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Arvoisat lukijamme, alueemme asukkaat
Härmälä-Seura toivottaa teille hyvää kevättä näin 
koronarajoitusten päättyessä. 

Härmälä-Seuran varsinainen toiminta on ollut hiljais- 
eloa virusrajoitusten vuoksi. Nyt, kun olemme siir-
tymässä kohti ”uutta normaalia”, saatamme oikeasti 
ryhtyä valmistelemaan yhdistyksemme 30-vuosijuh-
laa ja myös perinteistä Härmälä-päivää, jonka paikka 
on vielä hakusessa. Härmälä-päivässä on ollut mu-
kana moni härmäläläinen ja rantaperkiöläinen yh-
distys, joita toivomme mukaan myös tänä vuonna. 

Juhani Hildenin kirjoittamasta erittäin kysytystä ja pi-
detystä Huvilarannikko-kirjasta saimme uuden pai-
noksen, jota on vielä saatavilla (katso ilmoitukses-
ta, kuinka voit hankkia kirjan).

Paljon on vettä virrannut niin Härmälänojassa, kuin 
Vihiojassakin siitä, kun olemme niiden kunnosta-
misesta jättäneet aiemmin aloitteet. Nyt molemmat 
pienvesistöt ovat päässeet aloitteestamme johtu-

en isojen myllerrysten kohteeksi. Tämän kevään ai-
kana Härmälänoja vapautettiin alajuoksultaan pois 
putkesta ja sillatkin kunnostettiin kevyen liikenteen 
väyliksi. Härmälänojaan on myös asetettu taime-
nen mätirasioita puron taimenkantaa vahvistamaan.
 Vihiojaan on moottoritien toiselle puolelle teh-
ty kevätkutuisille kaloille luonnonmukaisia kutemi-
sallikoita ja ojaa on palautettu entiseen mutkittele-
vaan uomaansa pois Vihiojankadun vierestä. Vihi-
ojan alaosan olevan altaan kunnostus on myös tu-
lossa. Kiitokset kaupungille näiden hankkeiden to-
teuttamisesta, pitkään se kesti, mutta kannatti odot-
taa. 

Tämän kesän aikana vanhan lentokentän alueen ka-
tuja peruskorjataan ja joiltakin kaatuu siinä rytäkäs-
sä niin puita, kuin pensasaitoja kun ne ovat 1980-lu-
vulla tulleet vahingossa istutetuksi kaupungin puo-
lelle eli tontin rajan väärälle puolelle. 

Nuolialantien infran kunnostuksen yhteydessä ke-

vyen liikenteen laatukäytävä muodostuu oikeasti ni-
mensä veroiseksi väyläksi. 

Härmälänrannan uimarantakin on aiheuttanut paljon 
mielipiteen vaihtoa somessa. Emme ole yhdistykse-
nä tämänkään hankkeen kohdalla olleet hiljaa, toi-
vokaamme Härmälänsaaren pikkuisen uimapaikan 
vapauttamista sen varsinaiseen käyttöön ja kanootti-
laiturin siirtoa toiseen paikkaan. Tästä neuvottelem-
me Tampereen Ekokumppanin kanssa.
 Katsellaan kuunnellaan kevään etenemistä kesäk-
si, eiköhän se siitä. 

Kevätterveisin Juhani Skogberg

ps. Ratikka puhuttaa, siitä voitte lähettää oman mie-
lipiteenne lehtemme toimitukseen. Teemme seuraa-
vaan numeroon koosteen parhaista mielipiteistä, oli-
vat ne puolesta tai vastaan. Osa omalla nimellä kir-
joitetut kommenteista päätyy syksyn lehteen, siispä 
teroittakaa näppiksenne tai kynänne.

Puheenjohtajalta

Nurkkakunta-lehti on Härmälä-Seura ry:n 
toimittama kotiseutujulkaisu. Se ilmestyy 
neljä kertaa vuodessa,maaliskuussa, kesä-
kuussa, elokuussa ja marraskuussa, Härmä-
län, Rantaperkiön, Hatanpään ja Sarankul-
man kaupunginosien alueilla.

Painos 4500 kpl.
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Tampereen kaupunki myy Härmäiästä tarjousten perusteella 
1900-luvun alussa valmistuneen Lepolan huvilarakennuksen sekä 
tontin 837-301-924-6, osoitteessa Nuolialantie 50 33900 Tampere.

Ostajan tulee perusparantaa suojeltu huvilarakennus ja toteuttaa 
tontille päiväkotitoimintaa varten uudisrakennus, jotka soveltuvat 
yhteensä noin 100 lapselle palvelusetelipäiväkodiksi.

Tampereen kaupungin omistukseen kohde on tullut vuonna 1926. 
Tämän jälkeen Lepola on toiminut mm. lastenkotina 1927-1944, 
sodan aikaan puolustusvoimain majoitustilana ja sotien jälkeen 
lasten seimenä ja päiväkotina. Rakennuksessa toimi päiväkoti 
vuoteen 2017. Rakennuksesta on käytettävissä kuntotutkimuksia ja 
rakennushistoriallinen selvitys.

Asemakaavassa tontin käyttötarkoitukseksi on määritelty YS-
2: "Sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten 
korttelia lue, jolle saa rakentaa lasten päiväkodin."

Huvilarakennus on suojeltumerkinnällä sr-2. Rakennusta ei saa 
purkaa. Tontin 837-301-924-6 pinta-ala on 11 192 m2.

Tontille on asemakaavassa osoitettu rakennusoikeutta yhteensä 
1510 k-em2.

Tarjouksen jättäminen ja valinta
Kohteesta voivat jättää tarjouksen yhteenliittymät, jossa on 
mukana rakentaja sekä varhaiskasvatuksen palveluntuottaja. Sama 
rakennuttaja tai palveluntuottaja ei voi jättää useampaa tarjousta. 
Tarjouksen liitteenä tulee olla hanke- ja viitesuunnitelmat sekä 
palveluntuottajan varhaiskasvatuksen palvelu kuvaus. Tarjous 
jätetään 17.6.2022 mennessä alla olevaan osoitteeseen. Kiinteistöt, 
tilan ja asuntopolitiikka- yksikkö haastattelee tarjouksen jättäneitä 
tahoja yhdessä sivistyspalveluiden edustajien kanssa. Tarjouksessa 
pitää ilmetä ostohinta. Kaupunki pidättää oikeuden hyväksyä tai 
olla hyväksymättä saatuja tarjouksia.

Palvelualueiden yhteistyönä tehdään valinta tarjouksen ja käytävien 
neuvotteluiden perusteella elokuun aikana. Valintakriteereinä 
ovat hankesuunnitelma ((ml. asemapiirros, viitesuunnitelmat, 
tilaohjelma), palveluntuottajan toimintakonsepti ja toimintavarmuus 
(laatu 50%) sekä ostohinta (50%). Valitun palveluntuottajan tulee 
hakeutua palvelusetelituottajaksi ja noudattaa Varhaiskasvatuksen 
palvelusetelisääntökirjaa, joka löytyy oheisista liitteistä.

Kohteen esittely
Esittelytilaisuudet kohteella pe 13.5. klo 10–12 ja  
pe 20.5. klo 10–12.

Lisätietoja
Maanhankintapäällikkö
Ari Kilpi
050 346 9311
ari.kilpi@tampere.fi

Koordinaattori
Elina Kalliohaka
040 486 4918
elina.kalliohaka@tampere.fi

Myytävästä rakennuksesta ja tontista ilmoitetaan, kaupungin 
verkkosivuilla, Aamulehdessä sekä sähköpostitse kaupungin 
tiedossa oleville ja kiinnostuksensa osoittaneille eri alojen 
toimijoille, rakentajille, rakennuttajille ja sijoitusyrityksille.

Esittelyaineisto: www.tampere.fi/lepolanhuvilanmyynti

Tarjousten jättö
Kirjalliset tarjoukset tulee jättää 17.6.2022 klo 15.00 mennessä 
kirjaamoon sähköpostilla tai postitse viitteellä "Lepolan huvila".

Kirjaamo
sähköposti kirjaamo@tampere.fi
Aleksis Kiven katu 14-16 C
postiosoite PL 487
33101 Tampere

• Hieronta • Fysioterapia 
• Lymfaterapia • Tukisukat

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

www.huoneistolinja.fi
Alueesi oma kiinteistönvälittäjä  
Riitta Ojala LKV    
Puh. 0500 729 473
riitta.ojala@huoneistolinja.fi

Lepolan huvilarakennuksen 
ja tontin myynti päiväkoti-
toimintaa varten
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Viettoviemäri Härmälässä valmistuu 
kesäkuun lopussa

Keskuspuhdistamon siirtoviemäriputket Nuolialantien varteen on jo lähes asen-
nettu. Viimeisiä putkia asennetaan Kuuselakeskuksen läheisyydessä. Sen jäl-
keen tehdään vielä pintojen viimeistelytöitä. Urakka valmistuu kesäkuun lop-
puun mennessä.

Työt alkoivat elokuun viimeisellä viikol-
la viime vuonna. Rakentaminen aloitet-
tiin Rantaperkiön päästä ja toukokuun 
alkuun mennessä Keskuspuhdistamon 
siirtoviemärin työt ovat edenneet Kuu-
selakeskukselle saakka.  Samassa urak-
kakokonaisuudessa Tampereen Vesi ra-
kentaa uutta vesijohtolinjaa ja Tampe-
reen kaupunki parantaa kevyen liiken-
teen väyliä.   
 Asennettava viettoviemäriputki on 
halkaisijaltaan 1000 mm ja yksi putki-
salko on 24 metriä pitkä. Risteäviä put-
kia ja kaapeleita on paljon. Nuolialan-
tien siirtoviemäriurakan yhteydessä ra-
kennettiin Rantaperkiönkadun ja Vetu-
rikadun pudotuskaivot, joissa jäteve-
det pudotetaan siirtoviemäreistä Sul-
kavuoreen johtavaan tuloviemäritun-

neliin. Pudotuskaivorakenteet ovat jo 
valmistuneet.  
 Leirintäkadulle tulee hajunpoistoyk-
sikkö ja se on vielä asentamatta. Tarvit-
tavat maanrakennustyöt ovat valmiit ja 
pintoja viimeistellään vielä asennuksen 
jälkeen. Hajunpoistoyksikön ympärille 
rakennetaan aita. Hajunpoistoyksikkö 
on sijoitettu viemärilinjan lakipistee-
seen ja se suodattaa viemärilinjan ha-
jukaasut aktiivihiilen avulla. Aktiivihii-
let vaihdetaan säännöllisesti viemärilin-
jan käyttöönoton jälkeen hajunpoisto-
yksikön toiminnan varmistamiseksi.  
 Toinen parhaillaan rakenteilla ole-
va siirtoviemäriosuus on Pirkkalan 
puolella, Naistenmatkantien varressa 
(PV2). Se on hankkeen pisin siirtovie-
märiosuus, 2,9 kilometriä. Rakennus-
työt alkoivat helmikuussa ja työt val-
mistuvat kesällä 2023. Työt vaikutta-
vat erityisesti kevyen liikenteen yhte-

yksiin Naistenmatkantien varrella. 
 PV2:n molemmissa päissä on jo siir-
toviemäriosuudet valmiina. Haikassa 
paineviemäri yhdistetään Pyhäjärven 
pohjassa olevaan Raholasta tulevaan 
paineviemäriin (PV1) nykyisen Sata-
makadun pumppaamon tienoilla. Par-
tolasta eteenpäinkin on jo kaksi siirto-
viemäriosuutta valmiina (PV3 ja PV4). 

Rakennus- ja tekniikkaurakat 
käynnistyivät Sulkavuoressa

Louhintaurakka Sulkavuoressa on päät-
tynyt ja sen jälkeen työt jatkuvat raken-
nus- ja tekniikkaurakoilla, jotka toteute-
taan viitenä urakkana. Pääurakoitsija ja 
päätoteuttaja on työyhteenliittymä Sul-
kavuori, jonka muodostavat Kreate Oy 
ja Aki Hyrkkönen Oy. Työyhteenliitty-

mä vastaa Sulkavuoren keskuspuhdis-
tamon kalliotilojen ja maanpäällisten 
tilojen rakennusteknisistä töistä. Pro-
sessiputkisto- ja koneistourakan toteut-
taa Skanska Infra Oy, sähköurakan Ca-
verion Suomi Oy,  joka toteuttaa myös 
LVI-urakan. Instrumentointi- ja auto-
maatiourakan toteuttaa Valmet Auto-
mation Oy. 
 Rakentaminen aloitettiin Sulkavuo-
ressa vuonna 2018 ja jätevesien käsit-
tely alkaa vuoden 2025 syksyllä. En-
sin otetaan käsittelyyn Raholan jäte-
vedenpumppaamolta tulevat jäteve-
det eli läntisen Tampereen, Ylöjärven 
sekä Pirkkalan jätevedet. Seuraavassa 
vaiheessa puhdistamolle otetaan jäte-
vedet Viinikanlahden jätevedenpump-
paamon suunnalta eli itäisen Tampe-
reen ja Kangasalan jätevedet. Lempää-
län ja Vesilahden jätevedet johdetaan 
suoraan tuloviemäritunneliin Veturika-

Nuolialantien varteen rakennettava viettoviemäriosuus Leirintäkatu–Rantaper-
kiönkatu (VV5) on merkitty kartalle oranssilla värillä. 

dun pudotuskaivon kautta. 
 Sen jälkeenkin kun jätevedenpuh-
distus on aloitettu uudessa keskuspuh-
distamossa, tehdään vielä viimeiste-
lytöitä ja erilaisia säätöjä. Tämä käyt-
töönottovaihe kestää puolisen vuotta 
ja rakennus- ja tekniikkaurakoiden ura-
koitsijat poistuvat Sulkavuoresta alku-
vuodesta 2026. Sitten alkaa uuden kes-
kuspuhdistamon varsinainen toiminta-
vaihe.

Jätevedenpumppaamoiden 
rakentaminen käynnistyy 
Raholassa ja Viinikanlahdessa

Molemmat jätevedenpumppaamot ra-
kennetaan samassa rakennusurakassa. 
Pumppaamot valmistuvat 2024. 
 Valmistuessaan Viinikanlahden 
pumppaamo on yksi Suomen suurim-
mista jätevedenpumppaamoista – siir-
retäänhän sitä käyttäen kaikki nykyi-
selle Viinikanlahden jätevedenpuhdis-
tamolle tulevat jätevedet Sulkavuoren 
suuntaan. Maan päällä olevat raken-
nusosat ovat korkeimmillaan noin yh-
deksän metriä korkeita eli lähes kol-
men kerroksen korkuisia. Maanpäälli-
sen osan pohjapinta-ala on noin 750 
m2. Varsinainen pumppaamotila on 
kymmenen metriä maanpinnan ala-
puolella ja se on muodoltaan pyöreä. 
Kaivannon halkaisija on noin 20 met-
riä ja se tuetaan porapaaluin. 
 Pumppaamo sijoittuu lähelle rantaa 
osittain nykyisen puhdistamon tonttia 
ympäröivän aidan ulkopuolelle. Arkki-
tehtuuriin on kiinnitetty erityistä huo-
miota, koska rakennus jää tulevaisuu-
dessa asuinalueen sisälle. 

 Sekä Viinikanlahden että Raholan 
jätevedenpumppaamoissa hyödynne-
tään maalämpöä ja aurinkokeräimiä ja 
niissä on hajukaasujen käsittelyjärjes-
telmät.

Sodan vaikutukset 
rakentamiseen tuntuvat myös 
Keskuspuhdistamo-hankkeessa

Ukrainan sota aiheuttaa rakentamiseen 
monenlaisia vaikutuksia ja riskejä myös 
Keskuspuhdistamo-hankkeessa. 
 Sulkavuoren keskuspuhdistamon ra-
kentamisessa tarvitaan paljon mm. te-
rästä ja sen hinta on noussut viime kuu-
kausina jyrkästi ja saatavuus heikenty-
nyt. Muidenkin raaka-aineiden, konei-
den ja laitteiden sekä erilaisten kom-
ponenttien saatavuudessa saattaa olla 
vaikeuksia lähiaikoina ja vielä lähivuo-
sinakin. Kehitystä on tällä hetkellä vai-
kea ennustaa.
 Sulkavuoren rakennus- ja tekniik-
kaurakoissa kilpailutusvaiheessa viime 
vuonna markkinoiden epävarmuus oli 
jo nähtävissä. Tuolloin joidenkin raa-
ka-aineiden hintakehitykseen varau-
duttiin mm. indeksiehdoin.  
 Öljyn hinnalla on myös vaikutuk-
sensa Keskuspuhdistamo-hankkeen 
kustannuksiin. Se vaikuttaa mm. muo-
visten putkimateriaalien hinnoitteluun 
ja luonnollisesti kaikkiin kuljetuskus-
tannuksiin. 
 Koko hankkeen rahoitustarvearvio 
lokakuun 2021 hintatasossa oli 346 
milj. euroa. Hankkeen toteutuneet kus-
tannukset olivat vuoden 2021 loppuun 
mennessä 97,8 milj. euroa eli 28 % ko-
ko rahoitustarpeesta.     •

Keskuspuhdistamo-hanke käsittää Sulkavuoren keskuspuhdistamon, Raholan ja 
Viinikanlahden jätevedenpumppaamoiden sekä siirtoviemäreiden rakentamisen. 

Teksti: Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy
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Vanhan vuonna 1900 rakennetun Pe-
reentien itäpuolella sijaitsevan kivisil-
lan kohtaa viimeistellään ja työ valmis-
tuu kesäkuun 2022 loppuun mennes-
sä. Kunnostustyön urakoitsija on Ylö-
järven Kiviset Oy ja tilaaja Tampereen 
kaupunki.
 – Kuukauden päivät on tässä ojaa 
esiin kaivettu ja alkavalla viikolla ryh-
dytään siltaa entistämään. Ensin pois-
tetaan betoninen mansetti sillan pie-

lestä, jonka jälkeen uomaa ryhdytään 
sorastamaan lohikalojen kutupaikaksi. 
Uomaan jää väliaikainen silta talojen 
rakennusajaksi ja se puretaan talojen 
valmistuttua, kaivinkonetta käyttänyt 
Kivisetin alihankkija Maanrakennus J. 
Jönkkäri Oy:n Onni Uotila kertoi leh-
dellemme.
 Myös Pyhäjärven rannassa sijain-
nut kävely- ja pyörätie palautettiin esiin 
kaivetulle teollisuusraiteen sillalle.     •

Teksti ja kuva: Juhani Skogberg

Härmälänojan suun putkitus 
on jo purettu ja ojaa luiskataan 
avouomaksi. 

Härmälässä on pitkään odoteltu kaa-
vaan merkityn uimarannan rakentami-
sen aloittamista. 
 Uutta uimarantaa odotellessa vä-
ki on käynyt uimassa Härmälänsaaren 
perinteisellä pienellä hiekkarantaisella 
uimapaikalla tai jotkut uskalikot ovat 
uineet satamaan kuuluvalla veneenlas-
kupaikalla, jossa jälkimmäisessä uimi-
nen kuitenkin on järjestyslain mukaan 
kielletty.

Uimapaikka vapaaksi

Kun asukkaat huomasivat viime syksy-
nä Härmälänsaareen yllättäen raken-
netun kanoottilaiturin, he totesivat sen 
olevan tasan väärässä paikassa, jon-
ka sijoitus aiheuttaa väkisinkin ristirii-
dan kanoottiretkeilijöiden ja uimarei-
den välillä. Moni asukas ottikin tästä 
yhteyttä niin Härmälä-Seuraan, kuin 
Härmälänrannan asukasyhdistykseen, 
jotka yhteistuumin ryhtyivätkin kysele-
mään, miksi kanoottilaituri on asukkai-
ta kuulematta tehty juuri alueen aino-
alle luvalliselle uimapaikalle. 
 Toimituksemme ottikin yhteyttä 
kaupunkiin ja kyseli asian perään. 
 Kanoottisataman on toteuttanut 
Tampereen Ekokumppanit, josta to-
dettiin ”ettei kanoottilaituri estä uimis-
ta sen vieressä”. Kuitenkin sen raken-
teet veden alla voisivat olla vaaraksi ui-

mareille. Ekokumppaneista kuitenkin 
lupailtiin, että he saattavat siirtää ka-
noottilaiturin toiseen paikkaan, mikäli 
he löytävät sille sopivan matalan ran-
taosuuden Härmäläsaaresta. Toivotta-
vasti toinen paikka löytyy. 

Koska saamme uuden 
uimarannan?

Alunperin uimarantaa kaavailtiin Len-
tokonetehtaan lentovenesatamapenke-
reestä leirintäalueen puoleiseen mata-
laan rantaan. Kun viimeisin osa Len-
tokonetehtaan alueesta kaavoitettiin, 
uimaranta merkittiin kaavaan lähelle 
Härmälänojan suuta, vastapäätä Här-
mälänsaaren perinteistä uimapaikkaa.  
Tuolla suunnitellulla sijaintipaikalla 
on kuitenkin todettu järven pohjasta 
pcb-yhdisteitä ja rannan täyttömaassa 
erilaisia teollisuuden jätteitä. 
 Tällä hetkellä ei ole tiedossa rahoi-
tusta uimarannan rakentamiseen, mut-
ta joitakin lupauksia siitä on eri tahoil-
ta saatu. Nyt kun Härmälänoja tulee 
kuntoon, uimarantaakin voitaisiin ra-
hoituksen varmistuttua ryhtyä toteut-
tamaan. Nähtäväksi jää, mitä kaikkea 
täyttömaapenkereestä löytyykään. 
 Kalliiksi tullee, kun paikka kaavoi-
tuksessa siirrettiin satoja metrejä län-
nemmäksi alkuperäiseen verrattuna.     •

Kanoottilaituri uimapaikalle, 
tasan väärään paikkaan?
Teksti ja kuva: Juhani Skogberg

Härmälän vanha 1930-luvulla louhit-
tu pommisuoja on ollut jo muutaman 
kymmenen vuoden ajan yleisöltä sul-
jettu tila. Tuon yli 300 neliömetrin ti-
lan sisään kulut ovat olleet suljettuna 
vaneriseinillä, joista kuitenkin uteliaat 
seikkailijat ovat murtautuneet sisälle 
luolaan. 
 Pirkkalan puoleisen sisäänkäynnin 
sulkeva seinä on joutunut jo pariinkin 
kertaan ilkivallan kohteeksi ja tuhou-
tunut palamalla. 
 Vuonna 2017 seinä syttyi luvatto-
man luolaan tehdyn nuotion seurauk-
sena ja viime vuodenvaihteessa ilmei-
sesti ilotulitteiden huolimattoman käy-
tön seurauksena ja toisen kerran tam-
mikuun alkupäivinä tahallaan sytytet-
tynä. 
 Nyt Pirkkalan puoleinen sisään-
käynti sai uuden umpiseinän joka es-
tää luolaan sisään pääsyn. 
 Koska pommisuoja on ollut käyt-
tämättömänä jo vuosikausia, se ei ole 
turvallinen paikka seikkailuille. Toisen 
sisäänkäynnin edestä on louhinnan 
reunasta routimisen johdosta putoillut 
suuria lohkareita alas ja sama lohkarei-
den putoamisriskin vaara on myös luo-
lan sisällä.      •

Nuolialantien entinen 
pommisuoja suljettiin seinällä
Teksti: Juhani Skogberg
Kuvat: Juhani Skogberg ja Lasse Kuusisto

Ennen... ja jälkeen. Palaneen pommisuojan sisäänkäynti suojattiin umpiseinällä. 
Pommisuojaan sisälle murtautuminen olisi katon epävakauden vuoksi murtautu-
jalle itsellekin turvallisuusriski.

Muutama tulipalo on tehnyt aika selvää 
jälkeä pommisuojan sähköistä
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Kaupungin entisiin päiväkoteihin lu-
keutuva Lepola osoitteessa Nuolialan-
tie 50 on Härmälän vanhin säilynyt 
rakennus ja samalla lajissaan edusta-
va jäänne Rantaperkiö-Härmälän hu-
vila-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 Lepolasta 
löytyy hämmästyttävän paljon yhteisiä 
piirteitä, ja eräät muutkin seikat puhui-
sivat Caloniuksen puolesta. Kysymys 
arkkitehdistä jää kuitenkin jatkotutki-
musten varaan, mikäli asia on yleensä 
selvitettävissä.
 Muistitiedon mukaan Lepola siirret-
tiin nykysijoilleen Hatanpäänniemeltä 
pankinjohtaja Nils Idmanin asuntopa-
latsin tieltä. Hatanpäällä yhä komei-
levan uusgoottilaisen ”Idmanin huvi-
lan” valmistumisvuosi oli 1898. Tuo-
hon ajankohtaan olisi siis sijoitettavis-
sa myös Lepolan synty. 
 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 ve-
sirakennusten ylihallituksen ylijohta-
jaksi sekä senaatin kulkulaitostoimi-
tuskunnan päälliköksi vastaten kaiketi 
nykymäärein liikenne- ja viestintämi-
nisteriä. Arvovallasta osoituksena on 
tarina, jonka mukaan senaattorin saa-
puessa Helsingin-juna pysähtyi aina 
Rantaperkiössä ns. Alanderin ylikäytä-

Lepola – Härmälän 
vanhin rakennus?

vällä, missä Lepolan kuski parihevos-
ten vetämine komeine ”droskineen” oli 
odottamassa tulijaa. Mahtiherra kuului 
Hatanpään kartanon perikunnan jäse-
niin yhdessä vaimonsa Agnes Augus-
tan (o.s. Idman ) kanssa. Vuonna 1903 
agronomi Fredrik Idman lunasti itsel-
leen koko Hatanpään kartanon kaikki-
ne sivutiloineen lukuun ottamatta Le-
polan 15 hehtaarin lohkotilaa, jonka 
senaattori puolisoineen sai siis perin-
nönjaossa haltuunsa. 
 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, vaisuna 
varjona loistonsa päivistä. 
 Muun muassa 200 omena- ja kirsik-
kapuuta sekä 500 marjapensasta käsit-
tänyt puutarha olisi oma lukunsa. 

Lepola osa maamme 
radiohistoriaa

Vuonna 1921 Vuorenheimon väki viet-
ti viimeisen kesän Lepolassa, perheen 
päämies oli poistunut elävien kirjoista 
neljä vuotta aiemmin. Sivurakennuk-
sessa asuva Laakso jatkoi omaan lu-
kuunsa huvilan maiden viljelyä ja puu-
tarhan hoitoa, mutta päärakennus jäi 
ilmeisesti tyhjilleen tai ainakin vajaa-
käyttöön.
 Tätä tilannetta hyödynsi täkäläisen 
Nuoren Voiman Liiton radioyhdistyk-
sen piirissä kokemusta hankkinut in-
sinööri Arvi Hauvonen. Radioamatöö-
riluvan saatuaan hän perusti keväällä 
1923 lähetysaseman Lempäälään Kul-
jun pysäkin luokse. Hauvosen lähe-
tykset olivat aluksi ns. kipinälähetyk-
siä eli langatonta sähkötystä. Pian eet-
teriin kantautui myös puhetta. Kesken 
ensimmäistä ”puheohjelmaa” isäntänsä 
yksinpuheluun äkämystynyt koira in-
toutui haukkumaan, ja hurtan räksytys 
kuultiin Tampereella saakka. Tiettävästi 
tällainen kömmähdys ei enää toistunut, 
kun sitkeä kokeilija siirsi putkilaitteensa 
väljiin tiloihin Lepolan huvilaan, jonka 
suippo torni epäilemättä tarjosi oivan 
sijoituspaikan antennille. Kumppanin-
sa Lauri Tiitolan kanssa Arvi Hauvosen 
onnistui lähettää jopa gramofonikon-
sertteja Pyhäjärven yli niille harvoil-
le tamperelaisille joilla oli omatekoi-
sia vastaanottimia. Kuuluvuuden kan-
nalta paikka osoittautui kuitenkin vä-
hemmän onnistuneeksi, ja niinpä ase-
ma siirrettiin vain muutaman kuukau-
den jälkeen eli marraskuussa 1923 Pu-
helinosuuskunnan talon ullakolle Häm-
meenkatu 23:een. Hauvosen pikavie-

railu näissä nurkissa ei tietysti maail-
moja kaatanut, mutta pienoinen sija 
radion voittokulussa Lepolalle kuiten-
kin kuuluu. 

Kaupungin omistukseen

Kaupunki osti Lepolan tilan kaikkine 
maineen ja rakennuksineen leskirou-
va Agnes Vuorenheimolta 1925, siis 80 
vuotta sitten, maksaen siitä 250 000 
silloista markkaa. Kahta vuotta myö-
hemmin (1927) alkoi toiminta kunnal-
lisen lastensuojelulautakunnan alaise-
na lastenkotina. Huvilarannikon her-
rasväkivilloista samaan tarkoitukseen 
oli jo aiemmin valjastettu Kuusela ja 
Metsola. Osin kansalaissodan mene-
tyksistä johtuen tällaisten laitosten tar-
ve oli kaupungissa suuri ja Lepolassa-
kin laitospaikkojen määrä lienee lähen-
nellyt aluksi puoltasataa. Ikäjakauma 
oli muutamasta vuodesta aikuisuuden 
kynnykselle. Moni hoidokki vietti tääl-
lä vain lyhyen aikaa ennen pääsemis-
tään takaisin vanhempiensa luokse tai 
vaikkapa adoption kautta uuteen kas-
vatuskotiin; toisille taas tämä elämän 
varhaisvaihe merkitsi vuosia kestänyt-
tä kokemusta, silloisia kasvatusmeto-
deja ajatellen kenties hyvinkin ankaraa.
Arvovieraitakin on ollut
 Julkinen huomionosoitus toiminnal-
le koitui 10. kesäkuuta 1934, kun pre-
sidentti P. E. Svinhufvud kävi Tampe-
reen-vierailunsa yhteydessä tervehti-
mässä Lepolan lapsia. Valokuvat nykyi-
sen laulusalin seinällä todistavat tästä 
arvokashenkisestä ja talon väelle huip-
pujännittävästä tapahtumasta, ja todis-
te on myös aarteena säilytetty vieras-

kirja, josta löytyy kokoelma vaikutta-
via nimikirjoituksia. Ukko-Pekan lisäksi 
puumerkkinsä kirjaan piirsivät v.t. pää-
ministeri Oskari Mantere, kenraali Aa-
ro Pajari sekä kaupungin lastensuoje-
lutyön johtaja Alpo Lumme. Viimeksi-
mainittuhan muistetaan myös kaupun-
ginvaltuutettuna, kansanedustajana ja 
maaherrana.

Sodassa mukana

Lokakuun viidentenä 1939 Suomen 
valtiojohto sai pahaenteisen kutsun 
Moskovaan keskustelemaan ”konk-
reettisista poliittisista kysymyksistä”. 
Kiristyneen tilanteen seurauksena oli 
armeijan osittainen liikekannallepano 
kertausharjoituksia (YH) varten. Lepola 
määrättiin yhdeksi sadoista joukkojen 
kokoontumispaikoista. Pääsääntöisesti 
tulijat olivat ilmavoimien palvelukseen 
astuvia miehiä, monet hyvinkin kau-
kaa. Näin tavallaan ennakoitiin tarkas-
telumme kohteena olevan rakennuksen 
käyttötarkoituksen muutosta, joka lie-
nee valmiiksi mietitty talvisodan puh-
jettua 30. marraskuuta -39. Lastenko-
ti muuttui näet pikavauhtia Hatanpään 
sotilassairaalan alaosastoksi, tarkem-
min sanoen haavoittuneiden sotilaiden 
toipilaskodiksi. Huoneet täyttyivät olki-
patjoilla varustetuista sairaalavuoteista, 
ja kirmailevien keskenkasvuisten sijasta 
pihamaalla nähtiin ulkoilevia potilaita 
usein hoitajien saattelemina. Järjeste-
ly antoi paikalle suljetun sotilasalueen 
leiman, entisestä huvilatilasta puutar-
hoineen ja kasvitarhamaineen sukeu-
tui välitön lisuke Valtion lentokoneteh-
taan ja varikon kylkeen.     •

Teksti:www.harmala-seura.net
Kuvat: Juhani Skogberg ja Aimo Erola 

Härmälän vanhimmasta rakennuksesta 
kertova kyltti koristaa Lepolan seinää.

Tampereen kaupunki on laittanut Lepolan huvilarakennuksen ja tontin myyntiin 
tänä keväänä.

Historiapläjäys
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TENNISTÄ HÄRMÄLÄSSÄ!

Varaa vuorot
p. 03 212 1234

Härmälässä ja Rantaperkiössä alkoi 
viikolla 16 Nuolialatien pohjoisreu-
nan saneeraus. Alueella tapahtuvaa 
Laatukäytävä-hanketta toteuttaa yh-
teistyössä Tampereen kaupunki, Tam-
pereen Vesi ja Tampereen Sähkölai-
tos. Hankkeen tarkoituksena on uu-
sia kadun pohjoisreunan jalkakäytävä 
ja pyörätie erillisiksi. Parhaillaan to-
teutetaan väliä Kannistonkatu-Haapa-
kuja samalla uusien Tuomikujan vesi-
huolto ja kaukolämpö väliltä Nuolia-
lantie-Koivukuja. Hankkeessa Tampe-
reen Vesi saneeraa 60–70-luvun vesi-
johdon ja samalla Tuomikujalle raken-
netaan jätevesiviemäri. Samalla alueel-
le rakennetaan Tampereen kaupungin 

puolesta hulevesiviemäreitä. 
 Hankkeen urakoitsijana toimii Ter-
rawise Oy. Rakennustyöt sovitetaan 
yhteen samalla osuudella rakennet-
tavan Keskuspuhdistamon hankkeen 
kanssa, jota toteutetaan Nuolialantien 
eteläpuolelle. Hankkeiden yhteenso-
vittamisella turvataan esimerkiksi ke-
vyen liikenteen sujuvuus kyseisellä 
alueella.
 – Hankkeen tarkoituksena on paran-
taa vedenjakelun varmuutta. Pahoitte-
lemme hankkeesta mahdollisesti synty-
vää haittaa, kertoo Tampereen Veden 
verkostojohtaja Pekka Laakkonen.
 Katuosuuden työt valmistuvat syk-
syllä 2022.     •

Laatukäytävä-hanke Härmälässä 
ja Rantaperkiössä
Teksti: Neea Nenonen, Tampereen Vesi

Parturi Kampaamo

Erja Ahonen 
Puh. 040 524 4035
Kuuselan Senioritalo
Nuolialantie 46, 33900 Tampere

Anneli Kannon romaani Rottien py-
himys (Gummerus) on saanut vuoden 
2022 Kiitos kirjasta -palkinnon. Palkin-
to on kirja-alan ammattilaisten tunnus-

Härmäläläinen kirjailija 
Anneli Kanto kerää 
kirjallisuuspalkintoja 

Anneli Kannolle on myönnetty Kirjakauppaliiton Kiitos kirjasta -palkinto ja kir-
jabloggareiden myöntämä Blogistanian Finlandia-palkinto. Tuskin palkitsemiset 
jäävät näihin kahteen palkintoon. 

Teksti ja kuva: Juhani Skogberg

Kirjailija Anneli Kanto saamansa palkinnon kanssa.

Fakta
”Anneli Kanto – Rottien pyhimys
Vereväkielinen romaani Hattulan Pyhän Ristin kirkon maalaamisesta 1500-lu-
vulla.
 Keitä olivat maalarit, jotka koristivat Suomen keskiaikaisia kirkkoja pyhi-
mysten ja Raamatun kertomusten kuvin? Miten he maalasivat, mitä he ta-
voittelivat, mitä ajattelivat?
 Hattulan kirkon maalaaminen on valtava urakka. Jotta työ valmistuisi ajois-
sa, maalareiden on pakko pestata ryhmäänsä omituisena pidetty tyttö, Pellii-
na, koska hän osaa piirtää. Kirkko, työtoveruus ja kesä mullistavat kaikkien 
elämän.
 Hersyväjuoninen tarina perustuu sekä tunnettuun että kuviteltuun histo-
riaan ja kuvaa kiehtovasti keskiaikaisen kirkon maalaamista sekä kyläyhtei-
sön silmäätekeviä ja rahvasta.”
Lähde: Gummerus 

tus kirjailijalle, jonka edellisenä vuon-
na ilmestynyt suomen- tai ruotsinkie-
linen kaunokirjallinen teos on ollut eri-
tyisen virikkeitä antava. Palkinnon ja-

kavat vuosittain Kirjakauppaliitto, Libro 
ja Suomen kirjastoseura.
 Raadissa toimivat puheenjohtajan 
lisäksi Kirjakauppaliiton toisena edus-
tajana Suonenjoen Kipa-kirjakaupan 
kauppias Anna Vesterinen, Suomen 
kirjastoseuran Fiktiotyöryhmän pu-
heenjohtaja, informaatikko Essi Löy-
tynoja ja Suomen kirjastoseuran Fiktio-
työryhmän opiskelijajäsen Henni Lai-
hia sekä Libron hallituksen puheenjoh-
taja Anne Ahlkvist ja hallituksen jäsen 
Outi Iivonen.

 Raati nosti esille myös teoksen Hä-
meen historiaa tarkasti kuvailevan ot-
teen.
	 Rottien	pyhimys	kertoo	fiktion	kei-
noin Hattulan pyhän ristin kirkon sei-
nämaalausten synnystä 1500-luvun al-
kupuolella. Romaanissa keskiaikainen 
kyläyhteisö kohtaa meren takaa tule-
vat maalarimestarit. Samalla seurataan 
yhteisönsä hyljeksimän nuoren naisen 
kasvutarinaa taiteilijaksi ja pohditaan 
taiteen tekemisen ikiaikaisia merkityk-
siä.     •



Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy
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