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Puheenjohtajalta

Hyvä lukijamme
Kädessäsi on alueesi oman kotiseutuyhdistyksen
Härmälä-Seura ry.n kotiseutulehti. Härmälä-Seura on alueellamme toimiva Suomen Kotiseutuliiton jäsenyhdistys.
Emme ole hallinnollisesti vielä kovinkaan vanha
kotiseutuna, sillä Härmälä kuului vielä vajaa sata
vuotta sitten Pirkkalan kuntaan ja Rantaperkiö Messukylän kuntaan. Alue oli toki jo tuolloin Tampereen kaupungin omistuksessa, kun kaupunki hankki Hatanpään kartanon alueet itselleen.
Härmälä-Seura kerää ja tallentaa alueemme
historiaa monella eri tavalla. Yksi keinoista on
oma FB-ryhmämme www.facebook.com/groups/
Harmalan.historia/.
Suomen kotiseutuliitto kysyi järjestämässään seminaarissaan seuraavia kysymyksiä: ”Kenellä on oikeus kotiseutuun? Miten ja missä asukkaat, yhdistykset ja kulttuurit kohtaavat? Yhä globaalimmassa
maailmassa niin maahanmuutto kuin maassamuuttokin ovat lisääntyneet. Yhä useammalla on useita
asuinpaikkoja ja sitä myötä monia kotiseutuja. Jo-

kaisella on oltava oikeus tulla hyväksytyksi sillä seudulla, jolla asuu ja tuntea olonsa turvalliseksi. Uusilla ja vanhoilla asukkailla, tulivat he mistä päin maailmaa tahansa, on yksi yhdistävä asia: nykyinen kotiseutu. Kotiseututyö kiinnittää tuohon seutuun ja
opettaa arvostamaan aluetta. Kotiseutu- ja kaupunginosayhdistyksissä toimii yli 150 000 henkilöä. Miten uudet asukkaat ja uudet suomalaiset toivotetaan
tervetulleiksi kotiseuduille ja yhdistyksiin? Mitä uudet asukkaat haluavat tehdä ja missä toimia? Miten
kotiseututyö voi edistää luottamusta ja turvallisuutta erilaisten väestöryhmien ja toimijoiden välillä?”
Näistä kysymyksistä pääsemme itsekin keskustelemaan kevätkävelyn yhteydessä ja kesällä järjestettävässä kaikille avoimessa tilaisuudessa. Paikka ja
tarkka päivämäärä ilmoitetaan FB-ryhmässä ja lehtien yhdistykset toimivat palstoilla.
Viimeisimpiä vaikuttamisen kohteitamme ovat
olleet oman kirjastomme aseman säilyttäminen ja
lausuntomme keskuspuhdistamosta ja sen vaikutuksista lähiympäristöömme.

Jos olet vähänkään kiinnostunut asuinalueesi
taustoista, lähde mukaan oman kotiseutusi historian keräämiseen ja kotiseutuasi parhaaksi tekevään toimintaamme. Siihen on hyvät mahdollisuudet esimerkiksi kevätkävelyllämme, josta lisää toisaalla tässä julkaisussa.
Olemme myös mukana Härmälän koululla pidettävässä Härmälän Turvallisuuspäivässä toukokuun 17. päivänä Härmälän koululla. Turvallisuuspäivä on hyvä esimerkki alueellisesta yhteistyöstä
monien eri yhdistysten kesken. Se on yksi yhteisöllisyyden toteutuma, missä asioita tehdä yksin, vaan
yhdessä muiden toimijoiden kanssa. Se, jos mikä on
kotiseututyötä parhaimmillaan.
Nauttikaamme keväästä ja tulevasta kesästä täysillä, sillä Suomen suvi on yllättävän lyhyt, mutta kuitenkin parasta kesäaikaa. Osallistukaa alueen tilaisuuksiin, niistä saa aina hyvän mielen.
Juhani Skogberg

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.
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Kyllikki Nikkanen

Varajäsenet:
Antti Sato
Erkki Nikkanen

Rahastonhoitaja:
Antti Sato

Kansi: Sinivuokot ovat tulleet esiin runsaina talven jälkeen.
Kuva: JoS

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

TOIMITUSRYHMÄ
Juhani Skogberg JoS
Kyllikki Nikkanen

1/8-sivu 90 €
Rivi-ilmoitukset (2 palstaa, 3 riviä) 20 €
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ILMOITUSHINNAT (voimassa toistaiseksi)
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ilmoitukset.nurkkakunta@tpnet.fi
nurkkakuntalehti@gmail.com
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ILMOITUSTIEDUSTELUT:
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Härmäläläisten lausunnot huomioitu,
Sulkavuoren puhdistamo sai ympäristölupansa
Teksti ja kuvat: JoS
Kuten tiedetään, Tampereella on suunniteltu uutta jätevesien keskuspuhdistamoa Sulkavuoren sisälle kallioon. Nyt
tuo puhdistamohanke nytkähti askeleen verran eteenpäin. Härmälän Omakotiyhdistys ja Härmälä-Seura ovat aikanaan antaneet omat lausuntonsa kyseisistä hakemuksista.
Suunnitelmien mukaan puhdistetut
jätevedet johdetaan Vihilahdesta noin
1,6 kilometrin pituisella purkuputkella
Pyhäjärveen. Suunniteltu purkualue sijaitsee Hatanpäänniemestä länteen olevalla päävirtausalueella. Tammerkosken
kautta tuleva päävirtaus tulee alueelle
Hatanpäänniemen pohjoisreunaa pitkin
ja suuntautuu kohti Lehtisaarta välttäen Viikinsaaren ja Pyynikin rantavyöhykkeen kuten nykyisinkin.
Kuten tiedämme, Pyhäjärven rantoja ja vesialuetta käytetään virkistäytymiseen. Tämän johdosta huolestuimme siitä, että purkuputken rakentamiseen liittyvä ruoppaustöistä aiheutuva
samentuminen voi haitata noin 700 m:n
etäisyydellä purkuputkilinjasta sijaitsee
Rantaperkiön uimarantaa.

Puhdistamon purkuputki kaivetan näihin maisemiin ja tällöin tämä kevyenliikenteen väylä ja silta jäävät työn ajaksi pois käytöstä. Väylää kulkevat joutuvat etsimään uuden reitin Hatanpään valtatien kautta.

Härmäläläisten vaatimuksia
on otettu huomioon
seuraavasti:
Jätevedenpuhdistamoa koskevat lupamääräykset

johtavuus, pH, COD Mn , BOD 7-ATU , Cl (H) , kok.P, kok.N, NH 4 -typpi, kok.
Zn, kok.Ni, kok.Pb, kok.Cr, kok.Cu, kok.Cd, kok.As, PAH-yhdisteet ja öljyhiilivedyt. Lisäksi on määritettävä virtaama jokaisella näytteenottokerralla.
Tarkkailusuunnitelma on toimitettava Pirkanmaan ELY-keskukselle samanaikaisesti laitoksen muun tarkkailusuunnitelman kanssa. Toiminnanharjoittaja voi
esittää valvontaviranomaiselle tarkkailun lopettamista kolmen vuoden kuluttua,
Juttu jatkuu seuraavalla aukeamalla... >

– Jätevedet on käsiteltävä biologis-kemiallisesti vähintään hakemuksessa esitettyä vastaavalla tavalla. Vesistöön johdettavien jätevesien on täytettävä jäteveden
pitoisuuksien sekä käsittelytehon suhteen seuraavat raja-arvot:

Härmälän Oky:n ja HärmäläSeuran lausunnossa sanotaan
muun muassa:
Purkuputken sijoitus ja rakentaminen

Arvot lasketaan kokonaistypen osalta vuosikeskiarvoina ja muiden osalta neljännesvuosikeskiarvoina mahdolliset ohitukset, ylivuodot ja poikkeustilanteet puhdistamolla ja viemäriverkostossa mukaan lukien. Mikäli ohijuoksutetun tai ylivuotona johdetun jäteveden laadusta ei ole käytettävissä tutkimustuloksia, laskennassa käytetään jäteveden pitoisuusarvoina jätevedenpuhdistamolle johdetun jäteveden keskimääräisiä pitoisuusarvoja laskentajakson aikana.
– Laitoksen hulevesistä on tutkittava vähintään kolmen ensimmäisen toimintavuoden aikana kaksi kertaa vuodessa ainakin happi, sameus, kiintoaine, sähkön-

– Purkuputken tulee sijoittaa lähemmäksi Pyhäjärven länsiosaa tai vaihtoehtoisesti aina Kuloveteen asti. Hakemuksessa ei ole riittävästi huomioitu alivirtaamien aikaista veden paikallaan seisomista ja siitä aiheutuvaa jätevesikuormituksen hapettomaksi muodostamaa vesialuetta purkuputken läheisyyteen. Tästä samasta syystä sekä Helsingin Viikin ja Turun Kakolanmäen puhdistamoiden purkuputkia on jouduttu jälkikäteen pidentämään useamman kilometrin päähän alkuperäiseen purkupaikkaan nähden.
Valitulla purkupaikalla tehtyjen mittausten mukaan virtaus suuntautui alusvedessä etelään ja pintavedessä eteläkaakkoon eli Rantaperkiön, Härmälän, Härmälänrannan uimarantojen suuntaan. Vertailun vuoksi mainittakoon, että Helsingissä puhdistetut jätevedet ohjataan 8 km:n etäisyydelle kaupungin rantavesistä ja Espoossa 7,5 km:n etäisyydelle.
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PIRKKALA
K-citymarket Pirkkala
Palmrothintie 2
33950 Pirkkala
P. 020 740 6600

K-citymarket Pirkkala

Avoinna:

Palmrothintie 2
33950 Pirkkala
P. 020 740 6600

arkisin
9–21
lauantaina
9–18
sunnuntaina 12–18

Avoinna:
Ma–La
9–21
arkisin
9–21
Su
11–20
lauantaina
9–18
sunnuntaina 12–18

KOTIHOITOA KANSSASI


dĂƌũŽĂŵŵĞŬŽƚŝŚŽŝĚŽŶƉĂůǀĞůƵŝƚĂƐŝŶƵůůĞ͕ũŽŬĂ
ŬĂŝƉĂĂƚƐĞƵƌĂĂƚĂŝƚĂƌǀŝƚƐĞƚĂƉƵĂĞƐŝŵĞƌŬŝŬƐŝ
ƐŝŝǀŽĂŵŝƐĞƐƐĂ͕ƌƵŽĂŶůĂŝƚŽƐƐĂ͕ĂƐŝŽŝŶƚŝŬćǇŶŶĞŝůůćũĂ
ƵůŬŽŝůƵƐƐĂ͘

<ŽƚŝŚŽŝƚŽŽŶƐŝƐćůƚǇǇĞƐŝŵĞƌŬŝŬƐŝŚĞŶŬŝůƂŬŽŚƚĂŝŶĞŶŚŽŝǀĂũĂ
ĂǀƵƐƚĂŵŝŶĞŶ͕ƐĂŝƌĂĂŶŚŽŝƚŽ͕ůććŬĞŚŽŝĚŽƐƚĂŚƵŽůĞŚƚŝŵŝŶĞŶƐĞŬć
ŬƵŶƚŽƵƚƵƐ͘
dĂƌũŽĂŵŵĞƐŝŶƵůůĞŬŽƚŽŶĂĂƐƵŵŝƐƚĂƐŝƚƵŬĞǀŝĂŵŽŶŝƉƵŽůŝƐŝĂ
ƉĂůǀĞůƵŝƚĂ͗
▪
henkilökohtainen hoiva ja huolenpito, 
kotipalvelut ja kotisairaanhoito
▪
kotisiivoukset
Säännölliset palvelumme ovat arvonlisäverottomia 
ja kotitalousvähennyskelpoisia. 

KƚĂƌŽŚŬĞĂƐƚŝǇŚƚĞǇƚƚćũĂŬƵƚƐƵĂƐŝĂŶƚƵŶƚŝũĂŵŵĞŵĂŬƐƵƚƚŽŵĂůůĞ
ƐƵƵŶŶŝƚƚĞůƵŬćǇŶŶŝůůĞ͊


^ŽŝƚĂŶƵŵĞƌŽŽŶϬϰϰϳϱϵϴϱϬϲƚĂŝůĂŝƚĂǀŝĞƐƚŝćŬŽƚŝŚŽŝƚŽΛƚǀƉǇ͘Ĩŝ
ǁǁǁ͘ƉŝƌŬĂŶŵĂĂŶƐĞŶŝŽƌŝƉĂůǀĞůƵƚ͘Ĩŝ
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> Jatkoa edelliseltä aukeamalta...

Supermessuilla oli näyttäviä esillepanoja.

Supermessuilla Tampereen
Messu- ja Urheilukeskuksessa
Teksti: Kyllikki Nikkanen
Kuva: JoS

jos hulevesistä ei ole havaittu haitallista kuormitusta.
– Luvanhaltijan on huolehdittava siitä, että sen ja puhdistamolle jätevettä johtavien laitosten välisissä sopimuksissa on otettu
huomioon viemäriverkoston pumppaamoylivuotojen tarkkailun
järjestäminen sekä viemäriverkoston tavanomaisesta poikkeavien jätevesien laadun tarkkailu. Jätevedenpuhdistamon käyttötarkkailuohjelmaan on sisällytettävä selostus, miten sopimuksissa on otettu huomioon viemäriverkoston pumppaamoylivuotojen tarkkailun järjestäminen sekä viemäriverkoston tavanomaisesta poikkeavien jätevesien laadun tarkkailu.
– Luvanhaltijan on seurattava päästöjen vaikutuksia Pyhäjärven
syvännealueella ja hapettamista on suoritettava tarvittaessa Pirkanmaan ELY-keskuksen hyväksymällä tavalla. Hapetustarve on
tarkistettava, jos päästömäärissä tapahtuu olennaisia muutoksia.
– Luvanhaltijan on vuosittain helmikuun loppuun mennessä toimitettava Pirkanmaan ELY-keskukselle sekä Tampereen ja Nokian kaupunkien ja Pirkkalan ja Lempäälän kuntien ympäristönsuojeluviranomaisille edellistä vuotta koskeva päästötarkkailuraportti sekä kuukausittain vähintään päästöraja-arvoihin tarvittavat raportointitiedot.
– Selvitys jätevedenpuhdistamon lupamääräysten ja yhdyskuntajätevesistä annetun asetuksen (888/2006) mukaisten raja-arvojen täyttymisestä
– Ohijuoksutukset puhdistamolla (eriteltynä kokonais- ja osaprosessiohitukset) sekä ylivuodot viemäriverkostossa päästöpaikkakohtaisesti tapahtuma- ja kestoaikoineen muut poikkeus- ja häiriötilanteet, niiden tapahtuma- ja kestoaika, niiden aiheuttamat
päästöt sekä toimet, joihin niiden johdosta on ryhdytty puhdistamon ja viemäriverkoston huolto- ja korjaustoimet, puhdistamon tulokuormitukseen, toimintaan ja päästöihin (haju ja melu mukaan lukien) vaikuttaneet muut tekijät mahdollisten tavanomaisesta yhdyskuntajätevedestä poikkeavien jätevesien alkuperä, laatu, määrä ja näiden selvittämistapa, puhdistamolietteen ja muiden toiminnassa syntyneiden jätteiden laatu ja määrä, käsittely, varastointi, hyötykäyttö, sijoituskohde, kuljetusajankohta ja kuljettaja.
– Hulevesien määrä ja laatu.

Vesitalousluvan lupamääräykset
Jokakeväinen odotettu puutarha-, keräily- ja designtapahtuma järjestettiin 20.–22.4.2018
jo tutuksi tulleessa paikassa kotimme lähellä.
Olemme olleet jo vuosia messujen vakikävijöitä. Niinpä lähdimme jo perjantaina aamupäivällä välttääksemme viikonlopun ruuhkat. Tavoitteenani
oli löytää puutarhaosastolta jotakin uutta ja mielenkiintoista mökkipihallemme. Mieheni taas toivoi löytävänsä kotimaan matkakohteita, jotka sijaitsisivat Savonlinnan oopperamatkareittimme varrella.
Tämänvuotiset messut olivat
entisiin vuosiin verrattuna tosi
monipuoliset ja täyttivät neljä hallitilaa. Suurimmassa hallissa olivat puutarha-alan tuotteet, kasvit ja vapaa-ajan asumiseen liittyvät toiminnot: pihakalusteet, laiturit, grillikatokset jne. Kevät ja alkukesä on aikaa, jolloin ihmisillä herää halu saada ympärilleen – pihoilleen ja parvekkeilleen – jotakin
uutta viherrystä ja kukkivaa.
Tämä ilmenee mm. tällaisten
messujen suosiona ja suurina
kävijämäärinä. Lisäksi ihmiset
arvostavat nykyään myös eri-

laisia arkielämään liittyviä elämyksiä. Niinpä puutarhaosaston näyttelytilaan oli pystytetty toinen toistaan näyttävämpiä
kukka-asetelmia ja myyntipöytiä, jotka olivat täynnä houkuttelevaa ostettavaa: hortensioita, liljoja, tulppaaneita, kaunokaisia, yrttejä sekä kukkasipuleita ja -juurakoita.
Kotimaan matkailukohteet
olivat kattavasti esillä. Täytyy ihmetellä, miten aktiivisia
asukkaita kaikkialla Suomessa
on. Vapaaehtoisvoimin järjestettyjä kesätapahtumia riittää.
Toivottavasti riittää myös kävijöitä!
Antiikki- ja keräilyosastolla
oli paljon hyväkuntoista vanhaa Arabiaa sekä aina mielenkiintoisia vanhoja koruja.
Ostin lähes sata vuotta vanhat ruuvattavat hopeiset korvakorut. Kirjaosastolta mieheni löysi pari presidentti Mauno Koivistosta kertovaa kirjaa.
Hän osti taas myös Jukka Rintalan suunnitteleman solmion.
Meillä on tapana käydä Savonlinnan matkoillamme Rintalan
näyttelyssä ja myymälässä, jossa taiteilija itse on esittelemässä tuotteitaan.
Uutuutena messuilla oli

vanhoihin vinyylilevyihin keskittyvä Platta-tapahtuma, johon tutustuimme vain pintapuolisesti.

Puutarhaosastolta löytyi
”palava rakkaus”
Vanhempieni kotitalon pihamaalla Metsolankadun varrella
isäni nimikko-omenapuun oksien alla kukki joka vuosi kaunis tulipunainen puolen metrin korkuinen perenna - palava
rakkaus. Kun myimme talomme, niin siirsimme perennan
mökkipihallemme, mutta se ei
menestynytkään uudessa paikassaan. Olen pitkään kaivannut tätä vanhanajan perennaa.
Viime vuoden messuilta löysin
pienen palavan rakkauden taimen ja hoidin sitä mökillämme huolellisesti, mutta auringon puutteessa se kasvoi tosi
huonosti. Niinpä olin tosi onnellinen, kun nyt löysin samaisia taimia, oikein hyväkuntoisina. Nyt minulla on kolme elinvoimaista tainta parvekkeellani odottamassa lumen sulamista ja istuttamista.
Palatessamme messuilta totesimme kotona, että kylläpä
rintaan tuli vahva kevään tuntu!

Töiden suorittaminen:
– Viemäriputken rantautumiskohdassa Vihilahdessa putken asentaminen on tehtävä siten, että alueella otetaan huomioon liito-oravien puustoisten kulkuyhteyksien säilyminen, lepakoiden
päiväpiilo- ja saalistusalueiden säilyminen sekä luonnonsuojelulain 29 §:n mukaisen suojellun luontotyypin, kynäjalavalehdon, säilyminen ELY-keskuksen päätöksen mukaisella alueella.
– Vihilahden kohdalla purkuputken asentamisessa syntyvät ruoppausmassat on kuljetettava pois. Niissä kohdissa, joissa putkea
täytyy peittää, putki on peitettävä puhtaalla maa-aineksella. Poiskuljetettavien ruoppausmassojen läjityksessä on noudatettava
ympäristöhallinnon julkaisemaa Sedimenttien ruoppaus- ja läjitysohjetta (Ympäristöhallinnon ohjeita 1/2015). Ruoppausmassat
on kuljetettava viranomaisten hyväksymälle vastaanottopaikalle.
– Ruoppausalueiden ympärille on sijoitettava suojaverhot, joiden sisäpuolella kaivutyöt ja ruoppausmassojen läjitys on suoritettava. Suojaverho on pidettävä paikallaan, kunnes ruoppaustoimet on saatu valmiiksi ja suojaverhon sisäpuolella oleva kiintoaine on laskeutunut.
– Suojaverho on asennettava ja ankkuroitava siten, että se pysyy
paikoillaan. Verhon on oltava tiiviisti kiinni pohjassa sekä ulotuttava pintaan saakka. Suojaverho on merkittävä siten, että se on
vesillä liikkuvien havaittavissa myös pimeän aikaan. Suojaverho on pidettävä kunnossa ja sen toiminnassa havaitut puutteet
on korjattava välittömästi. Jos suojaverhossa ilmenee rakenteellisia tai toiminnallisia puutteita, rakennustyöt on keskeytettävä,
kunnes verho on korjattu.
– Ympäristönsuojelulain mukaisen toiminnan aloittamisluvan
perustelut Uutta toimintaa ei aloiteta välittömästi, vaan uuden
puhdistamon ja polttolaitoksen rakennustyöt on tarkoitus saada päätökseen vuoden 2023 aikana ja laitos koekäyttää ja ottaa käyttöön vuonna 2024.
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Lupamääräysten
perusteluita
– Happea kuluttavien aineiden pitoisuusrajat ja puhdistustehovaatimus on asetettu tasolle, joka ennalta arvioiden ei aiheuta jätevesien vaikutusalueen happitalouden heikkenemistä nykyisestä.
– Luvassa on annettu määräys selvittää toiminnan vaikutuksia Pyhäjärven syvänteiden happitilanteeseen ja tarvittaessa luvanhaltijan on ryhdyttävä vesistön ilmastustoimenpiteisiin.
– Lupamääräyksen selvityksellä saadaan tarkempaa tietoa uuden puhdistamon
vaarallisten ja haitallisten aineiden päästöjen koostumuksesta ja pitoisuuksista.
Selvityksen perusteella voidaan tarvittaessa tarkentaa kyseisiä aineita koskevia
määräyksiä.
– Lupamääräyksen määräys jäteveden hygienisoinnista on annettu purkuvesistön terveydellisen laadun varmistamiseksi. Pyhäjärvellä purkualueen läheisyydessä sijaitsee uimarantoja, joten on tärkeää, että jätevedestä ei joudu vesistöön
terveydellistä haittaa aiheuttavaa määrää bakteereja.
– Lupamääräyksessä on määrätty ohijuoksutusten ja ylivuotojen tarkkailusta ja
kirjanpidosta. Koska puhdistamon tuloksia laskettaessa otetaan huomioon myös
viemäriverkoston ylivuodot, ja ylivuodot voivat aiheuttaa ympäristön pilaantumista, on luvanhaltijan selvilläolovelvollisuus huomioon ottaen tiedettävä ohijuoksutusten määrä.
– Lupamääräys on annettu kaikkien viemäriverkostojen hyvän hoidon varmistamiseksi myös tilanteessa, jossa kaikki verkostot eivät ole luvanhaltijan hallinnassa.
– Lupamääräyksessä on määrätty hulevesien tarkkailusta, koska lähialueen maaperässä on haitallisia aineita vanhan kaatopaikan vuoksi. Tarkkailu voidaan lopettaa valvontaviranomaisen luvalla kolmen vuoden kuluttua, mikäli hulevesistä ei ilmene haittaa.
– Pyhäjärven syvänteiden hapettamista ja tarkkailua on tehtävä puhdistamon toiminnan aloittamisen jälkeen, jotta saadaan tieto siitä, onko syvänteiden hapettaminen tarpeen. Hapettamista on jatkettava, mikäli tarkkailun perusteella sille on tarvetta.
– Parasta käyttökelpoista tekniikkaa (BAT) ja energiatehokkuutta koskeva lupamääräys.
Ympäristöluvan saaja on velvollinen seuraamaan toimintansa eri osaalueiden,
kuten kemikaalien, jäte- ja viemäripäästöjen ja ilmaan joutuvien päästöjen haitallisten vaikutusten vähentämismahdollisuuksia ja päätoimialallaan julkaistavia
BAT-päätelmiä.

Vesitalousluvan myöntämisen edellytykset
– Jäteveden purkuputki on oleellinen osa uutta jätevedenpuhdistamoa. Jätevedenpuhdistamon toiminnan ja purkuputken hankkeesta saatavat yleiset hyödyt
ja edut ovat tehokkaamman jätevedenpuhdistuksen myötä purkuvesistöön tulevien päästöjen väheneminen ja vesistön tilan parantuminen. Putken asentaminen aiheuttaa työn aikana veden samentumista. Samentumisvaikutuksia vähennetään ruoppausalueiden ympärille asennettavilla suojaverhoilla.
Kalataloudelle ja kalastukselle aiheutuvia haittoja ehkäistään kalatalousmaksulla.

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

HÄRMÄLÄ-SEURA RY:N
KEVÄTKÄVELY
Lauantaina 12.5.2018
Lähtö Partola-Keskuksen alapihasta
klo 13.00
Kävely kestää noin tunnin ajan.
Kävelemme Härmälänojan vartta
tutustuen alueen luontoon ja historiaan.
Vaatetus sään mukaisesti. Kumisaappaat
tai kosteutta kestävät jalkineet.
Vapaa pääsy.
järj. Härmälä-Seura ry.

Liity
Härmälä-Seuran
jäseneksi
Nurkkakunnan kautta!
Ilmoita halukkuutesi Härmälä-Seura ry.n jäseneksi sähköpostilla osoitteesen:
nurkkakunta@tpnet.fi
Uusien tässä kuussa jäseneksi ilmoittautuneiden kesken arvotaan 5 kpl seuran julkaisemaa
kirjaa Juhani Hildèn: Taksvärkkipäivistä tietokoneaikaan, Sarankulman kaupunginosakirja.
Kirja on julkaistu syksyllä 1999. Taksvärkkipäivistä tietokoneaikaan on kertomus Sarankulman alueesta torppineen ja
teollisen kehityksen kulusta Pärrinkosken myllyistä nykymaailmaan. Juhani Hildénin vivahteikkaalla kerronnalla kuvatut ihmiskohtalot antavat läheisen kosketuksen torppariaikaan ja sen taustasta tämän
päivän modernille yritystoiminnalle Sarankulmassa, joka on
Tampereen tärkeimpiin kuuluva
kaupunginosa useampituhansine työpaikkoineen. Lentokenttä
ja sen vaiheet löytyvät kirjasta,
"Leonardo" -muistomerkki on
lentävä loppu kirjalle ja luettelo alueen yrityksistä tietoineen. Monipuolinen teos.
Kirjan arvo on 15 euroa.

Pienet ilmot

Oikaisu

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

Edellisen numeron jutussa Lentokonetehtaan kaavamuutoksesta oli virhe. Kaavamuutos ei koske pohjoisosan asuintaloja, pelkästään tonttia 1906-1 eli tehdasrakennuksen ja parkkihallin kokonaisuutta. Vain kolme pistetaloa ovat vuoden
2015 hyväksytyn asemakaavan mukaiset.
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