjässä syntynyt Raimo Nikkanen 
tuli evakko vaiheiden jälkeen Kangasalle 1945 ja perusti oman urakointifirman.

Enimmillään Raimo Nikkasen yrityksen palkkalistoilla oli 45 työntekijää ja urakoitsija 
oli 1960-, 1970-ja vielä pitkälle 1980-luvullakin merkittävin vesihuoltorakentaja Kangas-
alla. Yrityksellä oli useita työkohteita muissakin Tampereen seudun lähikunnissa (kuva 
52). Nikkanen laskeskelee rakentaneensa Kangasalla vesi- ja viemäriverkostoja neli-
senkymmentä kilometriä ja  10 jätevesipumppaamoa. Hän arvelee yrityksensä tehneen 
vesi- ja viemärilinjoja kaikkiaan satakunta kilometriä. Kangasalan lisäksi työmaita oli 
Orivedellä, Pälkäneellä, Sahalahdella, Pirkkalassa, Punkalaitumella ja  Ylöjärvellä.

Nikkanen tuli ensimmäiselle työmaalleen 1958 Ukkoon Pitkäjärven rantaan tehtävä-
nään kaivannon tekeminen nelivetoisella Fordson M ajorillapa siitä se sitten alkoi. Yri-
tykselle ostettiin ensimmäinen kaivinkone 1961 ja iso Rh-kaivuri 1964.

Mitä sanot mielikuvasta, että olisit tehnyt töitä kohtalaisen alhaisella hinnalla?
- Kai minulle jä i se 1960-luvun kaivutaksa päälle ja  tein urakoita lähes sa-
moilla hinnoilla vuositolkulla. Olihan se yksi tapa saada urakoita. Väitän, 
että ”lapiolinjalla” töitä tehtiin silloin halvemmalla kuin nyt. Laadultaan vesi- 
huoltolinjat eivät silloin olleet nykyisiä parempia, koska silloin käytettiin beto- 
niputkia.

Urakoitsija Nikkanen kunnostautui etenkin jätevesipumppaamoiden rakentamisessa 
vaikeissa ja vetisissä pohjaolosuhteissa.

- Kehittelimme pehmeikköpaikoille menetelmää, jossa pumppaamo ensin kai-
vettiin oikeaan syvyyteen ja  sitten sidottiin pumppaamon betonirenkaat maa-
han juntattuihin paaluihin kiinni. Näin saatiin renkaat pysymään paikoillaan.

Yrittäjänäkään toimiessaan Raimo Nikkanen ei koskaan kaihtanut monttuun menemis-
tä ja tarttui mielellään itsekin kaivinkoneen ohjaimiin.

Raimo Nikkanen muistelee näin jälkikäteen hiukan huvittuneena Vesijärven pohjaan 
sijoitetun Riun ja Vesaniemen välisen paineviemäriputken pullahtamista pintaan.

- Siinä oli vähän vaikea ju ttu  sen kanssa, kun ei oikein tiedetty miten putki 
saataisiin nopeasti taas takaisin järven pohjaan. Keino löytyi siitä, että ve-
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Kuva 52. Urakoitsija Raimo 
Nikkasen kehittämä jääsirk- 
keli sahaa jäähän railoa, jo
hon vielä jään päällä näky
vä putki lasketaan. Putkeen 
kiinnitetty betonipaino nä
kyy vasemmalla. (KS)

neellä soutaen kuljetin kymmenittäin hiekkapusseja ja  sidoin ne kiinni p u t-
keen ja  sinnehän se Vesijärven ”lohikäärme” viimein upposi.

Onko ollut erityisen vaikeita työmaita?
- Kaikilla kaivantotyömailla on ollut omat ongelmansa. Meillä oli vuosien var-
rella töissä melko värikkäitäkin henkilötyyppejä, joiden kanssa tultiin kui-
tenkin hyvin toimeen.

Entäpä nuoret nyt?
- Tämän alan työntekijöistä tulee olemaan pulaa. Fyysisesti raskaan työn teke-
minen ei näytä nuoria kiinnostavan. Aiemmin kaivurityöt kiinnostivat nuoria. 
Moni kaivinkoneenkuljettaja on ”kurssitettu” meillä siten, että laitettiin mies 
kaivamaan ja  siitä se lähti, ei siinä sen kummempaa.

68-vuotiaan sotaratsun sanoista kuultaa edelleenkin kaipaus taistelukentille.
- Jos tarvitaan, niin vieläkin laitan putkea maahan. Hyvän kaivinkoneenkul-
jettajan tarvitsen. Lapiotyön teen itse.
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Huugo Lumme
5. 1922
vesihuoltomies,
kunnallistekninen työntekijä 1964-1985

Seitsemän metrin lapiolinja

- Heti kunnan töihin talvella 1964 tultuani 
joudu in  Pikonkankaan alueella työmaalle, 
jo ssa  lapiolla kaivettiin  4 metrin syvyinen  
putkikaivanto. Se ei vielä mitään. Maasto-olo-
suhteista johtuen maat oli kaivannon pohjalta heiteltävä lapiolla 7 metrin kor-
keuteen. Se oli ”lapiolinjaa” jos mikään.

Lumme tarkentaa:
- Kaivu tapahtui siten, että maata heitettiin kaivannon pohjalta ensin yhdelle 
välilavalle ja  sitten siitä toiselle ja  vasta sen jälkeen maan pinnalle.

Lumme muistelee myös paria tapausta, joista selvittiin hyvällä tuurilla:
- Rantakoiviston asuntomessujen työmaalta oli lähdetty ruokatunnille, kun kai-
vumaiden kasa mursi lietepohjaisen maan ja  savet vyöryivät kaivantoon. Kai-
vinkonekin oli vähällä vieriä maiden mukana monttuun. Meitä oli neljä miestä 
ja  olimme juuri nousseet kaivannosta - onneksi. Nattarissakin kaivu-urakoit-
sijan kone jä i kerran ”korvastaan” roikkumaan kaivannon reunalle, muttei 
kuitenkaan pudonnut kaivantoon.

Millaisia olivat sen ajan viemärikaivot?
- Kaivannot kaivettiin halvalla ja  hyvin, mutta aineet olivat usein ”sutta”. Kai-
vojen renkaiden välissä ei aina käytetty tiivisteitä. Renkaat olivat julm etun  
kieroja ja  renkaiden liitoksissa eivät nyrkin mentävät reiät eivät olleet kovin-
kaan harvinaisia. Siihen tungettiin vähän kiviä tukkeeksi ja  kiiloilla ängettiin 
renkaat vaateriin. Hyvien liitosten pitäisi kuitenkin olla kuin ”silmää nuolis”.

On se maailma siitä muuttunut, kun muovikalvot ovat nyt valmiita elementte-
jä, ei tarvitse isoja reikiä betonikaivoihin piikkailla. Muuttuneet ovat vesijoh-
totyötkin, sillä esimerkiksi tonttivesijohtoihin ei silloin aina tehty sulkuventtii- 
leitäkään.

Huugo Lumme painottaa, että laitoksen henkilökunnan pitää ilmoittaa vesikatkoksista ja 
sulkuventtiilien paikat pitää tietää.

- Asukas voi säästyä monilta esimerkiksi veden likaisuuden harmeilta, jos oi-
keat venttiilit suljetaan ja  tiedotus toimii.

Mitä ”vanhan viisaan” neuvoja antaisit?
- Verkostovettä ei p idä käyttää kasteluvetenä, se ei sovellu siihen. Nuorien 
toivoisi myös enemmän arvostavan puhdasta juomavettä.
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Lumme pitää työskentelystä ja  oleskelusta ulkona.
- Sisällä en oikein viihdy.

Vesilaitos onnittelee äskettäin 80-vuotispäiviään viettänyttä hyväkuntoista eläkeläistä!

Suunnittelukeskuksen insinööri Lauri Väänänen tunnettiin paitsi 
am m attitaitoisena niin m yös luonteeltaan huum orintajuisena ja  
leppo isana  suunnittelijana . H än  va iku tti m erk ittävästi 1970- 
lu vu lla  T am pereen  seu d u n  v e s ih u o llo n  k e h ityk se e n , ko ska  
su u n n itte lu to im isto ja  s illo in  o li tä llä  seudu lla  m elko  vähän. 
Kylmänä pakkaspäivänä Väänänen kunnantoim istoon tullessaan  
tu rk k in sa  k a u lu k s ia  n o s te lle n  to tes i: ”T ässä  a rv o s ta a  yh ä  
enemmän näitä yksinkertaisia nautintoja kuten talvella lämpimiä  
va a tte ita ”.

'.'PUTKIPOSTIA
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Kuva 53. Kangasalan kunnanvirasto v. 2002. (Jyrki Jaakkola)

Kuva 54. Kangasalan kirkonkylää v. 2002. (Lentokuva Vallas)
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Kuva 55. Vesilaitoksen 50-vuotisjuhlassa tapasivat mm. kunnanjohtaja Jaakko Nurmi
nen (kesk.), Kauko Ilonen (vas.) ja Aarne Räsänen. Kaikki kolme olivat keskeisiä vai
kuttajia Kangasalan vesilaitoksen ja vesiosuuskunnan alkuvaiheissa 1950-luvulta lähti
en. He toimivat ansiokkaasti myös muutoin Kangasalan kunnalliselämässä. Kirjassa on 
heidän haastattelunsa. (VL)

salan vesilaitos
i

Kutsumme Sinut 
Mobiliaan 
torstaina 
30.5.2002 klo 
18.00 - 21.00 
juhlimaan 
kanssamme 

Muistelemme 
vesilaitoksen 
taivalta ruokailun 
ja ohjelman 
parissa

Kuva 56. Kangasalan vesilai
toksen 50-vuotisjuhlaa vietet
tiin laitoksen entisten ja ny
kyisten työntekijöiden kesken 
30.5.2002. (VL)
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Kuva 57. Konferenssi Kangasalan pohjoismaisten ystäväkuntien ja Kaakkois- 
Eestin kuntien (Räpina) kesken järjestettiin Kangasalla. (K)

Kuva 58. Ystäväkuntakonferenssipidettiin Ukon kurssikeskuksessa. Vesihuollon 
kysymykset olivat yksi keskustelun aihe. (K)
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ASUNTO 
MESSUT

1972
KANGASALA

15.7- 31.8

KOTOSALLA KANGASALLA
Kuva 59. Kangasalalla pidettiin järjes
tyksessä toiset valtakunnalliset asun
tomessut v. 1972. (K)

Kuva 60. Rantakoiviston asuntomessualue v. 2000. (Lentokuva Vallas)
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Kuva 61. Ns. mobiiliviemärin järjestelmäkaavio. Rakennuksen jätevesien puhdistuskai- 
vo kuvassa vasemmalla. Siitä jätevesiliete kuljetetaan loka-autolla oikealla näkyvälle 
vastaanottoasemalle, josta se menee vesilaitoksen jätevesiviemäriin. Tiedot lietteen 
ottamisesta puhdistuskaivosta ja vastaanotosta siirtyvät internet-pohjaiseen rekiste
riin. (K)

Kuva 62. Tämän venttiilin kautta menevät kaikki Kangasalan vesilaitoksen jätevedet 
puhdistettavaksi Tampereelle Viinikanlahden puhdistamolle. Terho Niittylahti tarkistamassa 
venttiiliä v. 2002. (VL)
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Kuva 63. Peseytymisvälineet ja potta 1900-luvun alku- Kuva 64. Pesukone 1900-luvun alku
puolelta. Kangasalan museo v. 2002. (VL) puolelta. Kangasalan museo v. 2002.

(VL)
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Jögö-n/v,

Kuva 65. “Vauvaa kastetaan. Pappi kastaa ja äiti ja isi katsoo”. Tursolan päiväkodin 
ryhmä Karpalot. Josefiinan piirros aiheesta: Meidän kodin vesi -  ihan kiva juttu. (K)

Kuva 66. “Siinä mä oon menossa peseen hampaita ja siinä vuotaa vettä”. Tursolan 
päiväkodin ryhmä Karpalot. Juuson piirros aiheesta: Meidän kodin vesi -  ihan kiva juttu. 
(K)
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Kuva 67. Haralanharjulta v. 2001. (VL)
mmmm

ffollo »(itnmöflö 
g m r ju lo n  fetjonteen 

i in  fauos  fuin [Umoon
liinlQQ
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SS öin boom in  b.oblelée 

5 o  Roineen ormoiset

0 c n  rantoja bfrtoöelee.
•SafariTt t v

Kuva 68. Kesäpäivä Kangasalla -laulun ensimmäisen säkeis
tön teksti Haralanharjun näkötornilla i/. 2002. (VL)
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Petri Juuti

KOHTI YHTEISTOIMINTAA

Vaikeita valintoja ja ylikunnallista yhteistyötä

Jätevedenpuhdistuksen ratkaisuja: ryypyt viemärivedestä
Kirkkojärvi rehevöityi vuosien kuluessa, vaikka Kirkkojärven rannalle vuonna 1970 
valmistunut Kankkulan mekaaninen jätevedenpuhdistamo toimikin lupaehtojen puitteis-
sa (kuva 69). Laitosta käyttöönotettaessa kunnaninsinööri Juhani Almonkari oli niin
vakuuttunut uuden laitoksen toimivuudesta 
sena tulleesta puhdistustuotteesta. Juhla-
päivänä kuitenkaan rohkeus ei näin hur-
jaan temppuun riittänyt ja  Almonkari tur-
vautui pikku jekkuun: hän varasi vesijohto-
vettä lasiin ja oli ottavinaan vesiryypyt 
Kirkkojärveen johtavasta poistoputkesta. 
Yleisö oli kuitenkin myyty.1

Puhdistamon toiminnassa oli kuitenkin 
puutteita, vaikka tilanne vanhaan Emscher- 
kaivoon verrattuna olikin parempi. Järvi 
rehevöityi entisestään jätevesimäärien kas-
vaessa jatkuvasti. Tämä kunnan keskus-
puhdistamo oli teholtaan huono, joten siinä 
“jouduttiin käyttämään melkoisesti klooria” 
kertoi kunnaninsinööri Juhani Almonkari 
Kangasalan Sanomille. Tilanne paheni eikä 
tilanteen voinut antaa jatkua sellaisenaan 
tai jopa päästää pahentumaan asutuksen 
yhä lisääntyessä järven laitamilla mm. Ran- 
takoiviston alueen valmistuttua 1972.

Valinta oli tehtävä kahdesta vaihtoehdos-
ta. Oli joko laajennettava vuonna 1969 ra-
kennettua keskuspuhdistamoa tai johdet-
tava jätevedet puhdistettaviksi Tampereel-
le. Vaihtoehdot olivat kustannuksiltaan 
suunnilleen samanlaiset, joten ratkaisu teh-
tiin lähinnä vesiensuojelun kannalta. Kan-

1 A lm onkari J. 16.5.2002.

, että lupasi ottaa vesiryypyt laitoksen tulok-

Kuva 69. Puhdistustulosta vuonna 1972 
tarkkailee Kankkulan jätevedenpuhdista
molla Pentti Mähönen. (K-S)
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Kuva 70. Kirkonkylän alueella 500 mm betoniset jäte- 
vesi- ja sadevesiviemärit rinnakkain. Kuva toukokuulta 
v. 1969. (K-S)

gasalan jätevesiä oli Tampe-
reen verkostoa lähellä sijaitse-
vilta asuinalueilta johdettu Tam-
pereelle 1970-luvulta alkaen. 
Ensimmäisenä Tampereen vie-
märiverkostoon vietiin Liutun 
alueen jätevedet vuodesta 1971 
alkaen. Seuraavaksi vietiin 
Tampereelle osa Vatialan jäte-
vesistä vuonna 1973. Varsinai-
sen siirtoviemärin rakentami-
nen aloitettiin vuonna 1974. 
Valtio tuki Kangasala-Tampe- 
re-siirtoviemäriä yhteensä noin 
20 prosentilla hankkeen koko-
naiskustannuksista.2

Kankkulan keskuspuhdista-
moa suunniteltaessa oli arvel-
tu sen tehon riittävän vuoden 
1975 loppuun asti, mutta vuon-
na 1970 alkoi tilanne edellyttää 
suurta panostusta kunnalta

Kuvat 71 ja 72. Vesijohto Vatialan vedenottamolta llkonmäen suuntaan. (K)

2 K angasalan Sanom at 16.5.1980; Äikäs, s .14, 22; Kangasalan Sanom at 1.9.1972; A lm onkari J. 16.5.2002.

122



aluerakentamiseen, mikä lisäsi vesihuolto- 
rakentamista. Yhteiskunnallisten syiden li-
säksi rakentamiseen oli myös mm. ympä-
ristöllisiä ja toiminnallisia syitä. Pitkäjärven 
pumppaamo oli liikenteen ja  huollon kan-
nalta hankala. Vuonna 1971 pumpaamo jäi 
pois käytöstä, kun vedensyöttö Ilkon ja 
Vatialan alueille käynnistettiin Riun ve-
denottamolta.3 Riun vedenottamo käynnis-
tettiin 24. kesäkuuta ja sen teho oli 1 800 
kuutiometriä vuorokaudessa. Vedenkulutus 
vuorokaudessa sillä hetkellä oli noin 980 
kuutiometriä, joten kapasiteetti riitti suu-
reenkin kulutuksen kasvuun. Vuonna 1970 
vesijohtoverkostoon johdettiin vettä verkos-
toon vuorokaudessa 320 680 kuutiometriä 
eli 895 kuutiometriä vuorokaudessa. Riun 
vedenottamon valmistuttua Kangasalan 
Kirkonkylän vesiosuuskunnalta ostetun ve-
den määrä väheni huomattavasti eli vuo-
den 1970 noin 142 000 kuutiometristä vuo-
den 1971 noin 81 000 kuutiometriin. Tä-
män jälkeen vesiosuuskunta jakeli vettä vain Kuva 73. Riun vedenottamon virtauspiirtu- 
Herttualaan ja  Mänty veräjään, (kuva 83).4 ri. (VL)

Vuosi 1971 oli vesihuollon rakentamisen 
ennätysvuosi: vedenottamon lisäksi vesijohdon runkoverkostoa rakennettiin yli yhdek-
sän ja jätevesiviemäriä yli kahdeksan kilometriä. Vuoden lopussa vesijohtoa oli yhteen-
sä 54,5 ja  jätevesiviemäriä 49,7 kilometriä. Sadevesiviemäriä valmistui vuoden aikana 
600 metriä ja  kokonaispituus oli 2,4 kilometriä. Myös kaksi uutta jäte vedenpumppaa-
moa valmistui: Vesaniemeen ja  Rikuun. Pumppaamoita oli vuoden lopussa yhteensä 
viisi.5

Ennätysvuonna aloitettiin myös pintavesilaitoksen rakennustyöt Ruutanassa. Uusi 
laitos valmistui Suinulan koulun rantaan vuoden 1972 alussa. Syöttö- ja vesijohdon ra-
kentamisen Lakolammen läheisyydestä ja siitä edelleen runkovesijohdon ja runko vie-
märin urakoi liikkeenharjoittaja Raimo Nikkanen. Työt valmistuivat loppuvuodesta 1972. 
Ruutanan töihin liittyy paljon poliittista liikehdintää.6

Verkostojen rakentamista koskeva aloitteellisuus alkoi siirtyä enenevässä määrin 
kunnan viranomaisilta asukkaille. Tämä johtui monesta seikasta: ympäristötietoisuus 
alkoi nousta, samalla elintaso kasvoi ja  haluttiin enemmän mukavuuksia, mm. wc vaik-
ka viemäriverkostoja vielä ollutkaan alueella. Kun entisten huussien tilalle rakennettiin 
wc, alkoivat kaivot saastua. Samanaikaisesti laatutietoisuus vedestä kasvoi, joten vesi- 
kokeita teetettiin kaivoista yhä enemmän. Kun vesitutkimukset näyttivät selviä saastu-
misen merkkejä alkoivat vaatimukset kunnallisen vesihuollon saamiseksi alueelle kas-

3 Äikäs, s. 12, 16, 18.
4 K angasalan Sanom at 10.3.1972.
5 K angasalan Sanom at 10.3.1972.
6 Kangasalan Sanom at 10.11.1972; Ä ikäs, s .12.
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vaa.7 Vastaavaa kehitystä on havaittavissa myös muualla Suomessa.
Asukasyhdistykset olivat aktiivisia ja  saivat myös monet poliitikot ajamaan asiaa. 

Vesijohtojen lisäksi vaadittiin 1960-luvun lopussa ja 1970-luvun alussa myös viemäreitä, 
mm. koska ympäristöasiat miellettiin yhä tärkeämmiksi. Mm. Vesijärven suojelemiseksi 
saastumiselta nousi liikehdintää, sillä kunnan keskustasta kymmenen kilometrin päässä 
olevasta Ruutanan asutuksesta valui likavesiä Vesijärveä saastuttaen Saappaanpohjan- 
lahtea.8 Myös Kangasalan Sanomat suhtautui kielteisesti suunnitelmaan johtaa Ruu-
tanan likavedet saostuskaivojen kautta Saappaanojaan, joka laski Vesijärveen ja vasta 
myöhemmässä vaiheessa rakentaa biologinen puhdistamo. Seuraavassa muutama ote 
kirjoituksesta otsikolla Pilataanko Vesijärvi vuodelta 1968:

“[...] viemäröintisuunnitelmaa, jonka mukaan Ruutanan jätevedet alkuvaihees-
sa johdettaisiin saostuskaivojen kautta suoraan Saappaanpohjanojaan. M yö-
hemmin, kun liittyjien määrä nousisi 400:aan, rakennettaisiin biologinen puh-
distamo. Kun niiden asukkaiden lukumäärä, joiden jä tteet viemäriin tulevat 
nousisi 1 500:aan, johdettaisiin jätevedet biologisesta puhdistamosta purku- 
johdolla Vesijärven syvänteeseen.

Tämä suunnitelma merkitsee toteutettuna Vesijärven likaamista. Asumajäte- 
vesien lasku puhdistamattomina Saappaanpohjanlahteen saa ensi kädessä ai-
kaan lahden rehevöitymisen. Asumajätevesien sisältämät patogeeniset, saira-

Kuva 74. Vesihuoltotyömaa Saappaanpohjanlahden tuntumassa Ruutanassa vuonna 
1971. Kuvassa urakoitsija Raimo Nikkasen kaivinkone (K-S)

1 K angasalan Sanom at 10.11.1972; Ä ikäs, s .12; Alm onkari J. 16.5.2002. 
8 Ibid
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uksia aiheuttavat bakteerit tekevät kyseenalaiseksi lahdessa sijaitsevien ui-
marantojen käytön. Saappaanlahti on hyvin matala, sen keskisyvyys lienee n. 
2 m. [...] veden vaihtuminen Saappaanpohjanlahdessa on hyvin vähäistä. Asu- 
majätevesien vaikutus lahteen ilmenee välittömästi sen jälkeen, kun viemärive-
siä aletaan laskea. [...] Purkujohdon rakentaminen suoraan Vesijärven sy-
vänteeseen edistää puolestaan koko Vesijärven eteläosan rehevöitymistä. [...] 
Puhdasta ja  hapekasta vettä vaativat kalalajit kuten muikku, häviävät. ”9

Aluksi Ruutanan alueella vettä sai kunnan verkostosta ottaa paloposteista, jotka yleisten 
töiden lautakunnan päätöksellä muutettiin vesiposteiksi.10 Vesihuollosta kirjoiteltiin myös 
Kangasalan Sanomiin kriittisessä äänensävyssä. Entisiin oloihin, ämpäriin ja  kaivoon, ei 
enää elitason noustessa tyydyttyjä uudet vesipostitkaan eivät tyydyttäneet. Seuraavas- 
sa ote nimimerkin Närkästyneet veronmaksajat Ruutanasta kirjoituksesta:

“Me 'takametsien' miehet ja  korven raivaajat täällä Ruutanassa olemme 'vesi 
kielellä 'seuranneet Kangasalan kunnan johtoryhmien kielteistä asennoitumista 
talousarviota laadittaessa, kun on kysymys Ruutanan kunnallistekniikasta. 
Kantena viime vuotena on täällä 'tongittu'vesijohtomielessä ja  muutamia vesi- 
postejakin on ilmaantunut. [...] Kunnallistekniikkaa on tänne lupailtu ja  asia 
on ollut vireillä 20 vuotta [...] Nyt olemme täällä tosi pulassa, pohjavedet ovat 
saastuneet ja  kaivot osittain tyhjinä. [...] Tervetuloa kunnan isät tänne Ruuta-
naan kantamaan saunavettä lauantaisin, kuntorataanne odotellessa täällä on 
vesipostille matkaa 800 m-1 km. Siinä on kuntorata, jo ta  ei tarvitse raken-
taa. ”u

Toinen kirjoittaja, nimimerkki yksi kaikkien puolesta, vetosi samoihin perusteihin 
sekä lisäksi siihen, että vanhat ihmiset joutuvat muuttamaan alueelta pois jos vedenpuu- 
tetta ei saada poistettua:

“[...] Nyt on tosi kysymyksessä. Täällä ovat monet kaivot saastuneet ja  muu-
tenkin alkaneet tyhjentyä; sellaistenkin joissa ennen on vesi riittänyt. Ja kun 
on enää pieniä toiveita tänä syksynä runsaista vesisateista, niin ei näytä talvi 
hyvältä. Se olisikin nyt toivomus, että vesiposteja lisättäisiin mahdollisuuksien 
mukaan sellaisiin paikkoihin, että pystyisi hakemaan jo lla in  kulkuneuvolla. 
Kaikilla ei ole autoa. Esim. Iskelän alueen Pitkätien ja  Nevastien seutu on 
pulassa. Vesiposti on niin suuren mäen päällä, että jos sinne jotenkin astiansa 
saa ylös, niin kun on päässyt alas, niin ei varmaan ole vettä astiassa. Moni 
vanhempi henkilö joutuu lähtemään kotoaan juuri vedenpuutteen tähden. Kun 
on parhaat vuotensa täällä uurastanut ja  veronsa maksanut, niin tuntee vähän 
jäävänsä huonommalle. Ei ole varmaan kenenkään tarkoitus, että kaikki van-
hat ja  vaivaiset lähtisivät. Moni nuorempikin rakentaisi tänne, jo s olisi vesi 
saatavissa. Ja kaikki olisivat tyytyväisiä. ’’12

9 K angasalan Sanom at 6.4.1968.
10 K angasalan Sanom at 10.11.1972.
11 K angasalan Sanom at 26.101973.
12 K angasalan Sanom at 26.101973.
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Kuva 75. Vesihuollon suunnittelutyöryhmä työpaikkansa vierellä v. 2002. Kuvassa suun
nittelija Kauko Äikäs (\/as.), piirtäjä Aili Willgren, suunnittelijat Anita Santapukki ja Heik
ki Hervamaa sekä tekninen avustaja Sakari Veijalainen. (VL)

Tilanne oli siis varsin samanlainen kuin kaupungeissa voimakkaan kasvukauden alus-
sa: asutus saastutti kaivot, kun kunnollista viemäröintiä ei ollut ja vähäkin vesi uhkasi 
loppua. Vaikka ajanjakso ja  paikka poikkeavat, kysymys on samanlaisesta vaiheesta 
yhteisön kehityksessä: asumistiheys ja  elintaso nousivat, samoin tietoisuus ympäristön 
tilasta kohosi. Pienien haittojen muututtua konkreettisiksi ongelmiksi oli ryhdyttävä toi-
m een.13

Kunnalle Ruutanan runkovesijohdon ja -viemärin rakentaminen sekä pintavesilaitos 
olivat suuri investointi. Rahaa ei yksinkertaisesti löytynyt välittömästi kunnan kassasta, 
joten rakennushankkeet oli toteutettava vähitellen. Työt olivat suuria ja veivät paljon 
varoja: esimerkiksi siirtoviemäri Ruutanasta Tampereen verkkoon oli yli 10 kilometriä 
pitkä ja alueen sisäistä verkostoa liki sama määrä.14 Viemäreiden osalta työt saatiin 
loppuun loppuvuodesta 1980. Ruutanan jätevedet johdettiin Ruutanan, Jussilan ja Tuo-
kon pumppaamoiden kautta entisen Ilkon kaatopaikan tienoille, mistä ne virtasivat viet-
toviemäriä pitkin Roopennotkon pumppaamolle. Siellä ne mitattiin ennen pumppausta 
Tampereen verkostoon kohti Viinikanlahden puhdistamoa. Alueella verkoston valmistu-
mista odotettiin kärsimättömästi. Kangasalan Sanomat uutisoi asiaa varsin näkyvästi 
antaen myös ohjeita uusille viemäriverkostoon liittyjille:

“Liekö lähellä olevien kunnallisvaalien vaikutusta se, että melkoista kärsimät-
tömyyttä käyttöönoton suhteen on esiintynyt viime aikoina. Lienee kuitenkin  
jokaiselle selvä, että oman aikansa kaikki työvaiheet vaativat. Ei tämäntyyppi-

13 Vastaavasta kehityksestä kaupunkien osalta ks. Juuti 2001.
14 Kangasalan Sanom at 10.11.1972; Ä ikäs, s. 12; A lm onkari J. 16.5.2002.
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Kuva 76. Rantakoiviston asuntomessualue ennen rakentamista. (K)

nen siirtoviemäriverkosto ole vielä silloin käyttövalmis, kun viimeinen kaivin-
kone lähtee työmaalta. Toisaalta tämän pumppaamoketjun on käyttöönoton  
jälkeen sitten varmasti myös toimittava, monenkaan tunnin varastotiloja ver-
kostossa ei ole. [...] Nyt on vihdoin saatu siirtoviemäriverkosto luntoon ja  sen 
pumppaamoiden säätö ja  koekäyttö alueelle. Kuitenkaan vielä ei jätevesivie-
märiin saa johtaa minkäänlaisia vesiä! Kiinteistöltä saa johtaa jätevesiä vas-
ta sen jälkeen kun kunnan vesihuoltolaitoksen edustajat ovat kiinteistön tont- 
tiviemärin tarkastaneet ja  antaneet luvan viemärivesien johtam iseen kunnan 
viemäriverkostoon. Ennen kuin jätevesiä saa alkaa lasketella, täytyy olla myös 
viemärin liittymisasioiden hoitoon liittyvän paperisodan kunnossa. Suurin osa 
ruutanalaisista on jo  tehnytkin liittymishakemuksen ja  heidän osaltaan asiat 
ovat kunnossa. ’’178

Vesihuoltoa Rantakoiviston asuntomessuille: messuilta ekokylään kohti 
monipuolisia asumismahdollisuuksia
Kangasalan päättäjiä vieraili Suomen ensimmäisillä kokeiluluonteisilla asuntomessuilla 
vuonna 1970 Lahelassa. Pian tämän jälkeen muodostui käsitys, että messut tuli seuraa- 
vaksi saada Kangasalle “maksoi mitä maksoi”. Messuihin valmistautuminen oli varsi-
nainen suururakka kertoi Juhani Almonkari, kunnaninsinööri vuosina 1968-1989.179 

Asuntomessut olivat vielä tuore ilmiö Suomessa ja  kun vakiintunutta käytäntöä mes-

178 K angasalan Sanom at 10.10.1980.
179 A lm onkari J. 16.5.2002.
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sujärjestelyihin ei vielä ollut, ratkaisut tuli löytää itse. Osuuskunta Suomen Asuntomes-
sut perustettiin 10.6.1966 ja  ensimmäiset asuntomessut järjestettiin neljä vuotta myö-
hemmin. Nopeasti ensimmäisten messujen jälkeen Kangasalan kunnanjohtaja Jaakko 
Nurminen lähestyi messuorganisaatiota tehden esityksen asiasta. Jo hieman aikaisem-
min oli viritelty kauppaa alueesta maanomistajan kanssa. Alue sijaitsi sopivasti kunta-
keskuksen läheisyydessä kauniilla paikalla. Vuotta ennen messuja kauppa syntyikin ja 
sopimus messujen järjestämisestä Rantakoivistossa (kuva 76) voitiin solmia. Alkoi no-
pea suunnittelutoiminta, kunnalla oli yhteensä vain 10 henkilöä valmistelemassa messu- 
järjestelyjä todella tiukalla aikataululla.17

Kunnalle asia oli resurssikysymys, rahaa ja  henkilöitä tarvittiin lisää. Nämä järjestyi-
vät ja  alueen perusinfrastruktuuria päästiin toteuttamaan: tarvittiin mm. tiet ja  vesi- ja 
viemäriverkostot, sillä suunniteltu messualue oli peltoa. Vesihuoltoa alueelle suunnitte-
lemassa ollut Kauko Äikäs kertoo, että messuilla ei varsinaisia erikoisratkaisuja tarvin-
nut käyttää, mutta ensimmäistä kertaa Kangasalla viemärilinjoja tehtiin betoniputken 
sijasta muovista. Tästä alkoi muovin käyttö yleistyä myös viemäreissä (kuva 41). Alue 
tarvitsi aivan oman syötön vesijohtolinj aan, joten runkoverkostoa jouduttiin rakentamaan 
monta kilometriä Harjunsalon linjasta messualueelle. Kunnallisteknisiä töitä tehtiin ai-
van messujen alkuun asti.18

Toukokuun 12. päivänä allekirjoitettiin kunnan ja Keskusosakeliike Hankkijan välillä 
urakkasopimus alueen puisto- ja vihertöistä. Hurjasta kiireestä huolimatta 33 hehtaarin

Kuva 77. Rantakoiviston asuntomessualue rakennusvaiheessa talvella 1972. (K)
17 A lm onkari J. 16.5.2002; K angasalan Sanom at 1.9.1972.
18 Ä ikäs, K. 16.5.2002.
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alue Kirkkojärven kupeessa (kuva 77) valmistui aikataulun mukaisesti 15. heinäkuuta 
1972, vaikka kunnan virkamiehet jännittivätkin, saadaanko nurmikko tarpeeksi ajoissa 
viheriöimään. Tämäkin asia sujui onnellisesti vaikkei keinonurmikoita ollut vielä käytet-
tävissä. Kesäkuun ensimmäisenä päivänä pidettiin harjannostajaiset, vaikka muutama 
rakennus valmistuikin vain päivää, paria ennen messuja ja  osa valmistettiin vasta mes-
sujen päätyttyä. Messuilla vieraili yhteensä 160 000 kävijää 155 asunnossa (kuva 78). 
Omakotitaloja oli 36, rivitaloja 14 ja kerrostaloja kolme. Ajan hengen mukaisesti talot 
olivat tasakattoisia, vain Enso-Gutseitin puolitoistakerroksinen uutuustalo Enso-tupa oli 
harjakattoinen. Messuportit sulkeutuivat 31. elokuuta 19

Kangasalan Sanomat seurasi tiiviisti messuja kommentoiden niitä eräiltä osin unel- 
mamarkkinoiksi:

“Kangasalan Rantakoivisto on nyt viikossa saanut useita kymmeniätuhansia 
kävijöitä. Oman talon ja  oman nurmikon hankkiminen on kallista, eikä itsensä 
rikkaaksi tunteminen nämä omistaessaan ole pelkkää harhaa. Monille kävi-
jö ille  messut ovatkin eräänlaiset unelmamarkkinat. Ainakin niin kauan, kun 
talojen ja  rivitalo-osakkeiden hinnat pysyttelevät halvimmissakin ratkaisuissa 
noin 70 000 markassa. Talot on tuotu nähtäviksi ja  arvosteltaviksi. Tämähän 
on messujen tarkoitus. [...] Mutta Rantakoiviston taloja ei ole pystytetty kui-
tenkaan pelkästään näyttelyä varten, vaan messujen päätyttyä elokuun viimei-
senä päivänä muuttavat asukkaat sisälle. Melkein kaikki talot on jo  myyty, ja  
uusi asuntoalue saatu valmiiksi kertaheitolla, palveluksia myöten. ”20

Myös uusia materiaaleja ja rakennustapoja kokeiltiin, vaikka puu olikin hyvin säilyttä-
nyt asemansa. Messu-uutuus herätti yleisössä hämmästelyä:

“Mielenkiintoisia olivat betonimenetelmistä ja  lujitemuoviyksiköistä kootut ta-
lot. Niiden pystyttäminen käy varsin nopeasti, kun kunnallistekniikka on val-
mis ja  perustustyöt tehty. Sisäratkaisuissa Bungalow tarjosi nähtäväksi suu-
rimman uutuuden, maisemakodin. Hallin toisessa päässä oli vanhempien ja  
lasten makuuhuoneet, keskellä keittiö ja  kotitoimisto puhelimineen ja  säilytys- 
tiloineen, toisessa päässä oleskelu- ja  harrastustilat. Näinkin voisi asua, tuu-
mivat toiset, useimmat pudistelivat päätään. Mutta väliseiniä voi toki rakentaa 
halunsa mukaan. ”21

Lehti ei säästellyt kritiikkiäkään:

“Useimpien pientalojen saunatilat ovat hämmästyttävän pienet ja  pesutilat epä-
käytännölliset. Joissakin jopa täysin olemattomat. Kapeassa käytävässä, jo s-
sa pylly ottaa kumartuessa toiseen seinään, ei ole kovin miellyttävää puhdis-
tautua. ’’22

19 Alm onkari J. 16.5.2002; Äikäs K. 16.5.2002; w w w .asuntom essut.fi; K angasalan Sanom at 1.9.1972.
20 K angasalan Sanom at 1.9.1972.
21 Ibid
22 Ibid
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Peseytymismahdollisuus on ollut suomalaisille tärkeä näkökohta asuntoa valittaessa 
jo pitkään ja varsinkin sauna jopa pyhänä pidetty paikka. Tärkeäksi koetuissa asioissa 
muutoksia ei helposti niellä. Samoin teknisiä uudistuksia vierastetaan usein.

Messut menivät kunnan kannalta kaikin puolin hyvin ja  myös messujen suojelija pre-
sidentti Urho Kekkonen kunnioitti messuja läsnäolollaan. Myös alueen vesihuolto on 
osoittautunut toimivaksi, vaikkakin tiestö aiheuttaa hieman ongelmia.23 Alueen rakenta-
minen lisäsi entisestään painetta ratkaista kunnan jätevesihuolto, sillä alue kuormitti 
entisestään pahoin jätevesistä rehevöitynyttä Kirkkojärveä. Tämä asia ratkesi vuonna 
1980, kun kunnan jätevedet alettiin pumpata siirto viemäreitä pitkin Tampereen Viini-
kanlahden j ätevedenpuhdistamolle.

Korkein yksittäinen kävijämäärä oli kirjoitushetkellä Tuusulan asuntomessuilta vuo-
delta 2000, jolloin messuilla vieraili 270 000 kävijää. Rantakoiviston asuntomessut olivat 
kirjoitusajankohtana vuonna 2002 edelleen kävijämäärältään sijalla 13. Suomen Asun-
tomessujen toimintaideana on toteuttaa vuosittain asuntoalue, esitellä sitä taloineen yh-
teensä kuukauden ajan ja  sen jälkeen luovuttaa kohde asuntokäyttöön. Messuja järjes-
tämällä halutaan lisätä yleisön asunto tietoutta ja  parantaa asuntosuunnittelun ja  -raken-
tamisen laatua. Asuntomessut esittelevät myös rakentamiseen ja asumiseen liittyvää 
tutkimusta ja käytännön sovelluksia. Toiminnan organisoi Osuuskunta Suomen Asunto-
messut kulloisenkin isäntäkunnan kanssa. Suomen Asuntomessut vastaa tapahtuman 
vaatimista yleisöpalveluista, messutekniikasta ja messujen markkinoinnista. Isäntäkun- 
ta vastaa alueen kaavoituksesta ja  kunnallistekniikasta aikataulun mukaan sekä messu-

23 Äikäs K. 16.5.2002; K angasalan Sanom at 11.8.1972.
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pysäköinnistä. Rakennuttajat ja rakentajat vastaavat omien kohteidensa toteutukses-
ta .24

Alkuun karusta asuntomessualueesta on muotoutunut kolmen vuosikymmenen aika-
na vehreä ja puistomainen keidas. Rantakoivistolaiset ovat ponnistelleet voimakkaasti 
alueen viihtyvyyden parantamiseksi. Myös Kangasalan kunta sai 2000-luvun alussa 
kiitosta asukkailta. Asukkaiden toiveita asumisviihtyvyyden lisäämiseksi on kuultu.25

Monipuolisia asuinmahdollisuuksia kuntalaisille26

Kangasalan kunnan väestöstä noin neljä viidennestä asuu taajamissa. Taajama muo-
dostui Tampereelle johtavan tien varteen Kirkkoharjun kylkeen. Kangasalan asunto-
tuotanto on pientalovaltaista: kolmasosa asunnoista valmistuu kerrostaloihin, loput rivi- 
tai omakotitaloihin. Tämä asettaa omat vaatimuksensa myös kunnallistekniikalle, sa-
moin kunnan nauhamainen rakenne, joka on vuosikymmenien varrella huomattavasti

tiivistynyt. Kerrostalot sijoittuvat ydinkeskustaan, 
Suoramalle ja  Vatialaan.

Suuret vesijohto- ja viemärirunkolinjat valmistui-
vat pääosin 1980-luvulle tultaessa. Tämän jälkeen 
on rakennettu lähinnä pienempiä linjoja ja jakeluver-
kostoa. Suuri runkolinja tehtiin vuonna 1995, kun ra-
kennettiin yhteys Tampereen kaupungin verkostoon 
lähinnä hätätilanteita varten. Linja tehtiin 315 mm:n 
muoviputkesta Kaukajärven halki. Hankaluutta työ-
maalla aiheutti Tampereen päästä järven pohjalta löy-
tyneet valtavat kivenjärkäleet, joiden yli mentäessä 
putki oli tuettava huolellisesti mm. autonrenkailla. 
Kiviä ei voinut kiertää, sillä putkeen ei sen jäykkyy-
den takia juuri voitu tehdä mutkia. Putkeen pantiin 
100 prosentin painotus ja se on kestänyt hyvin poh-
jassa.27 Muita myöhempiä pitkiä vesijohtorunkolin- 
joja ovat Aseman ja Ruutanan 10-kilometriset siirto- 
johdot. Näiden jatkoksi vuonna 1999 valmistui seit-
semän kilometrin runkoverkosto Suinulan ja Havise-
van suuntaan.28

Vesihuollon lisärakentamisen tarvetta tulevina vuo-
sina aiheutuu mm. rivi- ja kerrostalorakentamisesta 
Vatialan Pitkäjärven alueelle ja keskustassa Tarpi- 
lan ja Mäntyveräjän alueille sekä Ruutana-Havise-
va-alueille. Nämä paikat ovat mm. niin yhteyksiensä 
kuin palveluidensakin kannalta asumiselle suotuisia. 
Kunnan tavoitteena onkin tarjota mahdollisimman

24 w w w .asuntom essut.fi.
25 AL N ina Luukko 31.8.2002.
26 Luku perustuu pääosin kunnan eri esitteisiin ja  sivustoon www.kangasala.fi.
27 L ah tin en  T .3 .5 .2002.
28 Äikäs, s. 18.
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monipuolisia asumismahdollisuuksia.
Myös yhteisöllistä ja  ekologisesti kestävälle pohjalle rakentuvaa asumismuotoa pyri-

tään edistämään. Kangasalan yhteiskylän ensimmäinen vaihe valmistui vuonna 2002 
Riun alueelle, kun alueen yhdeksäs omakotitalo valmistui. Asukkaat vastaavat itse mm. 
jätevesistään sekä jätteidensä käsittelystä paikan päällä.

Kunta on hankkinut omistukseensa vanhan Ilkon varikkoalueen, jonne tullaan lähi-
vuosina rakentamaan kerros-ja rivitaloasuntoja noin tuhannelle hengelle. Alue sijaitsee 
julkisen liikenteen yhteyksien varrella Vatialassa lähellä kaupungin rajaa. Vatialan alue 
tarjoaa peruspalvelut, mm. ala-asteen koulun, päiväkodin, kirjaston. Aluekeskusta on 
tarkoitus vielä laajentaa rakentamalla Vatialaan yläaste, joka otetaan käyttöön vuoden 
2003 alussa.

Suunnittelukilpailun voittaneen ehdotuksen pohjalta kaavoitetaan Pitkäjärven ranta-
vyöhykkeelle rivi- ja kerrostalokortteleita. Rantavyöhyke pyritään saamaan virkistys-
käyttöön.

Elämää verkostojen ulkopuolella: haja-asutusalueiden ratkaisuja ja 
projekteja
Laajalla ja  varsin harvaanasutulla alueella kunnallista vesihuoltoa ei aivan joka asun-
toon ole mahdollista järkevin kustannuksin saada. Viemäri puuttuu lähinnä kunnan rajo-
jen tuntumasta radanvarresta sekä haja-asutusalueelta. Suurimmat taajamat ovat ver-
kostonsa saaneet. Kunnan historian kirjoittaja Olavi Anttila totesi vuonna 1987 ilmesty-
neessä historiateoksessa: “ .. .kunnallisteknisesti tärkein asia maalaiskylissä edelleenkin 
oli kunnollinen tie, jota pitkin saattoi päästä kaupunkiin. Vesi ja  likavesi voitiin hyvin 
hoitaa entisin, hyviksi havaituin menetelmin”29

Kunnan kymmenet järvet ja pitkä rantaviiva ovat vaikuttaneet alueen asutukseen 
merkittävästi. Kunnan intresseissä on valvoa, että järvet pysyvät hyvässä ja houkute-
levassa kunnossa. Tätä varten on mm. valmisteltu haja-asutuksen vesihuoltoa varten 
erilaisia ratkaisuja.

Entiset menetelmät varsinkin viemäröinnin suhteen aiheuttivat ja yhä edelleen aihe-
uttavat hajapäästöjä ja valumia vesistöihin, joita kunnan pinta-alasta on jopa 26 prosent-
tia. Näin haja-asutusalueen viemäröinnistä keskitetysti huolehtiminen on pitkällä aika-
välillä paitsi asukkaiden myös kunnan etujen mukaista. Erilaisin projektein tilannetta on 
hiljalleen parannettukin. Kunta ja sen vesilaitos ovat osallituneet myös moniin eri kunti-
en yhteisiin projekteihin ja  vesihuollon pilottihankkeisiin, kuten VESPAan tai HAJA- 
VAan.

Vespalla mobiiliviemäriin
Kangasalla oli kaksi ideaa Vespan pilottihankkeiksi. Ensimmäinen niistä oli haja-asu-
tuksen jätevesilietteiden tyhjennyksen ja  huollon valvonta viidessä esimerkki-
kohteessa. Kiinteistökohtaisten jäte vesijärjestelmien toimivuus edellyttää kaivojen tyh-
jentämistä ja  laitteiden huoltoa; tavoitteena olikin mahdollistaa verkoston ulkopuolisten

29 A nttila , s .514.
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jätevesien käsittelytapojen ja laitteiden huollon seuranta. HAJAVA-hankkeessa otettiin 
käyttöön LABKOSA-järjestelmä, jolla valvotaan lietteiden vastaanottoa. Kiinteistöille 
haettiin ratkaisuja, joilla joko kiinteistövalvontaan liitettiin jäte vesivalvonta tai jätevesi- 
valvonta liitettiin kiinteistövalvontaan. Huolto- ja tyhjennystiedot kiinteistön osalta vie-
tiin tietojärjestelmään ja hälytystiedot rekisteriin, joka oli intemet-pohjainen. Ennen pro-
jektin alkua tyhjennys lietteiden vastaanottopisteessä kirjautui ainoastaan vapaaehtoi-
sen ilmoituksen pohjalta, eikä välttämättä kata kaikkea tyhjennystoimintaa. Myöskään 
tietoa tyhjennyspaikasta ei saatu vielä 2002.

Kiinteistökohtaisten jätevedenkäsittelymenetelmien selvittämisestä on hyötyä mm. 
vesilaitokselle, koska se siten saa tarkkaa tietoa lietteiden määrästä. Ajantasainen tieto 
helpottaa myös kunnan asioiden hoitoa, kuten, rakennuslupien käsittelyä.30

Uusinta tekniikkaa onkin otettu käyttöön likakaivojen tyhjennyksessä koeluontoisesti 
edellä kuvatun pilottihankkeen mukaisesti. Likakaivo lähettää automaattisesti hälytyk-
sen lika-autolle, joka tekee tyhjennyksen ilman kiinteistönhaltijan erillisiä tilauksia. Mer-
kittävää vaivansäästöä “mobiiliviemärillä” ! Järjestelmää ei kirjoitushetkellä 2002 ole 
vielä laajemmin otettu käyttöön vaikka pilotoinnin kokemukset olivatkin myönteisiä. Kun-
nan ympäristönsuojelusihteeri Raini Kiukas pitää järjestelmää hyvänä, koska monessa 
kunnassa haja-asutusalueiden jätevesihuolto on melko valvomatonta. Tilanne paranee 
edelleen, kun jätevesien vastaanottoasemalle pääsevät vain tunnistimella varustetut säi-
liöautot, joiden omistajat ovat solmineet kunnan kanssa jätehuoltosopimuksen. Vielä 
pohdittavana on kuka hoitaa laskutusta, ja koko jatkohankettakin pohditaan kirjoitus-
hetkellä.31

Toinen Vespan yhteydessä esille tullut idea oli: vesihuoltoverkosto- ja  verkoston 
liittymätiedot ajan tasalle kunnan paikkatietojärjestelmään. Tällä hetkellä kunnan 
paikkatietojärjestelmä sisältää kunnan alueelta kartta-ja ilmakuva-aineiston, väestöre-
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Kuva 79. Kunnan vesilaitokseen liittyneiden asukkaiden lukumäärä.

30 V ESPA -teksti perustuu  V espa-esiselv itykseen, jo k a  on kokonaisuudessaan näh täv illä  o so itteessa h ttp :// 
w w w .vvh.fi/tu tk im us/vesivara/vespa/vespa.h tm . luettu  touk.2002.

31 H apponen K., H aja-asutusalueella jätevedet voivat päätyä m obiiliviem äriin, Aam ulehti 16.4.2002.
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kisterin, rakennus- ja  
huoneistorekisterin, kiin-
teistörekisterin ja kiin-
teistöjen omistajatiedot 
sekä tietoja luontokoh-
teista. Vesihuoltolaitok-
sen tiedot halutaan yh-
distää osaksi kunnan 
paikkatietojärjestelmää. 
Tiedot vesi- ja  viemäri-
verkostoon liittymisestä 
on tarkoitus yhdistää 
kunnan rakennus- ja  
huoneistorekisteriin.

Lähtötietoina käytet-
tiin vesilaitoksen asia-
kasrekisteriä, johon on 
rekisteröity liittyjien ni-
met ja osoitteet (liittyjä- 
määristä kuva 79). Tar-
kemmat tiedot löytyvät 
vesihuoltolaitoksen ma-
nuaalisesta rekisteristä 
ja  karto ilta . K unnan 
paikkatietojärjestelm ä 
käyttää  rakennus- ja  
huone  is to r ek i  s t e r i ä  
(RAHU), joka päivittyy 
väestörekisterin kautta. 
Rakennuslupakäsittelyn 
jälkeen muuttuvat tiedot 
eivät päivity rakennus- ja 
huoneistorekisteriin. Ve-
sihuoltoa koskevaa si-
jainti- ja  ominaisuustie- 
toa on tallennettuna kart- 
tatietokantaan, jossa on 
vesi-ja viemäriverkoston 
sijaintitieto alueelta, jol-
ta on olemassa numee-
rinen kantakartta. Ver-
kostojen tiedoista on tal-
lennettu mm. putkikoot 
ja  -materiaalit. Pilotti-
hankkeen aikana siirret-
tiin vesi- ja viemäriver-
koston sijainti-, ominai-

Kuva 80. Ympäristönsuojelusihteeri Raini Kiukas mobiilivie- 
märin, ts. jätevesilieteaseman ohjauskaapilla. (VL)

Kuva 81. Mobiiliviemärin purku kaivo (kuva 82). Lika-autoa 
puretaan ”mobiiliviemärillä”. (VL)
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Kuva 83. Laskutetun veden määrä vuorokaudessa /  asukas.

suus-ja liittymätiedot osaksi kunnan paikkatietojärjestelmää Rantakoiviston koealueel-
ta. Tiedot verkostoon liittymisestä päivitetään RAHUun.33 Pilottihanke päättyi vuonna 
2002, ja  siihen saatiin julkista rahoitusta ympäristöministeriöstä ja  Tekesistä.

Vesihuollon suuria ratkaisuja pohtiessa pitää olla valmis myös kalliisiin investointei-
hin, kuten haja-asutusalueiden hoitamiseen ajatuksella. Tästä pohdintatyöstä eri projek-
tit ovat hyvänä esimerkkinä. Vaikka vesijohto on monelle haja-asutusalueelle tehtykin, 
ei vielä enemmän kustannuksia vaativa viemäri ole useinkaan sitä seurannut ja tilalle on 
etsitty muita ratkaisuja tai pitäydytty vanhoissa. Puhdas vesi ja  jätevesi ovat kuitenkin 
pitkälti sidoksissa toisiinsa. Puutteellinen viemäröinti voi koitua myös puhtaan veden 
turmaksi. Pitkän päivätyön vesihuollon parissa tehnyt rakennusmestari Taisto Lahtinen 
toteaa: “Alueita rakentaessa on syytä vetää aina vesijohto ja  viemäri yhdessä”.34 
Investointi kesäpäivän Kangasalan infrastruktuuriin ja näin myös luontoon kannattaa.

33 V ESPA -teksti perustuu  V espa-esise lv itykseen, jo k a  on kokonaisuudessaan näh täv illä  o so itteessa h ttp :// 
w w w .vyh.fi/tu tk im us/vesivara/vespa/vespa.h tm . luettu touk.2002.

34 L ahtinen T. 3.5 .2002
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HAASTATTELUT, OSA II
Haastattelutekstit: Kauko Äikäs

Mikko Ahoniemi
1946

vesihuoltolaitoksen hoitaja 1973—

Mitä nappia pääjohtaja painoikaan?

Mikko Ahoniemi tuli kunnan vesilaitokselle 1970-lu- 
vun alkupuolella tilanteeseen, jossa hän sai laitosten 
hoidon ohella vastuun myös vesi- ja  viemärilinjojen 
hoidosta. Siihen kuuluivat asiakkaiden liittymisasiat-
kin. Rekiälän jätevesipuhdistamo eli ns. Kankkulan puhdistamo oli yksi tärkeimmistä 
työkohteista koko 1970-luvun ajan.

- Puhdistamo ei aina toiminut toivotulla tavalla. Erityisesti keväällä suuret su- 
lamisvesimäärät aiheuttivat ongelmia. Suurin päivittäinen jätevesien määrä 
saattoi olla 20 000 kuution paikkeilla vuorokaudessa, kun normaali virtaa-
ma siihen aikaan oli 3 000 m3.

Puhdistamo saneerattiin jätevesipumppaamoksi ja  Kangasalan jätevedet alkoivat virra-
ta Tampereen kaupungin viemäriverkostoon. Vesihallituksen silloinen pääjohtaja Simo 
Jaatinen painoi pumppaamon käynnistysnappia juhlallisessa tilaisuudessa 9.5.1980. Näihin 
tilaisuuksiin liittyy joskus tietynlaisia ”järjestelyjä”, niin tähänkin. Ahoniemi paljastaa 
mielenkiintoisen yksityiskohdan.

- Pääjohtaja kyllä painoi käynnistysnappia. Tilanne oli kuitenkin sellainen, 
että yhteys käynnistysnapista pumppujen käynnistyslaitteisiin olisi ollut hiu-
kan hankala asentaa. Niinpä tosiasiassa pääjohtaja painoikin ”tyhjää” pa i-
niketta. Pojat olivat vahdissa pumppaamon ovella ja  painoivat samanaikai-
sesti oikeasta käynnistimestä pumput käyntiin.

Nyt keskustellaan paljon alueellisesta yhteistoiminnasta vesihuollossa. Mitä mieltä olet?
- Useita kuntia käsittävät laajat yhteisjärjestelyt ja  osakeyhtiö eivät välttämät-
tä ole ainoa vaihtoehto. Kuntien välisten pienempimuotoistenkin yhteistoimin- 
tajärjestelyjen tulee olla mahdollisia.

Ahoniemen mielestä kuluttajan tulisi olla kaiken vesilaitostoiminnan keskipiste.
- Kuluttaja on kuningas ja  hänen tulee olla päätöksenteon peruste. Kuluttajan 
maksama hinta vesilaitokselta saadusta palvelusta on olennainen lähtökohta, 
ja  tällöin vesilaitostoimintaa on tarkasteltava kokonaisuutena.
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Onko EU-direktiiveillä ja kansallisten määräysten muutoksilla ollut olennaista vaikutus-
ta Kangasalan vesilaitoksen toimintaan?

- Tähän mennessä ei ole ollut havaittavissa mitään erityistä.

Ovatko vesilaitoksen häiriötilanteet vuosien varrella lisääntyneet?
- Meillä on ollut vuosikymmenien ajan pikku kilpailua sähkölaitoksen kanssa. 
Nyt tilanne on sellainen, että vesikatkoksia on paljon vähemmän kuin sähkö- 
katkoksia. Myöskään laitoksen valmiutta hoitaa vaikeita kriisitilanteita ei pidä 
unohtaa. Se on huomattu suurien myrskytuhojen aikana sähkölaitoksilla, ja  
toimintavalmiuden säilyttäminen koskee myös vesilaitosta.

Erikoinen tilanne laitoksella syntyi kovana pakkastalvena 1987. Pakkasta oli enimmil-
lään 45 astetta ja mittari pysytteli parin kuukauden ajan 20 asteen tienoilla. Vesijohtojen 
kanssa kun toimitaan, niin ongelmia tietysti oli.

- Vedenottamolta lähtevää vettä oli lämmitettävä koko alkuvuosi. Lämpökes-
kus oli teholtaan melko suuri; lämmitin oli teholtaan yli sata kilovattia. Se läm-
mitti laitokselta lähtevän veden 4 -5  asteiseksi. Vedenottokaivojen pumput pää-
sivät välillä jäätymään, jo llo in  palokunnan kalustolla pumpattiin vettä ver-
kostoon. Lääkintöhallitukseltakin kyseltiin lausuntoa veden lämmityksestä, mutta 
sieltä ei osattu sanoa asiaan mitään. Tilanne oli outo viranomaisillekin. Kulut-
tajille ei veden lämmityksestä aiheutunut kuitenkaan mitään haittaa.

Mikko Ahoniemi kuvailee työtehtävien muuttumista ja kyselee kokonaisuuksien hallin-
nan ja  monipuolisuuden perään.

- Puhtaan veden toimittamisessa ja  jätevesien viemäröinnissä on osattava mo-
nenlaisia taitoja. Aiemmin saattoi riittää suppea tekninen tietämys. Nyt on hal-
littava koko prosessi, johon tietotekniikka on tullut olennaiseksi osaksi.

Työnsä sisällön Ahoniemi luonnehtii osuvasti papin ja patologin tehtävien välimaastoon.
- On perehdyttävä syvällisesti aiheeseen ja  samalla hoidettava myös asiakkai-
den henkistä puolta. Vesilaitoksella on paljon asiakasyhteyksiä. Tästä esimerk-
kinä, että kun Kangasalan terveyskeskuksen puhelut aikanaan välitettiin kun-
nan keskuksen kautta, niin vesilaitokselle saattoi päivittäin tulla puheluja enem-
män kuin terveyskeskukseen.

Mielenkiintoisia asiakkaita on vuosien varrella ollut.
- Eräänä vappuaattona katkesi valurautainen vesijohtoputki Herttualan alu-
eella. Kun rikkoutunutta putkea korjattiin, niin montun reunalle ilmestyi ka-
veri kyselemään, että joko sitä ”lantninkivettä” kohta saa. Vastattiin, että ei-
köhän asia pian järjestyne.

Vesihuoltotehtäviin saatiin henkilöstöä melko mukavasti 1970-luvulla. La-
mavuodet synkensivät tilannetta, kun uutta väkeä poislähteneiden tilalle ei 
otettu. Nyt tilanteelle on ominaista työntekijöiden ikääntyminen. Heidän arvo-
kas tietonsa ja  kokemuksensa pitäisi saada välitettyä heidän seuraajilleen.
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Sirpa Salminen
5. 1947 
varastokirjan- 
pitäjä 1990-

Perähuuhteluja ja kalpeita -  niin, että mitä?

Yksityiseltä ilmastointialan liikkeeltä Kangasalan vesilaitokselle tullut Sirpa Salminen 
kuuli töissä outoja sanoja. Meni pitkään ennen kuin otsikon sanat saivat ymmärrettävää 
sisältöä.

- Aikaa myöten setvisi, että perähuuhtelulla tarkoitettiin vesijohtojen ja  viemä-
reiden huuhteluventtiiliä ja  kalpee oli vesijohtoputken galvanoitu liitinosa.

Pirkko Hurmeen työssäoloaikana käsin suoritettu laskutus on kehittynyt ohjelmoiduksi 
tietokonelaskutukseksi.

- Tietokonelaskutus on helpottanut töitä. Asiakkaille näyttää kuitenkin tuot-
tavan ongelmia saada selvää useista maksuista, joita vesi- ja  viemärilaskutuk- 
sessa on. Asiakas haluaisi laskuunsa näkyviin vain yhden hinnan.

Mitkä ovat olleet laskutuksen virstanpylväät?
- Siirtyminen käsilaskutuksesta konelaskutukseen sekä arvonlisäveron ja  nyt 
viimeksi eurovaluutan käyttöönotto. Olennaisin muutos on kuitenkin vesilai-
toksen asiakkaiden lukumäärän kasvu. Virstanpylväs on myös matkapuhelimi-
en käyttöönotto, sillä se on parantanut tiedottamista meidän ja  työnjohdon 
välillä.

Pirkko Hurmeen mielestä työelämä on viime vuosina ollut jatkuvaa muutosta ja kehittä-
mistä.

- Joillekin se näyttää olevan hankalaa. Minusta tämä on ollut kiinnostavaa 
aikaa.

Sirpa Salminen toimi aluksi kunnan varikolla myös ongelmajätteiden vastaanotossa. Mitä 
kaikkea tarjottiin ongelmajätteeksi?

- Erikoisin tarjous ovat olleet aseiden patruunat. Niiden paikka ei tietenkään 
ollut ongelmajätteiden seassa.

Monenlaisia tilanteita syntyy.
- Kerrankin vanha sairaalloinen mummo ei ollut sattunut käymään postilaati-
kollaan pitkiin aikoihin ja  niin laatikkoon viety lappunen vedenjakelun kes-
keytyksestä jä i saamatta. Mummo soitteli hätäisenä, että mitä tehdä, kun lääk-

Pirkko Hurme
5. 1961 
vesilaitos- 
laskutus 1990-
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ke et pitää ottaa ja  vettä ei tule. Minun teki melkeinpä mieli lähteä itse autolla 
kannun kanssa viemään mummolle vettä. Soitin kuitenkin kunnossapitohenki- 
löstölle ja  vesikuljetus järjestyi.

Ohjeita nuoremmille hyvään asiakaspalveluun:
Pirkko:
- Hymyilyä puhelimessa.

Sirpa:
- Vuosien varrella oppii kuuntelemaan asiakkaita.

Ympäristönsuojelusihteeri oli tullut kunnalle töihin äskettäin. Suo-
ritettiin katselmusta Rekiälän jätevesipuhdistam olla ja  käveltiin  
jäteveden ilmastusaltaan kannella. Syystä tai toisesta kansi petti ja  
tuli humpsahdus umpisukkeluksiin useita metrejä syvään altaaseen. 
Ylös hänet kuitenkin saatiin nopeasti ja  uhkaavasta tilanteesta sel-
vittiin säikähdyksellä. Melkoinen tulikaste uudelle työntekijälle!

'•‘PUTKIPOSTIA
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Markku Kangasmäki
5. 1952
työmaarakennusmestari 1989

Kaivutyötkö tietokoneella?

Työmaarakennusmestari Markku Kangasmäki seuraa 
rakennusalan tietotekniikan kehitystä, mutta ei usko sen 
soveltuvan työmaan kaikkiin töihin.

- Laser-mittareita on käytetty työmailla mittaustöissä jo  pitkään. Tuskinpa kui-
tenkaan tulevaisuudessakaan vesihuoltokaivantojen kaivutöitä tehdään tie-
tokoneilla. Työmailla tarvitaan tulevaisuudessakin kaivinkoneen kuljettajia ja  
putkiasentajia.

Markku Kangasmäki työskentelee työmaarakennusmestarina kunnan yhdyskuntatek-
niikan vastuualueella, joka huolehtii vesilaitoksen rakentamis- ja peruskorjaustöistä. 
Kangasmäki tuli Kangasalle Helsingin vesihuollon rakentamisen työmailta. Alussa tuli 
tehtyä vertailua.

- Helsingissä ”ympyrät” olivat tietysti suuremmat. Täällä Kangasalla asiat eten-
kin alkuvuosina tuntuivat tapahtuvan ikään kuin perhepiirissä. Siinä on omat 
etunsa, mutta voi se joskus olla haittakin. Kuntalaisia läheisesti huomioivaa 
toimintaa on tietysti aina arvostettava, vaikka työmailla joudutaan tästä johtu-
en joskus tekemään jo  suunniteltuihin töihin yllättäviä ja  vähän harmilliselta- 
kin tuntuvia muutoksia. Yksinomaan jo  taloudellisista syistä kaikkien toivo-
muksia ei ole mahdollista toteuttaa.

Töiden teknisessä toteutuksessakin löytyy tietysti eroja.
- Helsingissä sallittiin taloista tulevien viemäriputkien liittäminen suoraan ve-
silaitoksen runkoputkeen. Tämä johtuu siitä, että liittyviä kiinteistöjä on tihe-
ässä ja  kaikille ei voi tehdä liitoskaivoa. Kangasalla liittyjiä on harvemmassa 
ja  liitos tehdään aina viemärikaivoon tai pystyputkeen.

Vesihuoltoon käytettävien resurssien säästölinja on jatkunut jo pitkään.
- Työorganisaation jatkuva muutos aiheuttaa työntekijöissä epävarmuutta. ”Pe-
lim erkit” ovat työnjohdossakin vuosien kuluessa pienentyneet, koska työn-
johtoa on vähennetty. Erityisesti kokonaisurakoinnissa työnjohdon valvontaa 
tarvitaan kuitenkin aina. Jos urakointia käytetään, niin suunnitelmien pitää 
olla hyvät, koska suunnitelmien muutokset aiheuttavat aina lisäkustannuksia.

Meidän työmaillamme henki on ollut hyvä. Henkilöstö ei ole kokenut kiel-
teiseksi vesilaitoksen toimintamuodon muuttamista liikelaitokseksi. Vesihuol-
lon rakentamista ja  peruskorjausta tehdään samaan tapaan kuin aiemman 
virastoyksikönkin aikana.
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Markku Kangasmäki suosittaa vesihuollon peruskorjauksissa käytettäväksi ”avaimet 
käteen” -periaatetta.

- Vesihuollon ja  katujen peruskorjaukset pitäisi tehdä samanaikaisesti. Kun 
vesihuollon korjausten takia katukaivanto kaivetaan auki, niin samanaikai-
sesti pitäisi peruskorjata yhdellä kertaa koko katualue. Näin sitä ei enää myö-
hemmin tarvitsisi uudestaan avata.

Viemäreiden korjauksissa putkistoista löytyy kaikenlaista tukoksia aiheuttavia esineitä. 
Markku Kangasmäki painottaa vesilaitoksen asiakastiedotuksen merkitystä.

- Kerrostaloissa asukkaille tulisi olla nähtävillä ohje, jossa asukkaita varoite-
taan käyttämästä wc-pönttöä kaikenlaisen tavaran kaatopaikkana.

Neuvosi nuoremmille?
- Työn lopputulos riippuu ennakko suunnittelusta.
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Juhani Almonkari
s. 1935
kunnaninsinööri 1968-1980

Juhannuksen saunavedet- 
ammattityöntekijä on korvaamaton

Juuri valmistunut Riun vedenottamo meni juhannus-
aaton iltapäivällä jumiin. Ukkonen vaurioitti pumppu-
jen herkkiä ohjauslaitteita ja pumput pysähtyivät. Laitoksen ohjauksen järjestelmän tun-
si perin harva henkilö. Mistä löytää sellainen juhannusaattona ja mistä saada tarvittavat 
laitteiden varaosat? Riittäviä vedenjakelun varajärjestelmiä ei siihen aikaan ollut, joten 
ainoa keino toimittaa kuluttajille vettä oli laittaa vedenottamo kuntoon

Juhani Almonkari muistelee 1970-luvun alkupuolella sattuneessa tapahtumassa tul-
leen mieleen useita kiperiä kysymyksiä. Kuin ihmeen kaupalla laitteiston toimittajan 
edustaja kuitenkin löydettiin. Hänet tuotiin vedenottamolle taksikyydillä ja taisipa hän 
olla vähän jo ”juhannustuulellakin”. Alkoi monimutkaisen ohjauslaitteiston vianetsintä. 
Ongelmakohta selvisikin -  pumppaamon ohjauslaitteiden piirilevy tai kaksi levyä oli 
vioittunut käyttökelvottomaksi. Uusia ei siihen hätään ollut tietenkään käytettävissä

- Ammattimies oli kuitenkin tehtäviensä tasalla. Hän oivalsi, että tilapäisesti 
juttu hoituu työntämällä iso ruuvimeisseli sopivasti piirilevyjen väliin. Niinpä 
vaan sähkövirta alkoi kulkea, pumput hyrähtivät iloisesti käyntiin ja  veden-
pinta lähti ylävesisäiliössä nousemaan. Kuntalaiset saivat juhannus saunoihinsa 
vettä.

Juhani Almonkari toimi Kangasalan ensimmäisenä kunnaninsinöörinä aikana, jolloin 
asukkaita muutti sekä nauhataajamaan että kunnan muihin uusiin taajamiin runsaasti. 
He tarvitsivat liikennettä varten katuja ja vesihuolto oli tietysti järjestettävä. Silloin piti 
rakentaa pitkiä ja kalliita siirtoviemäreitä sekä runkovesijohtoja, jotta kaukana toisistaan 
sijaitsevat taajamatkin saataisiin liitettyä vesihuoltoon.

- Esimerkiksi vesihuollon saaminen Ruutanaan oli pitkän ja  monivaiheisen ta-
pahtumaketjun tulos. Vesikaivojen ja  Vesijärven saastumisen ehkäisemiseksi 
verkostot 1970-luvulla sitten suurimmalta osaltaan rakennettiin. Alueella asu-
vien luottamushenkilöiden ja  asukasyhdistysten rooli vesihuollon rakentami-
sessa oli erityisen merkittävä.

Kuntien rajat ylittävät vesihuoltojärjestelyt tulivat keskusteluun 1960- ja 1970-lukujen 
vaihteen tienoilla.

- Tärkeä keskustelufoorumi oli Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys, 
jonka  hallituksessa olin Kangasalan kunnan edustajana. Siinä sai hyvän 
käsityksen seudun kuntien vesihuollosta ja  valtakunnallisistakin tavoitteista. 
Yhdistyksessä pohdittiin mm. seudullisen yhteistyön kehittämistä ennen kuin
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Kirkonseudun vesiosuuskunta ja kunta toimivat rinnakkain vuoteen 1976 asti. Almon-
kari luonnehtii yhteistoimintaa kitkattomaksi ja rinnakkaiseloa hyvin ”rauhanomaisek-
si”. Tekniset ratkaisut tehtiin hyvässä yhteisymmärryksessä. Osuuskunnalla ei kuiten-
kaan ollut mitään taloudellisia mahdollisuuksia selviytyä esimerkiksi jätevesien tiukentu-
neista puhdistamisvaatimuksista ja pitkien siirtolinjojen rakentamisesta. Pienen osuus- 
kuntayksikön liittyminen kunnan vesihuoltoon tuntui vuosi vuodelta yhä selvemmin vält-
tämättömältä ratkaisulta.

- Vesilaitoksen säännöt ja  vesihuollosta perittävien maksujen määrittely teetti-
vät paljon töitä. Lainsäädäntöä ei vesijohtotaksoista ollut lainkaan, ja  laki 
jätevesimaksustakin antoi hyvin väljiä ohjeita. Viemäriin liittyminen määritel-
tiin alun perin silloisessa rakennuslaissa.

Juhani Almonkari on pohdiskellut teknisen toimen organisaatiokysymyksiä niin työssä- 
oloaikanaan kuin sen jälkeenkin.

- Vesihuolto on nyt organisoitunut lain mukaisesti liikelaitokseksi. Minua kui-
tenkin askarruttaa, miten katujen, viheralueiden ym. kunnostustöiden organi-
soimisessa olisi aikaansaatavissa vastaavanlainen kehitys. Olisivatko vesihuol-
lon ja  muun kunnallisteknisen kunnossapidon toiminnot yhdistettävissä? M i-
ten olisi ”kunnallinen kunnossapitolaitos”? Pohdiskella voisi sitäkin, voitai-
siinko kaukolämpölaitos kytkeä yhteen vesihuollon kanssa niin, että sekin oli-
si osa kunnossapitolaitosta. Vesihuollon ulkoistamista en kannata, vaan vesi-
huolto on säilytettävä kunnallisena toimintana.

seudullinen vesihuoltosuunnittelu virallisesti käynnistettiin.
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Sormusten ja avainten etsijöitä -  monenlaisia asiakkaita

Vesihuollon asiakaspalvelusta kysytään lähes vaikka mitä. Esimerkiksi viemäreihin pu-
donneiden sormusten ja avainten etsintäpyynnöt eivät ole harvinaisia. Kyselyt ohjataan 
vesilaitoksen kunnossapidosta vastaaville henkilöille. Avaimet saattavat löytyäkin, mut-
ta sormukset menevät useimmiten viemärivesien mukana.

Vesilaitoksen kanslistit ovat asiakaspalvelun avainhenkilöitä kunnanvirastossa. Jo-
kainen vesijohtoon tai viemäriin liittyjä on jossain liittymisen vaiheessa yhteydenpidossa 
laitoksen toimistoon.

Kanslistit luonnehtivat vesilaitoksen asiakkaiden käyttäytymistä asialliseksi.
- Muutamille henkilöille asiat on kuitenkin selvitettävä useaan kertaan ja  pe -
rusteellisesti, mutta sehän on juuri sitä asiakaspalvelua.

Työssä olonsa alkuvuosina kanslistit hoitivat vesilaskutusta, mutta vähitellen nämä teh-
tävät jäivät heiltä pois. Tietokonetyöskentelyyn siirryttiin useiden vaiheiden kautta. Aluksi 
käytettiin kunnan ulkopuolisten yrittäjien koneita; reikäkortit olivat sen ajan tietokone-
tekniikkaa. Sitten tulivat enemmän tai vähemmän kehittyneet sähkökirjoituskoneet.

- Työt olivat aluksi enemmän rutiinimaisia kuin nyt. Nykyinen työ on itsenäi-
sempää ja  on koottava asioita suuremmiksi kokonaisuuksiksi. Tästä johtuen  
käsiteltävästä asiasta täytyy tietää aiempaa enemmän. Työ ei ole enää pelkkää 
puhtaaksikirjoitusta, jolloin esimiehen tuoma teksti kirjoitetaan sellaisenaan. 
Esimiehiin liittyy tottakai persoonallisia piirteitä. Esimerkkinä vaikkapa sika- 
reiden tuonti, joka oli lähes jokapäiväinen tehtävä, ja  samaa merkkiä voi tuo-
da.

Pieniä kommelluksiakin tietysti tulee.
- Parhaiten on jäänyt mieleen jätevesipumppaamon käynnistys 1980, jolloin  
Kangasalan kaikki viemärivedet alettiin pumpata Tampereen kaupungin ver-
kostoon. Vesihallituksen silloinen pääjohtaja Simo Jaatinen oli painamassa 
sitä kuuluisaa pumppaamon käynnistysnappia. Meillä oli tehtävänä kahviti-
laisuuden järjestäminen; kahvit tarjottiin pahvimukeista. Ankara tuuli lennätti 
mukit kuitenkin pöydiltä taivaan tuuliin ja  siinä niitä keräiltiin pitkin pump- 
paamoaluetta juhlakansan ihmetellessä. Lopulta kuitenkin pääjohtaja kuten 
muukin yleisö saivat kahvinsa.
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Vesilaitoksen toimintamuodon muuttaminen liikelaitokseksi 2002 alusta on näkynyt asi-
akkaiden käyttäytymisessä yllättävän vähän.

- Taksojen korotuksista purnataan aina, on sitten toimintamuotona virastoyk- 
sikkö tai liikelaitos. Liikelaitokseksi muuttaminen ei ole tuonut tähän enää ”li- 
säpurnaamista

Asiakkaat arvostavat vesiasioita nyt eri tavalla kuin aiemmin.
- Aiempina vuosina vesiasioita ei julkisuudessa juurikaan noteerattu. Nyt ne 
ovat paljon enemmän esillä ja  ne koetaan tärkeiksi.

Kanslistien työ jos mikään on asiakaspalvelua. Mikä on hyvää asiakaspalvelua?
- Se, että asiakas on tyytyväinen ja  saa haluamansa tiedot.
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Taisto Lahtinen
s. 1945
rakennusmestari 1967-1996

Betoni vastaan muovi

Koko 1970-luku ja vielä osa seuraavaakin vuosikym-
mentä voidaan nimetä betonin ja muovin käytön taiste-
luvuosiksi. Muoviputket rynnivät markkinoille 1970-lu- 
vulla ja isoja putkikauppoja tehtiin. Muoviputkien toimittajana Upo (nyk. Uponor) oli 
ylivoimainen. Nastolan tehtaille tehtiin useita tutustumiskäyntejä ja koulutustilaisuuksia 
oli jatkuvasti. Betoniputki sinnitteli pitkään ja  teknisiä parannuksia tuli tietysti siihenkin. 
Loppujen lopuksi se kuitenkin hävisi kilpailun sekä viemärikaivo- että putkimateriaalina. 

Rakennusmestari Taisto Lahtinen muistelee työuransa alkuvuosia.
- Työmailla oli siihen aikaan monenlaista työllistettyä porukkaa. Varsinaisia 
vesihuoltotöiden ammattimiehiä oli alkuvuosina melko vähän; kuka oli tullut 
kunnalle mistäkin hommista. Palkan kanssa oltiin ainakin yhtä tarkkoja kuin 
nykyisinkin. Työntekijän piti tarkkaan tietää, mitä vielä seuraavassakin tilissä 
tulee. ”Kottia ” eli ennakkoa pyydettiin usein. Suhtautuminen alkoholiin oli 
ehkä vähemmän tiukkaa kuin nykyisin. Hyvän ammattimiehen tyyliin vähän 
niin kuin kuului olla joskus töissäkin ”pienessä”.

Palkkapussit annettiin alkuaikoinani työntekijälle käteen. Palkanlaskijan  
kanssa kierrettiin työmaat pusseja jakelemassa, jolloin ajomatkaa kertyi hel-
posti 150 kilometriä

Useita humoristisia ja vähän ehkä uhkaavaltakin tuntuneita juttuja on vuosien varrella 
sattunut.

- Kerrankin laturi oli panostanut jäätyneen maan räjäytystyomaan porareiät. 
Kaverit tuumivat tehdä laturille pikku jekun. He täppivät laturin huomaamat-
ta toisen mokoman lisää räjäytys ainetta porareikiin. Paukku oli tietysti anka-
ra. Tanner tömisi ja  lentävät maat lähes pimensivät auringon, kun ylisuuret 
lataukset lähtivät taivaalle. Kunnanjohtajakin sattui juuri silloin paikalle. 
Luojaa pitää kiittää, ettei kenellekään sattunut mitään vahinkoja. Laturi tote-
si: ”Taisi olla työuran loppu”. Mutta töitä kuulemma riitti kuitenkin vielä ja t-
kossakin.

Miehillä oli avaimet työmaasuojiin ja koppeja käytettiin joskus pieniin ”istuntoihin” vii-
konvaihteessakin. Taisipa olla tyttöjäkin joukossa.

- Osa työporukasta päätti vähän ”kouluttaa” näitä viikonloppukäyttäjiä. He 
tervasivat työmaasuojan istuinpenkit perjantai-iltana. Lieneepä viikonlopun 
viettäjille jäänyt vaatteisiinsa selvä merkintä käynnistään.

Työmenetelmiä ja  - välineitä kehitettiin niin kunnalla kuin urakoitsijapuolellakin.
- Urakoitsija Raimo Nikkanen oli kehitellyt autonsa perään halkaisijaltaan
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Taisto Lahtinen seuraa tarkasti 
nykypäivän vesihuoltorakenta- 
mista.

- Kuntalaisten etu olisi ko- 
konaisurakointi. Vesilaitok-
sen työntekijöiden ei esimer-
kiksi kannata taistella pump- 
paam otöiden kanssa, vaan 
ne p itää  antaa kokonais- 
urakkana ulkopuolisille.

Yksinomaan pelkkien ve-
sijohtojen rakentam ista il-
man viem äreiden rakenta-
mista en kannata. Jätevesi-
viemärit pitäisi tehdä saman-
aikaisesti; esimerkkinä vaik-
kapa Päkinmäki. Se alkaa  
olla jo  nyt tyypiltään asutus- 
taajama, ja  jätevesiviemärei- 
tä ei ole rakennettu. K aik-
kialla laitoksen toiminta-alu-

______________________________ eella pitäisi lisäksi raken-
Kuva 84. Taisto Lahtisen työmaan miehiä kaivanto- taa vesijohtojen kiertoyhte- 
töissä 1970-luvulla. (K-S) ydet jakelun varmistamisek-

si. Vesijohtojen venttiilit oli-
si la itettava  to im in takun -
toon, ettei toimivaa venttiiliä 
tarvitse kiireellisissä vuoto- 
tapauksissa haeskella p itk i-
en matkojen päästä.

parim etrisen  sirkkelin , jo lla  
sahattiin railo jäähän. Sillä ta-
valla tehtiin järviputkelle railo 
L ängelm äv eteen. K aivannon  
sairaalalta Kisarantaan.
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Aarne Nieminen
s. 1934
putkiasentaja /  
työnjohtaja 1965-1986

Vesijohtojen mopokuljetuksia ja 
Sputnikin aikatauluja
Aarne Nieminen toimi putkiasentajana ja työnjohtajana 
lukuisissa tontti-, viemäri- ja vesijohtotöissä.

- Lentolan koulun läheisyyteen mentiin yöllä korjaamaan vesijohtoa. Kotoa 
lähtiessä tarkistettiin venäläisen ”tekokuun ” Sputnikin aikataulu. Oli pakkas-
yö ja  satelliitti näkyi kiertoradallaan selvästi. Kun pakkasessa tuli kylmä, niin 
lämmitettiin koulun sauna. 1960-luvulla tehtiin töitä yöllä paljon enemmän, 
kun putkirikkoutumiin ei hälytystilanteissa ollut käytettävissä valmiita element-
tejä niin kuin nykyisin.

Kuljetuskalustona oli 1960-luvun alkuvuosina yksi yksityinen henkilöautoja mopo.
- Mopomies otti kerrankin nelimetrisen Himanit-vesijohtoputken mopon tarak-
kaan. Vaappuvaa oli kulku, mutta siinähän sekin meni. Työmatkat kuljettiin 
yleensä polkupyörällä.

Asbestitöiden valvonta on nykyisin aivan eri tasolla kuin silloin.
- Himanit-putkia sorvattiin aivan nenän alla ja  pöly lensi. Asbestipölyn mah-
dollisista terveyshaitoista keskusteltiin silloinkin, mutta varsinaiset työsuoje-
lumääräykset tulivat vasta useiden vuosien jälkeen.

Aarne Nieminen uskoo töiden olevan nyt fyysisesti paljon helpompia kuin hänen työssä 
ollessaan. Esimerkkinä hän mainitsee viemäreiden ”kannutuksen”. Siinä viemäriput-
kessa vedettiin miesvoimin ”kannua”, jolloin putki puhdistui.

- Eipä taida enää kannutuskaan paljon olla käytössä, kun putket puhdiste-
taan painepesurilla. Venttiileissä käytettiin galvanoituja messinkiliittimiä. Ne-
hän muodostavat sähköparin, jolloin metalli haperoituu ja  venttiilit alkavat 
vuotaa. Tämäkin asia oli esillä jo  melko varhaisessa vaiheessa, mutta rakenta-
mismääräykset tulivat vasta paljon myöhemmin.

Nieminen tapasi vuosien varrella monenlaisia vedenkuluttajia.
- Erään mummon vedenkulutus oli ollut useina vuosina säännöllisesti yksi kuu-
tiometri. Sitten yhtenä vuotena kulutus olikin yllättäen noussut kahteen kuuti-
oon. Mummolta kuultiin pitkät selitykset siitä, että poika oli tullut ulkomailta 
kylään ja  siinä sitä vettä-mokomaa oli kulunut tavallista enemmän.

Kerran taas ihmeteltiin nelihenkisen perheen kovin vähäistä vedenkulutus-
ta. Selitys löytyi siitä, että perhe hyödynsi taloudessaan sadevettä. He lämmit-
tivät tiskivedenkin keräämästään sadevedestä.
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Eräässä talossa jouduttiin tiskikaappiin laitettu vesimittari vaihtamaan joka
ainut vuosi. Tämä johtui siitä, että keittiössä säilytettiin rasvaista paistinpan-
nua nurin päin käännettynä mittarin päällä. Mittarin lukemataulu oli tietenkin 
aina kamalassa kunnossa, mutta talon omistaja ei luopunut tavoistaan.

Mitä muutoksia vesilaitoksella on tapahtunut vuosien kuluessa?
- Maailma on tullut monessa suhteessa tietokonemaailmaksi. Minun aikanani 
vikahälytyksetkin tulivat lähes kaikki asiakkailta, nythän ne tulevat sähköisi-
nä viesteinä vesisäiliöiltä ja  pumppaamoilta.

Kunnan ja  ratahallinnon virkam iehet p itivä t katselmusta Vatialan 
sorakuopan reunalla korkealla mäellä. Ratapiirin silloinen johtaja  
insinööri H eikkilä  oli suurikoko inen  mies. Seisoessaan m äen  
harjanteella berberin helmat tuulessa liehuen ja  käsillään viittoillen 
hän oli varsin kom ea näky. Soram ontun pohjalla  oli käynnissä  
viemärityömaa. Yksi työntekijöistä veti lakkia po is silmiltään ja  
tähysteli harjanteella seisovaa miesryhm ää todeten: ”Tuolla taitaa 
olla sellainen yli-insinööri”.
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Reijo Mäntymaa
s. 1945
yhdeksän kuukauden ajan Kangasalan  
vesilaitoksen hoitaja vv.1989-1990  
Terveyskeskuskuntainliiton  
terveystarkastaja 1973-

Vesi loppui -  shampoot jäivät tukkaan

Terveystarkastaja Reijo Mäntymaa muistelee Kangasalan vesilaitoksen vakinaisen hoi-
tajan sijaisaikaansa mielenkiintoisena työvaiheena.

- Asioita joutui tarkastelemaan eri puolelta kuin terveystarkastuksen valvon-
tatehtävissä. Tämä laajensi näkökulmaa.

Puhdas vesi pumpattiin Ruutanan alueelle aivan 1990-luvun alussa jonkin  
aikaa Vesijärven rannassa Ruutanan koulun tuntumassa sijaitsevalta pintave- 
denottamolta. Raakavesi otettiin Vesijärvestä. Vesilaitoksillakin näyttää päte-
vän Murphyn laki, sillä hankalimmat vesikatkokset näyttävät sattuvan lähes 
aina viikonloppuisin ja  juuri silloin kun vettä eniten tarvittaisiin. Niinpä veden 
imuputken sihti vedenottamolla tukkeutui levistä juuri sopivasti lauantai-ilta-
na ja  puhelim et alkoivat tietysti päristä. Eräskin henkilö kertoi soittavansa 
shampoot päässään. No, imuputken sihti puhdistettiin ja  asukkaiden sauna-
illan toimet jatkuivat taas normaaliin tapaan.

Kiinteistöjen asumistaso alkoi 1960-ja 1970-luvuilla parantua ja taloihin rakennettiin 
sisävessoja.

- Viemärivesien aiheuttamia haju- ja  pohjavesien saastumishaittoja ilmeni sii-
hen aikaan lukuisasti. Syitä etsittiin useinkin naapurista, vaikka omatkaan 
järjestelmät eivät aina olleet kunnossa. Eräänkin lehtijutun lausuma ”itse ovat 
lianneet” aiheutti melkoisen mekkalan, koska juuri kukaan ei näytä itse tun-
nustautuvan ympäristön likaajaksi.

Vesikaivojen suurin terveyshaitta Kangasalla?
- Veden huono hygieeninen laatu on suurin ongelma. Ihmiset haluavat tutkitut-
taa kaivovesiään yhä useammin ja  senkin vuoksi ongelmia tulee esille aiem-
paa enemmän. Vesikaivojen käyttökieltoja annetaan Kangasalla muutama vuo-
dessa. Laki mahdollistaa myös sen, että kiinteistö määrätään liittymään vesi-
laitoksen verkostoihin.

Havaintojasi nykyisestä Kangasalan vesilaitoksesta?
- Vesihuolto on mennyt hyvään suuntaan. Vesilaitoksen riskinä ovat kuitenkin 
mm. muutamat viemäriverkoston mahdolliset vuotokohdat. Esimerkiksi Roo- 
pennotkon pumppaamo Vatialassa ja  viemäriputki Vesijärven pohjassa Riun 
ja  Vesaniemen välillä ovat sellaisia.
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Miten Euroopan Unionin direktiivien perusteella annetut kansalliset säädökset ovat vai-
kuttaneet? Onko valvonta tiukentunut?

- Olennaisin muutos on veden laatumuuttujien jakaminen laatuvaatimuksiin ja  
-suosituksiin. Laatuvaatimuksia annetaan terveydellisin perustein. Laatuvaa-
timuksien ylityksille on haettava määräaikainen poikkeus ja  raja-arvojen yli-
tyksistä on tiedotettava kuluttajille. Valvontaan ei ole juurikaan tullut muutok-
sia.
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Kauko Äikäs

KANGASALAN VESILAITOS VUONNA 2002: 
LIIKELAITOKSEN PALVELUJA 19 000 
KUNTALAISELLE JA ”VUOTOVEDET KURIIN” 
-TAPAHTUMIA

Kangasalan vesilaitoksen palvelu tavoittaa päivittäin noin 19 000 henkilöä, joten kunnan 
lähes 23 000 asukkaan väestöstä neljä henkilöä viidestä on jokapäiväinen vesilaitoksen 
kuluttaja

Kangasalan vesilaitoksen antama palvelu on yksi tärkeimmistä Kangasalan kunta-
laisten saamista peruspalveluista. Luonnos-
ta otettu vesi on alkutuote, jonka käsittelyjä 
toimittaminen kulutukseen ovat kuitenkin 
usein varsin epäselviä. Vesilaitoksen palve-
lujen käyttäjille näyttää yleensä riittävän, että 
hanasta tulee hyvää talousvettä, viemärihuol-
to on asianmukaisesti hoidettuja palveluista 
peritään kohtuulliselta tuntuva hinta.

Kangasalan vesilaitoksen toiminnassa on 
ollut 1960-luvun loppupuolelta lähtien kaksi 
pääpiirrettä. Niistä ensimmäinen on yhteis-
työn tiivistyminen Tampereen ja Valkeakos-
ken seudun kuntien kesken. Aluksi tämä ta-
pahtui kahdenvälisenä yhteistyönä Tampe-
reen kanssa. Sittemmin vedenhankinnan 
yleissuunnitelman puitteissa Kangasalan ve-
silaitos on yhä enemmän kiinnittynyt Tam-
pereen ja sen ympäristökuntien yhteisiin ve- 
sihuoltoratkaisuihin.

Toinen kehityslinja etenkin muutamana vii-
meksi kuluneena vuotena on ollut suuntautu-
minen liikelaitosmuotoiseen toimintaan. Sii-
hen siirtyminen tapahtui vuoden 2002 alusta, 
mutta sitä oli valmisteltu jo vuodesta 1993 
lähtien. Liikelaitosmuoto sekä vuoden 2001 
maaliskuussa voimaan tullut uusi vesihuolto- 
laki mahdollistavat aiempaa selkeämmin ja Kuva 85. ”Siunattu kunnallistekniikka”. 

(Jyrki Nisonen)

152



pitkäjänteisesti mm. laitoksen taloudenpidon sekä määrärahojen suuntaamisen laitok-
sen käyttökunnon säilyttämiseen.

Vettä nauha-ja satelliittitaajamiin
Kangasalan vesilaitoksen tekniset perusratkaisut ovat oman kunnan alueella sijaitsevat 
vedenottamot ja jätevesien johtaminen Tampereen kaupungin viemäriverkoston kautta 
puhdistettavaksi Viinikanlahden puhdistamolle. Vedenjakelun varmistaminen poikkeus-

olosuhteissa tapahtuu yhteistyössä 
naapurikuntien kanssa alueellisten 
vedenhankinta- ja  jakelujärjestel-
mien kautta.

Kangasalan vesilaitoksen ver-
koston maastoon sijoittaminen on 
viisikymmentä vuotta jatkuneen 
kehityksen tulos, jona aikana Kan-
gasalan asutustaajamat ovat pää-
osin muotoutuneet. Keskeisimpiä 
ovat Kangasalantien varteen ra-
kennetut asutustaajamat, joita kut-
sutaan nauhataajaman alueeksi. 
Lisäksi nauhataajamasta lähes 25 
kilometrin etäisyydellä sijaitsevan 
asutuksen ”satelliittitaajamia” on lii-
tetty vesijohtoihin j a j äte vesi viemä-
röintiin. Kangasalan vesilaitoksen 
runkoverkostojen muoto on näin 
muodostunut nauhamaiseksi ja pit- 
känomaiseks (kuvat 86 ja 87).

Itäisen Kangasalan vesihuolto-
verkostot alkavat Vehoniemenhar- 
jun tuntumasta Kaivannon kanavan 
tienoilta ja  päättyvät Tampereen 
rajan läheisyyteen Vatialan Roo- 
pennotkoon. Pohjoiset linjat alka-
vat Suinulan pohjoispuolelta pääty-
en nekin Kangasalan asemanseu-
dun kautta Roopennotkoon. Kau-
kana keskustaajamasta sijaitsevi-
en Pohjois-Kangasalan asuinaluei-

den (Asemanseutu, Ruutana, Suinula, Onkijärvi, Haviala) liittäminen kunnalliseen vesi-
huoltoon on ollut 1970-luvulta nykypäiviin asti jatkunut rakennustyö.

Kolmas pitkähkö vesihuoltolinja lähtee Riun alueelta Pikonlinnan sairaalan tienoilta. 
Sitten se sijoittuu Kangasalan asemalle johtavan tien varteen ja  yhtyy asemalla em. 
Suinulasta tulevaan linjaan ja  siitä edelleen Roopennotkoon.

Keskeisiä vesilaitostietoja 3 I.12.2001:

- vesijohtoverkostoa 185 km
- jätevesiviemäriverkostoa 166 km
- sadevesiviemäriverkostoa 21 km
- kunnan asukkaista vesijohtoon on liittynyt 19 

730 henkilöä, mikä on 87,4 % kunnan väes-
töstä

- kunnan asukkaista jätevesiviemäriin on liitty-
nyt 18 810 henkilöä, mikä on 83,4 % kunnan 
väestöstä

- vesijohtoon liitettyjä kiinteistöjä 3656 kpl
- jätevesiviemäriin liitettyjä kiinteistöjä 3296 kpl
- verkostoon pumpattu vesimäärä 1 309 456 m3
- liittyjiltä laskutettu vesimäärä 1 034 000 m3
- jätevettä johdettu Tampereen verkostoon 1 547 

227 m3
- liittyjiltä laskutettu jätevesimäärä 988 000 m3
- ominaiskulutus (laskutettu vesi) on 143 litraa 

asukasta kohti vuorokaudessa
- pohjavedenottamolta 3 kpl: Riun ja Vehonie- 

menharjun ottamot ovat käytössä, Ukki ei ole 
käytössä

- ylävesisäiliöitä 3 kpl: Kirkkoharjulla, Harjun- 
salon alueella ja Lemolassa

- vesijohdon paineenkorotuspumppaamoita 5 
kpl

- jätevesipumppaamoita 45 kpl
- sadevesipumppaamoita 4 kpl
- vakinaista henkilökuntaa 15 henkilöä
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Q  Pohjavedenottamo 3 kpl 

Ylävesisäiliö 3 kpl / ''S U  IN LL
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Kuva 86. Vesijohtojen verkosto kartta v. 2001. (VL)
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Kuva 87. Jätevesiviemäreiden verkostokartta i/. 2001. (VL)

155



Kuva 88. Riun vedenottamo v. 2002. (VL)
Vesi tulee -  veden hankinta ja jakelu
Vesijohtoverkostoa on 185 kilometriä ja siihen on liittynyt 3656 kiinteistöä (31.12.2001). 
Riun alueella sijaitseva kunnan päävedenottamo rakennettiin 1971. Tämä Kangasalan 
tärkein vedenottopaikka löydettiin Vesijärven rannalta paikalta, joka sijaitsee Kirkonky-
län keskustasta neljä kilometriä pohjoiseen Pikonlinnan sairaalan suuntaan.

Kangasalan vesilaitos on saanut Vesioikeudelta luvan ottaa Riun alueelta pohjavettä 
7900 m3 vuorokaudessa (kuvat 88-89). Pohjaveden muodostumisalue on kooltaan yli 
neliökilometri. Vettä virtaa ottamon siiviläputkikaivoihin suotautumalla rannan maaker-
rosten läpi Vesijärvestä ja osittain myös läheisestä harjusta.

Vaikka Riusta pumpatussa pohjavedessä on ajoittain ilmennytkin ongelmia rauta- ja 
mangaanipitoisuuksien lievästi noustessa, niin vedenottamo on kuitenkin toiminut tyy-
dyttävällä tavalla yli 30 vuotta Kangasalan pääasiallisena vesilähteenä. Vedenottamo

Kuva 89. Riun vedenottamon virtaamia tarkastelemassa Markku Riissanen v. 2002. 
(VL)
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saneerattiin 1995, kun veden rauta- ja man- 
gaanipitoisuudet lähtivät nousemaan.

Kirkonkylän keskustassa pienen Ukkijär-
ven rannalla sijaitsee vedenottamo, joka kui-
tenkin on jo jäänyt pois käytöstä. Tämä ve-
denottamo on samassa maastokohdassa 
kuin Kangasalan vesihuollon historiallisia 
vaiheita käsittelevässä jaksossa esitelty Tu-
lenheimon yksityisen vesilaitoksen vedenot-
tamo.

Harjun laki on ollut otollisen korkea maas-
tokohta ylävesisäiliöiden sijoitukselle. Kulut-
tajille toimitettavan vedenjakelun tasaamista 
ja  varmistamista varten harjun päälle on ra-
kennettu kolme ylävesisäiliötä. Kaikki kol-
me säiliötä ovat vesijohtoyhteydessä toisiin-
sa ja ne sijaitsevat samalla korkeustasolla. 
Ratkaisu on yksinkertaisuudessaan ”nero-
kas” ja  se ollut erittäin toimiva järjestely 
Kangasalan vedenjakelussa. Jakeluun toi-
mitettavalle vedelle on saatu riittävälle maas- 
tokorkeudelle säiliötilaa harjun korkeutta 
hyödyntäen ilman, että on tarvinnut raken-
taa vesitorneja korkeine jalkarakenteineen.

Aivan Kirkkoharjun näkötornin vieres-
sä kilometrin etäisyydellä keskustasta si-
jaitsee 275 m3:n ylävesisäiliö (kuva 90). Ti-
lavuudeltaan saman sumuinen säiliö on Len- 
tolan teollisuusalueen tuntumassa seitsemän 
kilometriä Kangasalan keskustasta Tampe-
reen suuntaan (kuva 91). Kangasalan ve-
silaitoksen suurin vesisäiliö, tilavuudeltaan 
1561 m3, on rakennettu Harjunsalon asun-
toalueen läheisyyteen viiden kilometrin pää-

hän Kirkonkylästä (kuva 
92).

Jakeluun toimitettavan 
veden paineen korottamis-
ta varten on tehty viisi pai- 
neenkorotuspumppaamoa, 
joista kolme on asutusta ja 
kaksi teollisuuskiinteistöjä 
varten.

Vedenjakelun varmista-
miseksi myös poikkeusolo-
suhteissa Kangasalan ve-
sijohtoverkostoon on mah-

Kuva 90. Kirkkoharjun ylävesisäiliö v. 
2002. (VL)

Kuva 91. Lentolan ylävesisäiliö v. 2002. 
(VL)

Kuva 92. Harjunsalon ylävesisäiliö v. 2002. (VL)

157



dollista saada vettä Tampereen verkostosta 
kahdesta jakelupisteestä. Kaukajärven poh-
jaan laskettiin 1995 Tampereen rajan tuntu-
massa sijaitsevan Liutun alueen kohdalta kau-
pungin vesijohtoverkostoon liitetty yhdy s ve-
sijohto (kuva 93). Sitä voidaan käyttää veden 
pumppaukseen sekä Kangasalan että Tam-
pereen suuntaan. Kangasalan ja Tampereen 
verkostojen toinen liittymiskohta on Kiveliön- 
kadun ja Kärjenniitynkadun risteyksen tuntu-
massa.

Pumppaus naapurikunnan puolella sijaitse-
valta vedenottamolta saattaa tulla kysymyk-
seen esimerkiksi silloin, kun omassa verkos-
tossa ilmenee veden jakeluhäiriöitä. Vesilai-
tokselle on laadittu myös oma valmiussuunni-
telma poikkeus-ja kriisiaikojen vedenhankin-
taa ja jakelua varten.

Vesi menee -  viemäröinti
Kaikki Kangasalan jätevedet johdetaan Tam-
pereen vesilaitoksen verkostoon ja edelleen 
Viinikanlahden jätevedenpuhdistamolle. Jäte vesi viemäri verkostoa on 166 kilometriä ja 
liittyneitä kiinteistöjä on 3296 (31.12.2001).

Kangasalan viemäriverkostot on rakennettu harjujen vierialueille maastosuhteiltaan 
tasaisille paikoille. Tämä on luonnollista, koska Kangasalan nauhataajaman asutus si-
jaitsee aivan harjujen tuntumassa. Maaston tasaisuudesta johtuen viemäriverkostoon 
on jouduttu rakentamaan 45 jätevesipumppaamoa (kuva 94). Kangasalan pumppaa-
moiden lukumäärä on peräti 70 prosenttia Tampereen vesilaitoksen jätevesipumppaa- 
moiden määrästä. Se on huomattavan paljon siihen nähden, että Tampereen jätevesi- 
viemäriverkoston pituus on kymmenkertainen Kangasalan verkoston pituuteen verrat-
tuna. Mikäli Kangasalan verkostoon olisi rakennettu pumppaamoita samassa suhteessa 
kuin verkostopituus on suhteessa Tampereen verkostoon, niin Kangasalle olisi tehty 
vain kymmenkunta jätevesipumppaamoa.

Sade maksaa -  vuosikymmen taistelua vuotovesiä vastaan
Kaikki jäte vesi viemäreihin virtaava ylimääräinen vesi aiheuttaa Kangasalan vesilaitok-
selle tarpeettomia kustannuksia. On selvää, että vesilaitoksen ei kannata pumpata sa-
devettä jopa 25 kilometrin etäisyydeltä useiden pumppaamoiden kautta Tampereelle 
puhdistettavaksi.

Kangasalan vesilaitos on käynyt suunnitelmallista ”täsmätaistelua” jätevesi viemä-
reihin virtaavia vuotovesiä vastaan jo 15 vuoden ajan, sillä viemäreiden peruskorjaus 
aloitettiin 1987. Tavoitteena on ollut näiden ylimääräisten vesien määrän vähentämi-
nen.

Kuva 93. Kangasala -  Tampere yhdys- 
vesijohto odottamassa upottamista Kau
kajärven pohjaan 1995. (VL)
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Kuva 94. Yksi kirjan kirjoittajista, Petri Juuti, tutustumassa Pähkinäkallion jätevesipump- 
paamon putkistoihin. (VL)

Mitä ovat jäte vesi viemäreiden vuotovedet? Yleisessä kielenkäytössä niillä tarkoite-
taan kahta asiaa. Vuotovedellä voidaan tarkoittaa vettä, joka virtaa viemäreiden ja  jäte- 
vesikaivojen rikkoutumakohdista ulospäin maastoon. Tässä yhteydessä vuotovesillä tar-
koitetaan kuitenkin sellaisia vesiä, jotka virtaavat ulkopuolelta sisäänpäin viemäriputkiin 
ja  -kaivoihin. Vedet voivat virrata esimerkiksi viemärikaivojen rikkoutuneista kansira-
kenteista kaivoon ja edelleen viemäriputkiin. Näin ne lisäävät viemäreissä virtaavan 
varsinaisen jäteveden m äärääjä vievät viemäriputkista tilaa, jota tarvittaisiin uusien 
liittyjien jätevesiä varten.

Erityisen suuriksi vuotovesimäärät nousevat keväällä lumien sulaessa ja syksyllä rank-
kasateiden aikana. Jätevesi viemäreiden rikkoutumakohdista saattaa viemäriin kuulu-
mattomia vesiä virrata sisäänpäin myös silloin, kun putkistot sijaitsevat pohjavesipinto-
jen alapuolella.

Viemäreihin virtaavien vuotovesien määrä ilmoitetaan prosenttilukuna, joka osoittaa, 
paljonko sadevesiä sisältyy koko puhdistettavaan viemärivesimäärään. Vuotovesien osuus 
koko jätevesien virtaamasta on Kangasalla saatu viime vuosina pysymään tasolla 30 
prosenttia.

Vesilaitoksen henkilöstö muistaa vuosien varrelta useita ”vuotovedet kuriin” -  tem-
pauksia, jolloin huhtikuussa lumien sulaessa lähes koko laitoksen väki jalkautui maas-
toon etsimään viemärikai vojen ja -putkien rikkoutumakohtia. Huumorimielessä on sa-
nottu työntekijän ansaitsevan päivän palkkansa, jos hän pitää koko päivän saapastaan 
viemärikaivon kansirakenteen rikkoutumakohdan päällä estämässä ylimääräisten vesi-
en virtaamista kaivoon. Lausahdus ei liene kovinkaan paljon totuuden vastainen.

Vesilaitos on asentanut viemärikai vojen rautakansien nostoreikiin kumitulppia estä-
mään vesien virtaamista kaivoon (kuva 95). Etenkin jalkakäytävien reunakivien vierellä 
ja  ojan pohjilla sijaitsevista kansista saattaa kansien rei‘istä virrata viemäreihin vettä 
suuria määriä. Myös kuntalaisia on informoitu siten, että he havainnoisivat rikkoutunei-
ta kaivoja ja ilmoittaisivat niistä vesilaitokselle.
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Kuva 95. Lumien sulamisen ja rankkasateiden aikana jätevesiviemäriin kuulumatonta 
vettä virtaa ojien pohjilta viemärikaivojen kansirei‘istä kaivoon. Jaakko Pitkämäki asen
tamassa kumitulppia kansireikiin v. 2002.

Vuotovesien määrää jätevesiviemäreissä onkin saatu olennaisesti vähennettyä. Kun 
jätevesiviemäriin kuulumattomien vesien määrä 1980- luvun loppupuolelle lähenteli yhtä 
miljoonaa kuutiometriä, niin tästä se on vuoteen 2001 mennessä vähentynyt selvästi alle 
puoleen miljoonaan kuutiometriin.

Tampereen teknillisessä korkeakoulussa v. 1999 tehdyssä erikoistyössä osoitetaan, 
että pitkäjänteisillä ja suunnitelmallisilla jätevesi viemäreiden vuotovesien vähentämis- 
toimenpiteillä Kangasalan vesilaitos on saanut taloudellista hyötyä.1

Vuotovesien tiedostaminen ongelmaksi ei ole itsestään selvää. Tämä johtuu siitä, että 
putket sijaitsevat näkymättömissä maan alla eivätkä viemäreiden rikkoutumat ja  vuoto- 
kohdat ole yleisölle näkyvillä samalla tavoin kuin esimerkiksi maanpäällisten kiinteistö-
jen vauriot. Näin ollen kunnassakin saatetaan suhtautua välinpitämättömästi verkosto-
jen kunnon ylläpitoon tarvittaviin investointimäärärahoihin. Viemäreiden ja vesijohtojen 
kunnostus tulee monasti kiinnostavaksi vasta sitten, kun jotain katastrofaalista tapahtuu
-  laajamittainen ympäristön saastuminen, viemärivesien tulviminen asuntoihin yms.

Tampereen teknillisen korkeakoulun nyt jo edesmennyt vesi-ja ympäristötekniikan 
professori Matti Viitasaari totesi muutama vuosi sitten, että Suomessa vesihuoltosanee- 
rauksiin tulisi käyttää varoja 3-5 kertaa enemmän kuin niihin käytetään.

Virastoyksiköstä liikelaitokseksi
Kuntataloudessa tuli 1990-luvun alussa keskusteluun strateginen suunnittelu, joka edel-
lyttää pitkäjänteistä ja suunnitelmallista tulevaisuusajattelua. Kangasalan vesilaitoksel-
lakin alettiin pohtia, voisiko laitoksen toiminta tapahtua muussakin muodossa kuin tekni-

1 Ä ikäs 1999.
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sen lautakunnan yhtenä virastoyksikkönä. Voisiko laitos käyttää toiminnassaan laajem-
paa päätösvaltaa esimerkiksi verkostojen käyttökunnosta huolehtiessaan?

Asiaan vaikutti osaltaan kunnallinen kirjanpidon kehittyminen 1990-luvulla siten, että 
pääomalaskenta ja  erityisesti poistolaskenta selkeytyivät. Vesilaitoksia alettiin tarkas-
tella erillisinä taloudellisina yksikköinä ja  taseiden sekä tulos-ja rahoituslaskelmien pe-
rusteet määriteltiin. Vesilaitoksen lähtökohtana taloudellisessa mielessä Kangasalla pi-
dettiin sitä, että maksutuloja keräävän laitoksen tulee hoitaa toimintansa omakustannus-
periaatteella. Tämä tarkoittaa, että vesilaitoksen kuluttajilta perimillä maksuilla pitäisi 
saada laitoksen menot suunnilleen katettua.

Kangasalan kunnanhallitus käsitteli vesihuoltolaitoksen muuttamista kunnalliseksi lii-
kelaitokseksi ensimmäisen kerran 6.9.1993.2 Tällöin asia merkittiin vain tiedoksi ja  to-
dettiin, että valmistelua vesilaitoksen muuttamiseksi liikelaitokseksi jatketaan. Hanke ei 
kuitenkaan edennyt kovin nopeasti, koska seuraavan kerran siihen palattiin kunnanhal-
lituksessa vasta parin vuoden kuluttua. Tällöinkään ei oltu vielä valmiita tekemään pää-
töksiä toimintamuodosta. Päätettiin vain tehdä koelaskentoja.3

Vesihuoltolainsäädäntö uudistui oleellisesti uuden vesihuoltokin tullessa voimaan 
maaliskuun alusta 2001.4 Tämän jälkeen Kangasalan vesilaitoksen toimintamuodon 
muuttaminen eteni nopeasti. Asia valmisteltiin valtuuston käsittelyyn 12.11.2001, jolloin 
päätettiin Kangasalan kunnan vesihuoltolaitoksen toimintamuodon muuttaminen liike-
laitokseksi 1.1.2002 lukien.5 Samalla hyväksyttiin liikelaitoksen johtosääntö, jonka mu-
kaan laitoksella on oltava johtokunta ja  toimitusjohtaja. Laitoksen nimeksi vahvistettiin 
Kangasalan vesilaitos.

Vesihuoltolain määrittelemällä tavalla valtuusto 10.12.2001 hyväksyi vesilaitokselle 
toiminta-alueen.7 Se käsittää erilliset alueet vesijohto-jätevesiviemäri- ja hulevesivie-
märi verkostolle (kuvat 96, 97, 98). (Kirjoittajan huomautus: hulevesiviemäri tarkoittaa 
yleisessä kielenkäytössä sadevesiviemäriä.)

Mielenkiintoinen piirre asian valmistelussa oli kunnanhallituksen esitysvaihe valtuus-
tolle. Kunnanhallituksessa näet keskusteltiin osakeyhtiömuotoisestakin vesilaitoksesta 
ja  äänestyksessä osakeyhtiöstä tehty ehdotus kaatui äänin 4-5 liikelaitosmuotoa vas-
taan äänestettäessä.6

Oman johtokunnan alaisuuteen perustettuun liikelaitosmuotoon siirtyminen on ollut 
Kangasalan vesilaitoksen merkittävin kehitysvaihe sen jälkeen, kun vesiosuuskunta 1976 
fuusioitiin kunnan vesilaitokseen. Kangasalan vesilaitos on ainoa kunnallinen liikelaitos 
Kangasalan kuntaorganisaatiossa. Tässäkin mielessä päätöksentekijät ovat tehneet 
merkittävästi aiemmista hallintomalleista poikkeavan päätöksen.

Vaikka muutoksessa esimerkiksi työntekijöiden palvelussuhteen kohdalla ei tullut 
muutoksia, niin liikelaitostoimintaan siirtyminen oli kuitenkin oleellinen muutos laitoksen 
asemassa kuntaorganisaatiossa. Tämän jälkeen se rinnastettiin hallinnollisesti tekniseen 
osastoon ja sen taloudellinen päätösvalta oman toimintansa järjestämisessä kasvoi sel-
västi verrattuna aiempaan hallintomuotoon. Esimerkiksi vesilaitoksen talousarvio eriy-
tettiin kunnan talousarviossa.

Kahdeksan vuoden kuluessa vuodesta 1993 vuoteen 2001 kehitys oli johtanut vesilai-

2 KH 6..9.1993 § 380.
3 KH 14.8.1995 § 293.
4 Vesihuoltolaki (119/2001).
5 KV 12.11.2001 § 105.
6 KH 10.9.2001 § 326.
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Kangasalan vesilaitos
Vedenjakelun toiminta-alue

Kuva 96. Vedenjakelun toiminta-alue v. 2002. (VL)

toksen toimintamuodon muuttamiseen virastomuotoisesta ns. bruttoyksiköstä toimin-
nallisesti ja kirjanpidollisesti kunnan liikelaitokseksi. Mikä aiheutti tämän kehityksen suun-
nan toimintamuodon muuttamiseksi siten, että kunnanhallituksessa päätöstä tehtäessä 
osakeyhtiökin kaatui niukimmalla mahdollisella äänierolla?

Keskeisiä tekijöitä muutokseen on löydettävissä ainakin kaksi, joista vesihuoltokin 
voimaantulo on selkein. Laitoksen toimintamuodon muutokselle oli nyt otollinen aika, 
koska kirjanpidon järjestämiseksi oli tehtävä jotain. Laki ei sinänsä velvoita kuntaa pe-
rustamaan liikelaitosta, mutta laki edellyttää laitoksen kirjanpidon eriyttämistä kunnan 
kirjanpidossa. Laitoksen talous saa lakiin perustuen kunnan kirjanpidossa eriytyneem-

7 KV 10.12.2001 § 117
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Kangasalan vesilaitos
Jätevesiviemäröinnin toiminta-alue

Kuva 97. Jätevesiviemäröinnin toiminta-alue v. 2002. (VL)

män aseman kuin sillä aiemmin on ollut. Liikelaitos on tällöin luonteva toimintamuoto.
Toinen peruste liikelaitosmuotoon siirtymiselle oli vesihuoltoverkostojen ja laitteiden 

käyttökunnon varmistaminen tulevaisuudessakin. Kangasalan vanhimmat verkostot on 
rakennettu 1950-luvulla, joten on selvää, että tämän ikäisessä verkostossa on tehtävä 
suuria peruskorjausinvestointeja.

Määrärahojen kohdistaminen peruskorjausinvestointeihin (kuva 99) on hallinnollises-
ti yksinkertaisempaa, kun vesilaitoksen taloudenpito on virastoyksikköä enemmän lai-
toksen omassa päätösvallassa. Vesilaitos voi oman talouslaskentansa puitteissa suunni-
tella ja  rahoittaa peruskorjaukset pitkäjänteisemmin kuin virastoyksikkönä.

Liikelaitosmuotoon siirtymistä on kuntalaisten keskuudessa kommentoitu niukasti,

smai.a

f ehmvesi

Heppselkil

Roine

«NIEMI '■
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Kangasalan vesilaitos
Hulevesiviemäröinnin toiminta-alue

Kuva 98. Hulevesiviemäröinnin (sadevesiviemäröinnin toiminta-alue v. 2002. (VL)
vaikka samassa yhteydessä esimerkiksi laitoksen toimitusehdot suhteessa liittyjiin, sa-
moin kuin toiminta-alueet, määriteltiin vesihuoltolain edellyttämällä tavalla uudelleen. 
Kuntalaiset eivät ole kokeneet liikelaitosmuodon tuoneen asiakkaan kannalta katsoen 
havaittavia muutoksia jokapäiväiseen veden tuotantoon ja viemärivesien käsittelyyn. 
Vesilaitos on liikelaitoksenakin asiakkaan näkökulmasta tarkasteltuna edelleenkin kun-
nan omistama laitos: hanasta tulee vettä ja viemärivedet käsitellään.
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Kuva 99. Katu korjaus
ten yhteydessä teh
dään usein myös vie- 
märisaneerauksia. Jari 
Lahtinen (vas.) ja Timo 
Norrbacka putkiasen- 
nustöissä Urheilutiellä 
v. 2002. (VL)

Kuva 100. Vesilaitoksen 50-vuotistapaamisessa 30.5.2002 muistelivat menneitä mm. 
työnjohtaja Erkki Kouhia (vas.), kunnallistekninen työntekijä Huugo Lumme, rakennus
mestari Taisto Lahtinen ja työnjohtaja Aarne Nieminen. (VL)
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Henkilöstö
Vesilaitoksen muuttaminen kunnan liikelaitokseksi ei aiheuttanut muutoksia aiemmin 
virastoyksikkönä toimineen laitoksen työsuhteisiin. Työntekijät ovat edelleen kunnan 
työntekijöitä ja  heidän palvelussuhteensa ehdot ovat entisenlaiset. Vesilaitokseen koh-
distuvat työtehtävät kirjautuvat nyt aiempaa virastoyksikköä selkeämmin nimenomaan 
vesilaitoksen menoiksi ja tulot vesilaitoksen tuloiksi.

Liikelaitoksen palveluksessa on vakinaista henkilökuntaa 15 henkilöä. Henkilöstö otti 
laitosmuodon muutoksen virastoyksiköstä liikelaitokseksi vastaan asiallisesti ja hyväk-
syen.

Vesilaitos käyttää normaalioloissa teknisen osaston palveluita vesihuollon suunnitte-
lussa ja  rakentamisessa. Konsultteja ja  urakoitsijoita käytetään kussakin tapauksessa 
erikseen päätettävällä tavalla.

'•‘PUTKIPOSTIA
Putki on valmistettu pitkästä reiästä, jo ka  on ym päröity metalli- 
tai muovikuorella.

*

P u tk e n  s is ä h a lk a is i ja n  on o lta v a  p ie n e m p i ku in  u lko-  
halkaisijan, muuten reikä jä ä  ulkopuolelle.
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Kauko Äikäs

TASEVE JA TAVASE-  
SEUDULLISET VESIHUOLTOSUUNNITELMAT

Otsikon lyhenteet tarkoittavat Tampereen ja  sen ympäristön kuntien vesihuollon yhteis-
järjestelyjen suunnitelmia. Taseve tulee sanoista Tampereen seudun vesihuollon ja  
vesiensuojelun yleissuunnitelma.’ Suunnitelma on tehty 1972.

Tavase on lyhenne sanoista Tampereen ja  Valkeakosken seudun kuntien veden-
hankinnan yleissuunnitelma.2 Tämä suunnitelma valmistui 1993.

Kuntarajat ylittyvät
Usean kunnan rajat ylittävien vesihuoltojärjestelyjen suunnittelu alkoi Tampereen seu-
dulla 1960-luvun loppupuolella ja rakentaminen käynnistyi heti 1970-luvun alkuvuosina.

Tampereen ja lähikuntien edustajat pohtivat seudun vesihuoltoa jo aiemminkin eli 
1960-luvun puolenvälin tienoilla Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistyksen ko-
kouksissa. Kunnilla oli näet edustajansa tässä yhdistyksessä, joten tällöin he voivat kes-
kustella om istaja naapurikuntiensa vedenhankinnan ja  jätevesiviemäröinnin järjeste-
lyistä. Pohdiskelu tapahtui ennen kuin seudullinen vesihuoltosuunnittelu virallisesti käyn-
nistettiin, joten tällöin yhdistyksessä käydyillä keskusteluilla luotiin jo pohjaa myöhem-
min valmisteltaville suunnitelmille.

Vesihuollon suunnitelmien laatiminen vauhdittui kunnissa 1960- luvulla vesiensuoje-
lun ja muunkin ympäristönsuojelun merkityksen korostumisen myötä. Asuin- ja  elinym-
päristöjen ja siten myös järvivesien puhtaana pysymiseen alettiin tällöin kiinnittää aiem-
paa selvästi enemmän huomiota. Yhä enemmän nousivat yleiseen tietoisuuteen saas-
tekuormituksesta aiheutuvat ympäristöhaitat ja  -riskit.

Toisen maailmansodan jälkeen ja  erityisesti 1960-luvulta alkaen jatkunut muuttoliike 
kaupunkien ja  kuntien taajamiin vaikutti osaltaan vesi-ja viemärihuollon palvelujen tar-
peen kasvamiseen radikaalisti siitä mitä se edellisinä vuosikymmeninä oli ollut. Ns. ur-
baani kaupunkimaisen tiivis yhdyskuntarakenne alkoi saada muotonsa Kangasallakin. 
Tällöin jouduttiin vastaamaan kysymykseen, miten turvataan jatkuvasti kasvavalle asu- 
kasjoukolle puhtaan talousveden saanti ja asianmukainen viemärihuolto.

Vesihuollon tämä kehitysvaihe oli ikäänkuin ”toinen aalto” vesihuollon kehityksessä. 
Ensimmäinen intensiivisen rakentamisen vaihehan oli ollut kunnallisen vesihuollon alku-
vaihe 1950-luvun alkupuolella.

Pyrkimys usean kunnan yhteisiin vesihuollon järjestelyihin perustui sinänsä luonnolli-
seen havaintoon, että talousveden hankinnan ja vesihuollon verkostojen sekä laitosten 
rakentamisen ei tarvitse noudattaa kuntarajoja. Jokaisen kunnan ei tarvitse rakentaa

1 Taseve. Tampereen seudun vesihuollon ja  vesiensuojelun yleissuunnitelm a 1972.
2 Tavase. Tampereen ja  Valkeakosken seudun kuntien vedenhankinnan yleissuunnitelm a 1993.
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vedenottamoa tai jätevesipuhdistamoa omalle alueelleen. Talousvettä voidaan ottaa 
naapurikunnankin vedenottamolta ja  viemärivesiä voidaan pumpata puhdistettavaksi 
naapurikunnan puolella sijaitsevalle puhdistamolle.

Usean kunnan yhteistoiminnan on katsottu antavan myös varmuutta puhtaan veden 
hankinnan ja  jakelun häiriötilanteissa, kun vesilaitosten ei tarvitse olla vain oman ve-
denottamonsa varassa.

Kuluneiden neljän vuosikymmenen aikana kuntarajat ylittäviä vesihuoltojärjestelyjä 
on tehty lukuisasti niin Tampereen seudulla kuin muuallakin Suomessa. Etenkin suurten 
asutuskeskusten ja niiden ympäristön alueiden vesihuollon järjestelyt ovat yhä enem-
män hallinnollisesti, teknisesti ja taloudellisesti sidoksissa toisiinsa.

Seudullisten vesihuoltojärjestelyjen eräs ongelmallisimmista kysymyksistä on ollut 
vedenhankinnan ja -jakelun hallinnonjärjestäminen usean kunnan kesken. Organisoitu-
misen muotoina on pohdittu ainakin kuntien keskeistä sopimusperusteista yhteistoimin-
taa, sopimuslautakunnan nimeämistä, yhdistystä, säätiötä, osuuskuntaa, kuntainliittoa ja 
osakeyhtiötä. Etenkin varhaisimpina aikoina tehtiin enimmäkseen kahdenvälisiä sopi-
muksia kuntien kesken. Suuntaus on sittemmin ollut useamman kunnan yhteisiin vesi- 
huoltojärjestelyihin.

Päätöksiä tehdessään kunnat ovat joutuneet hyvin tarkkaan pohtimaan valintojaan. 
Kuntien yhteisten vesihuoltojärjestelyjen taustalla ovat vahvasti vaikuttaneet taloudelli-
set näkökohdat. Yhteistoimintaa järjestettäessä kustannukset vesijohtojen ja  jätevesi- 
viemäreiden liitos verkostojen rakentamisesta toisen kunnan alueen johtoihin saattavat 
nekin muodostua huomattavan suuriksi.

Taseve -  Tampereen seudun vesihuollon ja 
vesiensuojelun yleissuunnitelma 1972
Tampereen seudun vesihuollon ja vesiensuojelun yleissuunnitelmaa, ns. Taseve-suunni- 
telmaa, ryhdyttiin valmistelemaan vuoden 1971 alussaja suunnitelman tekijäksi valittiin 
Oy Suunnittelukeskus-MKR. Tarkoituksena oli löytää vesiensuojelun kannalta parhaat 
ja kustannuksiltaan edullisimmat ratkaisut seudun asutuksen ja teollisuuden vedenhan-
kintaan sekä jätevesien käsittelyyn.

Suunnittelutyöhön tulivat mukaan seuraavat tahot: Vesihallitus, Tampereen vesipiirin 
vesitoimisto, Tampereen seutukaavaliitto, Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdis-
tys ry, Tampereen, Valkeakosken ja  Vammalan kaupungit, Toijalan ja  Nokian silloiset 
kauppalat sekä Ylöjärven, Kangasalan, Lempäälän, Pirkkalan ja  Viialan kunnat. Lisäksi 
suunnitelman laatimiseen osallistuivat Tampereen, Nokian, Valkeakosken ja Toijalan- 
Viialan seudun suurimmat teollisuuslaitokset.

Suunnitelma valmistui seuraavan vuoden alussa eli helmikuussa 1972. Siinä esitettiin 
useita vaihtoehtoja sekä puhtaan veden hankinnan että jätevesi viemäröinnin (kuva 101) 
ratkaisuiksi.

Kangasala ja Taseve
Kangasalan vedenhankinnan esitettiin suunnitelmassa perustuvaksi kunnan oman alu-
een pohjavesilähteisiin, lukuun ottamatta aivan Tampereen rajan tuntumassa sijaitsevaa
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TAMPEREEN SEUDUN VESI-
HUOLLON iA VESIENSUO» 
JELUN YLEISSUUNNITELMA

JOHTftiRON JÄTfV F5IEN 
KÄSHTStYSÛNI

Kuva 101. Taseve-suunnitelman viemäröintiratkaisut. (Taseve-suunnitelma. Oy Suunnit
telukeskus -  MKR)

Vatialan aluetta. Sen vedenhankinta tapahtuisi yhdessä Tampereen kanssa. Kangas-
alan vedenottamopaikoiksi oli merkitty R ikuja Ukkijärven rannan ottamo, jotka sitten 
toimivatkin vesilaitoksen vedenottamoina. Myös Huutijärvelle oli merkitty pohjavedenot-
tamo, jota ei kuitenkaan rakennettu.

Kangasalan viemäriverkoston ratkaisussa päädyttiin jakamaan Kangasalan taajamat 
kahteen osa-alueeseen. Ensimmäinen oli Kangasalantien vartta noudatteleva pitkän-
omainen alue, ns. nauhataajama. Toinen alue ulottui Suinulasta Kangasalan aseman-
seudun kautta Vatialaan, jota varten vesihuoltolinjaa oli esitetty tehtäväksi parisenkym-
mentä kilometriä.

Näin muotoutui Kangasalan jätevesiviemäreiden päälinjojen, ns. siirtoviemäreiden, 
pitkänomainen perusmuoto. Nämä tällöin suunnitellut ja sittemmin myös rakennetut kaksi 
pitkää siirto viemärilinjaa ovat olleet perusratkaisu, johon Kangasalan viemäriverkosto-
jen myöhempi rakentaminen on tukeutunut. Näihin siirto viemäreihin on liitetty asuin-ja 
teollisuusalueiden sisäiset viemäriverkostot.

Kangasalantien varteen suunniteltua siirtoviemäriä on myöhemmin jatkettu Pälkä-
neen suuntaan Kaivannon sairaalan kohdalle asti.

Nauhataajaman viemäröintiratkaisuksi esitettiin suunnitelmassa lisäksi vielä kaksi 
alavaihtoehtoa: Kangasalan viemäriverkoston laajentaminen Tampereen viemäriver-
kostoon liitettäväksi tai silloisen Kangasalan oman puhdistamon laajentaminen.

169



Pohjois-Kangasalla sijaitsevan Ruutanan taajaman jätevesilinjoille pohdittiin kolmea-
kin vaihtoehtoa: verkoston rakentaminen Ruutanasta Vatialaan ja  edelleen liitosyhtey- 
den rakentaminen Tampereen verkostoon, jätevesien viemäröinti omalle puhdistamolle 
Kirkkojärven rantaan tai erillisen puhdistamon rakentaminen Vesijärven rantaan Ruu-
tanan tuntumaan.

Vuoden 1972 aikana tehtiin kustannusselvityksiä ja lopulta päädyttiin esittämään, että 
Tampere vastaanottaa ja puhdistaa kaikki Kangasalan jätevedet. Asia etenikin sitten 
nopeasti toteutukseen Vatialan alueen jätevesien osalta. Jo syksyllä 1972 allekirjoitettiin 
Tampereen kaupungin ja  Kangasalan kunnan kesken sopimus jätevesien viemäröinnis-
tä kaupungin verkostoon ja  käsiteltäväksi Viinikanlahden puhdistamolle.

Kangasalan viemäriverkostoja alettiin rakentaa heti sopimuksen tekemisen jälkeen 
syksyllä 1972. Jo seuraavan vuoden alussa eli tammikuuta 23. päivänä 1973 oltiin esi-
merkiksi Kangasalan Sanomissa kuulevinaan historian siipien havinaa, kun mainittuna 
päivänä Vatialan alueen jätevesiä alkoi virrata Tampereen verkostoon (kuva 102). Leh-

Kuva 102. Vatialan alueen jätevesiviemärejä liitettiin kaupungin rajalla Tampereen vie
märiverkostoon 23.1.1973. Helmikuun 1973 aikana Tampereen verkostoon liitettiin koko 
Vatialan alueen jätevesiviemärit. (VL)
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ti nimittäin kirjoitti em. päivän tapahtumista 2.2.1973 seuraavasti:
”Kun joskus myöhemmin selostetaan kuntamme kunnallistekniikan historiaa, 
niin silloin muistetaan tammikuun 23. päivä 1973. Silloin yhdistettiin osa Kan-
gasalan viem ärivesistä kulkemaan Tampereen kaupungin viemäriverkoston 
kautta Viinikanlahden puhdistam oon”.

Kirjoitukset ovat nyt käyneet toteen!
Tämän jälkeen siirtoviemäriä rakennettiin nauhataajamaan Kirkonkylän ja Vatialan 

välille. Kangasalan vesilaitoksen kaikkien viemäreiden jätevedet alkoivat virrata Tam-
pereen verkostoon kuitenkin vasta seuraavan vuosikymmenen alussa eli 9.5.1980 (kuva 
103). Kirkkojärven rannan tuntumassa sijainnut Kangasalan oma jätevedenpuhdistamo 
oli saneerattu jätevesipumppaamoksi ja  se alkoi nyt pumpata jätevesiä Tampereen suun-
taan.

Kangasalan kunta oli koko 1970-luvun loppuvuosien ajan odotellut saavansa lopettaa 
Kirkkojärven rannalla sijaitsevan jäteveden puhdistamon toiminnan, koska jätevesien 
Kirkkojärvelle aiheuttamat haitat alkoivat olla ilmeiset. Valmistelut siirto viemäreiden 
liittämiseksi Tampereen viemäriverkostoihin ja  rahoituksen järjestelyt veivät kuitenkin 
paljon aikaa, eikä kaupungilla ollut välitöntä valmiuttakaan vastaanottaa Kangasalan 
verkostojen jätevesiä. Tampere joutui näet uusimaan liian pieniä viemäriputkistojaan, 
jotta Kangasalan viemärivedet voitaisiin niihin johtaa.

Siirto viemäreiden rakentamisessa valtion taloudellinen tuki on ollut merkittävä 1970-

Kuva 103. Vesihallituksen pääjohtaja Simo Jaatinen (vas.) käynnistää Kankkulan pump
paamoita Kangasalan viemärivesien pumppauksen Tampereen verkostoon 9.5.1980 vie
rellään kunnanhallituksen puheenjohtaja Aarne Räsänen. Aarne Räsänen oli vaikuttaja- 
henkilö myös vesiosuuskunnan toiminnassa. Siitä kerrotaan hänen haastattelussaan 
tässä kirjassa. (KaS)
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luvulta aina näihin päiviin asti. Usein käytetty menettely on ollut valtion ja  kunnan yh-
teistoiminta. Tällöin kunta hankkii kustannuksellaan rakentamisessa tarvittavat materi-
aalit eli vesijohto- ja viemäriputket sekä pumppaamo-, viemärikaivo- ja vesijohtotarvik- 
keet. Valtio, eli yleensä paikallinen ympäristökeskus, vastasi töiden tekemisestä. Aiem-
min ympäristökeskus teki suurien siirtojohtojen vesihuoltotöitä omana työnään, mutta 
etenkin viimeksi kuluneina vuosina niitä on urakoitu ulkopuolisille yrittäjille.

Tampereen kaupunki puolestaan ryhtyi ottamaan vettä Roineesta. Ruskon veden- 
puhdistuslaitos aloitti toimintansa 1972, jolloin jo lähes puolet Tampereella kulutetusta 
vedestä otettiin Roineesta.

Vuosina 1988-1989 vedenottamoon tehtiin laajennus, jonka jälkeen kaupungin ve- 
denotto Roineesta nousi jo lähes 70 prosenttiin kaikesta kulutukseen pumpattavasta 
vedestä.

Tavase -  Tampereen ja Valkeakosken seudun kuntien 
vedenhankinnan yleissuunnitelma 1993
Kuntarajat ylittävän vedenhankinnan ja -jakelun suunnittelun tarve nousi taas esille 1980- 
luvulla. Pintavesien käyttöön vesilaitosten raakavetenä alettiin suhtautua yhä varauk-
sellisimmin, ja  lisäksi vesilaitokset halusivat varmistaa hyvälaatuisen raakaveden saa-
misen sekä toimitusvarmuuden myös poikkeus- ja  kriisitilanteissa. Poikkeustilanteen 
katsotaan syntyvän silloin, kun jokin (tai jotkin) vesilaitoksista on käyttökelvoton tai kun 
laitoksen vedenottoon käytetty pintavesilähde on saastunut.

Tampereen ja  Valkeakosken seudun kuntien vedenhankinnan yleissuunnitelman laa-
timinen alkoi 1992ja suunnitelma valmistui 1993 (kuva 104). Suunnitelma ulotettiin vuo-
teen 2010 asti. Suunnittelualueena olivat Hämeenkyrön, Kangasalan, Lempäälän, No-
kian, Pirkkalan, Pälkäneen, Tampereen, Toijalan, Valkeakosken, Vesilahden, Viialan ja 
Ylöjärven kuntien alueet. Lisäksi suunnitelmassa huomioitiin Sahalahden kunnan ve- 
dentarve. Suunnittelualueen väestömäärä oli 317 000 asukasta, alueella sijaitsi 25 ve-
denottamoa ja vesijohtoputkien yhteispituus oli 1700 kilometriä.

Tampereen seudun kunnilla oli pitkälle edennyttä yhteistoimintaa vedenhankinnassa 
suunnitelman laatimisen ajankohtana jo aiemman Taseve-suunnitelman pohjalta ja myös 
kuntien kahdenkeskisten sopimusten perusteella. Kaikkiaan kymmenellä kunnalla oli jo 
vedenhankintasopimus yhden tai useamman kunnan kanssa. Kangasalan kunnallakin 
oli paitsi Taseve-suunnitelman mukainen jätevesien puhdistamissopimus Tampereen 
kanssa, myös sopimus pienien talousvesimäärien toimittamisesta. Kaukajärven pohjaan 
asennettiin 1995 vesijohto, jota on mahdollista käyttää veden toimittamiseen molempiin 
suuntiin.

Kangasala ja Tavase

Tavase-suunnitelman tärkein tavoite oli alueen pohjavesivarojen mahdollisimman te-
hokkaan käytön selvittäminen. Siinä tutkittiin tekopohjaveden muodostaminen ja  pyrit-
tiin löytämään paras vedenhankinta-ja jakelujärjestelmä alueen kunnille. Suunnitelmas-
sa tutkittiin useita vaihtoehtoja ja  ne esitettiin toteutettavaksi kolmessa vaiheessa. 

Kolmannen vaiheen jälkeen koko suunnittelualueen vedenhankinta tapahtuisi pohja-
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Kuva 104. Tavase-suunnitelman vedenhankintaratkaisut. (Tavase-suunnitelma. Suunnit
telukeskus Oy)

vesivaroista. Tekopohjavesilaitokset rakennettaisiin Pälkäneelle Isokankaalle ja Ylöjär-
ven kuntaan Pinsiönkankaalle. Tavase-suunnitelma sisälsi lisäksi useita yksityiskohtai-
sia ratkaisuja kaikkien alueen kuntien vedenhankintaan. Suunnittelukohde jaettiin vielä 
eteläiseksi ja pohjoiseksi alueeksi, jolloin Kangasala sijoitettiin eteläiseen alueeseen.

Tavase-suunnitelman mukaan Kangasalan kunnan vedenhankinta esitettiin järjestet-
täväksi siten, että vaiheessa 1 rakennettaisiin pohjavedenottamo Kangasalan Vehonie- 
menharjulle. Kangasalan Raikun alueen vedenhankintaa varten tehty pintavedenotta- 
mo jäisi pois käytöstä ja  vesi otettaisiin Vehoniemenharjun ottamolta. Myös Sahalahden 
kunta saisi suunnitelman mukaan talousvetensä Tavasen suunnittelualueelta (kuva 105).

Suunnitelma on edennyt toteutukseen siten, että Vehoniemenharjulle tehtiin 2001 poh-
javeden ottokaivo, jolloin Raikun pinta vedenottamo jäi pois käytöstä. Yksityiskohtainen 
suunnitelma vesijohtolinjan rakentamisesta Vehoniemenharjun ottamolta (kuva 106) 
Kangasalan keskustan ja Sahalahden suuntaan valmistui 2002.
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Pohjaveden hankintaa, tekopohjaveden valmistamista ja myymistä varten käynnis-
tettiin yhtiön perustamisen valmistelu 2002. Yhtiön nimi on Tavase Oy ja siihen kuulu-
vat seuraavat kunnat: Kangasala, Kylmäkoski, Lempäälä, Sahalahti, Tampere, Toijala, 
Valkeakoski, Vesilahti ja Viiala.

Tekopohjavesilaitoksen suunnitteluprosessi käynnistyi v. 2002.

Kuva 105. Tavase-suunnitelman 
mukaan vesijohto ylittää kuntara
jan Sahalahden kunnan vedenja
kelua varten. (KS)

Kuva 106. Vedenottopaikan etsintää Vehoniemenharjulla v. 2000. (Jouni Valkeeniemi)
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Kauko Äikäs

TERVEYSLÄHDE KANGASALAN 
LUONTOKULTTUURIN KUVASTIMENA

Kirkkojärven Kuohunlahden rannan tuntumassa 1700-luvun puolesta välistä 1800-lu- 
vun puoleen väliin asti käytössä ollut terveyslähde (kuva 107) on kiinnostava ja  erikoi-
nen vaihe Kangasalan historiassa. Lähde oli tunnettu kotimaassamme (kuva 108) ja 
perimätiedon mukaan Kangasalan kaivolle tuli matkailijoita Ruotsista, Saksasta ja  jopa 
Italiasta asti.1

Vesi on alkuperältään luonnontuotepa terveyslähteet olivat ajalle tyypilliseen tapaan 
terveellisen sekä luonnonmukaisen elämäntavan ilmentäjiä. Lähde toi veden käytön 
yhteydessä Kangasalan luonnon sekä siihen liittyvät maisema-ja kulttuuriarvot esille ja 
yleiseen tietoisuuteen. Tämä tapahtui samoihin aikoihin kuin Zacharias Topeliuksen 
”Kesäpäivä Kangasalla” -laulun myötä syntyi käsitys Kangasalan ”topeliaanisiksi”

Kuva 107. Kangasalan terveyslähde 1800- luvun alussa. Emanuel Thelningin maalaus. 
(Museovirasto/Cygnaeuksen galleria)
' M eurm an 1935, s.4.
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Kuva 108. Kopio alkuperäisestä Eric Gustaf Ehrströmin 1811 kirjoituksesta hänen Kan
gasalan terveyslähteelle tekemästään matkasta. (Helsingin yliopiston kirjasto).

nimitetyistä luontomaisemista.
Niinkin arkipäiväisellä asialla, kuin miksi juom a-ja käyttövesi yleensä ymmärretään, 

on ollut Kangasalan kunnalle kulttuuriarvoa ja lähde on ollut aikanaan Kangasalan pitä-
jälle ”imagoa” luova tekijä. On arvioitavissa, että terveyslähde noin sadan vuoden ajan 
jatkuneen käytön aikana veti Kangasalle kenties jopa tuhatmäärin matkailijoita. Kanga-
salasta tuli siten terveyslähteensäkin ansiosta yksi maamme ensimmäisistä turistikoh-
teista.

Kuohuva vesilähde
Kirkkojärvi ja sen pieni lahti, Kuohunlahti, sijaitsevat aivan Kangasalan kirkonkylän 
tuntumassa. Lähtijä sen yläpuolinen harju, Kuohunharju, ovatkin suurella todennäköi-
syydellä saaneet nimensä terveyslähteen vedenvirtauksen mukaan. Lähteen vesi näet 
pulppusi, se suorastaan ikään kuin kuohui, harjun rinteestä. Luutnantti Carl Gustaf Ram- 
sayn kirjoituksessa Finsk Millitär Tidskrift -lehdessä vuodelta 1900 kerrotaan harjun 
”vesisuonesta”. Perimätiedon mukaan se työnsi vettä ulos niin voimakkaasti, että ve-
dellä on aiemmin käytetty jauhomyllyä ja virtauksen kuohut levisivät Kirkkojärveen.2

Kirkkoherra Eric Gustaf Ehrström teki retken Kangasalle 1811. Hän kuvaa muistiin-
panoissaan Kuohunlahden terveyslähdettä.

”Lähde pulppuaa pintaan harjun alapuolella lähellä järven rantaa. Sen vesi 
on hyvin raikasta ja  kirkasta ja  sen pitäisi sisältää myös runsaasti hiilihap-
poa. Sitä pulppuaa niin runsaasti, että sitä tulee todella kohisemalla ja  se on 
aikaa myöten haarautunut useammaksi uom aksi” (kuva 108).3

Terveyslähteellä käydessään Ehrström lumoutui täysin Kangasalan kauniista maise-
mista. Hän sanoo jopa koko olemuksensa kohonneen luonnonkauneuden johdosta ”kor-
keampaan, yliaistilliseen maailmaan” eikä olisi saattanut uskoa sillä olevan tällaista vai-
kutusta hänen sydämeensä.

2 Ramsay 1900
3 E hrström
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Kuva 109. Kuohun terveyslähteen ympäristöä 1800-ja 1900- lukujen vaihteen tienoilla. 
(KS)

Vesi parantaa kaikki vaivat
Kangasalan terveyslähteen käyttö kuvastaa yleistä kylpyläkulttuurin nousua, joka 1700- 
ja  1800-luvuilla oli todettavissa useissa Euroopan maissa. Euroopassa oli tuolloin tiettä-
västi ainakin 1045 terveyslähdettä.4

Terveyslähteiden ja -kylpylöiden vesihoidoista tuli tällöin sairauksien ja monenlaisten 
vaivojen parannuskeinoja, joita ”kaivolääkärit” määräsivät potilailleen. Silloisen kylpy-
läkulttuurin nousun on katsottu ilmentävän uutta käsitystä luonnosta ja luonnon käyttä-
misestä hyödyksi sairauksien hoidossa. ”Kaivojuonnista” tuli sitten aikaa myöten kui-
tenkin ehkä enemmänkin muotiasia. Lähde vierailuja tehtiin, vaikka ei niin sairaita olisi 
oltukaan. Terveyslähteille tultiin vain kesänviettoon, seurustelemaan, viihtymään ja yleen-
sä oleskelemaan luonnossa.

Terveyslähteiden vesiä ja niiden vaikutusta ihmisiin tutkittiin tieteellisestikin. Kaivo- 
lääketiede tuli hyvin suosituksi tieteenalaksi ja O. A. Hjelt väitteli tohtoriksi 1855 veden 
käytöstä lääketieteellisiin tarkoituksiin. Usko veden parantaviin ominaisuuksiin oli vah-
va. Sitä osoittaa, että esimerkiksi Wörishofenin kirkkoherra Sebastian Kneippin kirjoit-
tamassa ja lääketieteen tohtori O. Torstenssonin suomentamassa kirjassa vuodelta 1895 
todetaan yksiselitteisesti:

”Vesi, erittäinkin vesiparannuskeinomme, parantaa kaikki taudit, jo tka  y li-
malkaan voidaan parantaa, sillä veden erilaiset käyttämistavat tarkoittavat 
taudin juurien poistam ista”.5

4 Tom m ila
5 Kneipp
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Vesiparannus toteuttaa Kneippin mukaan kolmea tehtävää: se nimittäin hajottaa ja 
erottaa taudin aineksen ja  vahvistaa elimistöä. Veden käyttämistapoina luetellaan kää-
reet, kylvyt, höyryt, valelut, ruoskasuihkutus, pesu, kapaloiminen ja  veden juonti. Ruos- 
kasuihkutus tarkoitti noin parin metrin etäisyydeltä vesiletkulla iholle annettua voima-
kasta vesisuihkua.

Kangasalan terveyslähteen alkuvaiheista aikakautensa kuuluisa tiedemies Pietari 
Adrian Gadd kirjoittaa 1751:

”Muista havaitsemista ansaitsevista näyttää olleen eräs lähde, joka sijaitsee 
lähellä Liuksialan kartanoa; sen vedellä järjestimme seuraavien reagenssien 
kautta erilaisia kokeita ja  huomasimme, että vesi.....”.6

Sitten kirjoittaja luettelee suuren määrän värimuutoksia, joita lähteen vesi aiheuttaa 
sekoitettaessa sitä muihin aineisiin. Hänen mukaansa, jos veden sekaan vuodatetaan 
esimerkiksi orvokkisiirappia (makeata nestettä), niin se sai melkein elävän (heleän) 
sinisen värin. Useiden tutkimustensa johtopäätöksenä hän päätyy toteamukseen:

”Tämä analyysi vedestä osoitti, että se oli rautapitoista ja  emäksistä eli lipeä- 
mäistä”.

Kirjoittaja sanoo lähteen sijainneen Liuksialan kartanon läheisyydessä, jossa lähdettä 
tiettävästi ei ole ollut. Liuksiala oli siihen aikaan kuitenkin yleisesti ja laajalti tunnettu 
paikka Kangasalla. Sitä on tekstissä saatettu käyttää paikallistamaan lähteen sijainti 
Liuksialan tunnetun paikannimen perusteella. Kuohunlahden rannalla oli tuolloin lähde 
ja sen etäisyyttä Liuksialasta ei sen ajan mittapuun mukaan voi pitää kovinkaan suure-
na. Näin ollen on otaksuttu Gaddin tarkoittaneen tutkimuksissaan Kuohunlahden läh-
dettä.7

Kangasalan Kaivohuone

Kangasalan terveyslähteestä on 
käytetty useita muitakin nimityk-
siä: Elämänlähde, Hapelähde 
(Surbrunn), Prunni (Brunn), ja 
lopulta muun käytön loputtua sitä 
nimitettiin Pyykkilähteeksi (kuvat 
l l O j a l l l ) . 7

Lähteen sijainnista on säilynyt 
ainakin kaksi karttaa. Toinen on 
tehty 1800-luvun alkupuolella ja 
toinen 1796.

Kangasalan lähteen käytön 
varsinainen loistoaika alkoi vuo- Kuva , w  Karttapiirros Kuohunlähteen ympäris-

töstä 1800- luvulla.
6 Gadd
7 M eurman 1935, s.3
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den 1800 tienoilla. Luutnantti Carl 
Gustaf Ramsay teki kesäretken 
1807 useille paikkakunnille Suo-
messa. Hän piti matkoistaan päi-
väkirjaa, jossa hän kertoo käyn-
nistään mm. Kangasalla ja  vie-
railustaan terveyslähteellä. Ram-
say ihastui Carl Gustaf Ehrströ- 
min tavoin Kangasalan luonnon 
kauneuteen kirjoittaen siitä ylis-
täviä kuvauksia.

”Kangasalan harju on kaune-
udessaan aivan omaa luok-
kaansa.. . epäröin rohkenisin- 
ko kuvata s itä ”.2

Terveyslähteen rakennuksis-
ta Ramsay kertoo ympäristöalu-
een talonpoikien rakentaneen ”jo-

tenkin suuren ja  kauniin Kaivohuoneen 1804”. Sen ympäri kiersi katettu ”trottoari” 
(verantakäytävä), jonka alla järven ranta kiemurteli.

Alueen vuokrasopimuksessa maanmittari Jack‘in ja Herttualan talollisten välillä vuo-
delta 1810 on tarkka selvitys Kaivohuoneesta.

”Lähteellä oleva Kaivohuone oli 25 kyynärää pitkä ja  16 leveä. Siinä oli 8 
kahden kyynärän korkuista ikkuna-aukkoa, varustetut rautasaranoilla käy-
villä luukuilla. Rakennuksessa oli suuret ovet kummassakin päätyseinässä ja  
pitkin järvenpuoleista seinää ovesta ovelle pylväitten päälle rakennettu kai- 
teellinen silta kävelyä varten”.

Lähes samanlaisen kuvauksen on antanut 1835 syntynyt kangasalalaisen leipuri Laak-
sosen vaimo. Hänen mukaansa sali oli iso sekä pitkä ja huoneen kirkonpuoleisessa 
päätyseinässä oli sisäänkäytävä. Kuuluisa terveyslähde sijaitsi salin sisällä oven va-
semmalla puolella. Lähteen ympärille oli rakennettu kaide ja alas johtivat parin askel-
man portaat.

Ramsayn matkapäiväkirjan mukaan jokakesäinen vierailijoiden sesonki terveysläh-
teellä alkoi heinäkuun alussa, jolloin lääkärit olivat paikalla hoitoja määräämässä. Vie-
raiden määrä oli päivittäin noussut ainakin useihin kymmeniin henkilöihin. Senaikainen 
Åbo Tidning kertoi, että vapaaherra Kustaa Mauri Armfeltin käydessä Kangasalla 1811 
terveyslähteellä oli sinä päivänä 70 kävijää. Armfelt lienee ollut Kangasalan lähteen 
kuuluisin kylpylävieras. Vierailijoiden märästä ei ole kaikki henkilöt sisältäviä luetteloita 
lähteen koko lähes satavuotisen historian ajalta, mutta voisi otaksua, että pitkä käyttö-
aika huomioiden kävijämäärä on ainakin satoja henkilöitä kenties jopa tuhansia.

Kuva 111. Karttapiirros vuodelta 1796. Kuohu n lahti 
on merkitty nimellä Myllysten Pohja Wijk ja terveys- 
lähde nimellä Hälsa Bruns Pian.
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Kuva 112. Suomen Yleisessä Lehdessä ilmoitetaan kaivojuonnin alkavan 6. heinäkuuta 
1820. (Finlands Allmänna Tidning 15.5.1820)

Kuvan tekstissä henkilö nimeltä G. I. Jad ilmoittaa seuraavaa:

Niille kyseeseen tuleville henkilöille, jotka haluavat käyttää ensi kesänä Kan-
gasalan terveyslähdettä, annetaan täten tiedoksi, että lähteen juominen aloite-
taan 6. heinäkuuta, että ne, jo tka  ajoissa ilmoittautuvat, voivat saada huo-
neen tarpeellisilla kalusteilla allekirjoittaneen luona, sekä että paikalla on 
saatavana ruokaa yrittäjän järjestämänä, joka on ottanut hoitaakseen ruo-
anlaiton lähdeajaksi samoinkuin herra tohtori Sabelli on luvannut olla läh-
teen lääkärinä paikalla.

ttn&crfftfuab 8 ta |fr  (Ta oft JjSffa fplSniiig f61 fyrttnSfläflrrtie { ,i5̂ a fomhiar roib ÄattgafoU 
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Kuva 113. Åbo Tidning 3.4.1805

Kuvan tekstissä Kangasalan kanttori Petter Wilhelm Sumelius ilmoittaa hoitavansa 
lähde vieraiden ruokailuasioita seuraavasti:

Allekirjoittanut huolehtii ruokailun hoitamisesta kaivovieraille ensi kesänä Kan-
gasalan terveyslähteellä 32 Riikinsulkasetelistä päivässä, jo s  vähintään 10 
henkilön ryhmä haluaa nauttimaan, niin ennen toukokuun loppua ilmoittautu-
koon Kangasalan kanttori Petter Wilhelm Sumeliukselle.

Kangasalan lähteen maine kasvaa
Kylpylävieraiden lukumäärän kasvaessa terveyslähteen viereen rakennettiin kaksiker-
roksinen ravintola- ja asuinrakennus, jossa oli myös vierashuoneita. Tämä rakennus 
siirrettiin myöhemmin Vääksyn kartanon maille pari kilometriä Kangasalan kirkonky-
lästä Sahalahden suuntaan.

Rakennusta on kylpylävaiheen jälkeen käytetty monenlaiseen tarkoitukseen. Siihen 
perustettiin aluksi kehruu- ja  kutomalaitos, jonka lopetettua talossa aloitti 1800-luvun 
lopussa toimintansa maamme ensimmäinen kansanopisto. Sen jälkeen 1900-luvun alku-
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Kuva 114. Terveyslähteen kylpylävieraiden ravintola- ja asuinrakennus ”Parvula” v. 2002. 
(Nukketeatteri Hupilainen)

vuosina talossa pidettiin täysihoitolaa. Kaksiker-
roksinen rakennus on ollut yksityiskäytössäkin 
ja siinä ovat asuneet mm. taiteilija Ilmari Krohn 
ja kirjailija Aino Kallas. Parvula-nimellä tunnet-
tu talo on viimeksikuluneina vuosina ollut jonkin 
aikaa Vääksyn kartanon työntekijöiden käytös-
sä, kunnes 2001 siinä aloitti toimintansa nukke-
teatteri Hupilainen (kuvat 114, 115).

Kangasalan terveyslähteellä kävijöitä oli niin 
runsaasti, että osa heistä piti majoittaa ”kort-
teeriin” läheisiin omakotitaloihinkin. Kangasa-
lasta tuli siten jo tuolloin suosittu vierailu-ja tu-
ristimatkojen kohde paitsi luonnonkauneutensa 
vuoksi, niin myös vesilähteensä ansiosta.

Kustaa Mauri Armfelt ihastui Kangasalaan 
niin, että hän matkalta kotiin palattuaan antoi 
määräyksen tehdä maalauksia terveyslähteen 
luonnonkauniista sijaintipaikasta. Pietarilainen 
taidemaalari Emanuel Thelning lähetettiin teh-
tävää suorittamaan, ja niin on jälkipolville säily-
nyt näkymä Kangasalan terveyslähteen maise-
mista Kuohunlahden rannalta. (Kuva kirjoituk-
sen alkuosassa) Maalausta säilytetään Cygnae-
uksen galleriassa Helsingissä.

Kuva 115. Parvulassa oli vielä v. 
2002 nähtävissä vanhat ”lähdeajan” 
seinähirret (VL)
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Kuva 116. Lähteen kunnostussuunnitelma, laadittu 16.12.1980. (VL)

Loppuiko vesi?

Mistä johtui lähteen terveyttä edistävä vaikutus? Vai oliko lähteen vedellä todella vai-
kutusta ihmisten terveyteen muutoin kuin ihmiselle välttämättömänä ravintoaineena? 
Oliko veden rautapitoisuudella, emäksisyydellä tai suurella hiilihappo-ja rautapitoisuu-
della asian kanssa jotain tekemistä? Veden emäksisyys saattoi vaikuttaa edullisesti vat-
san toimintaan tai hiilihappo liuottaa vedestä ihmisen elimistölle hyödyllisiä mineraaleja. 
Vai löytyisikö vielä joku muu syy? Otaksumia ja  arveluja on esitetty monenlaisia ja 
arvoitukseksi asia jääneekin.

Samanlainen arvoitus on lähteen käytön loppumisen syy. Terveyslähteen käyttö hii-
pui 1800-luvun puoleen väliin mennessä ja  loppui vähitellen kokonaan. Lähde ei ollut 
toiminnassa ainakaan enää 1852.8 Ehkä veden pulppuaminen harjusta loppui tai vedellä 
ei enää todettu olevan otaksuttuja tervehdyttäviä vaikutuksia. Saattoi olla vielä jokin

._ 2 f L

1̂00
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Lähde
18.8. klo 18.06 satoi.

Pieni joukko m aisem an en- 
tisöijiä oli kokoontunut Kuo- 
hunlahden sopukassa sijaitse-
valle lähteelle. Lähteen ym pä-
ri oli kasvanut heinää niin, e t-
tä sen havaitsem inen kävely- 
tieltä oli käynyt hankalaksi si-
tä haluavalle.

Hetken tuum ailun  jälkeen 
porukka aloitti ta lkoo t. K unta 
oli avustanut työkaluin ja  siir- 
tolavallisella kiviä. Rehevän 
ruohikon alta löytyi harjusta  
virtaava viileävetinen lähde. 
Sitä siivotessa löytyi m u u ta -
kin: vanha kenkä, tuu le tta jan  
hihna, kaljatö lkki, rik o ttu ja  
pulloja, auton etulasin kumi- 
tiiviste sekä lasinsirpaleita , 
m uovia, iso kardaaninivel, au -
ton peltiosia ja  sam m akko .

Kaikki ro inat siivottiin pois, 
sam m akko sai jä ä d ä  asun -
toonsa. Perustellisen ru o p -
pauksen ja  siivouksen jälkeen 
lähde jä tettiin  v irtaam aan  ja  
puhdistum aan. Seuraavissa 
talkoissa m uutam a päivä 
myöhem  min asetettiin lähteen 
ja  siitä lähte-vän puron  
ymärille kivet.

Toivottavasti kunnoste ttu  
kaunis lähde saa vierelleen jo i-
tain istutuksia. Ja  vaikkapa 
penkin, jossa kävelijä voi le-
vähtää, ia silm än ä  K uohun- 
lahden lintujen eläm ää.

muukin syy kaivovieraiden loppumiseen.
Harjusta virtaavan puron vedestä otettiin tutkittavaksi 

vesinäytteitä, kun kunta 1980-luvulla kunnosti lähteen 
sijaintipaikkaa. Tutkimustulosten mukaan veden laatu oli 
hyvä, joskin siitä löytyi hygieenistä epäpuhtautta. Mie-
lenkiintoinen on lausuma, että ”fysikaalis-kemiallisissa tut-
kimuksissa vesi on todettu happamaksi ja  pehmeäksi”.9 
Lähteen toiminnassa ollessa veden kerrottiin olevan 
emäksistä. Muutosta oli tapahtunut ainakin tässä suh-
teessa. Myöskään veden rautapitoisuus ei tutkimuksissa 
poikennut normaalista. Siinäkö syyt käytön loppumiseen?

Lähteen paikan kunnostus ja merkitseminen sen his-
toriallisen arvon vuoksi on aika ajoin noussut esille ja  en-
simmäinen yritys lienee tehty 1926. Tällöin isojaon pää-
tyttyä Herttualan jakokunta suostui Kangasalan kunnan 
edustajan ehdotuksesta siihen, että lähde ja  pieni maapa-
la sen ympärillä erotettaisiin rauhoitetuksi lähdealueek-
si.8

”Myös kunta on jonkin verran paikan kunnostami-
seksi uhrannut ja  toivottavasti vastedeskin kiinnit-
tää huomionsa historialliseen paikkaan”.10

Aluetta on kuitenkin myöhemmin uusilla päätöksillä 
käytetty rakennus-, tie-ja puisto tarkoituksiin.

Entisen terveyslähteen sijaintipaikan suojausta on 
suunniteltu tiesuunnitelmien yhteydessä 1969 ja 1981. 
Paikalla oli tällöin jäljellä enää vain vähäinen puro. Kun-
nanhallitus hyväksyi 1980 pienimuotoisen kunnostussuun-
nitelman, jonka mukaan paikka suojattiin betonirenkailla 
ja ympärille tehtiin kiveys (kuva 116)11 Rakenteet ovat 
sittemmin lähes sulautuneet ympäristöönsä.

Kuva 117. Nimimerkki Tör
män Tuomon kirjoitus Kanga
salan Sanomissa 27.8.1982. 
(KaS)

8 M eurm an 1935, s. 12
9 K okem äenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys
10 M eurm an 1935, s. 12
" KKH 5.1.1980 §30
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Kauko Äikäs

SUUNNITTELUN MUUTOSTUULET 
RANTAKOIVISTOSTA GRÖNLANTIIN

Otsikko ilmentää vesi-ja viemärisuunnittelun muuttumista 30 vuoden ajanjaksona. Tämä 
aika on kulunut Kangasalan Rantakoiviston alueen asuntomessujen järjestämisestä 1972 
Kangasalan pohjoismaisten ystävyyskuntien konferenssiin 2001.

Kangasalla Rantakoiviston asuntoalueella pidetyt messut olivat järjestyksessä toiset 
valtakunnalliset asuntomessut. Messujen näyttelyrakentamisen työryhmän puheenjoh-
tajan tehtäviä hoiti Osuuskunta Asuntomessujen toiminnanjohtaja Risto Järvinen, joka 
aiemmin oli ollut television pääuutisten lukijana. Allekirjoittaneellakin oli kunnia osallis-
tua messujärjestelyihin paitsi vesihuollon suunnittelutehtävissä niin myös näyttelyraken-
tamisen työryhmän sihteerinä.

Erillistehtävistä vuorovaikutteiseen suunnitteluun

Suunnittelutyön kehitys on kulkenut eriytyneistä töistä verkostoitumisen ja vuorovaikut-
teisen suunnittelun suuntaan. Tämä koskee vesilaitoksen työyksikön toimintaa ja laa-
jemminkin kunnan pyrkimystä yhteydenpitoon maan rajojen ulkopuolellekin.

Rantakoiviston asuntomessualueen (kuva 118) vesihuollon suunnittelu, rakentaminen 
ja kunnossapito toteutettiin 1970-luvulla yleisesti käytössä olleiden menettelytapojen mu-
kaisesti. Tällöin suunnittelijat suunnittelivat, rakentajat rakensivat ja kunnossapitäjät te-
kivät rakentamisen jälkeen 
heille kuuluvia ylläpitotehtä-
viä. Töitä ei työyhteisössä 
tehty senkaltaisessa vuoro-
vaikutussuhteessa kuin ny-
kyisenä aikana tapahtuu.

Suunnittelun yhteydenpito 
alueen rakentajiin tai tulevi-
en verkostojen ylläpitohenki-
löstöön oli varsin vähäistä, 
puhumattakaan verkostojen 
käyttäjistä eli kuntalaisista.
Suunnittelussa tuli esimer-
kiksi vasta 1980-luvulla esil-
le asiakkaiden mukaanotto 
suunnitelmien valmisteluun.
Siihen asti asiakkaiden ääni 
oli kuulunut lähinnä poliittis-
ten vaikutuskanavien kautta

Kuva 118. Rantakoiviston asuntomessualueen sijaintikart
ta (Messuesite)
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ilman, että se olisi ollut jatkuvasti huo-
mioitavana lähtökohtana suunnitelmia 
laadittaessa.

Nykyaikana suunnittelu etenee 
suunnittelijan, rakentajan, kunnossa- 
pitäjän, käyttäjien ja muiden ns. int-
ressiryhmien keskeisenä kanssakäy-
misenä ja  vuorovaikutteisesti. Suun-
nitteluun osallistujat muodostavat ver-
koston, joka suunnittelun aikana on 
keskenään tiiviissä vuorovaikutussuh- 
teessa.

Suunnittelun tekninen suoritus ns. 
fyysinen suunnittelu, eli tutkimukset 
ja suunnitelmien piirtäminen, on edel-

leenkin tärkeä. Tämä on erityisesti huomioitava silloin, kun työt urakoidaan. Suunnitte-
lun puutteet ja  vasta työn aikana tehdyt suunnitelmien muutokset näkyvät tällöin usein 
lisälaskutuksena. Suunnittelutyötä vie kuitenkin eteenpäin yhä enenevässä määrin ver- 
kostoitunut työyhteisöjä sen sidosryhmät.

“Toimintaympäristön muuttuessa yhä monimutkaisemmaksi ovat eri asiantunti-
ja t todenneet, että hyvin harvoja asioita voi enää saada aikaan yksin. Yhteis-
työ sekä hallintokuntien välisten rajojen ylittäminen on käynyt välttämättö-
mäksi 1

Suunnitelmaa “piirretään” verkostoistuneessa vuorovaikutussuhteessa, jolloin suun-
nitteluryhmään osallistujilla on oman toiminta-alueensa asiantuntijan rooli. Viranomais-
ten osallistuessa työskentelyyn heillä on lainsäädännön edellyttämät valtuudet ja  luotta-
mushenkilöillä on poliittinen mandaatti. Viranomaiset osallistuvat varsin usein suunnitte-
luun, jolloin varmistetaan jo etukäteen viranomaisten kanta valmisteltavaan Suunnitel-
maan. Yhdyskuntatekniikan suunnittelutapahtumaan osallistuu usein suuri määrä myös 
ulkopuolisia tahoja, kuten maanomistajia.

Suunnittelukohteen tultua valmiiksi yhteistyöverkosto lakkautuu. Se kootaan taas 
uudelleen seuraavan suunnittelukohteen yhteydessä ja tällöin sillä on mahdollisesti eri 
kokoonpano.

Suunnittelutyössä tarvitaan toisaalta laaja-alaista ja toisaalta erityiskysymyksiin poh-
jautuvaa tietoa. Kangasalan kokoisessa kunnassa vesilaitoksen vähälukuisen henkilös-
tön ei ole mahdollista kouluttautua esimerkiksi veden ja jäteveden pumppauslaitosten 
tietokoneohjauksen erityiskysymyksiin tai suurten vesihuoltohankkeiden suunnitelmien 
laatimiseen. Kunta ja  vesilaitos ovat palvelujen järjestäjän roolissa enemmän kuin itse 
aktiivisena työn suorittajana. Tällöin suunnittelu-, rakentamis- sekä kunnossapitopalve- 
lu tilataan ulkopuoliselta yrittäjältä.

“Perinteinen ju lkisen sektorin ohjaus muuttuu entistä enemmän julkisen ja  
yksityisen sektorin yhteistoiminnaksi. Suunnitelmien laatiminen ei ole enää yhtä

1 P akarinen 1994.

Rantakoiviston asuntomessujen 
näyttelyrakentamisen työryhmä

Risto Järvinen, Osuuskunta Asuntomessut 
Harald Falck, Osuuskunta Asuntomessut 
Markku Teräsmaa, Kangasalan kunta 
Teppo Kaivola, Kangasalan kunta 
Juhani Almonkari, Kangasalan kunta 
Kauko Äikäs, Kangasalan kunta 
Antti Punkari, Tampereen Messut 
Matti Hokkanen, Tampereen Messut 
Matti-Pekka Hännikäinen, Tampereen Messut 
Aaro Havia, Rakennusliike Aaro Havia 
(rakentajain edustaja)
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keskeistä kuin neuvottelujen käyminen ja  areenan luominen eri osapuolten 
kohtaamiselle ja  konfliktien ratkaisemiselle”.2

“Pliktaajat” messualueen pelloilla
Rantakoiviston alueen maaperätutkimukset sisältävät pienen, mutta mielenkiintoisen 
yksityiskohdan. Voi jopa esittää kysymyksen: avasivatko “pliktaajat” asuntomessujen 
portit?

Alueen maaperä tutkittiin painokairauksella, joka tehtiin siten, että rautaputkikairaa 
painettiin maahan kuormittamalla tankoja rautapainoilla. Kovan maan tullessa vastaan 
putkea kierrettiin käsin syvemmälle. Näin saatiin selvyys kovan maakerroksen syvyy-
destä. Painokairausta nimitettiin hienommalla nimellä “pliktaukseksi”, joka nimi oli kuultu 
TVH:lla (tie- ja vesirakennushallitus) töissä olleilta kavereilta.

Painokairaus tehtiin Rantakoiviston alueella vesijohtojen ja  jätevesiviemäreiden suun-
nittelua varten. Tutkimuksella selvitettiin alustavasti kuitenkin myös se, voidaanko alu-
eelle yleensä rakentaa taloja eli kantaako maaperä rakennukset. Rantakoivistossa asia 
ei ollut ollenkaan itsestäänselvä, sillä kairaukset osoittivat suurella osalla peltoaluetta 
olevan vain parin metrin vahvuinen kova savikuorikerros ja sen jälkeen tuli kuutisen 
metriä hyvin pehmeää liejumaata. Arvioitiin kuitenkin, että näillekin alueille kunnallis-
tekniikka ja  talot voidaan rakentaa. Myöhemmin talojen rakentajat tekivät sitten omia 
tarkempia selvityksiään maapohjan kantavuudesta.

Kuva 119. Tasavallan presidentti Urho Kekkonen saapumassa Rantakoiviston asunto- 
messualueelle vierellään kunnanjohtaja Jaakko Nurminen (vas.) ja Osuuskunta Asunto
messujen toiminnanjohtaja Risto Järvinen. (Jaakko Nurmisen arkisto)
2 Pakarinen 1994.
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Pieni, mutta sitäkin merkittävämpi “aluevaltaus” tehtiin Rantakoiviston alueella, kun 
satakunta metriä vesilaitoksen ensimmäistä muoviviemäriputkea asennettiin messualu-
eelle. Vesijohtojen materiaalina muovi oli ollut käytössä jo ainakin 1960- luvun alkuvuo-
sista lähtien. Muovi vakiinnutti sitten parin seuraavan vuosikymmenen aikana aseman-
sa Kangasalla lähes yksinomaisena viemäriputkimateriaalina.

Kangasalan asuntomessujen suojelijaksi oli lupautunut silloinen tasavallan presidentti 
Urho Kekkonen, joka myös henkilökohtaisesti tutustui messuihin (kuva 119). Messuja 
varten laaditussa pienehkössä kirjasessa hän kirjoittaa tervehdyksessään mm. seuraa-
vasti: “Olen vakuuttunut siitä, että tämä pientalonäyttely, joka nyt ensi kerran esittelee 
ympäristönsuojeluun ja  siten asumisenkin suojeluun liittyviä kysymyksiä..... ”.3 (Kur-
sivointi kirjoittajan).

Kangasala on saanut tässä korkealta tasolta kunniakkaan maininnan olla edelläkävi-
jänä esittelemässä asuinympäristön ympäristönsuojeluratkaisuja. Hieman epäselväksi 
kuitenkin jää, mitä Kekkonen oikeastaan tarkoittaa ympäristönsuojeluun liittyvillä kysy-
myksillä. Sittemmin 1970-luvulta lähtien yhdyskuntatekniikan ja vesihuollon suunnitte-
lussa ympäristö on ollut keskeisesti esillä. Ympäristö-, rakennus- sekä vesi-ja viemäri- 
lainsäädäntö ovat monin tavoin ohjanneet ja  säädelleet vesihuoltosuunnitteluakin.

Pohjoismaisen yhteistyön ensiaskeleita
Kirjoituksen pääotsikon viittaus Grönlantiin johtuu siitä, että Kangasala kuuluu Pohjola- 
Norden- yhdistyksen pohjoismaiseen ystäväkuntarenkaaseen. Siihen kuuluvat Kanga-

Kuva 120. Kangasalan grönlantilainen ystäväkunta Arsuk. (VL)
3 K ekkonen Urho 1972.
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Kuva 121. Grönlantilaisessa Arsukin kunnassa vesijohdot on rakennettu ilmajohtoina. 
(VL)
salan lisäksi seuraavat: Ahvenanmaa, Arsuk, Eidi, Heming, Holmestrand, Husby, Siglu- 
fjördur, Vänersborg. Ulkopuolisena kumppanina yhteistyöhön on osallistunut myös Vi-
ron kunta Räpina.

Ystäväkunnat järjestivät Kangasalla tapaamisen 22.-25.11.2001, jossa osanottajina 
olivat mm. ystäväkuntarenkaan kuntien edustajat. He käsittelivät useiden kunnalliselä-
män alueiden asioita, kuten esimerkiksi kaavoitusta, koululaitosta, elinkeinoelämää ja 
ympäristönsuojelua. Yhtenä keskustenluaiheena oli myös vesihuolto. Vesi-ja viemäri- 
asioiden pohtiminen tämänkaltaisessa yhteydessä on osoitus Kangasalan kunnan pyrki-
myksestä hakeutua vuorovaikutukseen maan rajojen ulkopuolelle myös vesihuoltoasi- 
oissa.

Paikalliset olosuhteet määrittelevät usein vesi- ja viemärihuollon ratkaisut. Mielen-
kiintoinen erikoisuus on esimerkiksi Kangasalan pienen grönlantilaisen ystäväkunnan 
Arsukin tapa rakentaa vesijohdot ilmajohtoina (kuva 121). Tämä tehdään maassa, jossa 
pakkasta saattaa olla yli 60 astetta. Johtojen rakentaminen ilmaan on ollut pakko, koska 
rakennukset sijaitsevat kallioniemekkeellä, jossa maa-ainesta ei ole juuri ollenkaan.

Hakeutuminen vuorovaikutukseen ja ennakkoluuloton tutustuminen vesi-ja viemäri-
huollon useanlaisiin teknisiin ratkaisuihin ja hallinnollisiin järjestelyihin tulee olemaan 
yhä enenevässä määrin tulevaisuuden vesihuollon sisältönä. Tietoliikenteen ja sen mah-
dollistaman yhteydenpidon voimakas eteneminen on vauhdittanut ja tulee myös tulevai-
suudessa nopeuttamaan tätä kehitystä.
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Emma Vehviläinen (lukiolainen)

VETTÄ, KIITOS

Trenditietoisimpien mukaan vesi on itse asiassa kaikista coolein juoma. Ainakin päiväl-
lisaikaan; drinksujen suosijoista en ole harvemmin eliittiklubeja kierrelleenä varma. Joka 
tapauksessa, kuppiloissa ja  lunch-baareissa kuuluu ehdottomasti tilata vettä. Ei enää 
lattea ja  moccachinoa, vain vettä. Vesihän on puhdasta ja  raikasta ja terveellistä ja 
piristävää. Ja kaloritonta. Maailman muodikkaat tietävät jo, että syömättä voi olla vaik-
ka viikon. Mutta juotava on joka päivä, nälkäkurj enkin. Siis vettä, kiitos!

Vedenjuontikulttuuriin liittyy huvittavia piirteitä. Oikeat nuppineulat, allyt ja muut, ei-
vät tilaa pelkkää vettä. Hehän tilaavat hampurilaisia ja suklaamuffineja ja  pitsaa, jotta 
seuraavan päivän lehdessä ei komeile jonkun ko. naisen kuva, jossa tämän paidassa on 
vesiläikkä, ja kuvateksti kuuluu: ”Minun äitini opetti vaihtamaan paitaa, kun viikon ruo-
kalista on näkyvillä”. Sitä paitsi, sen mitä ei jaksa syödä, voi aina piilottaa serviettiin. 
Todelliset pullahiiret taas eivät koskaan lähde kahvilaan tyhjällä vatsalla. Kun on kotona 
syönyt muutaman pullan ja paketin keksejä, voi helposti kuppilassa tilata -  Jäävesi, 
kiitos!

Vettä tarvitaan toki muuhunkin kuin nestetasapainon säilyttämiseen. Harva meistä 
kehtaa aamulla näyttää naamansa postilaatikkoa kauempana ennen kuin on tovin hoilo- 
tellut virtaavan veden alla ja jynssännyt hampaitaan kristallinkirkkaiksi. Tukkakin pitää 
kammata taakse ja  tiski-ja pyykkikone laittaa pyörimään ennen lähtöä. Eväsomenakin 
kannattaa pestä, kukaanhan sitä nyt ei jaksa kuoria. Tämä kaikki on selvää siihen asti, 
kunnes viettää viikon mökillä metsän siimeksessä. Kaivo on kuiva eikä kukaan kaiva. 
Siinähän sitä sitten ollaan, silmiä lukuun ottamatta vedettöminä.

Meillä täällä järvien maassa on suhteellisen mukavasti vettä. Sitä makeaa, nimittäin. 
Kaikkien pullat eivät kuitenkaan paistu yhtä hyvin. Monissa maailman kolkissa vesi on 
jo kortilla, kohta ehkä kirjaimellisestikin. Viisaat ja  perehtyneet ennustelevatkin, että 
seuraavat sodat käydään juuri vedestä. Öljy out, vesi in. Joten kaikki te raharakkaat, 
repikää lottokuponkinne ja  myykää osakkeenne. Nyt kannattaa säästää vettä! Kohta 
Suomi porskuttaa maailmankartalla kuin vettä vaan. Niin, kun riittäisi.
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Petri S. Juuti & Tapio S. Katko

FROM WELLS AND SHOULDER YOKES TO 
INTERMUNICIPAL WATER SUPPLY AND 
SANITATION FOR A RIBBON DEVELOPMENT

Water supply and sanitation in Kangasala, 1800-2000

Four out of five of the 23 000 inhabitants of the municipality of Kangasala use its water 
supply and sanitation services daily. Community water supply and sanitation probably 
touches the lives of more municipal residents than any other public service.

The decision by the Kangasala Municipal Council on 31 May 1952, the year Finland 
hosted the Summer Olympics, directing the municipal government to organise the wa-
ter supply and sanitation of the church village is considered to mark the beginning of 
water supply and sewerage there. This book deals with both water supply and sewera-
ge.

The research has relied on archival sources as well as the local newspaper, Kanga-
salan Sanomat, a history of the municipality, village-specific histories, The Kangasala 
Christmas publication, related fictional works as well as interviews of several past and 
present employees of the works. In addition, photographs, drawings, tours of the works’ 
units and other associated destinations were used. The views of youngsters and children 
on water are set forth in writings and drawings.

In Kangasala, water supply and sanitation has been implemented through different 
types of organisations o ver the years. The sector has developed gradually as have the 
organisations responsible for it. Initially there were farm-specific systems, small com- 
panies and cooperatives in several areas. A water and sewerage cooperative came into 
being in the church village; it later became the municipal water and sewage works. 
However, cooperatives operated alongside them and merged or otherwise disappeared 
from the scene as municipal water and sewage works evolved. Gradually intermunici- 
pal cooperation also emerged, at first in water pollution control, and later in water 
supply.

A municipality of water bodies and eskers
The chain of eskers traversing Kangasala winds its way from Kirkkoharju esker via 
Keisarinharju esker to Vehoniemenharju esker, which is a nature preserve. The nature 
of Kangasala includes nearly ali features found in Finland: pleasant expansive fields, 
tall ridges, lakes small and large, waterfowl habitats and forest pools, pine bogs, expan- 
ses of coniferous and deciduous forests. Lakes, especially, are characteristic of the
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local landscape -  a quarter of its area is covered by water (see map on inside front 
cover). The municipality has more than one hundred lakes.

The health spring in use in Kangasala from the 18th century to the mid-19th century 
constitutes an extraordinary phase in the earlier history of water use. The health spring 
combined with the scenery known throughout the country made Kangasala a favourite 
destination among tourists already then.

First attempts at organising water supply and sanitation
The earliest sources of water supply in Kangasala were springs and wells, but surface 
waters also had to be used in times of drought. Then, various types of simple piped 
systems started appearing on manors and larger farms. House owners also started to 
establish small associations in the early 20th century for the purpose of building wells.

The conditions in some parts of Kangasala did not allow building wells. One such 
area was the church village where different types of well associations sprung up, anot- 
her was the Ilkko area further away from the municipal centre where ground water lay 
quite deep. The well-based system remained the primary form of water supply for 
several decades to come, although primitive piped systems also existed. Manors, hospi-
tals, schools and other large consumers of water had their own small works or highly 
productive wells.

The Tulenheimo manor in the church village had its own small-scale piped water 
system already at the turn of the 20th century. It drew water from a deep driven well on 
its own land. The large Lihasula farm in the northern part of the municipality led water 
by gravity via wooden pipes to the cowshed, stable and the main building of the farm 
already in the mid-1890s. As consumption increased, water was drawn from Lake 
Vesijärvi starting in the 1930s. The water was pumped by a wind engine into a 25-cubic 
metre tank on top of a hill.

Kangasala municipality started first to supply water to its own units. Various regula- 
tions had already earlier been enacted to promote fire safety. Fire safety was the first 
concern immediately followed by water supply, sewerage and public hygiene. Wells 
played a central role in school development projects. One task of the Municipal Buil-
ding Board was to oversee that public building projects, including their wells, were 
properly implemented in the early decades of the 20th century. The work was cont- 
racted out and its quality was monitored closely. The quality of the water in wells was 
also tested regularly.

In 1927 the Kirkonkylän Vesijohto Osakeyhtiö (Church Village Water Pipe Co.) was 
established. Later it became known as the Tulenheimo Water Co. in which the munici-
pality was also involved. The waterworks comprised a small pumping station on Lake 
Ukkijärvi, a 2-inch galvanised water pipe, a small water tank and a distribution net- 
work. Initially water was drawn directly from the lake, but later a well was built on the 
bank. Part of the water issued from an esker while the rest was absorbed from the lake 
through bankside gravel strata. The Tulenheimo Works served large water consumers 
and some houses. It played a major role in the development of municipal water supply 
and sanitation, though it did not supply water to the entire church village. The time of 
the modern conveniences of central heating, piped water and inside WCs was still far 
away. Only in 1936 did the first house receive such conveniences.
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Population growth accelerates
The population of Kangasala increased slowly until the 1940s, but in the aftermath of 
WWII over a thousand Karelian immigrants moved there. In 1949 the population ex- 
ceeded 10,000 -  it more than doubled in 50 years. Between 1940 and 1975 the popula-
tion increased 2.5-fold. Accelerating population growth combined with the severe unemp- 
loyment of the 1950s increased pressure to provide water supply and sanitation servi-
ces.

In densely populated communities the lack of sewerage contaminated wells which 
also ran low. The isolated problems which occurred in the early decades of the 20th 
century, which the Board of Health attempted to control and eliminate, had grown into 
a serious problem. As the population continued to grow, it became a major issue of 
municipal administration. The requirements and needs of fire safety also become clear 
from the articles written for Kangasalan Sanomat during that period.

Emergence of a municipal works
In 1952 the municipal council decided that something had to be done about water supp-
ly and sanitation. The Board of Health also started paying attention to the contaminati- 
on of ground waters. The need for sewerage services was apparent since Tulenheimo 
Water Co. did not provide them and it was feared that the source of water supply, Lake 
Ukkijärvi, would be contaminated by the waste carried by surface waters and dischar- 
ged by the sewers of buildings on the shore.

In 1953 a decision was made to establish the Kangasala Water and Sewerage Coope- 
rative or the so-called “smelly cooperative”. The municipality was the majority share- 
holder in this cooperative. The water supply and sanitation plan of the municipality was 
completed the next year. At that time the population stood at 13,000. The first stage of 
the Lake Ukkijärvi groundwater intake plant was completed also in 1954, and work on 
the Kirkkoharju elevated tank was launched. It was decided to sell the Tulenheimo 
Water Co. to the Kangasala Water and Sewerage Cooperative. The distribution net- 
work of the cooperative was preserved and it started drawing water from the well of 
the new cooperative.

In addition to a water pipe, the cooperative started building a primitive mechanical 
wastewater purification plant, a so-called Emscher tank. The constraction of a main 
sewer line was hastened on by the completion of a modem secondary school building 
and the need of sewer connections by a State-sub sidied block of flats, the cooperative 
store and the savings bank. The situation was critical especially as concerns the block 
of flats -  if the wastewaters could not have been led into a sewer they would have 
contaminated the new well. Kangasalan Sanomat considered a sewer system indispen- 
sable. Financing for water supply and sanitation projects was drawn from different 
sources: own funds were complemented by State subsidies and the municipality’s unemp- 
loyment reserves. Loans were also taken from local banks and the Social Insurance 
Institution.

The first stage of the water system was inaugurated in January 1955, at which time 
the Tulenheimo Water Co. was merged with Kangasala Water and Sewerage Coope-
rative. Water was drawn from two wells on the shore of Lake Ukkijärvi. The new
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water pipes were dimensioned according to the fire hydrants so that two parallel hyd- 
rants would provide 15 litres of water per second. The feeder pipes of the former 
Tulenheimo Water Co. to the Kirkkoharju elevated tank had to be replaced with larger 
ones. In order to meet fire safety and other Security requirements, a new 300 cubic 
metre water tank was built atop the esker. It was later expanded to twice its original 
size. The tank produced a pressure corresponding to a 40-80 metres head.

The main construction phase of the actual municipal water supply and sewerage 
works coincided with the major relief work periods in the 1950s and ‘60s. Public works 
eased the severe unemployment in the municipality and provided infrastructure. A stu- 
dy completed in 1957 found that the condition of the municipality’s wells was merely 
satisfactory.

By a decision of the municipal council on 7.3.1959 the main responsibility for water 
supply and sanitation transferred to the municipality, and a municipal water supply and 
sewerage works was established. The works implemented major water supply and 
sewerage projects in the western Vatiala part of the municipality, although the Ilkko 
Water Cooperative having operated there remained active alongside the municipal works 
until 1966. Several people worked for both the municipal and the cooperative organisa-
tion simultaneously. However, the cooperative society was financially unable to deal 
with the tighter wastewater purification requirements or build long transfer Iines. The 
cooperative was finally merged operatively with the municipal water supply and sanita-
tion works in 1974 and administratively two years later.

Environmental catastrophe led to cooperation
In 1959 the municipal council decided that a separate biological wastewater treatment 
plant would not be built at the eastern end of Lake Pitkäjärvi, but that instead the 
sewage of Vatiala, Lentola and Suorama and Pikonkangas would be led via a pumping 
station to a trunk sewer leading to Lake Kirkkojärvi. The aim was to keep Lake Suora- 
manjärvi, Lake Pitkäjärvi and Lake Kaukajärvi clean of sewage as they were the only 
lakes suitable for recreational use in areas of population concentrations. The City of 
Tampere, a neighbouring municipality to the west, also adamantly opposed leading se-
wage into Lake Pitkäjärvi or Lake Kaukajärvi. It was also deemed that Lake Kirkko-
järvi was already so contaminated that it did not have the same recreational value as 
the other lakes. Consequently, it could receive even more sewage.

The municipal council appro ved the leading of sewage to Lake Kirkkojärvi on the 
condition that a mechanical treatment plant be built on the shore immediately. It also 
insisted that a pumping station be built by the plant to carry the treated water into Lake 
Roine. This idea was, however, never realised since the City of Tampere was planning 
to take its raw water from the same lake.

A plan for conducting sewage was also on the agenda of the council meeting on 
7.3.1959. Mr Väinö Pälli, a bank manager, predicted that Lake Kirkkojärvi would be- 
come polluted and was right on the mark, unfortunately. Studies supported his views: 
the first signs of water pollution were apparent already at the end of the 1950s. In the 
early spring of 1961 oxygen depletion was detected in almost every part of the lake. 
Fish-kill occurrences were also noted.

The final decision to build a wastewater treatment plant on Lake Kirkkojärvi was
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made in June 1959. Sewage from the Pikonkangas direction and, somewhat later, also 
from Vatiala was led there. The plant was dimensioned for the sewage of 4,000 people. 
It treated sewage only mechanically; it was then led via the Supanoja ditch into Lake 
Kirkkojärvi. Septage was also transported to the plant. Lake Kirkkojärvi could not take 
the effluent load and was consequently damaged, partially irreversibly. Yet, it must be 
kept in mind that the municipality acted lawfully and that the practice was not exceptio- 
nal in Finland at the time.

Various developments led to ali municipal wastewaters being pumped since 1980 via 
a transfer sewer to the main wastewater treatment plant of the City of Tampere comp-
leted in 1973. It was later expanded into a chemical treatment plant in 1976 and into a 
biological-chemical plant in 1982.

While the decision makers of Kangasala pondered sewerage solutions, those of the 
City of Tampere faced problems related to water supply: Lake Näsijärvi, the old raw 
water basin, had been contaminated especially by forest industry wastewaters which 
necessitated drawing water from some other source. At the end of the 1950s all eyes 
turned to Lake Roine in Kangasala. Its use was first suggested in December 1959. The 
project was given impetus by the water quality survey of Lake Näsijärvi released in 
1962 which showed that the Southern part of the lake was contaminated by sulphite lye. 
Initially, Tampere was unable to draw water from Lake Roine as the city could not buy 
land on the lake.

The municipality of Kangasala offered Tampere the chance to buy an area of land 
for a water intake plant; the deal was made in 1968. Lake Roine, which is part of the 
Längelmävesi watercourse, was selected as the source of water supply since the wa-
ter was of good quality and the satellite city of Hervanta planned for the southeastern 
part of Tampere needed much water. The city’s water intake plant on Lake Roine and 
a water treatment plant on city land in Rusko were completed in 1972.

The launch of the Rusko water treatment plant changed water supply greatly in 
Tampere. As water intake from Lake Näsijärvi was later discontinued, intake of ground 
waters was increased. The first plan for broader intermunicipal cooperation was de-
vised in 1972. The first general plan for water supply to Tampere and Valkeakoski, 
TAVASE, was drafted in 1993. It covered some ten municipalities. The idea of creating 
artificial recharge for the needs of the entire area also emerged.

The construction of K angasalat water supply and sanitation culminated in the early 
1960s and continued until the late 1970s. Sixty percent of the network in use at the 
writing of this account in 2002 was built in 1962-1977. The period of economic growth 
required heavy investment by the municipality in district development which increased 
construction of water supply and sanitation facilities. The year 1971 broke all records in 
the construction of water supply and sanitation -  over nine kilometres of water pipes 
and more than eight kilometres of sewage pipes were built in addition to a water intake 
plant.

A key principle in Kangasala, and more broadly in Finland, has been that municipali- 
ty-owned water and sewage works have bought -  and continue to buy -  contracting, 
design and expert services from the private sector based on competitive bidding. The 
essential factor is that these services are of one-off nature instead of more longer term 
operating contracts.
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Active resident participation and solutions for scattered settlements
Residents’ associations have been active thereby forcing water supply and sanitation 
on politicians’ agendas. At the end of the 1960s and early 1970s sewers were also 
demanded in addition to water pipes. People started opposing the contamination of 
Lake Vesijärvi since wastewaters of the Ruutana residential area about 10 kilometres 
from the centre of the municipality ran into it. The situation was much the same as in 
cities at the beginning of the period of strong growth: human habitation polluted wells 
since appropriate sewerage did not exist, and what little water there was threatened to 
dry up. Although the time and place have changed, we are talking of a similar phase in 
communal development: population density and standard of living increased along with 
consciousness about the State of the environment.

About four-fifths of the population of Kangasala lived in built-up areas at the start of 
the 21st century. A ribbon development formed along the road to Tampere by Kirkko- 
harju esker. Ribbon-like water supply and sewerage trunk Iines were completed to- 
wards the end of the 1970s. A major trunk line was built in 1995 in order to provide a 
connection to the network of the City of Tampere primarily for emergencies. The 
northern sections of Kangasala -  Suinula, Onkijärvi and Haviala -  received trunk Iines 
towards the end of the 1990s. Ecologically sustainable human habitation is promoted by 
the municipality: the residents of the Riku EcoVillage are responsible for their waste 
water treatment on site.

The numerous lakes and long shoreline of the municipality have influenced its settle- 
ment greatly. It is in the best interest of the municipality to see to it that the lakes remain 
in good condition. This in mind, different solutions have been developed for water supp-
ly and sanitation in dispersed settlements including the so-called mobile sewer: an infor-
mation technology-based septic tank emptying system. In an extensive and dispersely 
populated area it is not possible to connect each property to a centralised water supply 
and sewerage system at reasonable cost.

Future challenges
Solving of the major issues concerning water supply and sanitation will require major 
investments including organising the services for sparsely populated areas. Various 
development projects provide a good example. Clean water and wastewater are ne- 
vertheless tied together. Inadequate sewerage may also lead to contamination of clean 
water. Mr. Taisto Lahtinen, an engineer, stated in 2002: “In district development water 
and sewer Iines should always be laid at the same time”. Where it is not possible to 
build sewerage, other alternatives must be provided.

Good results have been achieved in water protection as a whole. Yet, earlier dischar- 
ges of wastewater, e.g. into Lake Kirkkojärvi in Kangasala, or measures such as lowe- 
ring the water level of lakes, unavoidably affect their present and future state. The 
incorporation of water and sewage works also introduces new challenges.

As this book is going into print, an intermunicipal project is under planning to use 
Vehoniemi esker to create artificial recharge to provide ground water for about 300,000 
people. Historically, inadequate purification of wastewaters and their discharge into 
small lakes has been opposed -  even on quite good grounds. Time will teli whether 
sustainable grounds will be found for opposing improved tap water.
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