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Hyvät alueemme asukkaat

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 toivottaa teille hyvää kevättä koro-
nan toisen aallon päättymistä odotellessa.
 Paljon on alkuvuonna vettä virrannut niin Här-
mälänojassa, kuin Vihiojassakin sitten viime leh-
temme ilmestymisen. Kuitenkin olemme selvinneet 
pandemiasta kohtuudella ja tiukoilla rajoituksilla ja 
turvatoimilla. Nyt tätä kirjoittaessa on tiedossa su-
lun lopettaminen ja ravintoloiden avaaminen tiu-
koin rajoituksin. Käykääpä hyvät ystävät nyt ruo-
kailemassa edes kerran viikossa ravintolassa, jotta 
ne ylipäätään olisivat vielä kesällä ja syksylläkin. 
 Alueemme Härmälän K-kauppa on saanut uu-
det vetäjät ja toivotamme heille kaikkea hyvää kau-
pan kehityksen suhteen. Citymarketissakin on uusi 
kauppias, toivotamme onnea myös hänelle.
 Kävin tuolla Rantaperkiön Piketassa kysymässä 
imurinpusseja yli 30 vuotta vanhaan tehoimuriini 
ja löytyihän sieltä yllätyksekseni niitä ja ihan koh-
tuuhintaankin. Jotta jatkossakin meillä olisi paikal-
lisia palveluita, niin käyttäkää niitä, se on varmin 
tapa pitää kaupalliset palvelut lähellä. 

 Koronasta huolimatta Härmälä elää koko ajan 
muutosten kourissa. Nuolialantien kohdalle kaive-
taan Pirkkalasta Sulkavuoreen johtava viemärilin-
jaa maan alle, Paskalampeen on tehty lokeille te-
kosaari pesintää varten ja paljon muuta. 
 Perä-Härmälän kaduille on tulossa pysäköinti-
kieltoja niin Perkiönkadulle, kuin Härmälänkadul-
le ja poikkikaduille aina Toivonkadun ja Härmälän-
ojan väliselle alueelle. Kesällä saamme koko alueel-
le 30 nopeusrajoituksen, pois lukien Ilmailunkatu, 
Nuolialantie ja Sarankulmankatu sekä Hatanpään-
valtatie. Jatkossa ajelemmekin sitten entistä varo-
vaisemmin tietöiden seassa. 
 Vanhan lentokentän alueen kadut peruskorjataan 
ja joiltakin kaatuu siinä rytäkässä niin puita, kuin 
pensasaitoja, kun ne on 1980-luvulla tullut vahin-
gossa istutetuksi kaupungin puolelle eli tontin ra-
jan väärälle puolelle. 
 Härmälä-Seuran varsinainen toiminta on ollut 
hiljaiseloa virusrajoitusten vuoksi. Siitä huolimat-
ta saimme aikaiseksi uuden painoksen Juhani Hil-

dénin kirjoittamasta erittäin kysytystä ja pidetystä 
Huvilarannikko-kirjasta. (Katso ilmoituksesta, kuin-
ka voit hankkia kirjan).

Toivokaamme, että koronarokotukset purevat ja et-
tä pääsisimme jo kesällä lähemmäksi normaalielä-
mää. Hyvää kevään jatkoa kaikille lukijoillemme, 
seuraava lehtemme ilmestyy koulujen päättäjäisten 
jälkimainingeissa.  Katsellaan kuunnellaan kevään 
etenemistä kesäksi, eiköhän se siitä. 

Kevätterveisin
Juhani Skogberg
Härmälä-Seura ry:n puheenjohtaja

ps. Ratikka puhuttaa, siitä voitte lähettää oman 
mielipiteen lehtemme toimitukseen, teemme seu-
raavaan numeroon koosteen parhaista mielipiteis-
tä, olivat ne puolesta tai vastaan. Ja muistakaa ää-
nestää kuntavaalissa, pääasia on, että käytte äänes-
tämässä näissä lähimmissä vaaleissa. 

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

Paskalammelle eli Vähäjärvelle on jo saapunut kevään äänellään tuovat naurulokit. Tuleva kesä näyttää, 
sopivatko naurulokit ja laulujoutsenet tälle samalle pikkujärvelle pesimään.
Kannen kuva: Juhani Skogberg

Sihteeri:
Wäinä Järvelä

HÄRMÄLÄ-SEURA ry. 
Puheenjohtaja 
Juhani Skogberg

JOHTOKUNTA 2021
Jäsenet:
Hannu Merikoski
Erkki Nikkanen
Wäinä Järvelä
Kyllikki Nikkanen

Varapuheenjohtaja
Kyllikki Nikkanen

Varajäsenet:
Eeva-Liisa Holappa

Rahastonhoitaja:
Wäinä Järvelä
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Äidille 

                                                           (norm.39,11)        
              sis. silmänymp.voide + yövoide 10 ml

                          (norm.26,52)
          sis.ripsiväri + kynsiöljy

Lahjapakkaukset 
-30%

9.5.

18,56 27,38

Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy

Keskuspuhdistamo—merkittävä ympäristöinvestointi
• käyttöönotto vuonna 2025 

• käsittelee 100 000 m3 jätevettä vuorokaudessa

• vähentää jätevesistä aiheutuvaa vesistön kuormitusta

• tuottaa kestävää energiaa: 100 % jätevedenpuhdistamon lämmön tarpeesta ja 50 % sähkön tarpeesta

• rakentamisen välitön työllisyysvaikutus 2 350 henkilötyövuotta
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Keskuspuhdistamon siirtoviemäri-
työt siirtyvät seuraavaksi Nuolialan-
tien varteen. Viettoviemäriä rakenne-
taan Härmälään ja Rantaperkiöön 1,5 
kilometrin matkalle Leirintäkadun ja 
Sarankulmankadun väliselle osuudel-
le. Samassa urakkakokonaisuudessa 
Tampereen Vesi rakentaa uutta ve-
sijohtolinjaa ja Tampereen kaupun-
ki parantaa kevyen liikenteen väyliä. 
 Putkien asennustyöt lähtevät käyn-
tiin näillä näkymin kesäkuussa. Työt 
valmistuvat vuoden 2022 kesään men-
nessä.  
 Siirtoviemärin linjaus kulkee Nuo-
lialantien pohjoispuolella Leirintäka-
dulta K-Market Härmälän kulmalle as-
ti ja siitä eteenpäin kadun eteläpuol-
ta Sarankulmankadulle asti. Nuolia-
lantien pohjoispuolella tehdään myös 
Tampereen kaupungin ja Tampereen 
Veden toista urakkaa. Työmaat ai-
heuttavat liikennejärjestelyjä pääasias-
sa Nuolialantien kevyelle liikenteelle. 
Nuolialantien kevyen liikenteen väy-
listä on käytettävissä töiden aikana 
vain toinen puoli. Reitti vaihtelee työ-
tilanteen mukaan Nuolialantien puo-
lelta toiselle.
 Kuuselakodin asukkaille pyritään 
järjestämään mahdollisimman estee-
tön kulku koko urakan aikana. Tässä 
tehdään tiivistä yhteistyötä Kuusela-
kodin henkilökunnan kanssa.  
 – Työmaalogistiikalle tarvitaan rei-
lusti tilaa, koska putket ovat isoja ja 
painavia. Riittävän suurilla ja hyvin 
suojatuilla työmaa-alueilla pyritään 
turvaamaan työmaan läheisyydessä 
liikkuvien turvallisuus. Yksi putkisal-
ko on 22 metrinen ja se nostetaan kai-
vannon pohjalle kaivinkoneella, ker-
too projektipäällikkö Marko Männyn-
salo Tampereen Seudun Keskuspuh-
distamo Oy:stä. 
 Keskuspuhdistamon siirtoviemäri-
putki on metrin halkaisijaltaan. Kun 
samaan kaivantoon asennetaan myös 
muita putkia, tarvitaan melko leveä 
kaivanto. Työturvallisuuden takia 
kaivannon reunat tuetaan, mutta silti 
tarvitaan kokonaisuudessaan viitisen 
metriä leveä kaivanto. Puustoa on jo 
raivattu työskentelyalueelta ja muuta-
mia puita poistetaan vielä kesemmäl-
lä. 
 – Katupuita pyrittiin varjelemaan 
mahdollisimman paljon, mutta vali-
tettavasti puustoa joudutaan raivaa-
maan pois rakentamisen tieltä. Puut 
on katselmoitu Tampereen kaupungin 

Siirtoviemärin linjaus Nuolialantien pohjoispuolella.  Siirtoviemärin linjaus vaihtuu Nuolialantien eteläpuolelle K-market Härmälän kohdalla.

Keskuspuhdistamon 
siirtoviemäritöitä kesällä 
Nuolialantiellä

vihersuunnittelun asiantuntijan kanssa 
ja kaadettavat puut on määritelty tar-
kasti, sanoo projektipäällikkö Marko 
Männynsalo. Töiden päätytyttä urak-
ka-alueelle istutetaan uusia puita.
 Nuolialantien varteen nyt raken-
nettava viettoviemäri on osa siirtovie-
märikokonaisuutta, jota pitkin Raho-
lasta tulevat jätevedet johdetaan Sul-
kavuoren tuloviemäritunneliin. Tässä 
urakassa tehdään myös betonisia kai-

vorakenteita Leirintäkadulle, Ranta-
perkiönkadulle ja Veturikadulle. Vas-
taavia betonirakenteita rakennetaan 
harvemmin tässä mittaluokassa kun-
nallisteknisen verkoston rakentamisen 
yhteydessä. 

Nuolialantien töistä 
asukastilaisuus 

Urakkaan liittyen pidetään asukkail-
le tiedotustilaisuus koronasuosituk-

set huomioiden kesäkuun aikana, 
kun urakoitsija on valittu. Tilaisuu-
dessa kerrotaan tulevista liikenne- 
ja työmaajärjestelyistä. 

Raholan ja Haikan välisen 
viemäriosuuden työt jatkuvat 
keväämmällä

Pyhäjärven pohjaan Raholasta Haik-
kaan asennettavien putkien asennus-
urakka jatkuu kevään aikana rantojen 

Poraustyö käynnissä Vihilahdesta Sulkavuoreen louhittavassa purkuviemäritunnelissa. 
Kuva: Ari-Matti Ilkka, Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy

Keskuspuhdistamon työt ovat edenneet suunnitelmien mukaisesti. Louhinta etenee Sulkavuoressa ja Vihilahdessa. Varsi-
naiset räjäytystyöt vaimenevat Sulkavuoressa huhti-toukokuun vaihteessa. Siirtoviemäreitä on jo rakennettuna 2,9 kilo-
metrin matkalle. Raholan ja Viinikanlahden pumppaamoiden rakentaminen alkaa vuoden vaihteessa 2021–22. Ensi vuo-
den alussa käynnistyy myös kalliotilojen ja maanpäällisten tilojen rakennustyöt Sulkavuoressa.
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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

K-Härmälässä on myös Postin palvelupiste 
 ja pakettiautomaatti sekä tilava pysäköintialue!

Arkisin 7–22
La   8–22
Su   10–22

Nuolialantien varteen rakennettava viettoviemäriosuus Leirintäkatu - Rantaper-
kiönkatu (VV5) on merkitty kartalle oranssilla värillä. Viettoviemäri on osa siirto-
viemärikokonaisuutta Raholan pumppaamolta Sulkavuoren tuloviemäritunneliin.

viimeistelytöillä. Varsinainen putkien 
asennustyö Pyhäjärven pohjaan on jo 
saatu valmiiksi. Työt jatkuvat muilla 
urakkaosuuksilla vielä vuoteen 2024 
asti. 

Siirtoviemärilinjaa on valmiina 
2,9 kilometriä 

Keskuspuhdistamohankkeessa raken-
netaan siirtoviemäreitä yhteensä 12,5 
kilometrin matkalle. Siirtoviemäreitä 
pitkin jätevedet johdetaan tuloviemä-
ritunneliin ja edelleen Sulkavuoreen. 
Siirtoviemäriputket ovat halkaisijaltaan 
800–1 200 mm ja niitä tulee kaivan-
toon pääsääntöisesti kaksi rinnakkain. 
Keskuspuhdistamon toteutusvastuulle 
kuuluvia siirtoviemärityömaita on se-
kä Pirkkalan että Tampereen puolella. 

Työt jatkuvat Sulkavuoressa 

Sulkavuoren toinen louhintaurakka 
käynnistyi alkuvuodesta 2020. Siinä 
louhitaan varsinaiset puhdistamoti-
lat Sulkavuoreen kallion sisällä sekä 
rakennetaan niihin välittömästi liit-
tyviä betonirakenteita. Samassa ura-
kassa louhitaan tulo- ja purkuviemä-
ritunnelit Vihilahden ja Sulkavuoren 
välille. Räjäytysten äänet Sulkavuoren 
päässä alkavat vaimeta huhti-touko-
kuussa ja Sulkavuoren osalta tämän 
urakan työt saadaan valmiiksi vuo-
den 2021 loppuun mennessä. Sulka-
vuoreen maan pinnalle tulevista ra-
kenteista näkyvin on 60 metriä kor-
kea poistoilmapiippu. Sen rakentami-
nen on myös aloitettu. 

Viemäritunneleiden louhe 
kuljetetaan pois Vihilahdesta 
käsin

Louhinnassa irrotettava kiviaines las-
tataan tunnelissa kuorma-autojen kyy-
tiin ja kuljetetaan pois työmaalta. Kuor-
ma-autot liittyvät Hatanpään valtatien 
ja Lahdenperänkadun risteyksessä lii-
kenteeseen mukaan liikennevalo-oh-
jauksella. Kevään ja kesän tullessa ke-
vyt liikenne Vihilahden työmaan koh-
dalla taas lisääntyy. Kaikkien kulkijoi-
den on syytä olla erityisen tarkkana 
työmaan kohdalla. Liikennevalojen ja 
hidasteiden tavoitteena on, että kaik-

kien liikkuminen työmaan kohdalla on 
mahdollisimman turvallista. 
 Viemäritunneleiden työt jatkuvat 
vielä vuoden 2022 kesäkuuhun. Sen-
kin jälkeen Vihilahden alueella jatkuvat 
vielä muut työt aina Sulkavuoren kes-
kuspuhdistamon valmistumiseen asti.

Seuraavat työvaiheet

Seuraavat siirtoviemärityöt ajoittuvat 
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 vuoden vaihteessa 2021–22. 
Molemmissa paikoissa uudet jätevesi-
pumppaamot sijoittuvat nykyisten jä-
tevedenpuhdistamoiden tuntumaan. 
Pumppaamot valmistuvat vuoden 2023 
loppuun mennessä. Kun keskuspuh-
distamo Sulkavuoressa on otettu käyt-
töön, nykyiset Raholan, Viinikanlah-
den ja Lempäälän jätevedenpuhdista-
mot jäävät asteittain pois käytöstä. 
 Sulkavuoressa seuraavat rakenta-
misvaiheet päästään aloittamaan vuo-
den 2022 alussa. Tuolloin käynnistyvät 
kalliotilojen ja maanpäällisten tilojen 
rakennustyöt. 

Sulkavuoren keskus- 
puhdistamon käyttöönotto- 
vaihe alkaa 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. 
 Sulkavuoren keskuspuhdistamos-
sa tullaan käsittelemään Kangasalan, 
Lempäälän, Pirkkalan, Tampereen, Ve-
silahden ja Ylöjärven jätevedet.   •
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Uudet K-kauppiaat Härmälässä Mikko-Jussi Matis ja Jenny Ketola-Matis.

Allergiakausi on tuloillaan

Allergiakausi tekee kovasti tuloaan ja ennakoivalla hoidolla saadaan parhaiten 
estettyä oireiden paheneminen. Allergiaoireet voivat olla kausittaisia tai ympä-
rivuotisia. Allergiaoireita voivat esimerkiksi olla nenän tukkoisuus ja kutina, ai-
vastelu, kirkas vuoto nenästä, sekä silmien vuotaminen ja kutina. Allergia voi 
aiheuttaa myös väsymystä. Yleisimmät siitepölyallergiaa aiheuttavat kasvit ovat 
pähkinäpensas, leppä, koivu, heinät ja pujo.
 Allergiaoireita hoidettaessa olisi hyvä muistaa, että hoito kannattaa aloittaa 
jo ennen oireiden ilmaantumista, mieluiten pari viikkoa ennen oletettua aller-
giakauden alkua. Oireita  on  helppo  hoitaa  ilman  reseptiä  saatavilla  itsehoi-
tovalmisteilla.Nykyisten hoitosuositusten mukaan paikallishoito nenäsuihkeella 
ja silmätipoilla on ensisijainen hoitomuoto. Antihistamiinitabletit voidaan tarvit-
taessa yhdistää hoitoon tehon lisäämiseksi. 
 Nenäsuihkeilla estetään nenän oireilua. Paikallisesti käytettävät kortisonine-
näsuihkeet lievittävät allergisen nuhan oireita tehokkaammin kuin suun kaut-
ta tai paikallisesti annosteltavat antihistamiinit. Nenään suihkutettavat kortiso-
nisuihkeet tulisi aloittaa ainakin viikko ennen oireilua, sillä paras teho saavute-
taan vasta parin päivän käytön jälkeen. Huomioithan, että kortisoninenäsuih-
keita voidaan käyttää lapsille vain lääkärin määräyksestä.
 Nuhaoireita voi helpottaa myös lääkkeettömästi, esimerkiksi nenähuuhtelu-
kannun avulla. Huuhtelu tulisi tehdä ennen nenäsuihkeen käyttöä, sillä se pois-
taa tehokkaasti eritteet ja epäpuhtaudet pois nenästä.
 Lääkäriin on syytä hakeutua, mikäli oireet ovat voimakkaat ja itsehoitoval-
misteet eivät tuo riittävää helpotusta. Myös pienten lasten allergiaoireissa olisi 
syytä käydä lääkärissä, mikäli aiempaa allergiadiagnoosia ei ole.   •
Kirjoittaja on farmasian oppilas

Teksti: Annariina Voutilainen

Padel Tampere Oy ja Tampereen Messu- ja Urheilukeskus Oy ovat tehneet yh-
teistyösopimuksen kymmenen padel-kentän rakentamisesta Tampereen Messu- 
ja Urheilukeskuksen C-halliin kesäkauden 2021 ajaksi. Uusi padelOne-konsepti 
tuo pop-up-versiona toteutettavat maailmanluokan padel-kentät suureen halliti-
laan nyt ensimmäistä kertaa. Kentät rakennetaan toukokuun alkupuolella, pelaa-
maan pääsee jo kuun puolivälissä ja pelit C-hallissa jatkuvat aina elokuun lop-
puun saakka. Padel-halliksi väliaikaisesti muuntuva C-halli kantaa nimeä ”pa-
delOne powered by TESC”. Pelivuorot varataan Padel Tampereen järjestelmien 
kautta. Yrityksille on uutuutena tarjolla myös nimikkokenttiä.
 Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksen (TESC) hallit ovat olleet jo yli vuo-
den enemmän ja vähemmän tyhjinä. Vallitseva pandemiatilanne on vienyt mo-
nitoimihallista tapahtumat täydellisesti ja urheilutoimintakin on ollut hyvin ra-
joitettua. Keskuksen viidessä hallissa on kaikkiaan 31 500 neliötä, joista käyttö-
alaa on lähes 28 000 neliötä. Uusi yhteistyö Padel Tampereen kanssa on otettu 
keskuksessa innolla vastaan.
 – Pandemia-aika on ollut iso kolaus toiminnallemme, koska sen myötä tiloistam-
me katosi sekä tapahtumat että urheilu. Viime syksystä lähtien halleissa on keski-
tytty pääosin koronatestaukseen. Idea padel-kenttien toteuttamisesta halliin nou-
si esille, kun pohdimme uusia käyttömahdollisuuksia tyhjille hallitiloille. On todel-
la hienoa, että Padel Tampere innostui yhteistyöstä. Saamme näin ihan uutta toi-
mintaa tiloihimme ja C-hallista kesän ajaksi vilkkaan padel-hallin, jossa suosittua 

Messukeskus saa kesäajaksi uutta 
toimintaa

Mikko-Jussi Matis ja Jenny Ketola-Matis aloittivat uusina kauppiaina helmi-
kuun ensimmäinen päivä K-Market Härmälässä. Kauppa on heidän ensimmäi-
nen kauppapaikkansa. 
 – Useampi vuosi tuli työskenneltyä Pirkkalassa K-Supermarket Pirkanpojas-
sa. Nyt on mukava aloittaa kauppiasura Tampereella, Härmälässä, he kertovat. 
Mikko-Jussi ja Jenny asustavat Hatanpäällä kahden koiransa kanssa.
 – Kaikki on lähtenyt hyvin liikkeelle, asiakkaat ovat ottaneet meidät ystäväl-
lisesti vastaan ja on ollut mukava tutustua kaikkiin. Asiakaspalautteita ja toivei-
ta on tullut paljon ja tästä olemme myös hyvin kiitollisia asiakkaillemme. Näil-
lä kehitämme kauppaamme asiakkaidemme näköiseksi. Jatkossakin kaikki ovat 
tervetulleita vaihtamaan kuulumisia ja esittämään toiveita kaupallemme. Moti-
voituneen henkilökunnan kanssa on ollut ilo tehdä muutoksia kaupalla. Odo-
tamme jo kovasti tulevaa ja edellä mainittujen asioiden avulla haluamme vah-
vistaa K-Market Härmälästä, Oman kylän kaupan.
 – Toivotamme kaikille asiakkaillemme oikein mukavaa kesän odotusta. Näh-
dään kaupalla, tervetuloa ostoksille.   •

Kauppias vaihtui K-Market 
Härmälässä

lajia on hyvä harrastaa isoissa, viihtyisissä sekä turvallisissa olosuhteissa. Lisäksi 
meillä on tarjota hyvät pukuhuonetilat. Mikäli koronarajoitukset sallivat, Finnres-
tan kahvilapalvelut A-oikeuksin ovat harrastajien käytössä ilta- ja viikonloppupai-
notteisesti. Messukausi alkaa syyskuussa, joten elokuun loppuun saakka ihmisillä 
on mahdollisuus nauttia suositusta lajista C-hallissa, iloitsee toimitusjohtaja Han-
nu Vähätalo Tampereen Messu- ja Urheilukeskus Oy:stä.   •

Padelista on tullut Suomessa lyhyessä ajassa todellinen trendilaji.
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20€

Entisaikojen Härmälään lentotoiminta moninaisine muotoineen kuului normaa-
liin arkipäivään, skaala ulottui pikkuväen lennokkitouhuista oikeaan lentokone-
tehtaaseen. Kulmakunnan kasvattina meikäläinenkin joutui ilma-aluksen ohjai-
miin ensimmäisen (ja viimeisen) kerrran jo aivan nöösipoikana, ja tuo kokemus 
nostattaa muhevia muistoja yhä vielä peräseinän jo lähestyessä.
 Sattui näet niin että minua hieman varttuneemmat naapurin pojat Rane, Lepa 
ja Nysä (nimet muutettu) olivat rakentaneet lentokoneen. Ei  tosin mitään moot-
torivehjettä, mutta vänkän pelin kumminkin: tasot puurimojen väliin pingote-
tusta säkkikankaasta, peräsin kovalevyn kappaleista, runkorimojen välissä auk-
ko, johon lentäjä sidottiin kiinni varmuusvöillä eli vanhoilla housunkannattimil-
la, riuku ohjaussauvana siiven päällä.
 Katselin vierestä kateellisena, miten lentäjätoverukset huvittelivat hyppäämäl-
lä koirankopin katolta maahan. Kun leikki alkoi menettää viehätystään, muisti 

Maanläheistä ilmailuhistoriaa
Teksti ja piirros: Juhani Hildén

Tampereen kaupungin alueella sijaitsevien kahden lintujärven, Iidesjärven ja 
Härmälän Paskalammen eli Vähäjärven linnustossa on viime vuosina tapahtu-
nut heikkenemistä. Lintuvesien linnuston heikkeneminen on valtakunnallinen 
trendi, jonka yleensä oletetaan johtuvan mm. vierasperäisten pienpetojen, su-
pikoiran ja minkin lisääntymisestä, liiallisesta rehevöitymisestä sekä siitä johtu-
vasta umpeenkasvusta ja ravintokilpailusta särkikalojen kanssa.
 Valtakunnallisesti uhanalaiseksi vuoden 2019 arvioinnissa on määritelty aiem-
min vesistöjen rannoilla yleisiä lintuja, kuten tukkasotka, punasotka, haapana, 
nokikana sekä naurulokki.
 Lintuvesien tilan parantamiseksi on Tampereen kaupunki saanut ympäristö-
ministeriöltä Kunta-Helmi -rahoitusta kahteen eri hankkeeseen. Hankkeet toteu-
tetaan kiinteistötoimen ja ympäristönsuojeluyksikön yhteistyöllä.

Kelluvat pesälautat Kunta-Helmi -hanke 2020–2022

Lintuvesien eräänä haasteena on niillä pesivien naurulokkikolonioiden heikko 
tilanne. Naurulokkikolonioiden suojissa moni muukin lintulaji saavuttaa parem-
man pesintätuloksen. Naurulokki on viimeisimmässä uhanalaisuuden arvioin-
nissa luokiteltu Suomessa vaarantuneeksi vähenemisensä vuoksi. 
 Pesimälautat rakennetaan ponttonien varaan talvella 2021 jäiden päälle. Pin-
takerros rakennetaan muun muassa turveharkoista ja rantakasvillisuudesta ku-
ten kuivasta järviruo’osta, minkä toivotaan miellyttävän pesäpaikkaa etsiviä lin-
tuja. Lauttojen menestystä seurataan kesän 2021 aikana, ja mahdollisia korjauk-
sia tehdään pesimäkauden jälkeen. Linnustoa seurataan myös vuonna 2022, jol-
loin lautoille on jo toivottavasti juurtunut luontaista kasvillisuutta.   •

Lintuveden hoitoa Härmälässä

Petri Putila aloitti maaliskuun alus-
sa K-Citymarket Pirkkalan kauppiaa-
na. Pirkkalan edellinen kauppias Sa-
mi Sivonen jättäytyi pidemmälle sa-
pattivapaalle.
 Kauppias Petri Putila siirtyi Pirkka-
lan K-Citymarketiin Lahden K-Citymar-
ket Paavolasta, jossa hän on ollut kauppiaana vuodesta 2018. K-Citymarket Pirk-
kala on kauppiaan toinen kauppapaikka.
 – Lähden K-Citymarket Pirkkalan kauppiaaksi erittäin innostuneella mielel-
lä. Pirkkalassa on tehty huimaa työtä viime vuosina, ja kauppa on palkittu sekä 
Suomen parhaana K-Citymarketina että K-Citymarketien parhaana ruokamaail-
mana ja juomaosastona. Erityisesti olen kuullut kehuja upeasta henkilökunnas-
ta, joten on mahtavaa päästä luotsaamaan tällaista porukkaa yhdessä Suomen 
parhaista kaupoista. Valinta K-Citymarket Pirkkalan kauppiaaksi on hieno kun-
nianosoitus, ja lähden nöyrästi jatkamaan kauppias Sami Sivosen ja hänen hen-
kilökuntansa tekemää ansiokasta työtä, Putila kertoo.   •

Petri Putila K-City-
market Pirkkalan 
kauppiaaksi

Rane tontin laidalla  omenapuiden katveessa lymyävän piharakennuksen, joka 
tuolloin toimitti hevostallin virkaa. Se kävisi mainiosti oikein pitkän liidon lähtö-
alustana!
 Ehdotus otetiin riemulla vastaan, ja meikäläinenkin kelpuutettiin mukaan ko-
neen hilaamiseen ulkohuoneen viistokatolle. Ajatuksen keksijä sai luvan yrittää 
ensimmäisenä, mutta tälle tuli yhtäkkiä muuta askaretta. Seuraavana vuorossa 
ollut Lepa katseli hetken alas perunapellolle, joka alkoi melkein hänen jalkojen-
sa juuresta päätyen muutaman kymmenen metrin päässä naapurin pensasaitaan. 
Sitten hän ilmoitti olleensa yläilmoissa tältä päivältä tarpeeksi, ja lain määräämä 
lentoaika oli kuulemma lopussa myös Nysältä, kolmikon viimeiseltä.
 – Nyt saat yrittää, jos haluat, he sanoivat.
 Huomionosoitus oli yhtä yllättävä kuin houkutteleva, mutta vilkaisu alas sal-
pasi hengen ja sai puntit tutisemaan.
 – Yritä ny vaan, he sanoivat. Me sidotaan sut masiinaan kiinni, niin tunnet 
kuinka varma se on.
 Annoin asioiden mennä menojaan, ja kohta olin kytketty kuin murhaaja säh-
kötuoliin. Edessäni oli tasan kaksi vaihtoehtoa: joko hyppy onneen, suosioon ja 
sankaruuteen tai nöyryyttävä luopuminen.
 Käskin avustajien mennä alas odottamaan ja sananmukaisesti horjuin kah-
den vaiheilla.
 – Ei poju taida uskaltaa, kuului pilkallinen ääni kaukaa maan kamaralta.
 – Silloin hyppäsin.
 Toinnuttuani huomasin makaavani perunamaan vaossa vain parin metrin pääs-
sä rakennuksen seinästä. Ympärilläni oli lentokoneen jäännöksiä sekä Rane, jo-
ka repi minua irti valjaista. Hän lohdutti voipunutta pilottia tiedolla, ettei ollut 
lainkaan vihainen vaikka ”varma masiina” oli tohelointini jäljiltä tuusannuuska-
na. Vielä hän kertoi Lepan ja Nysän raukkamaisesti pötkineen pakoon, kun ar-
velivat joutuneensa vainajan kanssa tekemisiin. Kotona minun olisi syytä peitel-
lä mahdollisia ruumiillisia ruhjeitani, aikuisten taholta kun on odotettavissa en-
nemminkin moitteita ja motkotusta kuin veljellistä myötätuntoa.
  Yritystäni en kadu vaikkei siitä kotkanlentoa tullutkaan. Kuten Härmälänojan 
kaltailla hyvin tiedetään ilmailun alalla haaksirikon tehneetkin voivat olla san-
kareita.   •

Saimme loppuunmyydystä Huvila- 
rannikko-kirjasta 2. painoksen. 
Kirjan hinta on 20 euroa sisältäen 
toimituskulut. Kirjaa on saatavilla 
Härmälä-Seuran johtokunnan jä-
seniltä ja Härmälän K-marketista. 

Kirjaa voi myös tiedustella sähkö-
postitse seuran puheenjohtajalta 
email: juhani (at) skogberg.net.
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Aikasi arvoinen kauppa!
TERVETULOA KESÄN

HERKKUOSTOKSILLE!
 

OLEMME AVOINNA 
JOKA PÄIVÄ

24H
Tervetuloa!


