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Härmälä-seura ry.n puheenjohtajan 
terveisiä

LIITY HÄRMÄLÄ-SEURAN JÄSENEKSI!

Jäsenmaksun hinnat:
Henkilöjäsen 10 €/vuosi
Yhteisöjäsen 30 €/vuosi
Ainaisjäsen  60 €

Tilinumero: FI3721541800003988

Maksun jälkeen ilmoitus osoitteeseen:

webmaster@harmala-seura.net

Ilmoita sähköpostissa nimi, osoite,
puhelinnumero ja sähköpostiosoite.

Härmälä-Seura ry on oma kotiseutuyhdistyksemme, joka 
on jo sääntöjensäkin mukaan alueemme Härmälä-Ranta-
perkiö-Hatanpää alueen yhdistysten yhteistyötä edistävä 
kotiseutuyhdistys. Mukaan kuuluu myös uusi Härmälän-
rannan alue, vaikka sitä ei kaupunginosana virallisesti pi-
detäkään. Tämä on uuden alueen asukkaissa aiheuttanut 
hämmennystä, kun me vanhat härmäläläiset pidämme en-
tisen lentokonetehtaan aluetta luonnollisena osana Här-
mälää. Tervetuloa mukaan alkuasukkaiden yhteisiin rie-
ntoihin, olettehan tekin maantieteellisesti härmäläläisiä. 
 Kuten myös Hatanpään alueen asukkaatkin kuuluvat 
Härmälä-Seuran toiminta-alueen piiriin. Esimerkiksi Här-
mälä-Seuran Komisario Palmu-teatteriin pääsee mukaan 
myös muut, kuin seuran jäsenet. Ei kun ilmoittautumaan 
mukaan, olkaa hyvä. 
 Nyt näyttää siltä, että kesä on vihdoinkin tullut seurak-

semme joten nauttikaamme siitä. Tervapääskyt kirskutte-
levat taivaalla ja kirjosiepot valtaavat pesäpönttöjä tiaisil-
ta. Puut saavat lehtensä ja kohta tulevat myös hyttyset, on 
siis kesä. 
 Hyvät asukkaat, ottakaa osaa alueemme kesätilaisuuk-
siin, järjestipä niitä kuka taho hyvänsä. Yhteisöllisyyttä ei 
ole koskaan liikaa. 
 Härmälä-Seuran rekisteröinnistä on tänä vuonna kulu-
nut 25 vuotta, jota juhlitaan syksyn aikana useammassa-
kin tilaisuudessa. Elo-syyskuun vaihteessa pidetään perin-
teinen Härmälä-Päivä, joka on myös yhdistyksen 25 vuot-
ta ulkoilmajuhla kaikille Etelä-Tampereen alueen asukkail-
le teemalla SUOMI 100 vuotta. Tilaisuudessa on pienois-
näytelmä Härmälän Huvilarannikon syntymisestä ja paljon 
muuta ohjelmaa. Siitä on elokuussa ilmestyvässä syysnu-
merossa tarkemmin. Näytelmässä on vielä muutama roo-

li täyttämättä, jos kiinnostaa lähteä mukaan, niin ilmoit-
tautua voi allekirjoittaneelle, yhteystiedot löytyvät toisaal-
ta tässä lehdessä. 

Terveisin, 
Juhani Skogberg

PS. Härmälä-Seuraan voi liittyä ottamalla yhteyttä yhdis-
tyksen hallituksen jäseniin. Yhteystiedot löytyvät nettisi-
vultamme www.harmala-seura.net.

PPS. Tässä lehdessä pyrimme kertomaan niin historias-
tamme, kuin myös joitakin paikallisia uutisia, kuten tämä-
kin lehden numero osoittaa. Suosikaa ilmoittajiamme, niin 
varmistatte myös seuraavan lehden saamisen.

Puheenjohtajalta

Nurkkakunta-lehti on Härmälä-Seura ry:n 
toimittama kotiseutujulkaisu. Se ilmestyy nel-
jä kertaa vuodessa,maaliskuussa, toukokuus-
sa, elokuussa ja marraskuussa, Härmälän, 
Rantaperkiön, Hatanpään ja Sarankulman 
kaupunginosien alueilla.

Painos 4500 kpl.

HÄRMÄLÄ-SEURAN PUHEENJOHTAJA
Juhani Skogberg

NURKKAKUNTA-LEHDEN PÄÄTOIMITTAJA
Jari-Pekka Heimolinna

TOIMITUSRYHMÄ
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Kyllikki Nikkanen
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WEBMASTER
Veli-Pekka Eloranta

ILMOITUSHINNAT (voimassa toistaiseksi)
1/1-sivu 460 €
1/2-sivu 250 €
1/4-sivu 150 €

1/8-sivu 90 €
Rivi-ilmoitukset (2 palstaa, 3 riviä) 20 €
Takasivu/sisäkansi sopimuksen mukaan

PAINOPAIKKA
Alma Manu, Tampere

JAKELU
Tampereen Ykkösjakelut, Tampere

ILMOITUSMATERIAALIT:
ilmoitukset.nurkkakunta@tpnet.fi
nurkkakuntalehti@gmail.com

ILMOITUSTIEDUSTELUT: 
ilmoitukset.nurkkakunta@tpnet.fi

NETTISIVUT: 
www.harmala-seura.net

Kannen kuva: Risto Ylitie
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Juhani Skogberg

Rahastonhoitaja:
Antti Sato
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Jäsenet:
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Erkki Nikkanen
Ari Wigelius
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Härmälän lapsuusmaisemista Helsin-
gin työelämään ja paluumuuttajaksi ta-
kaisin Härmälään – Härmälänrantaan

Asuin lapsuuteni ja nuoruuteni ajan 
Härmälässä Metsolankadun varrella. 
Kokemuksiani näistä ajoista olen ku-
vaillut muutamissa Nurkkakunta-leh-
dissä (mm. juttuja koululaisten kesä- ja 
hiihtolomista, Härmälän entisistä pal-
veluista sekä muisteluita joulutapah-
tumista).
 Muistan ko. ajat tosi positiivisina 
ja innostavina. Kysyä sopiikin, miksi 
muutimme mieheni kanssa Helsinkiin? 
Valmistuimme Tampereen yliopistos-
ta 1970-luvun alussa ja tällöin sain yl-
lätyksekseni niin hyvän työtarjouksen, 
että siitä olisi ollut vaikea kieltäytyä. 
 Niinpä muutimme Helsinkiin, jos-
sa vierähtikin 37 vuotta. Muistan tuon 
ajan tosi antoisana ja haastavana. Mie-
lenkiintoisen työelämän lisäksi Helsin-
ki erilaisine kulttuuri- ym. tarjontoineen 
täytti kyllä toiveeni, mutta Tampere säi-
lyi aina ajatuksissani ykkösenä. Työka-
verini sanoivatkin minulle usein, että 
en ollut koskaan muuttanutkaan ko-
konaan Helsinkiin. Minulla oli heidän 
mielestään aina toinen jalka Tampereel-
la. Todellisuudessa näin olikin: vietim-
me Rantaperkiön asunnossamme mm. 
kaikki juhlapyhät ja hyvin monet vii-
konloput.
 Kun vuonna 2010 miehenikin elä-
köityi, niin vaihtoehtoja tulevaksi asuin-
paikkakunnaksemme oli tasan yksi – 
Tampere. Kävelimme sattumalta saman 
vuoden toukokuussa Härmälässä ja tu-
limme Valmetinkadun rannan puolei-
seen päähän. Paikalla oli tasan yksi talo 
– Härmälänrannan Satamawouti, jossa 
oli vielä asuntoja myytävänä. Päädyim-
me siis siihen taloon entiselle Härmä-
län huvilarannikolle. Saimme Helsin-
gin Oulunkylässä olevan rivitaloasun-
tomme myytyä muutamassa päivässä 
ja muutimme jo heinäkuussa.
 Taloamme vastapäätä Valmetinka-
dun toisella puolella oli ”lammikko”, 
jossa uiskenteli sorsia ja haahkoja. Nii-

Teksti ja kuva: Kyllikki Nikkanen

Tampere-Helsinki-Tampere

tyllä vieraili kettuja, rusakoita poikasi-
neen sekä fasaaneita. Lammikkoa ja 
niittyä ei enää ole. Paikalle rakennettiin 
maanalainen parkkihalli ja asuintaloja. 
Eläinten reviiri pienenee jatkuvasti, kun 
uusia taloja rakennetaan. Rantakortte-
li on jo lähes valmis. Vanhan puretun 
Lentokonetehtaan maa-alue ikkunoi-
demme edessä on parhaillaan työn al-
la ja odotan malttamattomana sen val-
mistumista.
 Pohdiskelen aika ajoin Helsingissä ja 
Härmälänrannassa asumista. Helsinkiin 
jäivät monet sidosryhmät, monipuoli-
nen kulttuuritarjonta sekä helpot ja no-
peat yhteydet esimerkiksi lentokentäl-
le ja ruotsinlaivoille. Härmälänrantaan 
uutena alueena on mielestäni jo tässä 
vaiheessa muotoutunut omaleimainen, 
positiivinen ja kotoisa henki. Naapurit 
tervehtivät toisiaan, kadulla kulkijat hy-
myilevät toisilleen ja saattavat vaihtaa 
muutaman sanankin.
 Alueellemme on vuonna 2013 pe-
rustettu Härmälänrannan asukasyhdis-
tys, jonka tehtävänä on toimia alueen 
asukkaiden yhteenliittymänä sekä edis-
tää alueen kehittymistä ja yhteistyö-
tä viranomaisten kanssa. Yhdistykses-
sämme on jo yli 220 jäsentä ja me jär-
jestämme alueemme asukkaille moni-
puolista vapaa-ajan toimintaa.
 Härmälänranta asuinalueena on uu-
si – vajaan kymmenen vuoden ikäinen. 
Se on kasvava alue, joka saa lopulli-
sen muotonsa, asukaspohjansa ja pal-
velutarjontansa vasta muutaman vuo-
den kuluttua. Uuden asuinalueen en-
simmäiset elinvuodet ovat kuitenkin 
ratkaisevia alueen imagon ja hengen 
muodostumiselle. Toivon ja myös us-
kon, että alueemme dynaamisuus ja 
omaleimaisuus säilyvät edelleen ja tule-
vatkin asukkaat kokevat Härmälänran-
nan omaksi kotiseudukseen sekä ovat 
valmiita kehittämään sitä ja pitämään 
alueesta hyvää huolta.
 Minä paluumuuttajana olen jo täy-
sin härmälänrantalainen ja tunnen ole-
vani ”kotona”.

Perkiönkadun vanhan kaatopaikan puhdistaminen etenee suunnitelmien mu-
kaisesti. 
 Kaatopaikalta on kuljetettu jo monta kuormaa maata Tarastejärvelle ja myös 
jonkin verran enemmän pilaantunutta maata Poriin puhdistettavaksi. Löytyneet 
liuotintynnyrit on toimitettu Tampereen Jätehuollolle, joka toimittaa ne Ekoke-
mille hävitettäviksi. 
 Kaatopaikan puhdistamisesta syntyvää monttua on ryhdytty eteläreunalta al-
kaen täyttämään tulevaan maanpinnan tasoon. 
 Näillä näkymin työn pitäisi valmistua syksyyn mennessä.

Vielä ei ole näkynyt asukkaiden kertomaa amerikanrautaa, mutta saven ja ryönän 
alta on jo löytynyt Skoda Octavian akselisto sekä yksi sivuovi. Nurkkakunta olisi 
kiinnostunut lähemmin kuulemaan kyseisestä autosta. Joka asiasta jotain tietää, 
ottakoon yhteyttä toimitukseen sähköpostitse nurkkakunta@tpnet.fi, niin kirjoi-
tamme aiheesta lisää seuraavassa numerossamme.

Kaatopaikan puhdistamisessa syntynyt noin 8 metriä syvä monttu on aiheutta-
nut alueen eteläpuolella sijaitsevalla kevyen liikenteen väylällä sortumavaaran, 
minkä vuoksi kyseinen väylä oli täyttötyön ajan turvallisuussyistä kulkukiellossa. 

Kaatopaikan kuulumisia

HÄRMÄLÄ-SEURA 
TIEDOTTAA

HÄRMÄLÄ-SEURA JÄRJESTÄÄ
VALOKUVAKILPAILUN POSTIKORTTISARJAA 
VARTEN.

KUVAT JULKAISTAAN SYKSYLLÄ 
JÄRJESTETTÄVÄSSÄ TILAISUUDESSA.

LÄHETTÄKÄÄ EHDOTUKSENNE SÄHKÖISESTI 
OSOITTEESEEN: nurkkakunta@tpnet.fi

OTA KUVA  

LÄHISEUDUSTASI!

Kuvaaja antaa oikeuden käyttää kuvia Härmälä-seuran julkaisuissa.
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Tietotekniikan 
tulkkausta - 
ihmisenä ihmiselle.

www.tamico.fi

Varaa itsellesi edullinen ilmoitus tältä paikalta. *Vain 20 €/kerta* Varaa paikkasi 
ajoissa! Kahdelle palstalle, kolme riviä! Ilmoitus sähköpostilla, jossa on ”ilmoitus-
teksti”, ilmoittajan nimi, yhteystiedot ja laskutusosoite. Laskutetaan ennen leh-
den ilmestymistä sähköpostilaskulla.

************************************************************************************

Huom! Härmälän tapahtumiin voivat seurat ja yhdistykset laittaa tulevista tapah-
tumistaan ilmoituksen Nurkkakuntaan. Lähetä tapahtumailmoitus sähköpostilla 
osoitteeseen ilmoitukset.nurkkakunta@tpnet.fi

Liity Härmälä-seuran Facebook-ryhmään 
Härmälän historialliset paikat ja tapahtumat

SEURAAVA NURKKAKUNTA- 

LEHTI ILMESTYY ELOKUUSSA!

www.harmala-seura.net

Härmälän tapahtumia

Kesän avaus Härmälänpuistossa 1.6.2017 klo 18.00-20.00
Ohjelmassa arpajaiset, kirpputori (tervetuloa myymään, myyntipaikka on ilmai-
nen), Härmälän koirien mätsäri eli leikkimielinen koiranäyttely. Tuomarina on
ulkomuototuomari Janiki Steinbock. Ilmoittautuminen paikanpäällä hintaan 2
€/koira. Wellingin puutarha myy taimia ja kukkia. Tampereen Puutarhaseura ry
ja Melo Oy esittelevät toimintaansa. Kahvitarjoilu.
TERVETULOA!

Järj. Härmälän Omakotiyhdistys ry
*************************************************************************************

Härmälä-Seuran kevätkävely suoritettiin sateisena iltapäivänä 20.4.
 Matkareitti oli bussilla Härmälän Kirkolta lähtö ja reitti oli Härmälän koulu, 
Perkiönkadun kaatopaikka, Härmälä-Pirkkala maantien kivisilta Pyhäjärven ran-
nassa.
 Pärrinkoskelle saavuimme klo 18.00. Kävely ja Härmälä-Seura ry.n maksama 
kahvitus perillä kesti sateisessa säässä vajaan tunnin verran ja takaisin päin bus-
si lähti samaa reittiä pitkin.
 Tämä retki olisi ollut aika haastava kierros ihan vain jalkaisin suoritettuna jo 
puhtaasti sään puolesta. Bussin käyttämisellä mahdollistettiin myös hieman van-
hempien ja liikuntarajoitteisten mukaan pääsy.

Pärrinkoski kuohui kevätkävelyllä

Parturi Kampaamo

Erja Ahonen 
Puh. 040 524 4035
Minna Riiheläinen

Puh. 046 935 1081
Kuuselan Senioritalo
Nuolialantie 46, 33900 Tampere
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28.4. tohtoriksi väitellyt diplomi-insinööri Niko Ojala.

Kaivosteollisuuden käytännön haastei-
ta voidaan tutkia myös laboratoriossa. 
Härmälän kasvatti Niko Ojala väitte-
li Tampereen teknillisessä yliopistossa 
tohtoriksi 28.4. 

Maanrakennus-, kaivos- ja prosessite-
ollisuuden sovellukset laittavat kiviä ja 
mineraaleja käsittelevien koneiden ku-
lutusosat koville. Ongelmana on ollut, 
ettei todellisuuden kanssa riittävän hy-
vin korreloivia kulumiskokeita ole pys-
tytty tekemään kustannustehokkaasti 
laboratorio-olosuhteissa.
 Materiaalien kuluminen esimerkiksi 
maanrakennuksessa tai kaivoksissa on 
hyvin vaihteleva ja monimutkainen il-
miö. Esimerkiksi kaivurin kauha tai kal-
liopora joutuvat työstämään monia eri-
laisia maakerroksia. Kaivettava maa tai 
porattava kallio eivät myöskään ole ta-
saista massaa, vaan ne koostuvat hyvin 
erilaisista ja erikokoisista osatekijöistä. 
Lisäksi kulutusosien materiaalien pinto-
jen ominaisuudet voivat muuttua käy-
tön aikana merkittävästi. Koneiden ja 
työvälineiden materiaalien kehitystyö 
on näin ollen haastavaa.
 Niko Ojala tutki väitöskirjassaan, mi-
ten kaivosten vaativia olosuhteita voi-
taisiin simuloida laboratoriomittakaa-
vassa materiaalien kehittämiseksi.
 – Pitää uskaltaa ottaa askel puhtaas-
ta tieteestä käytäntöä kohti, Niko Ojala 
pohtii.
 – Monilla vaativan kulumisen aloil-
la kulumiskestävyyden suunnittelu pe-
rustuu vielä nykyäänkin usein koke-
musperäiseen tietoon sekä yrityksen ja 
erehdyksen kautta tehtyihin kokeiluihin 
kenttäolosuhteissa. Tarvitaan tarkem-
paa tietoa, jota voidaan saada labora-
toriomittakaavan kokeilla, Ojala sanoo.

Sovelluslähtöistä kulumistesta-
usta kaivosolosuhteisiin

Niko Ojala tutki ja kehitti väitöskirja-
työssään vaativan kuormituksen kulu-
misolosuhteiden toistamista laborato-
rio-olosuhteissa sekä terästen materiaa-
livastetta kaivosteollisuuden käytännön 
sovelluksissa. Hän kehitti testilaitteen, 
jonka avulla voidaan tuottaa hyvin eri-
tyyppisiä kulumisolosuhteita. Laitteel-
la pystytään testaamaan erilaisia näyt-
teitä sekä vesiseoksessa että kuivassa 
sorassa. Testeissä voidaan käyttää jo-
ko hiekkaa tai maksimissaan 10 milli-
metrin kokoisia kiviä jopa 2000 rpm:n 
kierrosnopeuksilla.
 – Kulumistestaamisessa tärkeintä on 
oikean materiaalivasteen aikaan saami-
nen. Kaivosteollisuuden sovelluksissa 
materiaalit muokkautuvat voimakkaas-
ti, jolloin myös laboratoriotestimenetel-
män täytyy olla sellainen, että materi-
aalit käyttäytyvät niissä käytäntöä vas-
taavasti, Ojala kertoo.

Härmälän oma poika tohtoriksi

 Kaikki aiemmat testimenetelmät ei-
vät esimerkiksi pysty muokkaamaan te-
rästen pintaa niin, että siihen syntyisi 
pysyvän muodonmuutoksen alueita ku-
ten todellisissa olosuhteissa. Tällöin te-
räsmateriaalien luonnollinen sopeutu-
minen siihen kohdistettuun kuormituk-
seen, eli niin sanottu muokkauslujittu-
minen, jää puuttumaan. Tällöin teräk-
sen laboratoriossa mitattu suorituskyky 
ei vastaa todellisia raskaan kulumisen 
sovellusolosuhteita. Vastaavasti materi-
aalien ja niitä kuluttavien partikkelien, 
esimerkiksi kivien, vuorovaikutus on 
materiaali- ja olosuhderiippuvainen.
 – Vain oikeissa, todellisuutta vastaa-
vissa testiolosuhteissa voidaan saavut-
taa tuloksia, joita voidaan käyttää hyö-
dyksi teollisuuden raskaan kulumisen 
sovelluksissa, Ojala painottaa.
 Väitöstyö liittyy FIMECC DEMAPP- 
ja DIMECC BSA -ohjelmiin, joiden ra-
hoittajina ovat olleet Tekes sekä ohjel-
missa mukana olevat yritykset.

Väitöstilaisuus pidet tiin 
28.4.2017

Diplomi-insinööri Niko Ojalan väitös-
kirja Application oriented wear testing 
of wear resistant steels in mining in-
dustry tarkastetiin julkisesti Tampereen 
teknillisessä yliopistossa 28.4.2017. Vas-
taväittäjinä toimivat apulaisprofesso-
ri Pål Drevland Jakobsen (Norwegian 
University of Science and Technology, 
Norja) ja PhD Steven J Shaffer (Bruker 
Corporation, Yhdysvallat). Tilaisuutta 
valvoi professori Veli-Tapani Kuokka-

la TTY:n materiaaliopin laboratoriosta.
 Niko Ojala on kotoisin Tampereen 
Härmälästä ja toimii tutkijana Tampe-
reen teknillisen yliopiston materiaali-
opin laboratoriossa.
 Väitöskirjaan voi tutustua verkos-
sa osoitteessa http://urn.fi/URN:IS-
BN:978-952-15-3941-1

Uudet Tampereen kaupunginvaltuu-
tetut aloittavat tehtävissään kesäkuun 
alussa. Viime vuosina moni kiistanalai-
nen hanke on nytkähtänyt eteenpäin, 
mitkä vaikuttavat meidän kaikkien ar-
keen rakennustyömaiden noustessa 
ympäriinsä. Härmälänranta on Härmä-
län ainoita alueita vanhan kaatopaikan 
ohella, missä näkyy uudistumista
 Puheet Härmälän leirintäalueen siir-
tämisestä Alasjärven alueelle ovat he-
rättäneet ansaittua ärtymystä alueen 
asukkaissa. Voisiko nykyisen leirintä-
alueen kehittämistä jatkaa niin, että ran-
taa pitkin vedettäisiin kevyenliikenteen-
väylä? Samalla ympäri Suomea ja maa-
ilmaa majoittuvat ihmiset saisivat luon-
nollisia kohtaamistilanteita paikallisten 

Elinvoimainen Härmälä katsoo tulevaan
ihmisten kanssa, kun esimerkiksi ran-
nan nuotiopaikalla keskusteltaisiin elä-
mästä. Kaupungin sykkeelle tahdin lyö-
vät ihmiset, eivät rakennukset.
 Tulevassa pormestariohjelmassa 
on kaikella todennäköisyydellä linja-
us raitiolinjan vetämisestä Härmälän 
kautta Pirkkalaan. Tämä osaltaan lisää 
alueen vetovoimaisuutta ja tuo palve-
luita alueelle. Toivon meidän alueen 
asukkaiden ottavan rohkeasti kantaa 
alueen elinvoimaisuuden puolesta, näin 
suojelemme parhaiten Härmälän tule-
vaisuutta kaupunginosien vetovoimai-
suutta vertaillessa.

Ari Wigelius
Tampereen kaupunginvaltuutettu

Teksti: Sanna Kähkönen
Tiedottaja, Tampereen teknillinen yliopisto (TTY)

Lisätiedot: Niko Ojala 
puh. 050 317 4516
etunimi.sukunimi@tut.fi
twitter.com/Ojala_NJT
www.linkedin.com/in/nikoojala/
www.researchgate.net /profile/ 
Niko_Ojala
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Härmälään on rakennettu huikea mää-
rä uudisasuntoja viime vuosien aikana 
ja lähivirkistysalueita on näin jäänyt yk-
sityisasuntojen alle runsaasti. Leirintä-
aluettakin uhkaa nyt Härmälänrannan 
kaltainen tiheä rakentaminen ja oletet-
tavasti vapaan rantakaistan osuus jää 
sangen vaatimattomaksi, muutaman 

Kaupungin päiväkoteihin lukeutuva 
Lepola osoitteessa Nuolialantie 50 on 
Härmälän vanhin säilynyt julkinen ra-
kennus ja samalla lajissaan edustava 
jäänne Rantaperkiö-Härmälän huvi-
la-asutuksesta, jonka kukoistuskaut-
ta kesti 1800-luvun lopulta seuraavan 
vuosisadan alkukymmeniin.
 Kyseisen kiinteistön suunnittelija on 
toistaiseksi tuntematon. Eräänä mah-
dollisuutena voidaan pitää Frans Lud-
vig Caloniusta, Tampereen ensimmäis-
tä kaupunginarkkitehtia, joka hoiti vir-
kaa vuodesta 1876 vuoteen 1891. Tie-
detään, että tämä toimekas mies ra-
kennutti Helsinkiin Meilahden ran-
taan 1873 Bjälbo-nimisen huvilan, jo-
ka tänään tunnetaan pääministerin vir-
ka-asuntona. Kesärannasta ja Lepolas-
ta löytyy hämmästyttävän paljon yh-
teisiä piirteitä, ja eräät muutkin seikat 
puhuisivat Caloniuksen puolesta. Ky-
symys arkkitehdistä jää kuitenkin jat-
kotutkimusten varaan, mikäli asia on 
yleensä selvitettävissä.
 Muistitiedon mukaan Lepola siirret-
tiin nykysijoilleen Hatanpäänniemel-
tä pankinjohtaja Nils Idmanin asunto-
palatsin tieltä. Hatanpäällä yhä komei-
levan uusgoottilaisen "Idmanin huvi-

lan" valmistumisvuosi oli 1898. Tuo-
hon ajankohtaan olisi siis sijoitettavis-
sa myös Lepolan synty. Rakentamista 
koskevaa faktatietoa löytyy kaupun-
ginarkistossa säilytettävistä Dunder-
bergin konepajan kopiokirjoista, jot-
ka koskevat liikekirjeenvaihtoa vuosil-
ta 1902_03. Meitä kiinnostava kirjeko-
pio kuuluu kokonaisuudessaan seuraa-
vasti:
 "Marras 27 v. 1902 K. Herra Senaat-
tori O. Bergbom, Helsingissä Täten saan 
lähettää laskun huvilassa suoritetus-
ta kattamistyöstä ja pyydän sen raha-
määrän Sm 1,012,43 hyväkseni merkit-
semään. Sulkeutuen edelleenkin Her-
ra Senaattorin suosiolliseen huomioon, 
piirrän Kunnioituksella K. F. Dunder-
berg
Dokumentti todistaa rakennuksen saa-
neen peltikaton tai osan siitä kesällä 
1902. Kuitenkin muistitiedon mukaan 
paikka heräsi eloon jo edellisen vuosi-
sadan puolella.
 Huvilan rakennuttaja, kirjeessä mai-
nittu Ossian Bergbom oli valtakunnal-
linen vaikuttajahahmo, joka tultuaan 
1903 aateloiduksi muutti nimensä Vuo-
renheimoksi. Hän oli koulutukseltaan 
insinööri ja kohosi urallaan Tie- ja vesi-

rakennusten ylihallituksen ylijohtajaksi 
sekä senaatin kulkulaitostoimituskun-
nan päälliköksi vastaten kaiketi nyky-
määrein liikenne- ja viestintäministe-
riä. Arvovallasta osoituksena on tarina, 
jonka mukaan senaattorin saapuessa 
Helsingin-juna pysähtyi aina Rantaper-
kiössä ns. Alanderin ylikäytävällä, mis-
sä Lepolan kuski parihevosten vetämi-
ne komeine "droskineen" oli odotta-
massa tulijaa. Mahtiherra kuului Hatan-
pään kartanon perikunnan jäseniin yh-
dessä vaimonsa Agnes Augustan (o.s. 
Idman ) kanssa. Vuonna 1903 agrono-
mi Fredrik Idman lunasti itselleen ko-
ko Hatanpään kartanon kaikkine sivu-
tiloineen lukuun ottamatta Lepolan 15 
hehtaarin lohkotilaa, jonka senaatto-
ri puolisoineen sai siis perinnönjaossa 
haltuunsa. Tampereen suomenmielis-
ten äänillä Venäjän-suhteissa myönty-
väisyyslinjaa edustanut Vuorenheimo 
nousi myös valtiopäivämieheksi ja jo-
pa itsensä keisarin nimittämäksi maa-
marsalkaksi. Jo Vuorenheimon isä Jo-
han Erik Bergbom oli toiminut senaat-
torina, sisar Emilia ja veli Kaarlo puoles-
taan pääsivät historiaan suomalaisen 
teatterin perustajina. Lepolassa näh-
tiinkin usein vieraina maamme politii-

kan ja kulttuurielämän silmäätekeviä, 
sädehtivimpänä tähtenä Ida Aalberg.
 Huvilamiljöötä täydensivät omina 
elementteinään talli ja navetta, vaunu-
liiteri, palvelusväelle tarkoitettu alata-
lo, sauna sekä pitkä laivalaituri uima-
huoneineen, kaikki hävinneet. Puisto 
on vielä jäljellä vaikkakin leirintäalu-
eena ankarassa kulutuksessa, vaisu-
na varjona loistonsa päivistä. Päävas-
tuun puiston istutuksesta huvilan isän-
tä uskoi monitaitoiselle kuskilleen Iivar 
Laaksolle, jota haastattelin 1960-luvun 
alussa. Tuolloin vielä virkeä vanhus ker-
toi alueen kunnostuksen alkaneen syk-
syllä 1906, jolloin entisille viljelysmail-
le, "plaaneille", ja osin luonnonmetsään 
istutettiin 6000 kappaletta amerikka-
laista kuusta polvenkorkuisina taimi-
na, sen lisäksi useita satoja lehtikuu-
sia, tammia, lehmuksia ja sembramän-
tyjä. Hatanpäänlahden vaiheilta kiskot-
tiin rantavyöhykkeelle tavallisia kuusia 
juurineen neljänkin metrin mittaisina. 
Muun muassa 200 omena- ja kirsikka-
puuta sekä 500 marjapensasta käsittä-
nyt puutarha olisi oma lukunsa.

Lähde: www.harmala-seura.net/artik-
kelit/showarticle.php?id=19

Uutta ja vanhaa rinnakkain

kymmenen metrin puistokaistaleeksi 
ja rantakujanteeksi. 
 Härmälä-Seura ry ja Härmälän 
Omakotiyhdistys ry seuraavat tiiviisti 
kaavoitusta ja pyrkivät vaikuttamaan 
rannan virkistyskäytön mahdollisimman 
laaja-alaiseksi jättämiseen. 
 Kannessa kuvattu Lepolan huvila tu-

Teksti: J Skogberg
Kuva: Risto Ylitie

Kansikuva

lee myyntiin vuoden 2018 aikana, kun 
siinä oleva päiväkotitoiminta loppuu. 
 Lepolan huvila ja osa sen tontista 
on vielä ilmakuvasta havaittavissa avoi-
mena rakentamattomana tilana. Tiettä-
västi myytävän Lepolan tontti ei ulotu 
tulevaisuudessa Pyhäjärven rantaa as-
ti, vaan huvilan ja rannan väliin saate-

taan myös rakentaa, mikä olisi miljöön 
kannalta surkea asia. 
 Lepolan tonttiin kuulunut Härmä-
län leirintäalue on myös kaavoitusoh-
jelmassa, joten härmäläläisten virkis-
tysalueita ollaan jälleen kerran nipistä-
mässä kerrostalojen alle.
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Lahdesjärven 
K-Raudasta terve!

Osta 40 eurolla kesäkukkia, saat 
kesäkukkamullan 30l kaupan päälle!

KAASUA, KOMISARIO PALMU!
Olemme varanneet Komediateatterin Komisario Palmu!-näytökseen 30 lippua 
torstaina 13.7.2017 klo 18.00. Lipun alennettu hinta on 27 euroa (norm. 35 euroa).
 Mika Waltarin mestarilliseen salapoliisiromaaniin perustuva dekkarikomedia 
nähdään maailman kantaesityksenä ensimmäisen kerran kesäteatterin lavalla.
 Rakastetut poliisihahmot yrittävät ratkaista kaasumyrkytykseen kuolleen, rik-
kaan leskirouvan tapauksen. Pystytkö sinä ratkaisemaan arvoituksen?
 Pääroolin näyttelee Esko Roine.
 Tule katsomaan esitys, nauti tutusta seurasta ja viihdy kesäteatterin leppoi-
sasta tunnelmasta. Ota naapurisi, tuttusi tai ystäväsi mukaan.
 Liput on lunastettava kuukautta ennen esitystä.
 Yhteydenotot ja sitovat ilmoitukset Erkki Nikkaselle, puh. 050 368 6969 vii-
meistään 5.6.2017 mennessä. Siihen mennessä tulee myös maksaa lipun hinta 
27 euroa/henkilö yhdistyksen tilille, tilinumero FI37 2154 1800 0039 88.

Vähäjärven ihmeellinen luonto
Härmälän Vähäjärvellä (eli Paskalammella) 
on vuosikymmenten ajan pesinyt naurulok-
kiyhdyskunta. Muutamia vuosia sitten lam-
mella rantautui laulujoutsenpariskunta, jo-
ka onnistui viime kesänä pesimään ja tuot-
tamaan poikasiakin. Poikasensa ne veivät 
niiden kuoriuduttua kasvamaan Pyhäjärven 
väljemmille vesille.
 Tänä keväänä näytti jo siltä, että laulu-
joutsenet tekevät taas pesän Vähäjärvelle 
ja ne saivatkin pesäkekonsa lähes valmiiksi. 
Pahaksi onneksi tällöin järvelle tuli joutsen-
lajeista agressiivisempi kyhmyjoutsen, joka 
karkotti pesän lähes valmiiksi saaneen lau-
lujoutsenpariskunnan pois koko lammelta. 
Aika nopeasti tämän jälkeen Vähäjärvelle 
palasi naurulokit, joista yksi pari pesii lau-
lujoutsenten viimevuotisella pesäkummul-
la ja toinen tämän kevään pesässä. 
 Näin ihmeellistä on härmäläläinen luonto. 

Laulujoutsenilta ”vapaaksi” jääneet pe-
säkummut ovat nyt naurulokkien valtaa-
mina pesäpaikkoina.

Laulujoutsenta suurempi ja agressiivi-
sempi kyhmyjoutsen karkotti pesivän 
parin pois Vähäjärveltä.

Laulujoutsenpariskunta heti niiden pa-
lattua muuttomatkaltaan Vähäjärvelle.


