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Kuinka suuri osa Tampereel-

la puhdistettavista kaduista ja

alueista on nyt hoidettu, Tampe-

reen Infran itäisen alueen työ-

päällikkö Kari Korpela?

–�Aloitimme puhdistamisen 
täysillä maanantaina kello 9
aloituspalaverin jälkeen, joten
vielä ei ole kauhean pitkiä pät-
kiä päästy. Toistaiseksi olemme
siivonneet ykkösluokan kevyen
liikenteen väyliä ja toreja.

–�Tiistaiaamuna oli taas hyvin
lähellä, että työ katkeaa, kun se-
peli oli jäätyä kylmässä. Puhdis-
tettaessa se kastellaan ensin pö-
lyämisen vähentämiseksi.

Miksi kevyen liikenteen väylät

ovat puhdistamisessa kärjessä?

–�Niillä ihmiset liikkuvat eni-
ten polkupyörällä ja jalan. Tie-
tysti myös näiden väylien rin-
nalla olevat kadut puhdistetaan.
Hiekoitussepelistä tulee pitkin
talveakin haukkuja pyöräilijöil-
tä, kun kumit menevät puhki.

Joillain alueilla kaupungille kuu-

luva osa on puhdistamatta, vaik-

ka yksityinen huoltofirma on hoi-

tanut oman kaistaleensa. Eikö

näitä olisi järkevä hoitaa yhtä ai-

kaa?

–�Jotta sata yksityistä, kau-
pungin oma infra ja yksityisil-
le annetut kaupungin urakat 
saataisiin synkattua toimivasti,
suunnittelijan pitäisi olla mel-
koinen meedio.

–�Pienemmät saisivat kyllä
seurata, milloin iso tulee ja ede-
tä sitä mukaa. Kyllähän ne pal-
jolti seuraavatkin jo toisiaan.

Aiempina vuosina sepeliä ei 

poistettu siksi, että sen sanottiin

auttavan kadun pinnassa uusi-

en liukkaiden tullessa. Eikö enää

ole näin?

–�On. Odotimme aloitusta
toista viikkoa, kun sepeli jäätyi

öisin katuun kiinni. Nyt otimme
sen riskin, että viikonloppuna
voi tulla räntää.

–�Esimerkiksi Hervannasta
laskevalle Lukonmäen kevyen
liikenteen väylälle vuotaa met-
sästä vettä. Jos siitä ottaa sepelit
pois, ja seuraavana aamuna on
pakkanen, siinä voi olla melkoi-
nen nippu pyöräilijöitä henkito-
reissaan mäen alla.

Tasapainottelette siis liukastu-

misten ja hengitysilman välillä.

–�Nimenomaan. Nyt voim-
me tehdä viikon puhdistustöi-
tä, mutta ennuste sanoo, että 
ensi lauantaina voi olla räntää

5�–�6 senttiä. Silloin siivottujen
tilalle pitää panna uudet sepelit.
Silloin voidaan jo puhua hölmö-
läisten hommista, mutta en tie-
dä. Toivotaan, että räntää ei tule.

Kerätäänkö hiekoitussepeli tal-

teen, Tampereen Infran työmaa-

päällikkö Jorma Välimäki?

–�Kyllä, mutta sitä ei jatko-
käytetä. Sen puhdistamiseen ei
ole vielä kukaan keksinyt ver-
meitä. Joukossa on paljon pö-
lyäviä hienoaineksia, joten se ei
enää torju liukkautta.

Mitä kerätylle sepelille tapah-

tuu?

–�Keräämme sitä omaan vä-
livarastoomme, ja sieltä se vie-
dään Ruskon maankaatopaikal-
le jossain vaiheessa kesää.

Tiistaina ydinkeskustan ilman-

laatu näytti olevan ilmanlaatu.

fi:n kartan perusteella huono.

–�Kyllä keskustassa saattaa
niin ollakin, vaikka me emme
saa missään tapauksessa harjata
ja kerätä sepeliä kuivana. Kas-
teluautomme kastelevat pinnat
ennen keräystä ja vielä sen jäl-
keen. Silti kaikkia hienoainek-
sia on mahdoton täysin poistaa.
Lisäksi jotkut yksityiset näyttä-
vät harjaavan täysin kuivaakin
sepeliä.

Mihin saakka puhdistusurakka

kestää?

–�Vaikka tulisi sääkatkos, jat-
kamme puhdistamista heti,
kun se on mahdollista. Tilaajan
kanssa on tehty sopimus, jonka
mukaan kaikki on puhdistettu
vappuun mennessä. Jos kaikki
menee hyvin, urakan on lasket-
tu vievän 30 päivää.

–�Vaikka katkos tulisi, silti tä-
mä menee hyvin, sillä emme 
ole koskaan aiemmin päässeet
aloittamaan näin aikaisin.

Hiekoitussepeliä harjataan
nyt kaduilta täyttä häkää
Tampere: Viikonvaihteeksi ennustettu räntäsade uhkaa katkaista vauhtiin päässeen puhdistamisen

Mitä

Puhdistettavana
satoja kilometrejä

Tampereella on puhdistet-

tavia kevyen liikenteen väyliä

540 kilometriä, joista Tam-

pereen Infra hoitaa 75 – 80

prosenttia.

Ensin puhdistetaan ne kevyen

liikenteen väylät, jotka halkai-

sevat kaupunkia idästä län-

teen ja etelästä pohjoiseen.

Ensimmäiseen puhdistus-

luokkaan kuuluvia ajoratoja

on 100 kilometriä, kakkos-

luokkaan kuuluvia 170 kilo-

metriä ja kolmosluokkaan

kuuluvia 430 kilometriä. Näis-

tä Tampereen Infra hoitaa

75 – 80 prosenttia.

Destia puhdistaa sen aluee-

seen kuuluvia väyliä.
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Pienhiukkaset lisäävät riskiä
kuolla sydän- ja verisuonitau-
teihin. Näin kertoo tutkimus.

–�Katupöly ja siitepöly eivät
ole pienhiukkasia, muistuttaa 
professori Jyrki M. Mäkelä
Tampereen teknillisen yliopis-
ton fysiikan laitokselta.

Hän arvioi, että ihmiset se-
koittavat katupölyn pienhiukka-
siin siksi, että katu- ja siitepöly
aiheuttavat esimerkiksi astmaa-
tikoille fyysisiä oireita.

–�Pienhiukkaset vaikuttavat 
isoihin populaatioihin pitkällä
aikavälillä niin, että ennenai-
kaisten kuolemien todennäköi-
syys kasvaa.

Mäkelä vertaa esimerkkinä 

Pirkkalaa Tampereeseen. Mo-
lemmissa on turvallinen pien-
hiukkaspitoisuus. Silti ennen-
aikaisen kuoleman riski nousee,
jos Pirkkalasta muuttaa Tam-
pereelle. Tämä näkyisi suurta
ihmismäärää tutkittaessa.

–�Jos miljoona ihmistä muut-
taa Pirkkalasta Tampereen kes-
kustaan, hiukkasmäärän kaksin-
kertaistuminen merkitsee sitä,
että ennenaikaisen kuoleman 
riski kasvaa seitsemän prosent-
tia, Mäkelä selittää.

Sitä, mikä hiukkasen mitatta-
va ominaisuus kasvattaa riskiä
eniten, ei tiedetä. Pienhiukkasia
tulee ilmaan esimerkiksi liiken-
teestä ja lämmittämisestä.

Mäkelä puhui tiistaina ai-
heesta Fysiikan päivillä Tam-
pereella.

Katupöly ei lukeudu 
pienhiukkasiin

Katupöly kivistää limakal-
voilla. Virus juurtuu helposti
tulehtuville kalvoille, mikä
voi viedä työkyvyn viikok-
si. Opintovapaalla ollessani
opin, että pölyn väistäminen
on tehokkaampi rohto kuin
antihistamiini. Sairauslomaa
ei tarvita, ja hommat tulee
hoidettua.

Etätyö säästäisi sijaiskulu-
ja. Väistäminen on mahdol-
lista töissä, joissa istutaan
pöydän ääressä, soitetaan ja
kirjoitetaan. Skype-aikaan
työnantaja voi ottaa päivän
kuluessa helposti katsekon-
taktin työntekijään.
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Kommentti

Väistäminen
on kelpo keino

Hiekoitussepeli kerätään talteen, mutta sitä ei uusiokäytetä siksi, että ei ole keksitty keinoa erottaa
siitä hienoaineksia.

Koneista pitävä Lasse Koskinen, 4, osui Tampereella Luhtaankadulle isoisänsä Kalevi Moksénin kanssa, kun Mikko Virtanen puhdisti katua. Virtanen toivoo kulkijoilta ymmärrystä työn suhteen.

a
Jotkut yksityiset

näyttävät

harjaavan täysin

kuivaakin sepeliä.

Jorma Välimäki
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Maa- ja metsätalousministe-
riössä selvitetään parhaillaan
hevospilttuiden mahdollista
kieltämistä tulevassa eläin-
suojelulaissa.

Miksi pilttuut kiellettäisiin, 

eläinlääkintöylitarkastaja Tii-

na Pullola?

–�Pilttuussa hevonen on
riimulla päästään kiinni kyt-
kettynä, mikä rajoittaa sen
liikkumista. Se ei pääse esi-
merkiksi kääntymään. Vas-
taavasti eläinsuojelulain uu-
distuksessa selvitetään parsi-
navettojen kieltämistä, koska
niissä lehmät ovat suurim-
man osan vuotta parsiin kyt-
kettyinä.

Jos pilttuut kielletään, missä

hevosia saa pitää?

–�Riittävän tilavissa karsi-
noissa.

Kuinka paljon hevosia vielä

pidetään pilttuissa?

–�Jonkin verran. Hevostie-
tokeskus selvittää asiaa.

Miten yleisiä pilttuut ovat, toi-

minnanjohtaja Minna-Liisa

Heiskanen Hevostietokes-

kuksesta?

–�Ne eivät ole pitkään ai-
kaan kuuluneet hevoskult-
tuuriimme. Alustavan arvion
mukaan parillakymmenellä
tallilla on joitakin pilttuu-
paikkoja. Tallit ovat yleensä
taajamien lähellä, kuten rat-
sastuskouluissa.

Milloin uusi eläinsuojelulaki

tulee voimaan, Tiina Pullola?

–�Lakiehdotuksen pitäisi
valmistua tämän vuoden ai-
kana. Lain voimaantuloa en
uskalla arvata.

Annettaisiinko hevosten pilt-

tuupaikoista luopumiseen

siirtymäaika?

–�Rakenteelliset muutok-
set edellyttävät yleensä siir-
tymäaikaa, koska niistä voi
aiheutua yksittäisille talleille
suuria kustannuksia.

Voidaanko pilttuista luopua,

MTK:n hevosasiamies Maarit

Hollmén?

–�Kyllä. Pilttuut eivät ole
tätä päivää. Ennen vanhaan,
kun hevosilla tehtiin ulkona
pitkät päivät raskasta työtä,
ne eivät kaivanneet tallissa
liikuntaa.

Mistä kysymys

Miksi hevospilttuut
halutaan kieltää?

SARI RAUTANEN
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Tampereen perussuoma-
laisten paikallisyhdistykses-
tä erotettu Laila Koskela sa-
noo, että erottamisen taustal-
la on ajojahti. Paikallisyhdis-
tys erotti Koskelan yksimieli-
sesti reilu viikko sitten.

–�Tässä pyritään kerää-
mään kaikenlaista minun
pääni menoksi. Syytteet ovat
tekaistuja.

Koskela viittaa viime syk-
synä alkunsa saaneeseen ta-
paukseen, jossa paikallisyh-
distys laittoi Aamulehteen
rantatunnelia vastustavan
koko sivun ilmoituksen. Las-
kun toisen erän, 8�680 euroa,
he olisivat halunneet maksaa
Tampereen kaupungin tuki-
rahalla eli verovaroilla.

Kaupunginlakimies Jouko
Aarnio ei hyväksynyt laskua.

Koskelan mukaan pai-
kallisyhdistys syyttää häntä
siitä, että hän olisi pyytänyt
Aarniota hylkäämään laskun.

–�Näin on asia käännetty,
mutta se ei pidä paikkaansa.
Hän (Aarnio) on tehnyt itse
omat päätöksensä.

Tukirahojen käyttämises-
tä päättää perussuomalais-
ten valtuustoryhmä, jonka jä-
sen Koskela on. Ryhmä antoi
paikallisyhdistykselle luvan
käyttää rahaa lehti-ilmoituk-
seen. Koskela ei olisi halun-
nut tätä, mutta jäi äänestyk-
sessä vähemmistöön.

Jatkaa valtuustossa
Koskelan mukaan ajojahdin
takana on paikallisyhdistyk-
sen hallitus, sen puheenjoh-
taja etunenässä.

Paikallisyhdistyksen pu-
heenjohtajana toimii Terhi
Kiemunki. Hänen mukaan-
sa on selvää, että laskun hyl-
kääminen johtui Koskelan 
yhteydenotosta Aarnioon,
koska asia selviää julkisista
asiakirjoista.

–�Mielestäni se oli aika
epäkorrektia toimintaa ryh-
mää kohtaan.

Kiemunki toimi aiemmin
Koskelan eduskunta-avusta-
jana. Kaksikon tulehtuneista
väleistä on huhuttu jo jonkin
aikaa.

–�En ole herkkänahkainen,
Kiemunki sanoo ja lisää, ettei
hän ollut se, joka esitti Kos-
kelan erottamista.

Koskela aikoo jatkaa kan-
sanedustajana ja Tampereen
valtuustossa.

–�Minulle on ihan saman
tekevää, olenko paikallis-
osaston jäsen. En tarvitse sitä
mihinkään tekemisiini.

Laila Koskela 
syyttää erottajiaan 
ajojahdista

Laila Koskela sai vuoden
2012 kuntavaaleissa 1231
ääntä. Se on eniten Tampe-
reen perussuomalaisista.

Hei hei. Satakunnan Lennoston Hor-
netit suihkivat Tampereen taivaal-

la isolla joukolla tällä viikolla viimeistä kertaa.
Kyy 2014 -nimellä kulkevassa harjoituksessa
hornettien jylyä saa kuunnella kello 9–22
– mutta enää tämän viikon.
Kesäkuun lopussa koko laivue eli noin sata hen-
keä muuttaa Pirkkalasta pysyvästi Kuopioon ja
Rovaniemelle. Jo nyt on haikea tunnelma, sanoi
laivueen komentaja, majuri Tuukka Elonheimo

tiistaina Ylen Tampereen radiossa.

Nyt

Ossi
Kirjoituskone
AL 12.3.14


