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Mitä tarkoittaa kotiseutu?

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.

Harva on miettinyt tarkemmin, mitä tämä sana  
”kotiseutu” oikeasti itselle merkitsee.
 Itselle kotiseutu on Härmälänojasta Hatanpäälle 
ulottuva alue rajautuen Pyhäjärveen, Rautatiehen ja 
Härmälänojaan. Olen syntyisin härmäläläinen, jo-
ten itse ei tarvitse pohtia sitä, onko oma kotiseutuni 
asuinpaikkani vai synnyinpakkani mukaan määritel-
ty.
 Kädessäsi on eteläisen Tampereen kotiseutujulkai-
su joka jaetaan oman kotiseutuni alueelle joka kotiin. 
Nurkkakunta on siis meidän ”oman” asuinalueemme 
oma kotiseutujulkaisu.
 Tämä tarkoittaa myös sitä, että jokainen tälle 
alueelle muuttavankin asuinalue voi muuttua myös 
muuttajan omaksi kotiseuduksi. Kotiseutu on enem-
män tunnetta, kuin fyysinen karttaan merkitty alue. 

Tämän vuoksi alueellamme on pyritty hyvällä me-
nestyksellä lisäämään yhteisöllisyyttä ja kotiseutu-
henkeä.
 Niinpä uskaltaudunkin kutsumaan Sinut ja koko 
perheesi mukaan alueemme yhteiseen kesäjuhlaan, 
Etelä-Tampereen kyläjuhlaan, josta enemmän leh-
temme takasivulla. Juhlassa on mukana myös naa-
pureittemme edustajia, mikä laajentaa yhteisöllisyyt-
tä myös naapureidemme kanssa.
 Lähtekäämme rohkeasti mukaan Hatanpään Ar-
boretumin vieressä sijaitsevaan Pajaniemeeen viettä-
mään yhteistä ohjelmallista iltaamme. Tilaisuutta en-
nen ei tarvitse edes syödä kotona, sillä juhlassa on 
saatavilla jos jonkin sortin syötävää vatsan täydeltä. 
Tilaisuudessa on myös ilmaiset arpajaiset, jossa jo-
kaisella arvalla voittaa jotakin.

 Tule ja kerro meille, miten itse näet oman kotiseu-
tusi tulevaisuuden.
 Paikan päällä näet kuvaelman, missä kerrotaan, 
kuinka Härmälän huvilarannikko sai aikoinaan huvi-
la-asukkaansa.

Tervetuloa kaikki, koko perheen voimalla. Tilaisuu-
teen on vapaa pääsy.

Terveisin Juhani Skogberg

ps. 1.9. klo 17.30 alkavan tilaisuuden juontaa kiek-
kolegenda Koikkarista, numero 42, Raipe Helminen.

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
Juhani Skogberg JoS
Kyllikki Nikkanen

ULKOASU
Jari-Pekka Heimolinna

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: Juhani Skogberg

HÄRMÄLÄ-SEURA ry.

Puheenjohtaja 
Juhani Skogberg

Rahastonhoitaja:
Antti Sato

JOHTOKUNTA 2017 

Jäsenet:
Aarno Ivendorf
Erkki Nikkanen
Ari Wigelius
Jari-Pekka Heimolinna
Niilo Paldanius

Veli-Pekka Eloranta
Kyllikki Nikkanen

Varajäsenet:
Antti Sato
Tuula Harkonmaa

Toiminnantarkastaja:
Merja Sandholm, 
varalla Tuija Sandholm
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arkisin 9–21
lauantaina 9–18
sunnuntaina 12–18

K-citymarket Pirkkala      Avoinna:
Palmrothintie 2
33950 Pirkkala
P. 020 740 6600PIRKKALA

9–21
9–21

11–20
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Teksti ja kuva: JoS

Härmälän kaatopaikan siivoustyöt ovat loppusuoralla. Jäljellä on enää vanhan kaatopaikan poikki 
rakennetun viemärilinjan siirron ja käytöstä poistamisen viimeistelytyöt.

Härmälän kaatopaikan puhdistustyöt 
ovat nyt loppusuoralla
Perkiönkadun kaatopaikalta on 
maa-aineksia poistettu ja kul-
jetettu pois noin 70 000 m³.
 Kaivetut pilaantuneet 
maa-ainekset ja jätteet on kul-
jetettu pääosin Pirkanmaan Jä-
tehuollon Tarastenjärven jät-
teenkäsittelykeskukseen.
 Voimakkaimmin pilaantu-

neet maa-ainekset on toimi-
tettu Fortumin vaarallisen jät-
teen kaatopaikalle Poriin ja pi-
laantumattomat kaivuumassat 
Tampereen kaupungin Mylly-
puron ja Ruskon maankaato-
paikoille.
 Alueelta pois kaivettujen 
maamassojen tilalle on ajettu 

Suunnittelija Pvm. 6.6.2016, tark. 19.9.2016, 28.11.2016
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Liittyy asemakaavakarttaan nro 8426

KAUPUNKIYMPÄRISTÖ
MAANKÄYTÖN SUUNNITTELU

moreenia 15 000 m³.
 Työ on kestänyt tässä vai-
heessa 6 kuukautta ja kestää 
vielä noin 1 kuukauden ajan.
 Tämän lisäksi alueelle on 
rakennettu uusia hulevesi- ja 
jätevesiviemäreitä noin 250 
metriä.

FAKTA
Yleiskuvaus ja historia (asemakaavaselostuksesta)
 ”Hatanpään kartanon vanhasta peltoviljelysaluees-
ta muodostettiin Härmälän kaupunginosa 1920-luvun 
puolivälissä. Härmälän omakotialue rakentui pääasiassa 
1930-luvulla.
 Ilmakuva alueesta vuodelta 1946. Kaavoitettava alue 
merkitty karttaan punaisella. Kaavoitettava alue oli vie-
lä 1940-luvulla pääosin peltoa ja suoaluetta. Perkiönka-
dun linjaus johti nykyisen VTS:n tontin läpi suoraan lento-
kentälle. Korttelin 792 alueella toimi kaatopaikka ainakin 
1950-luvun lopulta 1960-luvun alkuun saakka. Virallises-
ti kaatopaikka on suljettu vuonna 1961. Kaatopaikan sul-
kemisen jälkeen alue toimi maankaatopaikkana 1970-lu-
vulle asti.
 Alue kaavoitettiin asuinkäyttöön 1970–80 -lukujen tait-
teessa. Entisen kaatopaikan alueelle rakennettiin rivitalo-
ja ja viereiseen kortteliin (nykyinen VTS) rakennettiin ker-
rostaloja.
 Härmälän entisen kaatopaikan aluetta ja sen ympäris-
töä on tutkittu vuodesta 2012 alkaen laajasti. Tutkimukset 
aloitettiin Härmälän saunan laajennuksen kaavoitustyön 
yhteydessä, jonka jälkeen tutkimuksia jatkettiin asuintont-
tien alueella. Korttelin 792 alueella todettiin tutkimuksis-
sa olevan entinen kaatopaikka. Kaupunki hankki rivitalo-
yhtiöt omistukseensa ja purki rakennukset. Alue puhdis-
tetaan siten, ettei alueelle jää maankäyttörajoitteita.”
 Alueelle on nyt vahvistettu uudisrakentamisen mah-
dollistama asemakaava. 
www.tampere.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/Kaupunginval-
tuusto/Kokous_2022017/Asemakaava_nro_8426_Harma-
la_Perkionkatu_(12160)
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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 JOULUKUUSSA!

www.harmala-seura.net

Parturi Kampaamo

Erja Ahonen 
Puh. 040 524 4035
Minna Riiheläinen

Puh. 046 935 1081
Kuuselan Senioritalo
Nuolialantie 46, 33900 Tampere

Tervetuloa 
Tampereen Messu- ja Urheilukeskukseen

Syyskuu

13.–14.9.

Elintarviketeollisuus
elintarviketeollisuus.fi 

26.–28.9.

Alihankinta
alihankinta.fi  

Lokakuu

12.–14.10.

KoneAgria
koneagria.fi  

Marraskuu

9.–11.11.

Apuväline
apuvaline.info 

17.–19.11.

Suomen 
Kädentaidot
kadentaidot.fi   

Joulukuu

2.–3.12.

Mega Outlet
tampereoutlet.fi 

2.–3.12.

Lentopallon Pirkka 
-turnaus 
kalevanlentopallo.fi  

27.–30.12.

Jalkapallon 
välipäiväturnaus
tpv.fi 

Syksyn tapahtumat 2017

Tampereen Messu- ja Urheilukeskus
Ilmailunkatu 20, 33900 Tampere
p. 0207 701 222
www.tesc.fi 

Partolan
Sauna Klubi

Puh. 050 2301
www.partolakeskus.fi

Värimuunnokset sorsilla 
ovat yleistyneet

Kaupunkiluonnon ihmeitä!

Hatanpään alueella ja Vihilahden suul-
la on jo vuosia asustellut kuvan mukai-
sia heinäsorsia.
 Tämän kaltaiset värimuunnokset 
karsiutuvat normaalisti luonnossa pois, 
sillä massasta poikkeavan väriset linnut 
joutuvat helposti petojen ravinnoksi.
 Kaupunkioloissa tämänkaltaiset lin-
nut voivat lisääntyä ja periyttää väri-
muunnosta jälkeläisilleen, kuten tässä-
kin tapauksessa on käynyt. Alueella nä-
kee useita väriltään poikkeavia heinä-

sorsia, joille ominaista on kapean val-
koisen kaularenkaan muutokset lintu-
jen höyhenpeitteessä. Varsinaista syy-
tä tähän värin muuntumiseen ei tiede-
tä, mutta yksipuolista ruokaa ja kau-
punkiympäristöön päässeitä perimään 
vaikuttavia aineita pidetään yhtenä syy-
nä värimuunnosten syntyyn. 
 Nämä Rantaperkiön/Hatanpään vä-
rimuuntuneet sorsat osoittavat sen, että 
värimuunnos voi olla myös perinnöllis-
tä ja siirtyä lintujen jälkeläisiinkin.
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Teksti ja kuvat: JoS

Härmälässä Vähäjärvenpuis-
tossa vieraslaji jättipalsami 
on levinnyt luvattoman laajal-
le alueelle. Alueella onkin nyt 
pidetty viikon ajan vieraslajin 
poistamistalkoita.
 Jättipalsamit on syytä kerä-
tä jätesäkkeihin, joiden suut si-
dotaan kiinni jotta siemenet ei-
vät poksahtelisi pitkin kävely-
tien vartta säkkejä siirreltäessä. 
 Säkit kerättiin Vähäjärven 
kävelytielle saunan risteyk-
seen, koirapuiston itäpuolel-
le tie-esteen ja puusillan vä-
liin sekä Vähäjärven itäpääs-
sä 4:n kävelytien risteykseen. 
Kaupunki kuljetti säkit näistä 
paikoista Tarastejärvelle hävi-
tettäviksi. 
 Jättibalsamin torjuntatalkoi-
ta jatketaan myös tulevina vuo-
sina, jotta tämä sitkeä ja no-
peasti leviävä vieraslaji saa-
daan alueelta taltutettua. 

Urakka on suuri pienelle ihmiselle.

FAKTA
Jättipalsami (Impatiens glandulifera) saapui Suomeen 
1800-luvun lopulla. Vuosien varrella jättipalsamia on tuo-
tu puutarhakasviksi monesta eri maasta ja nykyään sitä 
tapaa laajalti myös luonnossa. Jättipalsamikasvustot on 
luonnonsuojelulain mukaan hävitettävä, sillä laki kieltää 
vierasperäisten lajien levittämisen luontoon. 
 Jättipalsami on kotoisin Himalajan vuoristoalueilta In-
tiasta, jossa sitä tavataan 1 800 metrin korkeudelta aina 
puurajalle noin 4 000 metriin saakka. Suomessa jättipal-
sami kasvaa usein asutuksen läheisyydessä, koska se on 
yleensä alun perin tuotu koristeeksi ja mehiläiskasviksi  
puutarhoihin. Se on levinnyt ihmisten avustuksella eri-
puolille maata jo perä-Pohjolaa myöten. Pihoilta se kul-
keutuu edelleen sopiviin kasvupaikkoihin, mm. tunkioil-
le, rannoille, ruovikoihin ja pellonlaiteille. Se leviää erityi-
sen helposti joki- ja puronvarsia myöten. 
 Laji uudistuu vain siementen avulla. Jättipalsami tuot-
taa runsaasti siemeniä. Yksi yksilö voi muodostaa jopa 
4000 siementä. Siemenet sinkoutuvat ympäristöön jopa 
seitsemän metrin päähän, kun kasvin kodat ovat kypsät. 
Siemenet eivät kellu vedessä vaan ne uppoavat pohjaan.
 Siemenet leviävät uusille kasvupaikoille ihmisten, kas-
vinosien siirron tai eläinten välityksellä. Monet kasvustot 
ovat saaneet alkunsa kun puutarhajätteitä on kuljetettu 
luontoon tonttien ulkopuolelle. 
 Jättipalsamilla ei ole Suomessa luontaisia vihollisia, jot-
ka rajoittaisivat sen leviämistä luontoon.

Mehevä, lähes haaraton varsi on pehmeän vihreä, osin punaisen sävytteinen. Alemmat lehdet ovat 
vastakkain, ylemmät tavallisesti kolmittain. Lehdet kasvavat 5–25 senttimetrisiksi ja ovat suikeita, 
paksuja sekä tiheä- ja suippuhampaisia. Lehtipuoliskossa on 30–45 hammasta. Kukinto on 5–12 
kukkainen terttu. Isokokoiset kukat ovat huppumaisia ja kannuksellisia, eri asteisesti punaisia, jos-
kus myös valkoisia. Jättipalsami kukkii Suomessa heinä-syyskuussa.

Jättipalsameille 
kyytiä!

 Jättibalsami on levinnyt 
Vähäjärvenpuistoon välinpitä-
mättömien ja laiskojen ihmis-
ten vietyä omia puutarhajät-
teitään kaupungin luonnonti-
laiseen puistoon. 
 Puisto ei ole mikään puu-
tarhajätteiden kaatopaikka, sa-
noo kaupungin puistoista vas-
taava hortonomi. Puutarhajät-
teet tulisi joko kompostoida 
omassa kompostissa, tai toi-
mittaa asianmukaisesti pakat-
tuna Pirkanmaan jätehuollon 
jäteasemille. 
 Suomessa jättipalsamista on 
vielä mahdollista päästä eroon, 
mutta torjunta on aloitettava 
viipymättä. Paras keino on le-
viämisen estäminen. Leviämis-
tä voi parhaiten rajoittaa kit-
kemällä tai niittämällä kasvit 
ja polttamalla kukinnot ennen 
siementen varisemista.

Härmälän asukkaat talkoilivat vieraslajia vastaan
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Partola-Keskus on saanut uu-
den yrityksen, Studio Partolan.
 Studio Partola sijaitsee Par-
tola-Keskuksessa, joka on yri-
tystalo Pirkanmaalla, Pirkka-
lan kunnassa, aivan Tampereen 
kaupungin länsirajan tuntumas-
sa. Partola-Keskukseen on hy-
vät liikenneyhteydet ja pihassa 
runsaasti paikoitustilaa.
 Studio Partola koostuu kah-
desta salista, toinen on noin 
140 neliötä ja toinen 80 neliö-

Partola-Keskukseen uusi yritys

Talvitien uusi koulu ja päiväko-
ti valmistui tänä syksynä ja nyt 
tilat on otettu käyttöön.
 Tiloissa toimii:
 - Varhaiskasvatus eli päivä-
koti 2 kotialuetta, yhdellä koti-
alueella 6 aikuista ja 7 yli kol-
mevuotiasta ja 4 alle 3 vuoti-
asta lasta.
 - Päiväkodissa noudatetaan 
uutta kotialuemallia.

tä sekä kahdesta pienestä sau-
nasta pukuhuoneineen. Parto-
la-Keskuksesta löytyy vuok-
rattavaksi myös erillinen sau-
naosasto neuvotteluhuonei-
neen. Ulkotiloissa järjestetään 
kesäaikaan tapahtumia ja tore-
ja.
 Tiloja vuokrataan yrityksille, 
yrittäjille, yhdistyksille, seuroil-
le, puolueille ja yksityisille ih-
misille erilaisten tilaisuuksien 
järjestämistä varten. Vuokra-

usajat ovat 2h–2vkoa. Vuok-
raushinnat ovat kohtuulliset ja 
tila taipuu monipuolisesti use-
anlaisiin erilaisiin haasteisiin. 
Tilat on mahdollista vuokrata 
myös valmiiden palvelupaket-
tien kanssa. 
 Kysy lisätietoja ja vapaita 
aikoja sähköpostitse studio@
partola-keskus.fi tai puhelimit-
se 040 508 6984.
 Kotisivut venuu.fi/tilat / 
studio-partola

TALVITIEN PÄIVÄKOTI JA KOULU
Talvitie 24, 33900 Tampere
www.tampere.fi/talvitienpaivakoti
Puhelin johtaja 040 583 9954
Puhelin varajohtaja 040 180 1401

Talvitien päiväkoti ja koulu aloitti toimintansa elokuussa 
2017. Talossa tarjotaan varhaiskasvatusta ja esiopetusta se-
kä koulua 1.-luokkalaisille. Lukuvuonna 2018–19 koulua on 
myös 2.-luokkalaisille.
Päiväkodin johtaja: Päivi Rautiola, varajohtaja: Sari Lahti-
nen, koulun rehtori: Satuleena Kojola.

Talvitien uusi koulu ja päiväkoti 
valmistui

 - Tiloissa toimii 3 esiope-
tusryhmää ja 2 Härmälän kou-
lun ensimmäistä luokkaa. En-
si vuonna mukaan tulevat ala-
koulun kakkosluokat.
 Ryhmät on nimetty Härmä-
län perinteen mukaisesti. Esi-
opetusryhmät ovat Pilotit, Len-
täjät ja Purserit.
 Yläkerran yli kolmevuotiai-
den ryhmä on Puhurit ja ala-

kerran kotialue on Viimat. Ala-
kerran integroidun pienryhmän 
nimi on Kopterit.
 Viimat kotialue jakautuu 
alaryhmiin Lennokit ja Liidokit.
 Alakerran Puhurit kotiryhmä 
jakaantuu Leijat ja Viirit nimi-
siin ryhmiin.

J Skogberg

PUUTARHAJÄTTEET
Puutarhajätteet (puiden lehdet, haravointijäte, ruohon 
leikkuujäte, risut) kannattaa käsitellä omalla kiinteistöllä 
– kompostoida tai hakettaa. Puutarhajätteitä vastaanote-
taan myös jätteenkäsittelykeskuksissa, Tampereen Taras-
tenjärvellä ja Nokian Koukkujärvellä.
 Peräkärrykuorma puutarhajätettä otetaan Koukkujärvel-
lä ja Tarastenjärvellä maksutta vastaan. Kuormassa ei saa 
olla mitään maatumatonta (esim. jätesäkit). Jäteasemilla ei 
ole omaa lavaa puutarhajätteille, vaan ne otetaan vastaan 
sekajätteen hinnalla.

Jättibalsamikasvusto on levinnyt erittäin laajalti. Härmälästä löy-
tyy vapaaehtoisia korjuutalkoisiin.



Etelä-Tampereen perinteiset koko 
perheen kyläjuhlat 

1.9.2017 17.20 – 20.00 
Hatanpään Arboretumin Pajaniemessä 

Vapaa pääsy

SUOMI 100 

Härmälä-Seura 
25 v. 

Mukana menossa: Härmälä-Seuran  historiatoimikunta, Härmälän Omakotiyhdistys, Härmälän Lions 

Club, Härmälän Martat, Tampereen eteläinen seurakunta, Kuuselan lähitori, Tampereen kaupunki, Etelä-

Alvari / etelän alueverkosto, Likioma II-projekti, Pirkkalan Reserviläiset, ym. paikallisia toimijoita. 

Ohjelmassa mm. - Ilmaiset arpajaiset. – Tule syömään, hernekeittoa, makkaraa, lettuja, kahvia ym. 

- Hatanpään Ruusu-Kahvila on avoinna koko juhlan ajan.  - Pienoisnäytelmä; ”Kuinka Härmälän huvilat 

saivat alkunsa?” - Tampereen VPK.n orkesteri soittaa torvimusiikkia.- Miiru Millisentti & Komppikoirat 

 - Skiffel/kansanmusiikkiyhtye Vispilä. – Three Decades 

Tilaisuuden juontaa Koikkarin jääkiekkolegenda 

Raipe Helminen! 


