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Lukijalta 
Sulkakynämerkin saavat poikkeuksellisen iskevät ja hyvin perustellut
mielipiteet. Kerran vuodessa paras kirjoitus palkitaan.

Osoite: Aamulehti/Lukijalta,
PL 327, 33101 Tampere
Sähköpostiosoite:
al.mielipiteet@aamulehti.fi
Puhelin: 010 665 3165
(ma–pe kello 10–11)
Omalla nimellä: Tekstit julkais-

taan kirjoittajan nimellä. Nimi-
merkin käyttö on mahdollista vain
poikkeustapauksissa. Tekstareissa
nimimerkki on sallittu.
Yhteystiedot: Teksteihin (myös
tekstareihin) on liitettävä kirjoit-
tajan osoite ja puhelinnumero.

Pelkkä sähköpostiosoite ei riitä.
Pituudet: Kirjoita tiiviisti ja nase-
vasti. Uuden keskustelun avaava
kirjoitus saa olla välilyönteineen
enintään 3�200, jatkopuheenvuo-
ro 2�200 ja kommentit 500–1�000
merkkiä. Toimitus valitsee, otsikoi

ja käsittelee julkaistavat tekstit se-
kä lyhentää niitä tarvittaessa.
Valokuvat: Sivulla julkaistaan lu-
kijoiden ottamia kuvia.  Palkkiota
ei makseta. Ohjeet Aamulehden
verkkosivuilla www.aamulehti.fi /
kuvakisa

Ohje: Näin kirjoitat Lukijalta-sivulle

Rantaväylän tunneli

Päivän kuva

Ovatkohan sulat hyvin? Peili kiinnostaa västäräkkiä. Rohkeasti se tulee auton viereen ja alkaa
hyöriä kuvansa ääressä.

O Lisää lukijoiden valokuvia verkossa: aamulehti.fi/kuvakisa. Kun liityt sivustolle, voit saada kuvasi tälle palstalle.

Matti Salo

E
teläpuisto on Tam-
pereen ainut, riittä-
vän laaja, auringon-

puoleinen mahdollisuus
keskustan asukkaiden har-
rastuspuistoksi. Sitä tulisi
kehittää lapsiperheiden,
nuorten ja ikäihmisten
vapaa-ajan viettoa ja lii-
kuntaa varten eikä uhrata
kiviseksi asuntoalueeksi.
Hanketta puoltaa myös sen
sijainti monien koulujen
lähellä.

Ehdotan, että Eteläpuis-
toa kehitetään nykyiseltä
pohjalta siten, että vanhan
speedway-radan alueelle
rakennetaan viherkenttä,
jonka yhdellä laidalla on
pienten lasten telineille
osoitettu alue vierellään
vastaava alue aikuisia ja
ikäihmisiä palveleville teli-
neille. Laaja keskusalue va-
rataan harrastusryhmien ja
lasten pallopelien, frisbeen
ja muiden niiden kaltaisten
pelien kentäksi. Pyynikin

puoleiselle laidalle mahtuu
pieni uimaranta laiturei-
neen sekä lapsia varten
turvallinen maa-allas.

Kaupungin puoleinen
rinne voitaisiin varustaa
auringon palvontaa ja le-
vähtämistä sekä katselua
varten sopivilla penkkiri-
veillä. Ratinan puoleinen
nykyinen nurmikkoalue
sopisi perheiden eväsret-
kiin. Alueella voitaisiin
järjestää lasten teatteri- ja
musiikkiesityksiä. Mu-
siikkikoulun edessä oleva
”Mummukopan kent-
tä” voidaan kunnostaa
lentopallo-, koripallo- ja
kyykkäkentäksi. Nykyiset
lenkkireitit Pyynikille säi-
lytettäisiin, ja minigolfi n 
harrastajat voisivat jatkaa.
Alueen hieno puusto voi-
taisiin säilyttää.

Jos Eteläpuisto rakenne-
taan kerrostaloiksi, tämä
ainutlaatuinen vanhaan
puistokulttuuriin pohjaava
alue menetetään. Uhka on
lisäksi, että sama rantojen
kaavoitus etenee seuraa-
vaksi Palomäen ja Pyynikin
harjun rinteille.

Ajatellaan vaihteeksi eri-
ikäisten asukkaiden liikku-
mistarpeita. Tällainen vi-
heralue edistää tutkimus-
ten mukaan sekä henkistä
että fyysistä terveyttä.

OLAVI TOIVOLA
Tampere

Eteläpuisto sopii
vapaa-ajan viettoon
ja perhekäyttöön

Pyynikin
puolelle
mahtuu pieni
uimaranta ja
lastenallas.

Maria Paasirinne kiinnitti
(AL 8.5.) huomiota siihen,
että vammaisten ihmis-
ten asema on eri kunnissa
erilainen. Laki on kaikille
sama, mutta kunnilla on
jonkin verran liikkumava-
raa siinä, miten palvelut
toteutetaan. Esimerkiksi
vaikeavammaisten kulje-
tuspalveluja on alettu yhä
useammin järjestää matko-
ja yhdistellen.

Erot johtavat vammais-
ten ihmisten epätasa-
arvoon. Lisäksi syntyy
sekaannuksia, kun ihmiset
muuttavat paikkakunnalta
toiselle ja kuulevat toisil-
taan erilaisista käytännöis-
tä. Ihmisten käsitys omista
oikeuksistaan hämärtyy.

Ikävintä on, että kaikki
kunnat eivät toiminnas-
saan noudata lakia, vaan
vammaiset jäävät ilman
heille kuuluvia välttämät-
tömiä palveluja. Viran-
omaisten neuvontavel-
vollisuutta ei välttämättä
noudateta, vaan vammais-
palveluja suorastaan piilo-
tellaan, ettei niitä osattaisi
hakea. On erittäin arvelut-
tavaa, että palvelujen saa-
minen vaatii paljon tietoa
ja taistelua.

Paasirinne osoittaa tyy-
tymättömyytensä vam-
maisasiamiestä, Kynnys
ry:tä ja vammaisneuvos-
toja kohtaan. Mikäli nä-
mä tahot saisivat päättää,
vammaisten asiat olisivat
paljon paremmalla tolalla.
Itse haluaisin haastaa vas-
taajiksi vammaispalveluis-
ta päättävät lautakunnat ja
valtuustot. Pääministeriltä
kysyisin: Koska Suomi rati-
fioi vammaisten oikeuksien
YK-sopimuksen?

AMU URHONEN
Kynnys ry:n puheenjohtaja

Puhekieli ja
kirjakieli eri
järjestelmiä
Juha Nikulainen kirjoit-
ti (AL 9.5) suomen kielen

kehittyvän huonoon suun-
taan, koska muun muassa
toimittajat eivät osaa käyt-
tää sanoja niiden oikeissa
merkityksissä. Nikulaisen
esimerkit eivät kuitenkaan
liity niinkään kielen muut-
tumiseen kuin ilmaisun
tyyliin.

Jos kuulija ei ymmärrä
puhujan sanomaa, vika ei
ole siinä, että kieli kehit-
tyisi vaikeasti ymmärret-
täväksi, vaan siinä, että pu-
hujan tyyli ei sovi tilantee-
seen. On viestinnällistä tai-
toa osata käyttää kulloinkin
oikeanlaista rekisteriä.

Toimittajien virheelliset
tekstit eivät osoita kielen
rappiota vaan ainoastaan
taitamattomuutta käyttää
kirjakieltä. Eihän matema-
tiikankaan osaamattomuus
tarkoita, että matematiikan
järjestelmä olisi rappiolla.

Kirjakieli ja puhekieli
ovat erillisiä järjestelmiä.
Epäselvä kirjakielen käyttö
ei ole kielen rapautumis-
ta vaan korkeintaan tyylin
rappiota ja huonoa tilan-
netajua.

JOONAS VAKKILAINEN
Tampere

Tuomiokirkon
messuissa
180 ihmistä
Tuomiokirkon rukousil-
taa koskevassa jutussa (AL
13.5.) väitettiin, että Tuo-
miokirkon jumalanpalve-
luksiin osallistuu 80–100
henkilöä. Oikea luku on
kaksinkertainen. Vuonna
2012 messuihin osallistui
keskimäärin 180 henkilöä.

Messussa esirukouksel-
la on tärkeä osa. Kirkkoon
jätetään 10–20 esirukous-
pyyntöä, joiden puoles-
ta rukoillaan sunnuntain
messussa.

Papit ja vapaaehtoiset
ovat silloin käytettävissä
myös sielunhoitokeskus-
telua ja henkilökohtaista
rukousta varten. Kirkko-
kahveilla voi tavata tuttuja
ja uusia kasvoja. Messu
hoitaa näin koko ihmistä –
henkeä, sielua ja ruumista.

OLLI HALLIKAINEN
tuomiorovasti

Tampere

Kunnat eivät
noudata aina
vammaislakia

T
ampereen ilmassa
leijuu edelleen sakean
katupölyn lisäksi su-
mu tunneliin liitty-

vistä faktoista. Niin demarit,
perussuomalaiset kuin kes-
kusta ovat hirttäytyneet vaa-
lilupaukseensa ”ei tunnelia”.
Viimeistään nyt kalkkiviivoil-
la pitäisi lyödä faktat pöytään
kaikin osin mitään pimittä-
mättä. Mitä tunnelin rakenta-
minen toisi ja mitä se veisi? Ai-
kajänne arvioinnille tulisi olla
30 vuoden perspektiivi.

Onko varaa tuhlata inves-
tointina tai kuluina jo synty-
neet miljoonakustannukset
sekä kulut, joita vielä syntyy
ennen mahdollisten töiden
aloittamista? Mitä merkitsee
poliittisen päätöskoneiston
halvaannuttaminen yhden asi-
an ympärille? Onko tällaiseen
tuhlaukseen ollut varaa?

Tulopuolella ovat valtionosuu-
det ja mahdollinen EU-tuki.
Onko tieteellistä tutkimusar-

voa miljoonia vuosia vanhalla
fossiilisella kallioperällä? On-
ko varaa olla tutkimatta asiaa?
Lähikuntien eli läpiajajakun-
tien osallistuminen rakenta-
misen rahoitukseen pitäisi olla

itsestään selvää. Mitä tehdään
syntyvälle kallioainekselle
ja kuka sen tulot hyödyntää?
Vähennetäänkö ne urakkahin-
nasta oikealla arvolla? Paljon-
ko vapautuva maa-alue tuottaa
tontteina ja rakennustuottoi-
na? Mikä on virkistysalueen
rooli kokonaisuutena, ja mil-
lainen siitä syntyy?

Kun tunneli on valmis, tu-

lorahoitus voidaan junailla
gps-laitteilla esimerkiksi 20
senttiä/läpiajo. Tuon tulon
suuruuden joku voisi laskea.

Olisiko Petsamon alue vielä
alitettava ja palautettava ny-
kyinen tiealue asuinkäyttöön?
Olisiko syytä siirtää Rauhan-
niemen voimalaitos kalliilta
paikalta ja ottaa alue rakenta-
miseen tai virkistyskäyttöön?

Suorat suunnittelu- ja ra-
kentamiskustannukset pitää
määrittää kiinteiksi urakoiksi
vedenpitävine sanktioineen.
Töihin Euroopan parhaat tun-
nelirakentamisen asiantuntijat
ja valvojat. Ylläpito jyvitetään
käyttäjiltä saaduilla tuloilla ja
vaikutusalueen kunnilta.

Vielä pitää arvioida väestön-
suojelun tarpeet mahdollisissa
kriisitilanteissa, ilmanlaadun
paraneminen ja melusaasteen
siirtyminen maan alle.

Tunnelien riskinhallinta on
parhaalla tasolla Keski-Euroo-
passa, joka on täynnä ajotun-

neleita. Hyvä esimerkki Tam-
pereen kokoisesta kaupungista
löytyy Baden-Badenista, jossa
koko keskustan alittaa useiden
kilometrien pituinen tunneli.

Kaikki pitää perustaa asian-
tuntijalausuntoihin ja laskel-
miin riippumattomasti ilman
poliittista painostusta. Kun tä-
mä kokonaisarvio on kirjoitet-
tu ymmärrettävään muotoon
ja laskettu saldo, olisi aika
päättää asia faktojen pohjalta.

Puolueiden poliittinen hirt-
toköysi, jonka toisessa päässä
ovat edellisten vaalien äänes-
täjät, on nyt niin kireällä, että
tunnelia vastustavat puolueet
eivät voi löysätä sitä edes to-
siasioilla, vaikka ne puoltai-
sivat tunnelin rakentamista.
Miksi puoluepoliitikot panivat
jo ennalta itsensä hirttopuu-
hun faktojen vielä puuttuessa?
Vastatkaa meille äänestäjille!

HEIKKI KARJALAINEN
poliittisesti sitoutumaton

kansalainen, Tampere

Tunnelista tuli poliittinen hirttoköysi
Kun

kokonais-

arvio on

kirjoitettu

ja laskettu

saldo,

olisi aika

päättää asia

faktojen

pohjalta.

Läpiajosta
voitaisiin
laskuttaa
20 senttiä.

A
pulaispormestari Pek-
ka Salmi epäili lasku-
taitoani (AL 9.5.). Voin

vakuuttaa, että laskutaitoni on
monessa käänteessä testattu ja
hyväksi todettu. Sen sijaan hä-
nen laskelmansa eivät oikein
vakuuta. Hänen mukaansa
kaupunki säästäisi 100 mil-
joonaa, kun tunneli jätetään
rakentamatta.

Rantatunnelin kustannus-
arvio on 185 miljoona. Valtion
rahoitus on 61 miljoonaa. Tu-
lot maan myynnistä ja kaavoi-
tusarvon leikkauksesta ovat
77 miljoonaa. Kaupungin net-
tokustannukseksi jää noin 47
miljoonaa eikä suinkaan 100

miljoonaa. Luvut ovat Tam-
pereen kaupungin tiedotus-
lehdestä. Puhuminen sadasta
miljoonasta on harhauttamis-
ta. Äänestäjiin sumutus voi
mennä täydestä, mutta ei kai
sentään valtuutettuihin.

Joukkoliikenteen, jalankulun
ja pyöräilyn suosiminen on
todella kannatettavaa. Mutta
jalankulku- ja joukkoliikenne-
painotteinen keskusta saadaan
parhaiten rantatunnelin avulla
aivan luonnostaan, kun tun-
neli keventää liikennepainetta
keskustasta. Bussikaistat syn-
tyvät Paasikiven-Kekkosen-
tien tunneliosuudelle samoin

aivan itsestään – nykyisille
maanpäällisille kaduille.

Rantaväylän liikenteen
ruuhkauttaminen rantabule-
vardilla on negatiivinen keino
yrittää pakottaa autoilijoita
vaihtamaan joukkoliiken-
teeseen. Ensivaiheessa autot
tunkevat keskustaan Satakun-
nankadulle ja Hämeenkadulle.
Joukkoliikenteen ja jalankul-
kijoiden asema käy tukalaksi.

Miksei käytetä positiivista
keinoa eli rantatunnelia?

Erinomaisesta investoin-
nista saadaan jatkuvat kiin-
teistö- ja tuloverot kaupungin
kassaan.

Ei liikenne ole mitään nolla-

summapeliä niin, että yksityis-
autoilun hyöty olisi aina jouk-
koliikenteen haitta. Tampe-
reen kokoisessa kaupungissa
saadaan hyvällä suunnittelulla
molemmat sujumaan niin pit-
källe tulevaisuuteen kuin kan-
nattaa yrittää ennakoida.

Vetoan vilpittömästi valtuu-
tettuihin. Tampereella on nyt
erinomainen tilaisuus tehdä
mukavasta keskustasta erityi-
sen viehättävä alue asumista,
jalankulkua, pyöräilyä ja jouk-
koliikennettä suosien. Raken-
takaa rantatunneli. Siitä teitä
tullaan vielä kiittämään.

MIKKO NIVALA
Tampere

Rantatunnelin rakentajia tullaan vielä kiittämään
Jalankulku-

ja joukko-

liikenne-

painotteinen

keskusta

saadaan

tunnelin

avulla

luonnostaan.

Tampereen keskustan alueel-
la on vieläkin yöpysäköinnin
kieltävät liikennemerkit. Ne
laitetaan talvikaudeksi, jotta
auraustyöt onnistuvat. Olisi-
ko tilaajapäälliköiden alma-
nakka kadonnut, kun merkit
odottivat lunta ja auroja vielä
10.5.? Vai onko kyse siitä, että
autot saadaan maan alle P-
Hämppiin? Siellä näkyy ole-
van satoja vapaita paikkoja.

Uskon, että jatkuvasti ki-
ristyneet pysäköintiehdot
aiheuttavat vastareaktion
autoilijoiden keskuudessa.
Vääränlainen markkinoin-
ti ei johda muuhun kuin P-
Hämpin kannattamattomaan
toimintaan. Valitettavasti
Finnparkilla on Tampereel-
la pysäköintimonopoli, ja se
toimii kaupungin johdon eri-
tyisessä suojeluksessa.

Nyt olisi paikka kaupungin
ulkopuolisilla pysäköintiyri-
tyksillä iskeä tähän mark-
kinarakoon ja saada aikaan
reilua kilpailua. Toivoisin
avointa markkinointia eri P-
laitosten kesken.

TIMO PELTONEN
Tampere

Keskustassa
pysäköinti
hankalaa

Kiertelimme viikon Parii-
sissa, eikä yhtään huma-
laista hoipertelevaa örisi-
jää nähty kadulla, vaikka
kaupoissa punaviinipullot
maksoivat alkaen 1,38. On-
ko kulttuuria vai kuria?

YX TURISTI

Nimimerkille Jaksamisen
puolesta. Järjestöjen kiellot
lomarahojen vapaiksi vaih-
toon Tampereen kaupun-
gilla perustuivat pääasiassa
jaksamisen varmistami-
seen, siis koko työyhteisön.
Sopijajärjestöt olivat kan-
nanotossaan yksimielisiä.

KARI NIEMELÄ

Hei sinä tööttäilevä ja hui-
tova autoilija. En aja kevy-
enliikenteen väylää maan-
tiepyörälläni, koska railot
ja kuopat rikkovat renkaa-
ni. Yli 30 km/h vauhtini on
paljon vaarallisempi pouk-
koilevien lasten seassa kuin
autotiellä.
                                      LANCE A.

Hienoa Tamk! Kyllä kan-
nattaa lopettaa Suomen
huipputasoa olevat en-
sihoidon, laboratorio-
analytiikan ja kuvataiteen
koulutusohjelmat ja jatkaa
kädettömien insinöörien
kouluttamista työttömyys-
kortistoon.

JÄRKEÄ VAI EI?

TKL:n uusi bussi on kaut-
taaltaan omituisen kuvan
peitossa. Ulos ei voi ikku-
noista katsoa, ollaan pus-
sissa kuin vankienkuljetus-
autossa. Ei voi kuin tuijot-
taa muita matkustajia. Ulos
näkee unenomaisia usva-
kuvia, ikkunoiden pisteet
saavat silmät kieroon ja
aiheuttavat pahimmillaan
migreenikohtauksen.

HÄMÄRÄKULJETUS

Liikkuvan poliisin resurssit
on pantava nakkikioskien
jonoja vahtimaan ja kiek-
kokatsomoihin, siellä on
väkivalta.

ESA KUPARINEN

Kauppojen aukioloajat ovat
tällä hetkellä hyvin sekavat
kuluttajan kannalta. Nyt
ei tiedä, mikä kauppa on
milloinkin ja minä pyhänä
auki. Vapauttakaa ihmees-
sä aukiolot.

MIKÄ, MISSÄ, MILLOIN?

Lastenvaunuilla matkus-
tavan pitäisi maksaa myös
lähiliikenteen busseissa.
Maksavathan rollaattoril-
la liikkuvatkin matkansa,
vaikka ovat usein monisai-
raita. Paljonko linja-auto-
yhtiöt menettävät euroja
lastenvaunujen kanssa il-
maiseksi matkustettaessa?
Myös turhat pätkämatkus-
tamiset jäisivät pois.

KAIKKI MAKSAA

Tammelan pallokentällä al-
kaa pelikausi, mutta kentän
ympäristö on järkyttävän
törkyinen. Vaikka ei paik-
kakuntalaisista piitattaisi-
kaan, niin voisihan sitä olla
edes vieraskorea.

AKKA

Sosiaali- ja terveysministe-
riö kyllä saarnaa alkoholin
vaaroista, mutta samalla
sallii Alkoja lisättävän joka
kadunkulmaan.

RISTIRIITAISTA

Tekstarit

040 829 2768

Toimi näin: Viestin alkuun

kirjaimet mi ja välilyönnin

jälkeen kannanotto, mahdol-

linen nimimerkki sekä nimi,

osoite ja paikkakunta. Ope-

raattori perii viestistä nor-

maalin tekstiviestimaksun.

Uudessa
bussissa
istutaan kuin
pussissa.

A
pulaispormestari Pekka
Salmi on ottanut uuden
tulokulman tunneli-

kysymykseen: autoilijat tulee
ajaa Tampereella ahtaammal-
le (AL 9.5.). En ole tunnelin
puolestapuhuja, mutta vielä
vähemmän sen kannalla, että
tahallaan muodostetaan hur-
jat liikenneruuhkat rantatielle.
Silloin tulevilla päättäjillä ole
muuta mahdollisuutta kuin
pistää liikenne maan alle.

Ei ole rakentavaa politiik-
kaa, että asetetaan yksityis-
autoilu ja julkinen liikenne

vastakkain ja trendin mukaan
vastustetaan autoilua. Ym-
märtäisin vastakkainasettelun
Tampereella, jos väkiluvussa
olisi yksi numero enemmän ja
olisi realistista tuoda joukko-
liikenne kaikkien saataville.

Jos haluamme pitää kau-
pungin houkuttelevana vaih-
toehtona perheille, silloin täy-
tyy ymmärtää realiteetit myös
liikkumisessa. Itse kuljen bus-
silla työmatkat, mutta puoli- ja
kaksivuotiaan kanssa lähden
kävelyetäisyyttä edemmäs
yleensä autolla. Varmasti on-

nistuisi vaivalloisesti käyttää
enemmän julkisia myös per-
heen liikutteluun, esimerkiksi
odottaa seuraavaa bussia, kun
rataspaikat ovat täynnä, mutta
en halua. Elämässä täytyy olla
muutakin kuin vaivaa.

Kannatan toki julkisen liiken-
teen kehittämistä, mutta reali-
teetit mielessä. Vaikka ratikka
parantaa monelle julkisen
liikenteen käyttökokemus-
ta, se on kuitenkin vain yksi
linja, jonka varaan ei voida
laskea tamperelaisten liikku-

mista. Nyt käytävään keskus-
teluun kun yhdistää kaavaillut
parkkimaksujen korotukset
ja Hämpin tuntihinnat, niin
yhtälö vaikuttaa siltä, että ha-
lutaan näivettää keskustan ki-
vijalkakauppojen toiminta.

Vihreiden arvojen nimissä
yksityisautot ajetaan automar-
kettien parkkipaikoille. Näin
muodostuu yhä suurempia
kauppakeskittymiä, joissa yksi
ketju hallitsee toimintaa.

KALLE KIILI
liikenteen sekakäyttäjä

Tampere

Joukkoliikenne ja autoilu pannaan väkisin vastakkain
En ole sen

kannalla,

että tahallaan

muodostetaan

hurjat

ruuhkat

rantatielle.




