Härmälän, Rantaperkiön, Sarankulman ja Hatanpään kaupunginosien kotiseutujulkaisu 1/2020

Härmälä-Seura ry. toivottaa lukijoille

HYVÄÄ JUHANNUSTA!
Viemärityöt ja tunneliOlipa poikkeuksellinen
louhinta vauhtiin kesäksi talvi!
s. 4
s. 6

Rotta vai siili?
s. 7
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Puheenjohtajalta

Huh huh hellettä!
Härmälä-seura ry:n Nurkkakunta-lehti ei ilmestynyt
maaliskuussa, vaikka piti. Korona yllätti niin lehden
tekijät, kuin myös ilmoittajatkin. Nyt on aika julkaista jälleen tämä meidän oma lehtemme, suosikaa ilmoittajiamme.
Ei lämpö luita riko ja nauttikaamme kesästä niin
pitkään, kuin sitä kestää. Ja kyllähän ihmiset ovat
osanneetkin harrastaa rantaelämää ja piknikkejä Härmälän rannoilla. Mikäs siellä on loikoillessa ja olla
viihtymässä kavereiden kera. Meillä on kauniit Pyhäjärven rannat yhteisessä käytössämme.
Juhannus on tulossa ja säätiedotusten mukaan
saamme oikean hellejuhannuksen tällä kertaa. Se tietää, ettei kokkoja poltella, mutta muuten juhannusta voi viettää joko kotona hikoillen, tai kuka missäkin. Koronasta huolimatta juhannusta voi juhlia kokottomanakin lähes vanhaan malliin, kunhan muistamme turvaetäisyydet ja olla muutenkin siivosti.
Pyhäjärven vesi on lämmennyt jo uimakelpoiseksi, joten järvestä saa sopivasti viilennystä hellepäivinä. Talvitien rannassa on rantalentopallokenttä ja Härmälänsaari on myös ulkoilijoiden käytössä.
Samoin Paskalammen eli Vähäjärven ympäri pää-

see varjossa kuntoilemaan. Hatanpään Arboretum
on myöskin tutustumisen arvoinen paikka viihtymisen kannalta ja siellä on muuttuvaa nähtävää koko
kesän ajaksi. Viikinsaareenkin pääsee helposti joko
Laukontorin satamasta vesibussilla tai vuokraamalla soutuveneen Härmälän leirintäalueelta.
Liikkukaa, nauttikaa kesästä Härmälän, Rantaperkiön ja Hatanpään asukkaat!
Muistetaan noudattaa yleisiä hygieniavaatimuksia ja ehdotettuja turvavälejä. Koronaa ei pidä pelätä, mutta kunnioittava suhtautuminen pieneenkin
tartuntariskiin nähden on syytä pitää mielessä.
Lämpimin Juhannusterveisin, Juhani Skogberg,
puheenjohtaja, Härmälä-seura ry.
ps.
Pari asiaa, jotka meitä härmäläläisiä puhuttaa, ovat
Nuolialantie, jossa on nyt osalla 30 nopeusrajoitus.
Jotkut bussit ja mistään turvallisuudesta piittaamattomat autoilijatkin päästelevät päättömästi viemärityömaan kohdalla. Ihan vaan tiedoksi, että kun pyörätie on pois käytöstä, Nuolialantien alamäkeä saa

työmaan kohdalla ajaa polkupyörillä ihan ajoradalla työmaan ohitse ja palata sen jälkeen takaisin oikeanpuoleiselle pyörätielle. Tuolla kohdalla ei autoilijoiden vauhti oikeasti voi nousta juurikaan yli
polkupyörän nopeuden. Kaupunki on avannut uuden rantareitin Lepolasta lähes rantaa viistäen aina Pirkkalan Pereelle asti. Kun Nuolialantien varren viemäriremontti valmistuu, saamme tien varrelle viimeisen päälle hienon uuden jalkakäytävän ja
polkupyöräreitin.
Se toinen puhuttava asia on hirveän painavat tyhjät elintarvike-, kalja- ja pizzapakkaukset, jotka kyllä
on kevyitä kantaa rantaan sisällön nauttimista varten. Mutta mikä ihme ne saa tyhjinä niin painaviksi,
ettei niitä tyhjinä enää jakseta kantaa kotiin omiin
roskiksiin? Ei meillä Härmälässä ole mitään erityisiä
siivouspartioita, ei edes roskaajien äidit kierrä rantoja keräämässä omien kultamussukoidensa jälkiä
pois rantaa sotkemasta.
Pidetään itse huoli vähintäänkin siitä, että hoidetaan omat roskamme pois rannoiltamme ja viedään
samalla sen äidittömänkin sotkijan roskat pois rannoiltamme.

LIITY HÄRMÄLÄ-SEURAN JÄSENEKSI!
Jäsenmaksun hinnat:
Henkilöjäsen 10 €/vuosi
Yhteisöjäsen 30 €/vuosi
Tilinumero: FI3721541800003988
Maksun jälkeen ilmoitus osoitteeseen:
webmaster@harmala-seura.net
Ilmoita sähköpostissa nimi, osoite,
puhelinnumero ja sähköpostiosoite.

HÄRMÄLÄ-SEURA ry.
Puheenjohtaja
Juhani Skogberg
JOHTOKUNTA 2019
Jäsenet:
Hannu Merikoski
Eeva-Liisa Holappa
Wäinä Järvelä
Kyllikki Nikkanen

Varajäsenet:
Antti Sato
Erkki Nikkanen

Rahastonhoitaja:
Antti Sato

Kannen kuva: Juhani Skogberg
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 €
Takasivu/sisäkansi sopimuksen mukaan

ULKOASU
Jari-Pekka Heimolinna

PAINOPAIKKA
Alma Manu, Tampere

Painos 4500 kpl.
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ilmoitukset.nurkkakunta@tpnet.fi
nurkkakuntalehti@gmail.com

HÄRMÄLÄ-SEURAN PUHEENJOHTAJA
Juhani Skogberg
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Jari-Pekka Heimolinna

ILMOITUSTIEDUSTELUT:
ilmoitukset.nurkkakunta@tpnet.fi
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www.harmala-seura.net

Kuva: J. Skogberg
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Pyöräilyn Pyhäjärvi-maisemareitti muuttui Härmälässä
Pyöräilyn Pyhäjärvi-maisemareitti muuttui Härmälässä. Nyt reitti on ohjattu kulkemaan Härmälänrannassa Pyhäjärven rantaan toteutettua uutta rantareittiä pitkin. Maisemareitin Pyhä-opasteet on jo
muutettu ohjaamaan kulkijat uudelle reitille.
Uudelle osuudelle pääsee kääntymällä Nuolialantieltä vanhan Lepola-huvilarakennuksen kohdalta Lepolanpolulle ja pyöräilemällä rantareittiä pitkin Viimakadulle, josta jatketaan uutta rantaväylää

Aaretti Niemisen puiston kautta Pereentielle Pirkkalaan.
Reitille on tullut myös toinen muutos, sillä Sulkavuoren keskuspuhdistamon siirtoviemärityömaan
takia Nuolialantien pohjoisreunan pyörätie on poissa käytössä välillä Leirintäkatu–Lepolankuja. Maisemareitti on ohjattu tällä osuudella Nuolialantien
eteläreunan yhdistetylle väylälle. Kävely- ja pyörätie on hyvin kapea ja kulkijoita paljon, joten ajono-

Seuraa hankkeen etenemistä—tilaa kolmannesvuosiraportti nettisivuiltamme 
www.keskuspuhdistamo.fi

peudet tulee pitää alhaisina.
Pyhäjärven ympäristöön on suunniteltu kaikkiaan viisi eri pituista pyörämatkailureittiä. Pyhäjärven maisemareitti on 30 kilometrin pituinen ja sen
kiertää kiireettömänä päiväreissuna koko perheenkin kanssa. Maisemareitti seurailee Pyhäjärven rantoja Tampereella, Nokialla ja Pirkkalassa.
Kuvassa näkymä kohti Härmälänsaarta uuden
rantareitin varrelta auringonlaskun aikoihin.

hankkeesta muualla:


facebook @keskuspuhdistamo



twitter @sulkavuori



vimeo keskuspuhdistamo

Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy
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Viemärityöt ja Vihilahden
tunnelilouhinta vauhtiin kesäksi
Teksti: Kari Saarinen
Kuvat: Ari-Matti Ilkka ja Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy

Nurkkakunta-lehden jakelualueella tehdään Tampereen Seudun Keskuspuhdistamon toteutukseen liittyviä paineviemäri- ja louhintatöitä.

Härmälänojan ja Leirintäkadun välistä paineviemärilinjaa rakennetaan parhaillaan. Keskuspuhdistamo rakennuttaa lähes kilometrin matkalle kaksi halkaisijaltaan 800 mm siirtoviemäriputkea.
Samassa yhteydessä kaivantoon
asennetaan noin 330 metrin matkalle
vesijohtoa. Lisäksi saneerataan kevyen liikenteen väylää varsinkin Leirintäkadun päässä. Keskuspuhdistamon,
Tampereen kaupungin sekä Tampereen Vesi Liikelaitoksen yhteisurakan
odotetaan valmistuvan pääosin tämän
vuoden aikana. Joitakin viimeistelytöitä saattaa jäädä ensi kevääksi.

Projektipäällikkö Ari-Matti Ilkka
Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:stä kertoo, että Nuolialantielle
tulee viemärityömaan ajaksi väliaikaisia liikennejärjestelyitä.
– Nuolialantien ja Valmetinkadun
risteyksen liikennejärjestelyt kestävät
noin kuukauden. Risteys suljetaan ja
moottoriajoneuvoliikenne ohjataan
kulkemaan kiertotietä Pereentien kautta. Kevyen liikenteen järjestelyt sujuvat
totuttuja reittejä, mutta lähinnä Nuolialantien eteläpuolella, Ilkka tarkentaa.
Nyt rakennettavia siirtoviemäreitä
pitkin jätevettä johdetaan Vihilahtea
kohti. Sieltä ne etenevät maan alaisessa siirtoviemäritunnelissa Sulkavuoren uuteen keskuspuhdistamoon. Louhintatyöt Sulkavuoressa ovat hyvässä
vauhdissa.

Putkia järven pohjaan
Kesäkuun aikana käynnistyy myös pai-

RaholaͲ
Satamakatu (PV1)

neviemärin rakentaminen Raholasta
Pyhäjärven pohjaa pitkin Pirkkalan Satamakadulle. Urakassa upotetaan kaksi halkaisijaltaan 800 mm paineviemäriputkea painojen avulla Pyhäjärven pohjaan.
– Raholan rannassa tehdään ensin
kaivu- ja louhintatöitä. Heinä-elokuussa aletaan sitten hitsata alueelle tuotuja putkia yhteen. Ennen upottamista
putket varastoidaan kelluttaen Raholan puhdistamon rannan lähellä rantaviivan suuntaisesti, Ilkka mainitsee.
Pirkkalan puoleisessa rannassa tehdään muutaman sadan metrin matkalla ruoppaustöitä ennen putkien asentamista. Myös Raholan ja Satamakadun välinen urakka valmistuu pääosin
tämän vuoden aikana. Viimeistelytöitä
siitäkin saattaa jäädä ensi kevääksi. Raholan nykyisen jätevedenpuhdistamon
lähistölle aletaan ensi keväänä rakentaa uutta jätevesipumppaamoa. Nykyi-

nen puhdistamo poistuu aikanaan käytöstä, kun uusi keskuspuhdistamo Sulkavuoressa otetaan käyttöön.

Hatanpäällä liikennejärjestelyjä
Hatanpäällä rakennetaan paineviemärilinjaa. Sitä on jo rakennettu Viinikanlahden nykyiseltä jätevedenpuhdistamolta Soutukeskukselle asti. Kesäkuun aikana työ jatkuu kahden halkaisijaltaan 1000 mm paineviemäriputken asentamisella Soutukeskuksen
sekä Hatanpään puistokujan väliselle
noin 700 metrin matkalle.
– Yhteisurakassa uusitaan myös katurakenteita ja kunnallistekniikkaa sekä rakennetaan uutta kaukojäähdytyslinjaa. Siinä varaudutaan Hatanpään
sairaala-alueen tuoreen asemakaavan mahdollistamaan rakentamiseen,
projektipäällikkö Marko Männynsalo
Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo
Oy:stä kertoo.

Viinikanlahti–
Hatanpäänkatu (PV7)

HärmälänojaͲ
Leirintäkatu (PV4)

Kesän 2020 siirtoviemärityömaat kartalla.
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Ensi kevääseen saakka kestävä
urakka vaikuttaa merkittävästi liikennejärjestelyihin Hatanpäänkadulla sekä kevyen liikenteen reitteihin Viinikanlahden ja Vihilahden välillä. Työmaan takia osoitetaan kiertoreittejä ja tehdään joitakin pysäköintipaikkojen siirtoja.

Paineaallot tuntuvat
Sulkavuoren toinen louhintaurakka
käynnistyi alkuvuodesta. Siinä louhitaan varsinaiset puhdistamotilat Sulkavuoreen kallion sisään ja tulo- ja
purkuviemäritunnelit Vihilahden ja
Sulkavuoren välille. Näiden tunnelien louhintatyöt alkavat keskikesällä.
Viemäritunnelit louhitaan Vihilahdesta Hatanpään koulun, Rautaharkon asuinalueen, ratapihan ja
moottoritien alitse Sulkavuoreen.
Kun suuaukolta päästään syvemmälle, tunneleiden yläpuolella on kalliokantta noin 20 metriä. Kallion päällä on vielä muuta maapeitettä kymmenisen metriä. Tunnelit ovat pohjalta viitisen metriä leveitä, ja niillä on
korkeutta yli viisi metriä. Näin niisLouhintaurakka maan uumenissa etenee.
sä on tilaa lastata louhittu kiviaines
kuorma-autojen kyytiin.
Louhintaan liittyvien räjäytysten
äänet ja paineaallot kuuluvat ja tuntuvat erityisesti tunnelirakentamisen alkuvaiheessa Vihilahden ympäristössä. Jotkut voivat kokea vaikutukset epämiellyttäviksi, kun esimerkiksi ikkunat helisevät. Kyseessä on kuitenkin nykyisellä tekniikalla vaaraton ilmiö.
Räjäytyksiä tehdään useita päivittäin, ja ympäristöviranomainen on vahvistanut niille aikarajat. Muutenkin työ on tarkkaan säädeltyä, ja jokainen
räjäytys analysoidaan.
– Hatanpään kerrostaloalueen korkeat talot tunnelin suuaukon pohjoispuolella vaimentavat äänivallin tavoin ilma-aallonpainetta, mutta toisaalta
kovat pinnat saattavat jättää äänen ja ilma-aallonpaineen poukkoilemaan
rakennusten väliin, Jari Uggelberg Kalliotekniikka Oy:stä kertoo.
– Idässä ilma-aallonpaine pääsee purkautumaan melko vapaasti matalien
liikerakennusten yli, ja vaikutusalue saattaa olla pitkälläkin siinä suunnassa.
Etelään paine ei todennäköisesti kulkeudu kovin kauas tunnelin suuaukon
sijainnin ansiosta, ja lännessä lähes heti tulee vastaan metsää.
Alueen asukkailla on mahdollisuus liittyä tekstiviestipalveluun, jossa jokaisesta räjäytyksestä tulee ennakkoon viesti puhelimeen. Ohjeet löytyvät
nettiosoitteesta keskuspuhdistamo.fi.
Mitä pidemmälle louhinta tunnelissa etenee, sitä vaimeammaksi suuaukolta purkautuva ilma-aallonpaine muodostuu. Tunneleiden räjäytystyöt
kestävät arviolta ensi vuoden kesäkuun loppuun saakka. Sen jälkeen Vihilahden alueella jatkuvat muut työt aina Sulkavuoren keskuspuhdistamon
valmistumiseen asti.

K- Citymarket

PERJANTAI 19.6. JUHANNUSAATTO 9-13
LAUANTAI 20.6. JUHANNUSPÄIVÄ SULJETTU

www.harmala-seura.net

• Hieronta • Fysioterapia • Lymfaterapia

www.kunto-partola.fi
p. 03 3140 0600

6

Pirkanmaan Ilmatieteen laitoksen säähavaintopiste entisen Härmälän lentoaseman pihalla.

Olipa poikkeuksellinen talvi!
Teksti ja kuva: Kyllikki Nikkanen

Kyllikki Nikkanen palaa ajassa taaksepäin melko erikoiseen ja vähälumiseen
viime talveen.

Missä on oikea vanhan ajan talvi?
Näin mietin mielessäni katsoessani
ulos ikkunasta eräänä lauantaina, jolloin Pirkanmaan koululaisten talviloma oli alkamassa. Vettä satoi kaatamalla. Muistelin 1950-luvun talvisia
hiihtolomia, jolloin oli aina lunta ja
pakkasta. Kaupunki oli tehnyt hyvät
ladut Rukkamäen metsään ja ne olivat kovassa käytössä. Noihin aikoihin oli pinnalla ns. kansanhiihtoaate
– koko kansa laduille. Kerättiin hiihtämällä ”pisteitä” ja kilpailtiin Ruotsin
kanssa pisteiden määrästä. Keskuspaikkana toimi Härmälän vanha lentoasema. Siellä kokoonnuttiin hiihtolenkin jälkeen, ostettiin kuumaa mehua ja suunniteltiin seuraavia ulkoilulenkkejä.
Lentoasemarakennus seisoo edelleen samalla paikalla, tosin lähes toimettomana. Oven päällä on teksti TAMPERE. Asemarakennuksen vieressä ns. Asemanpuistossa on edelleen

Ilmatieteen laitoksen säähavaintopiste,
joka on ollut alueella vuodesta 1945 alkaen. Säähavaintoja on kirjattu vuodesta 1948 lähtien. Tiedot kerättiin aluksi manuaalisesti kaksi kertaa päivässä.
Havaintopiste automatisoitiin vuonna
1997 ja tietoja voidaan näin kerätä jatkuvasti. Säätila, sademäärä, lumen syvyys, tuulen voimakkuus, pilven korkeus ja määrä – kaikki nämä tiedot on
mahdollista saada selville reaaliajassa.
Tällaisia asemia on Suomessa noin
200. Meteorologi Inna Haapa-Tynjälä Helsingin Yliopiston Kumpulan Meteorologian laitokselta kertoi (haast.
28.1.2020), että havaintopiste toimii
teknisesti hyvin ja luotettavasti. Vuonna 2013 sen ympärille rakennettiin aita ilkivallan vähentämiseksi. Rakennelman päältä oli löytynyt mm. autonrengas, ympäristöä oli tallottu jne.
Näsijärven jäätymisen ajankohta on
Tampereella aina tärkeä tapahtuma, jopa vedonlyöntikohde. Tänä vuonna se
jäätyi vihdoin 7.2., mutta se ehti olla
jäässä vain viikonlopun ajan. Jäätymisiä on tilastoitu vuodesta 1836 lähtien
ja tämän vuoden lukema on kaikkien
aikojen myöhäisin. Uudestaan Näsijärvi jäätyi 26.2. Mittaushistorian ai-

kaisin jäätymisajankohta on 7.11.1910
(Aamulehti 8.2.2020 ja Tamperelainen
29.2.2020). Härmäläläisiä kiinnostaa
myös Pyhäjärven jäätyminen. Tilastotietoja en etsinyt, mutta Aamulehdessä 6.2.2020 kerrottiin, että Pyhäjärvi
sai tänä vuonna jääkannen 5.2. Jää suli kuitenkin nopeasti pois.
Tammikuun lämpötila vastasi tyypillisiä maalis-huhtikuun olosuhteita. Helsingin Kaisaniemessä on mitattu säätä vuodesta 1845 asti, eikä näin lämmintä ole ollut vielä kertaakaan. Vertailun vuoksi mainittakoon, että Juhannuksena 2014 oli ankaraa hallaa
ja räntäsadetta. Kaisaniemessä tehtiin
silloin lumiukkoja (Helsingin Sanomat
2.2.2020).
Pysyvää lunta ei meillä härmäläläisillä viime talvena kunnolla ollut. Maisemat olivat harmaita ja pimeitä. Olihan siitä etuakin: kotipihoilla ei tarvinnut tehdä lumitöitä, ei jouduttu tarpomaan auraamattomilla teillä ja pärjäsi hyvin ilman toppavaatteita. Runsaat
sateet saivat järvet ja joet tulvimaan.
Elimme kalenterin mukaan talvea,
jonka tuloa saimme odottaa. Kevät
kuitenkin kurkki ovella, lintujen kevätmuutto käynnistyi ja kasvitkin heräsi-

vät. Suppilovahveroita voi poimia koko talven. Muistan itse nähneeni pajunkissoja Partolan ostoskeskuksen alueella jo vuodenvaihteen aikoihin. Lämpimällä ja lumettomalla talvella on myös
haittansa. Esim. tiestö kärsii sateista ja
lämpötilan vaihteluista. Syysruis tarvitsisi lunta ja pakkasta.
Vuodenaikojen vaihtelu on meillä
Suomessa ollut kautta aikojen suuri rikkaus. Kirpeän kuulaat talvipäivät, hohtavat keväthanget, koivujen hiirenkorvat, kesän kukkakedot ja syksyn uskomaton väriloisto – kaikki tämä on ollut meidän pohjoismaalaisten etuoikeus. Miten käy jatkossa? Saammeko
edelleenkin nauttia tästä luonnon monimuotoisuudesta? On ennustettu, että leudot ja sateiset talvet yleistyvät. Ilmiö on havaittavissa myös Etelämantereella, jossa 6.2.2020 oli mittaushistorian lämpimin päivä. Lämpöä oli +18,3
astetta. Jäätiköt sulavat kovaa vauhtia.
Jos kaikki Etelämantereen jäät sulaisivat, niin maapallon merenpinta nousisi 57 metriä. Näin on arvioinut Maailman Ilmatieteen Järjestö WMO (Helsingin Sanomat 8.2.2020). Arvata saattaa, miten kävisi rannikkokaupunkien
eri puolilla maailmaa!
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Rotta vai siili?
Teksti ja kuva: Juhani Skogberg

Tämän ongelman eteen joutuu silloin,
kun ryhtyy miettimään siilien ruokkimista omakotialueilla. Viime kesä kuivana kesänä sai monet meistä ryhtymään siilien ruokintaan ja siinä ohessa myös rotat saivat siilien kanssa samaa ruokaa. Syksyn hyvä omenasato
antoi rotille lisää ravintoa jopa talven
varalle etenkin niissä pihoissa, joissa
omenoita jäi leudoksi talveksi omenapuiden juurille syötäviksi. Leuto talvi ja
lintujen talviruokinta yhdessä mahdollistivat rottien lisääntymisen talviaikanakin ja sen johdosta myös Härmälässä on paikoin havaittava rottaongelma.

Rotta vai siili on vaikea yhtälö
Rottasota sotii vahvasti siilien esiintymisen kanssa, koska siili voi raadonsyöjänä saada myrkkyyn kuolleesta rotasta
myrkkyä kehoonsa ja usein se on siilin
menoa siinä samalla. Juuri tästä syystä EU on direktiivillä kieltänyt vahvojen rotanmyrkkyjen myymisen tavalliselle kansalle.
Siili on Suomessa rauhoitettu eläin,
mikä tarkoittaa ettei siilejä saa millään
tavalla vahingoittaa. Hyväntahtoisten

ihmisten harjoittama siilien ruokinta ja
niille laitetut vesikupit ovat ristiriidassa rottien hävittämisen kannalta, koska rotat käyttävät myös hyväkseen siileille katettuja tarjoiluja. Näin ollen siilitarjoiluja on hyvä seurata ja ottaa ne
heti joka ilta pois siilien käytyä murkinalla. Toki siilit elävät vallan hyvin ilman ihmisen niille ja rotille kattamaa
yhteistä ruokapöytääkin.
Siileille pitäisi jättää pihoille hoitamattomia paikkoja risukasoineen, jotta
siilit pääsisivät pesimään ja niille olisi
muutoinkin suojapaikkoja. Näitä paikkoja on kuitenkin hyvä vahtia rottien
varalta ja laittaa siileiltä suojattuja loukkuja, jos rotista saadaan havaintoja siilien suojapaikkojen läheisyydessä.
Vaikka rotat saataisiinkin vähentymään pihoilta, niin reservikanta elää ja
voi hyvin kaupungin viemäriverkossa.
Ne saavat ruokansa etenkin niistä talouksista, jotka huuhtelevat tai heittävät ruoantähteitään suoraan viemäriin.
Rottien torjunnan kohdalla tärkeää on
myös se, että jäteastiat ja jätekatokset
pidetään siisteinä, eikä mitään jätettä
saa jättää astioiden ulkopuolelle.

Isorotta eli rotta (Rattus norvegicus)
Rotta on pieni tai keskikokoinen, kaikkiruokainen ja nopeasti lisääntyvä jyrsijä. Isorotta on tullut Eurooppaan Aasiasta 1700-luvun alussa. Sen
jälkeen se on levinnyt vieraslajina kaikille mantereille Antarktista lukuun
ottamatta. Isorottaa esiintyy kaikkialla Pohjolassa, kuitenkin pohjoisessa
levinneisyys rajoittuu isompiin asutuskeskuksiin ja satamakaupunkeihin.
Rotan ruumis on 11–29 cm pitkä ja häntä 8,5–23 cm. Isorotta painaa
tavallisesti 250–350 grammaa. Sillä on ruskehtava turkki ja muuta vartaloa vaaleampi vatsa. Häntä on suomuinen ja ruumista hieman lyhyempi.
Isorotta ei elä pitkään ilman vettä, jota se tarvitsee 15–30 ml/vrk. Päivittäinen ravinnontarve on noin 10 % painosta. Muuten isorotta on erittäin sopeutuvainen ravintonsa suhteen. Isorotan ruokavalio vaihtelee sen
mukaan mitä on tarjolla. Pääosa ravinnosta on kasvispohjaista eli viljaa
ja siemeniä. Rotat voivat kuitenkin syödä myös linnunmunia ja -poikasia
sekä pieniä nisäkkäitä.

Lisääntyminen
Sukukypsyyden isorotta saavuttaa jo 2 kuukauden iässä. Isorottanaaras
on kiimassa noin 3–4 päivän välein. Kantoaika on noin 24 päivää. Lisääntymistehokkuutta lisää se, että naaras voi paritella heti synnytyksen
jälkeen. Teoriassa voi yksi rottapari poikasineen tuottaa yhteensä parikin sataa jälkeläistä vuodessa.
Tyypillinen isorotan piirre on sosiaalisuus. Suuret rottayhteisöt jakaantuvat klaaneihin, jossa on yksi tai useampia perheryhmiä. Ryhmässä on
täysikasvuinen uros ja yksi tai useampia naaraita poikasineen. Jokaisella
ryhmällä on oma reviirinsä, jota puolustetaan muilta. Klaanin sisällä on
vakiintunut arvojärjestys. Klaani kaivaa yhdessä maanalaisen luolaston,
jossa on pesä- ja varastokammioita, sekä lukuisia yhdys- ja pakokäytäviä. Ne pitävät myös yhdessä huolta pesänsä siisteydestä. Rottayhteisön
ja reviirin koko riippuu saatavilla olevan ravinnon määrästä.
Ne välttävät avoimia alueita ja liikkuvat yleensä hämärän tultua. Rotta poistuu pesästä ainoastaan hakiessaan ravintoa. Geeniperintönä saadut ominaisuudet, neofobia (uusien asioiden pelko) sekä sopeutumiskyky ovat olleet sille korvaamattomia leviämisen kannalta.
Rotta on myös erittäin oppivainen eläin. Tämän vuoksi niitä loukuilla
pyydettäessä on syötin laatua vaihdettava lähes jokaisen loukutetun rotan jälkeen. Esim. siileille tarjottavat liotetut kissan- ja koiranruokapapanat ovat hyviä syöttejä rotanloukkuihin. Rotille tarkoitetut loukut on syytä asettaa siten, etteivät siilit pääse niihin vahingoittamaan itseään.
Loukun voi laittaa esim. puulaatikkoon siten, että laatikon alareunassa
on rotan mentävät reiät, joista siili ei mahdu sisään ja pääse loukkuun.
Monesti me ”tavikset” kyllästymme taistelemaan rottia vastaan ja tällöin
on käytettävissä ammattimaisesti toimivat tuholaistorjuntayritykset, jotka voivat hoitaa maksusta keskitetysti rottien torjuntaa.

Pienet ilmot
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.

***
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Tappavat rotanloukut on syytä sijoittaa rottien käyttämän reitin varteen. Usein ne
kulkevat seinänvieruksia pitkin. Tämä loukku on astettu siten, etteivät siilit pääse
loukun luo eivätkä näin ollen ole vaarassa loukkaantumiselle.

