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Hyvät Härmälän, Rantaperkiön ja Hatanpään 
asukkaat sekä muut lukijat

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.

Alueellamme kuuluu räjäytysten ääniä sekä työko-
neiden murinaa. 
 Kuten yleensä on tapana, yhteiskunnan rakenta-
minen ja infran uudistaminen aiheuttavat ympäris-
töön erinäistä haittaa. Koetetaan kestää näitä hait-
toja, kun niiden jälkeen saamme parempaa infraa. 
Hyvänä esimerkkinä tästä paremmasta on Nuolia-
lantien pohjoispuolen uusittu nykytarpeita täyttävä 
kevyen liikenteen väylä Campingin risteyksestä koh-
ti Pirkkalan rajaa. 
 – Kaupunki on palauttamassa Vihiojan uomaa 
vanhoille mutkitteleville sijoilleen, jolla saadaan esi-
merkiksi vesilinnuille ja kaloille takaisin niiden me-
nettämät lisääntymispaikat. 
 – Jatkossa myös Härmälänojaa avataan kivisilto-
jen väliseltä alueelta, mikä tuo takaisin lähiluontoa 
entisen tehdasmiljöön muuttamalle alueelle. 
 – Naapurimme Pirkkala torppaasi kunnalle esite-
tyn Härmälänojan varren puistoon ehdotetun kaa-
vamuutoksen, mikä olisi katkaissut luonnollisen vi-

herkäytävän asuntorakentamisella. 
 Näissä hankkeissa on Härmälä-Seura ja jäsenistö 
ollut aktiivisesti vaikuttamassa ympäristömme viih-
tyisyyden ja historiallisten arvojen vaalimisessa. Kii-
tos tästä kuuluu aktiivisille jäsenillemme. 
 Mutta tätähän vartenhan kotiseutuyhdistys juuri 
on olemassa. 
 Edes koronarajoitukset eivät estä ympäristömme 
vaalimista, vaikka suuria yleisötilaisuuksia ei nyt voi-
kaan järjestää. 

Elämme koronan ”kruunaamassa” epävarmassa tilas-
sa jossa kiistellään niin maskien käytöstä, kuin ravin-
toloiden ja kohta myös kauppojen aukioloajoistakin. 
Tärkeintä on kuitenkin noudattaa vanhan kansan oh-
jetta, mikä koskee tartuntatautiaikoja. 
 Ohjeen mukaan vältetään työntämästä nokkaa 
ulos kotoa, jos on vähänkään sairas tai on oleskel-
lut lähellä sairastunutta. Ei pidä halailla tuttua vas-
taan tulevaa, vaan keskustellaan hänen kanssaan vä-

hän pidemmän etäisyyden takaa. Pestään kädet saip-
pualla ja lämpimällä vedellä aina kodin ulkopuolelta 
kotiin tultaessa, kun siihen on mahdollisuus. Saa si-
tä maskiakin pitää suosituksen mukaan jos siltä tun-
tuu, mutta sen maskin käyttäminen ei nollaa noita 
vanhan kansan ohjeita millään tavalla. 
 Näillä pääsemme vielä pitkälle terveinä, kun 
muistamme välttää sellaisia paikkoja, joissa on pal-
jon ihmisiä sulloutuneena pieneen tilaan. 

Näillä sanoilla voi toivottaa syksyn saapuneen ja nyt 
etenemme kohti talvea. Toivottavasti korona hellit-
tää otettaan yhteiskunnasta ja siihen sairastuneet pa-
ranevat ilman jälkitauteja. 
 Hyvää syksyn jatkoa itse kullekin lukijalle. Suo-
sikaa ilmoittajiamme. 

Juhani Skogberg
Härmälä-Seura ry:n puheenjohtaja

Puheenjohtajalta

Nurkkakunta-lehti on Härmälä-Seura ry:n 
toimittama kotiseutujulkaisu. Se ilmestyy 
neljä kertaa vuodessa,maaliskuussa, tou-
kokuussa, elokuussa ja marraskuussa, Här-
mälän, Rantaperkiön, Hatanpään ja Saran-
kulman 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

Vieno (vas) rapsuttelee Koivukujalla kuvaajaa vastaan laukannutta Hessu-nimistä huippuunsa jalostettua kepparia sen tekijän, Iidan kanssa.
Iida kertoi tehneensä kyseisen pyörien päällä liikkuvan hevosensa yhdessä tätinsä kanssa.
Kannen kuva: Juhani Skogberg

Rahastonhoitaja:
Antti Sato

HÄRMÄLÄ-SEURA ry. 
Puheenjohtaja 
Juhani Skogberg

JOHTOKUNTA 2020
Jäsenet:
Hannu Merikoski
Eeva-Liisa Holappa
Wäinä Järvelä
Kyllikki Nikkanen

Varajäsenet:
Antti Sato 
Erkki Nikkanen
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Investointi tulevaisuuteen

Osta apteekista kuusi kampanjatuotetta. Saat yhden leiman jokaisesta
vähintään 9 euron hintaisesta Orionin itsehoitotuotteesta.

Kampanjaan eivät kuulu lääkkeet, sv-korvattavat perusvoiteet ja
eläintuotteet.

Koti kuntoon...

24 h verkkokauppa

Kodinkone varaosat- ja tarvikkeet

piketa.com

Kodinkoneet - Kylmälaiteet

Kiinteistöpesulakoneet

Valtuutettu takuu - Keskushuolto

Lentokentänkatu 9 b A-talo

33900 Tampere

Palvelua Rantaperkiössä

puh. 03- 2333 200
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Siirtoviemärityömaa  
Härmälässä
Urakka Nuolialantiellä, jossa rakenne-
taan Härmälänojan ja Leirintäkadun 
välistä paineviemärilinjaa noin kilomet-
rin matkalle, on jo ihan loppuvaihees-
sa. Keskuspuhdistamo on mukana yh-
teisurakassa Tampereen Veden ja Tam-
pereen kaupungin kanssa. Tampereen 
Vesi rakennuttaa vesijohtoa ja kaupun-
ki saneeraa kevyen liikenteen väylää.  
Kaikkien urakan osapuolien työt val-
mistuvat pääosin tämän vuoden aika-
na. Joitakin viimeistelytöitä saattaa jää-
dä ensi kevääksi. Pysyväksi hyödyksi 
mm. Nurkkakunnan lukijoille jää loi-
vempi ja muutenkin parempi kevyen 
liikenteen väylä. 

Putkia Pyhäjärven pohjaan
Heinäkuussa käynnistyi paineviemärin 
rakentaminen Raholasta Pirkkalan Sa-
tamakadulle. Urakassa upotetaan kaksi 
halkaisijaltaan 800 mm paineviemäri-

Keskuspuhdistamon työt etenevät

Tampereen Seudun Keskuspuhdista-
mon louhintatyöt ja siirtoviemäreiden 
rakentaminen vaikuttavat Nurkkakun-
ta-lehden jakelualueella. Louhintatyöt 
kuuluvat ja tuntuvat ja siirtoviemärei-
den rakentaminen näkyy kaduilla väli-
aikaisissa liikennejärjestelyissä. Työmai-
den kohdilla kaikkien liikkujien on syy-
tä olla erityisen varovaisia, jotta vahin-
goilta vältytään. 

putkea Pyhäjärven pohjaan. Putket on 
ensin hitsattu kuivalla maalla yhteen 
600 metrin pituisiksi putkiletkoiksi ja 
niihin on kiinnitetty putkipainot. 
 Urakka näkyy Pyhäjärvellä monil-
la tavoin. Ennen lopullista upottamis-
ta putkiletkoja kellutetaan Pyhäjärves-
sä Raholan puoleisella rannalla. Vesil-
läliikkujia varten putkiletkat on mer-

kitty ja hämärän aikaan niissä on va-
roitusvalot. Erilaisia proomuja ja laut-
toja liikkuu putkilinjalla. Ruopattavan 
alueen ympärillä on suojaverho, jol-
la estetään samentuman leviäminen. 
Urakka-alueella liikkuu myös sukelta-
jia, jotka mm. tarkistavat vanhojen put-
kien sijainnit ja varmistavat upotetta-
vien putkien asettumisen paikoilleen. 

 Putkiparilinjan pituus on lähes kol-
me kilometriä. Urakka on tarkoitus saa-
da valmiiksi kuluvan vuoden aikana. 

Rakentaminen on edennyt  
Hatanpäällä
Siirtoviemärin rakentaminen Hatan-
päänkadulla ja Hatanpään puistokujal-
la valmistuu vielä tämän vuoden puo-

Teksti: Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy
Kuvat: Ari-Matti Ilkka ja Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy 

Tunnelin ajoaukko Vihilahdessa.

Seuraavat siirtoviemärityömaat kartalla (oranssi merkintä). 



5

lella. Yhteisurakassa on asennettu kes-
kuspuhdistamon kaksi halkaisijaltaan 
1000 mm paineviemäriputkea, uusit-
tu katurakenteita ja kunnallistekniikkaa 
sekä rakennettu uutta kaukojäähdytys-
linjaa. Linjaosuus on jatkoa jo aiemmin 
valmistuneelle keskuspuhdistamon siir-
toviemäriosuudelle Viinikanlahden ny-
kyiseltä jätevedenpuhdistamolta Sou-
tukeskukselle asti.  
 Urakka on aiheuttanut väliaikaisia 
liikennejärjestelyjä Hatanpäällä, kos-
ka asennukset tehdään pääosin ajora-
dan alle.  

Louhinta käynnissä  
Sulkavuoressa ja Vihilahdessa
Sulkavuoren toinen louhintaurakka 
käynnistyi alkuvuodesta. Siinä louhi-
taan varsinaiset puhdistamotilat Sul-
kavuoreen kallion sisään sekä tulo- ja 
purkuviemäritunnelit Vihilahden ja Sul-
kavuoren välille. Louhintaurakka Sulka-
vuoren päässä saadaan valmiiksi vuo-
den 2021 loppuun mennessä. Viemä-
ritunneleiden työt jatkuvat vielä vuo-
den 2022 kesäkuuhun. Sen jälkeen Vi-
hilahden alueella jatkuvat vielä muut 
työt aina Sulkavuoren keskuspuhdis-
tamon valmistumiseen asti. 
 Viemäritunnelit louhitaan Vihilah-
desta Hatanpään koulun, Rautaharkon 
asuinalueen, ratapihan ja moottoritien 
alitse Sulkavuoreen. Tähän mennes-
sä Vihilahdessa on louhittu viemäri-
tunneleihin johtava ajotunneli (pituus 
noin 120 m) sekä Sulkavuoren suun-
taan rakennettavaa siirtotunnelia noin 
sata metriä.
 Liikenneturvallisuuteen Vihilah-

den työmaan kohdalla on kiinnitetty 
erityistä huomiota. Louhinnassa irro-
tettava kiviaines lastataan tunnelissa 
kuorma-autojen kyytiin ja kuljetetaan 
pois työmaalta. Kuorma-autot liittyvät 
Hatanpään valtatien ja Lahdenperän-
kadun risteyksessä liikenteeseen mu-
kaan liikennevalo-ohjauksella. Työ-
maan ohi kulkee erittäin vilkas jalan-
kulku- ja pyöräliikenne. Turvallisuuden 
takia on kevytliikennekaistalle asetettu 
hidasteita ja sekä liikennevalo-ohjaus. 
Lähes päivittäin näkee kuitenkin hur-
jia tilanteita, kun liikennevalo-ohjaus-
ta ei noudateta. 
 – On aivan ensiarvoisen tärkeää, 
että kaikki noudattavat liikennevaloja. 
Erityisesti Härmälän suunnasta tultaes-

EMO-ympäristöseurantajärjestelmästä näkee mihin viemäritunneleita maan uumenissa louhitaan (www.keskuspuhdistamo.fi).

Härmälän suunnasta lähestyttäessä Vihilahden työmaata on syytä hiljentää ja val-
mistautua tarvittaessa pysähtymään liikennevaloihin. Kuvan hidasteen havait-
semista tehostetaan vielä lisävalaistuksella, joka asennetaan hidasteen oikeal-
le puolelle. 

sa pyöräilijöiden nopeus nousee ala-
mäessä kovaksi ja jokuset eivät huo-
maa koko liikennevaloja. Tästä aiheu-
tuu useita vaaratilanteita viikoittain, 
kertoo projektipäällikkö Ari-Matti Ilk-
ka Tampereen Seudun Keskuspuhdis-
tamo Oy:ltä. Hidasteista ja liikenneva-
lo-ohjauksesta saadaan usein negatii-
vista palautetta, mutta ne on tehty eri-
tyisesti liikenneturvallisuuden takia, ei 
pyöräilijöiden kiusaksi, jatkaa projek-
tipäällikkö Ilkka.
 Louhinnan etenemistä voi seurata 
EMO-ympäristöseurantajärjestelmässä, 
joka löytyy keskuspuhdistamon netti-
sivuilta. Alueen asukkailla on mahdol-
lisuus liittyä tekstiviestipalveluun, jos-
sa jokaisesta räjäytyksestä tulee ennak-

koon viesti puhelimeen. EMO-ympä-
ristöseuranta ja ohjeet tekstiviestipal-
veluun liittymiseksi löytyvät nettiosoit-
teesta keskuspuhdistamo.fi. 

Rakentaminen jatkuu
Ensi vuonna ja seuraavana rakenne-
taan siirtoviemäriä Härmälässä Nuo-
lialantien varressa välillä Leirintäkatu 
Rantaperkiönkatu. Viemärilinjan pituus 
on 1,5 km. 
 Seuraavat siirtoviemärityöt ajoittu-
vat vuodelle 2022–23. Tuolloin on vuo-
rossa Hatanpäällä noin 500 metriä vie-
märilinjaa Hatanpään puistokujalta Vi-
hiojalle asti. Pirkkalan puolelle Nais-
tenmatkantien varteen Satamakadul-
ta Partolaan rakennetaan siirtoviemä-
riä lähes kolmen kilometrin matkalle. 
Siirtoviemäriurakat saadaan valmiik-
si vuoden 2023 loppuun mennessä ja 
Pyhäjärveen asennettava purkuputki 
valmistuu 2024. 
 Raholan ja Viinikanlahden jätevesi-
pumppaamoiden rakentaminen käyn-
nistyy ensi vuonna. Molemmissa pai-
koissa uudet jätevesipumppaamot si-
joittuvat nykyisten jätevedenpuhdista-
moiden tuntumaan. Pumppaamot val-
mistuvat 2023. Kun keskuspuhdista-
mo Sulkavuoressa on otettu käyttöön, 
nykyiset Raholan, Viinikanlahden ja 
Lempäälän jätevedenpuhdistamot jää-
vät asteittain pois käytöstä. 
 Viinikanlahden alueelle suunnitel-
laan uutta asuinaluetta. Asemakaa-
voitus on käynnissä arkkitehtikilpailun 
suunnitelmien pohjalta. Asemakaavan 
valmisteluaineisto asetetaan seuraavan 
kerran nähtäville arviolta talvella 2021–
2022 ja silloin suunnitelmista voi antaa 
palautetta.
 Sulkavuoressa seuraavat rakenta-
misvaiheet päästään aloittamaan vuo-
den 2022 alussa, kun louhintaurakka 
saadaan päätökseen. Tuolloin käynnis-
tyvät kalliotilojen ja maanpäällisten ti-
lojen rakennustyöt ja koneiden ja lait-
teiden asennukset. 

Jätevedet käsittelyyn 
uuteen Sulkavuoren 
keskuspuhdistamoon kesällä 
2025
Rakentaminen alkoi kesällä 2018 Sul-
kavuoren rakentamista valmistelevilla 
urakoilla. Jätevedet käännetään Sul-
kavuoren keskuspuhdistamolle kesäl-
lä 2025. Tästä alkaa jätevedenpuhdis-
tamon käyttöönottovaihe, minkä jäl-
keen tehdään vielä viimeistelytöitä ja 
erilaisia säätöjä. 
 – Suunnitelmat ovat tarkentuneet ja 
muista vastaavista hankkeista on haet-
tu oppia. Näin olemme pystyneet tar-
kentamaan aikataulua. Kaikki louhin-
taurakkaan kuuluvat työvaiheet teh-
dään loppuun ennen seuraavan raken-
tamisvaiheen aloittamista Sulkavuores-
sa, kertoo toimitusjohtaja Timo Heino-
nen Tampereen Seudun Keskuspuhdis-
tamo Oy:stä. 
 Sulkavuoren keskuspuhdistamos-
sa tullaan käsittelemään Kangasalan, 
Lempäälän, Pirkkalan, Tampereen, Ve-
silahden ja Ylöjärven jätevedet. •
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Teksti ja kuva: Kyllikki Nikkanen

Tällaiseen kertakäyttöastiaan keitto annosteltiin Villa 
Härmälänrannan edustalla

Teksti ja kuva: Jukka Lahti

Raskun perhe, Pasi, Mai, Dani ja Katarina, poseeraavat kotitalonsa portailla Talvitiellä.

Onnelliset Härmälässä

Härmälässä tapahtuu korona-aikanakin

Jouluna 2019 Tampereella synkistel-
tiin, kun musta maa ei tarjonnut juh-
lan tunnelmaa. Yhdessä härmäläläises-
sä perheessä ilo kuitenkin kohosi kat-
toon saakka – kattoon, joka on kor-
kealla. Dani, Mai ja Pasi Rasku pääsi-

vät nimittäin vuosien remonttielämän 
jälkeen viimein muuttamaan uuteen 
kotiinsa Talvitiellä.
 Paikallisten hyvin tuntema entinen 
eläinlääkärin talo sai uuden elämän 
Pasin, asuntomyyjän ja vanhojen talo-

jen suuren ystävän, johdolla ja vielä-
pä varsin näkyvästi. Remonttia seurat-
tiin tiiviisti Etuovi.comin blogissa. Ras-
ku kieltää olevansa julkkis edes Här-
mälän kaduilla, mutta silti juttuseuraa 
riittää. Mies itse pistää sen ympäristön 
asukkaiden ystävällisyyden piikkiin.
 – Täällä asuu todella mukavaa vä-
keä. Naapuria autetaan ja kysellään 
kuulumisia ja tällaiset uudetkin tulok-
kaat otetaan iloisesti vastaa, Pasi kiit-
telee.

Kaksi vuotta yksiössä
Raskut ovat asuneet talvitiellä jo lop-
puvuodesta 2017 saakka. Silloin he 
muuttivat talon toisessa päädyssä si-
jaitsevaan yksiöön. Sieltä oli helpom-
paa hoitaa remontti loppuun, vaikka 
tilaa olikin niukasti. Iso puoli valmis-
tui sopivasti muutamaa viikkoa ennen 
kuin perhe kasvoi suvun ensimmäisel-
lä paljasjalkaisella härmäläläisellä, Ka-
tarina-tytöllä.
 Uutta kotikaupunginosaansa perhe 
kiittelee joka käänteessä. Vaikka ollaan 
lähellä kaupunkia, silti meteliä tulee oi-
keastaan vain viereisestä vieläkin uu-
tuuttaan hohtavasta päiväkodista. Las-
ten äänet eivät tietenkään perheellisel-
le ole häiriöksi ja hoitopaikan lähei- 
syyshän on vain plussaa. Alakoulukin 
on remontissa, eli pian lapsilla on siel-
läkin entistä mukavammat oltavat.

Vaikea kuvitella mukavampaa
Alunperin Raskun sai kiinnostumaan 
Härmälästä talo. Se oli juuri sitä mitä 
mies – alkuaan Etelä-Pohjanmaalta –  
oli etsinyt vuosia. Nyt, lähes kolmen 
vuoden jälkeen, Rasku jaksaa hehkut-
taa kotikulmiaan.
 – Täällähän ollaan kuin herran kuk-
karossa, mutta silti kaikki on lähellä. 

Keskustaan pääsee helposti autolla, jul-
kisilla, pyörällä tai kävellen, oma kaup-
pa on aivan vieressä ja isommat os-
tokset löytyvät parin minuutin matkan 
päästä Partolasta. Ja senkin on tässä 
tajunnut, että täältähän on tosi helppo 
liikkua mihin suuntaan tahansa. Lap-
sillekin tämä on mahtava kasvupaik-
ka. Löytyy leikkipuistoa, pelikenttiä, 
seikkailuun sopivaa luontoa ja kruu-
nuna oma uimaranta. Vaikea on kuvi-
tella mukavampaa paikkaa asua, Ras-
ku innostuu.

Kotikulmia helppo kehua
Työssään Rasku myy asuntoja ja siinä 
hommassa eri kaupunginosat ja asui-
nalueet ovat tuttuja. Jokaisesta löytyy 
tietenkin omat hyvät puolensa, mutta 
nopeassa tahdissa niistä pystyy oppi-
maan vain osan. Ja niidenkin kohdalla 
kyse on lähinnä kuulopuheesta. Myy-
dessään asuntoa tai taloa Härmäläs-
tä, Raskun on tietenkin helppo myy-
dä myös aluetta.
 – Sijainti on asuntomyynnissä erit-
täin tärkeä asia ja minun on helppo ke-
hua Härmälää. Se tulee täydestä sydä-
mestä. Ehkä välillä pitää jopa pikkui-
sen himmailla, ettei kuulosta liian hy-
vältä ollakseen totta, mies nauraa.
 Rasku on tehnyt asuntokauppaa yli 
kymmenen vuotta ja sitä ennen mm. 
remonttihommia. Kokemus auttoi tie-
tenkin nykyisen kodin remontissa, mut-
ta se kerrytti myös osaamista entises-
tään. Siksi hän onkin tullut tunnetuksi 
vanhojen talojen asiantuntijana.
 – Jos vaikka täältä Härmälästä täy-
tyisi myydä vanha talo tai joku halu-
aisi täältä sellaisen löytää, niin autan 
oikein mielelläni. Ja toki palvelen ihan 
kaikissa asuntomyyntiin ja toimitiloihin 
liittyvissä asioissa! •

Elämme mielenkiintoisia – jopa arvaa-
mattomia aikoja. Tarkkasilmäiset Nurk-
kakunnan lukijat muistavat kirjoitukse-
ni lehden edellisessä numerossa. Siinä 
pohdiskelin eriskummallista talvea, jo-
ta leimasi ennen kokematon talvisää – 
ei lunta, ei pakkasta, pellot viheriöivät 
jne. Maailmanlaajuisesti huolta on ai-
heuttanut ilmaston lämpeneminen ja 
mannerjään sulaminen, mistä saattaa 
olla arvaamattomat seuraukset.
 Kirjoitukseni oli tarkoitettu vuoden 
ensimmäiseen Nurkkakuntaan (=talvi-
lehteen). Mutta kuinkas kävikään! Eris-
kummallisen talven jälkeen meitä koh-
tasi toinen mullistus – korona-pande-
mia. 
 Luin keväällä Helsingin Sanomi-
en Kuukausiliitteessä olleen kirjoituk-
sen, joka käsitteli seikkaperäisesti ta-
san 100 vuotta sitten ollutta vastaavan-
laista vitsausta, espanjantautia, joka 
tappoi maapallollamme miljoonia ih-
misiä. Toivottavasti nyt ei käy samalla 
tavalla.

 Keväinen elämämme mullistui täy-
sin koronapandemian myötä: annet-
tiin suositukset erilaisista liikkumisra-
joituksista, ikäihmisten tapaamisista, 
lähikontaktien välttämisestä, siirryttiin 
etätöihin mahdollisuuksien mukaan se-
kä etäkouluun. 
 Härmälänrannassa käynnistyi maa-
liskuussa mielenkiintoinen toiminta, 
kenttäkeittiö Villa Härmälänrannan 
piha-alueella. Ravintola-alan  ammat-
tilaiskaksikko alkoi valmistaa ja myydä 
keittolounaita, kahvia ja pullaa alueen 
asukkaille. Keittolounaan hinta oli al-
le 10 euroa. Vapunaattona illan suus-
sa tarjolla oli jopa pihviä ja salaattia. 
 Hygieniakäytännöt oli hoidettu mal-
likkaasti. Seurasin mielenkiinnolla, mi-
ten monet alueen asukkaat tulivat os-
tamaan keittoa omiin astioihinsa. Näin 
toimin minäkin ja söimme mieheni 
kanssa hyvällä ruokahalulla hernekeit-
toa ja lettuja keittiömme pöydän ääres-
sä. Huhtikuussa oli myynnissä myös 
kevääseen sopivia kukka-amppeleita. 

 Toiminta loppui 
toukokuulla, kun asi-
akkaat uskalsivat vähi-
tellen liikkua ja käydä 
lähikaupoissa. Luultiin 
pandemian loppuneen 
tai ainakin vähenty-
neen.
 Tulikin uusi aalto ja 
maskisuositus. Katuku-
vassa näkyy erilaisia ja 
-värisiä suusuojuksia 
enenevässä määrin. 
 Elämä on kuitenkin 
jossakin määrin vilkas-
tunut, ainakin toistai-
seksi, mutta tauti on 
taas aktivoitumassa 
koko maailmassa. 
 Kotikadullani Valmetinkadulla yölli-
nen liikenne on lähes olematonta. Nor-
maalia yökerhojen sulkemisaikaista 
taksiliikennettä ei ole. Eräskin ravinto-
loitsija kirjoitti osuvasti Aamulehdessä, 
että asiakkaita ei kiinnosta lähteä ”päi-

vätansseihin”.
 Monissa perheissä tuskaillaan mat-
kustusrajoituksia esim. lasten syyslo-
mien aikana. Kenties ensi vuonna pääs-
tään yhdessä reissuun. 
–>
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Yritysuutisia

Piketa muutti keskustasta Rantaperkiöön
Kodinkonehuolto, kodinkoneita ja niiden varaosia myyvä liike Piketa muutti Ran-
taperkiöön Kojan naapuriin osoitteeseen Lentokentänkatu 9 b. 
 Liike on tunnettu siitä, että sieltä löytyy tuhansia erilaisia pienten kodinkonei-
den kulutus- ja varaosia. Liikkeestä löytyy varaosia niin partakoneisiin kuin pö-
lynimureihin ja kahvinkeittimiin jne. 
 – Muutimme Rantaperkiöön siksi, kun kaupunki ilmoitti poistavansa parkki-
paikat liikkeemme läheltä niin Rongankadulta kuin Rautatienkadultakin. Nyt uu-
dessa paikassa on hyvät parkkitilat ja muutenkin kulkuyhteydet tänne ovat hy-
vät, sanoo Pirketta Honkoliini Piketa Oy:stä. •
JoS

Autolasien ykkönen

AUTOLASIEN AMMATTIASENTAMO

TAMPEREEN TUULILASIMYYNTI

www.tuulilasimyynti.fi

Meiltä saat tuulilasit 
kaikkiin automerkkeihin 

ja kaikkiin malleihin.

Lokomonkatu 25 D
Lokomonkulma
33900 Tampere
03 261 0920
0400 166 600

Possijärvenkatu 2
Lielahti
33400 Tampere
0400 623 533

–> 
 Koronan loppuminen on kuitenkin 
hämärän peitossa. Saadaanko rokote 
ja miten se tehoaa? Tosiasia on, että 
yhteiskunta ei kovin nopeasti toivu. 
Menee vuosia ennen kuin elinkeino- 
ja talouselämä palaa entiselleen. Tä-
mä edellyttää uutta intoa, innovatiivi-
suutta ja yhteen hiileen puhaltamista.
 Härmälän lähivuosien kulkua lei-
maa vielä paikallinen vitsaus: Nuo-
lialantien myllerrys. Viemäriputken 
kaivuutyö on jo nyt sekoittanut mo-
nen kulkutiet. Minä henkilökohtaises-
ti suren vanhojen kauniiden lehmusten 
kaatamista. Eikö niitä olisi voinut joten-
kin säästää? K-kaupalta Rantaperkiöön 

päin kadun varressa on vielä vanhat 
puut pystyssä. Nauttikaamme vielä vä-
hän aikaa niiden kauneudesta ja upe-
asta syysvärityksestä. 
 Arvata saattaa, millainen myllerrys 
Nuolialantietä kohtaa taas uudelleen, 
kun raitiotien rakentaminen alkaa. Kol-
mesta esillä olleesta vaihtoehdosta to-
dennäköisin on juuri Nuolialantien lin-
jaus. Ajotie kapenee ja ruuhkat lisään-
tyvät entisestään. Tämähän on nähty 
esim. linja-autoaseman läheisyydessä. 
 Ollaan kuitenkin toiveikkaita ja yri-
tetään pysyä terveinä. Korona loppuu 
aikanaan ja saadaan matkustaa suuren 
maailman tyyliin raitiovaunulla. •



Asuessani naapurissasi Härmälässä, olen laittanut merkille alueen tar-
joamat lukuisat edut. Hyvä sijainti ja harrastusmahdollisuudet yhdessä 
alueen historiallisen merkityksen kanssa kokoavat vain pintaraapaisun 
täällä asumisen eduista.

Härmälä on lähellä sydäntäni myös vanhojen talojen takia. Itsekin asun 
entisessä kunnan eläinlääkärin talossa, jonka historia imaisi minut heti 
mukaansa. Olen myös myynnin lisäksi kerryttänyt koko urani ajan ko-
kemusta rakentamisen sekä remontoinnin parista, erityisesti vanhojen 

Ota yhteyttä:

Pasi Rasku
0400 171 191
pasi.rasku@huom.fi
www.pasirasku.fi

Vanhojen talojen 
asiantuntija palveluksessasi

talojen osalta. 

Härmälän seudun ja vanhojen talojen asiantuntijana olenkin valmis 
laittamaan itseni likoon saadakseni myös sinun kodistasi mahdollisim-
man hyvän hinnan. Jos siis myynti on sinulle ajankohtaista, sovitaan 
tapaaminen jo vaikka huomenna!
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