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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

Päivän kuva

Muistojen hylly. 1980-luvulla piti ostaa joka matkalta jotain. Veronasta tuotiin nätti nukke. Oop-
peralippukin on säästynyt nuken hameeseen klemmarilla kiinnitettynä, kuvaaja kertoo.

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

Seija Tuominen

T
ampereella on tehty
päätös lukukoiratoi-
minnasta. Paikoiksi

on valittu Tampereen kau-
pungin pääkirjasto Metso
ja Kämmenniemen kirjas-
to. Metsossa lukukoirata-
pahtuma on lastenosaston
satuhuoneessa.

Oliko päätös hyvä? Yh-
distyksemme tarkastelee
tätä asiaa allergikon kan-
nalta.

Useimmat lapset pitävät
kovasti eläimistä, ja heistä
on hauskaa touhuta niiden

kanssa. Näin on myös aller-
giaa ja astmaa sairastavien
lasten laita.

Valitettavasti eläinal-
lergiaa sairastavien lasten
oma puolustusjärjestelmä
toimii epätarkoituksenmu-
kaisesti.

Eläinkontakteista tulee eri-
laisia ja yksilöllisiä, joskus
vakaviakin oireita. Joilla-
kin lapsilla nenä hiukan
vuotaa ja heitä aivastuttaa.
Osa allergikoista saa oireita
jo pelkästään vaatteiden tai
tavaroiden – esimerkiksi
kodista toiseen kiertävien
lainakirjojen – mukana tul-
leen eläinpölyn vuoksi.

Nämä oireet saataneen

helposti kuriin ottamal-
la antihistamiinitabletti.
Osalle lapsista tulee kui-
tenkin hyvin hankalia oi-
reita. Nenäoireiden lisäksi
silmät kutiavat, vuotavat ja
punoittavat. Pahimmillaan
hengitystiet ahtautuvat,
hengitys vinkuu ja hengit-
täminen on vaikeaa.

Toivomme, että lukukoira-
toiminnan paikasta keskus-
tellaan vielä.

Lukukoira on mukava ja
hyödyllinen, mutta onko
kaikille avoin pääkirjaston
lastenosasto sopivin paik-
ka? Olisiko muita mah-
dollisia paikkoja, joissa on
erillinen sisäänkäynti sekä
muista kirjoista ja lainaa-
jista erotettu tila tähän toi-
mintaan?

Kansallinen allergiaohjel-
ma 2008–2018 on muut-
tanut suuntaa allergioiden
hoidossa.

Aiemmin vältettiin aller-
gian aiheuttajia mahdolli-
suuksien mukaan lähes ko-
konaan. Nykytietämyksen
mukaan lievistä oireista
huolimatta kannattaa olla
allergeenien kanssa teke-
misissä, jolloin sietokyky
tutkimusten perusteella
yleensä kasvaa.

Ohjelmassa kuitenkin
korostetaan, että vaikeissa
allergia- ja astmaoireissa
tulee välttää allergian aihe-
uttajia.

Toivomme, ettei kenen-
kään tarvitse välttää kirjas-
toa allergian pelossa.

TERHI HURME
toiminnanjohtaja

Pirkanmaan allergia-

ja astmayhdistys ry

Onko lastenosasto
oikea paikka
lukukoiralle?

Oireita voi
saada kirjojen
mukana
tulevasta
eläinpölystä.

Yöperho on koteloitunut
Tampereelle. Koska laji
on ahdeyökkönen, yksi yli
miljoonasta tunnetusta
hyönteislajista, tarvitsee
luontokappale ympärilleen
muilta suojellun tontin.

Jälleen ihminen katsoo
olevansa luontoa viisaam-
pi. Ikään kuin evoluutio
olisi pysähtynyt ja eläisim-
me nyt suuressa luonnon-
tieteellisessä museossa,
jossa jokainen eliö ja solu
on säilytettävä sellaisina
kuin ne ovat juuri tällä het-
kellä.

Tutkitusti eliömäärä pal-
lollamme runsastui huo-
mattavasti reippaat puoli
miljardia vuotta sitten.
Läpi historian evoluutio
on päämäärättömästi ke-
hittänyt kullekin olosuh-
teelle parhaita lajeja, ja
sukupuutto on kuulunut
luonnollisesti maailman
kehitykseen.

Tälläkin hetkellä maa-
ilmasta löytyy uusia lajeja
jatkuvasti. Esimerkiksi vie-
lä tuntemattomia hyön-
teislajeja uskotaan olevan
paljon enemmän kuin tun-
nettuja.

Mihin tällöin perustuu
luonnonsuojelun nimissä
tehtävä hyönteislajin te-
kohengittäminen? Suojel-
laanko enemmän luontoa
vai ajatusta, että olemme
luonnonvalinnan yläpuo-
lella?

Ihmisen kyvyt sotkea
elinpiiriään ovat toki yli-
vertaiset muihin lajeihin
verraten, joten meidän
tarvitsee suojella ympäris-
töä itseltämme. Luonnon-
suojelun tulisikin rakentua
ensisijaisesti korjaamaan ja
ennaltaehkäisemään omi-
en tekojemme vaikutuksia
sen sijaan, että pyrimme
suojelemaan luontoa itsel-
tään.

Parhaiten edistäisimme
pallomme hyvinvointia
keskittymällä tosiasiaan,
että ihmiskunnan väestön-
kasvu nykyisellä kulmaker-
toimella on täysin kestä-
mätöntä.

Historiaa tehdään joka
päivä, myös huomenna.
Yksi kehityksessä tiiviis-
ti läsnä oleva luonnon laki
vaatii vanhalta tilaa, jotta
uusi kasvu voi koittaa.
Näinpä luonnollinen lajien
sukupuutto on läpi aikojen
ollut kuin konkurssi epä-
terveelle yritykselle: anta-
nut tilaa ja menestymisen
eväät jollekin paremmalle
ja kauniimmalle huomisen
tarinalle.

KALLE KIILI
insinööri

Tampere

Saan päivittäin
kymmeniä
roskaposteja
Olen kyllästynyt roskapos-
tien määrään. Niitä tulee
sähköpostiini päivittäin
kymmeniä. Milloin tarjo-
taan autoa tai koeajoa.

Olen melkein sokea. Tes-
tiajoon tarjotaan polkupyö-
rää. On varma, että pyörä
olisi kiemuralla ja minä
kenties sairaalassa. Tarjo-
taan lehteä, joka minulle
jo tulee. Kasinot tarjoavat
pelirahaa. En harrasta uh-
kapelejä.

Luottoa saa ilman va-
kuuksia, ja lainat voidaan
yhdistää yhdeksi lainaksi.
Mitkä lainat? Minulla ei
ole lainaa.

Sähkötupakkatarjouk-
siakin on saatavilla, tosin
en ole koskaan tupakoi-
nut. Viagraakin on tarjol-
la, mutta mihin minä sitä
tarvitsen, sillä olen melkein
blondi sinkku?

Miten noista pääsee
eroon?

MAARIT KUUSI
Tampere

Luonnon-
suojelun ajatus
uusiin puihin

T
ampereen kaupun-
ginhallitus päätti
21.10. esittää valtuus-
tolle, että raitiotie

sijoitetaan pohjaesityksen
vastaisesti Pispalan valtatien
sijasta Rantatielle.

Jos kaupunginvaltuusto
noudattaa esitystä, jäävät Pis-
palan, Hyhkyn ja Epilän 7�000
asukasta kokonaan ilman rai-
tiotietä, eikä rataa voida Paasi-
kiventien puolelta haaroittaa
Tesoman suuntaan. Pispalan
valtatiellä väestöpohjaa olisi
tasaisesti molemmin puolin:
kadun eteläpuolella Pispala
ja pohjoispuolella Santalah-
ti. Rantatien varressa on vain
Santalahti, kadun pohjoispuo-
lella pelkästään kuusikaistai-
seksi suunniteltu Paasikiven-
tie, täyttömaata ja Näsijärvi.

Santalahden kaavan te-
hokkuutta pitääkin selväs-
ti kasvattaa nyt ehdotetusta,
jotta ratikkareittiä rannassa
voidaan pitää perusteltuna.
Silti Santalahdenkin eteläi-
simmistä taloista olisi lyhempi
matka Pispalan valtatielle kuin
Rantatielle.

Asukaskyselyn mukaan Pispa-
lan valtatie on selvä kansan-
suosikki: sitä kannattaa 68 %
vastanneista. Pispalan valta-
tietä kannatettiin selvästi suu-
remman asukas- ja työpaikka-
pohjan, Tipotien sote-aseman
ja Pispalan turismipotentiaa-
lin takia.

Pispalan linjauksessa yk-
si parhaita innovaatioita on
Energiankadun jatke Lielah-
desta Epilänharjun läpi Pis-
palan valtatielle. Se parantaisi
paitsi joukkoliikenteen poikit-
taisyhteyksiä, myös kävelyä ja
pyöräilyä Epilän ja Lielahden
välillä. Luvattomat radanyli-
tykset ovat jatkuva ongelma,
mikä kielii yhteystarpeesta.

Vaihtoyhteydet lännen bus-
silinjojen ja ratikan välillä on
hankala toteuttaa, jos bussit
käyttävät entiseen tapaan Pis-
palan valtatietä ja ratikkapy-
säkki on satojen metrien pääs-
sä Vaitinaron alikulkusillan
takana. Sujuva vaihtoyhteys
edellyttää, että kävely bussista
ratikkaan on enintään laiturin
yli, kuten Pispalan valtatien
vaihtoehdossa, jossa vaihtopy-
säkki on suunniteltu Epilään.

Läpiajoliikenteen haitat Pispa-
laan jäävät, jos ratikka tulee
Rantatielle. Tavoitehan on jo
pitkään ollut vähentää läpiajo-
liikennettä asuntokaduilla tur-
vallisuus- ja melusyistä sekä
joukkoliikenteen kilpailuky-
vyn parantamiseksi.

Härmälän Nuolialantieltä
poistettiin hiljattain pysäkki-
syvennykset, jotta pirkkalaiset
ajaisivat moottoritien kautta
Tampereelle. Tämän seurauk-
sena liikenneturvallisuus pa-
ranee selvästi ja melu vähenee.
Sekä busseilla että härmälä-
läisten autoilla on aiempaa su-
juvampi kulku. Kun bussi sei-

soo pysäkillä, edeltävä autojo-
no karkaa ja bussi ottaa jonon
seuraavalle pysäkille tultaessa
kiinni. Mielestäni Nuolialan-
tien kokemukset pitää ottaa
huomioon ratikan lopullista
linjauspäätöstä tehdessä.

Valtuusto hyväksyi syyskuus-
sa päätöksen rakentaa Ran-
taväylän tunneli. Ratkaisua
perusteltiin muun muassa
sillä, että tunneli poistaessaan
ruuhkat mahdollistaa läpiajo-
liikenteen siirron Pispalanhar-
julta rantaan, jolloin ratik-
kakin on helpompi sovittaa
Pispalan valtatielle.

Jos valtuusto on johdonmu-
kainen linjassaan, sen tulee
pyörtää kaupunginhallituksen
päätös ja osoittaa ratikka Pis-
palan valtatielle, joka on ainoa
kestävä reittivaihtoehto. Tämä
ei estä sitä, etteikö kaavoihin
voisi jättää tilavarausta myös
Santalahteen, mikäli se halu-
taan joskus rakentaa Pispalan
valtatielle rinnakkaisena pika-
ratana.

SAKARI KESTINEN
Tampere

Ratikan järkevintä kulkea Pispalan kautta
Pispalan

valtatien

reittiä tukee

68 %

asukas-

kyselyyn

vastanneista.

Pispalan
valtatiellä
väestöpohjaa
on tasaisesti.

A
amulehden pääkirjoi-
tuksessa 5.11. pohditaan
Fortumin sähkönsiirto-

liiketoiminnan tulevaisuuden
vaihtoehtojen arviointia taval-
la, joka kaipaa täsmentämistä.

Fortum kertoi tammikuus-
sa, että arvioimme sähköverk-
koliiketoimintamme tulevai-
suuden vaihtoehtoja, myynti
mukaan luettuna. Arviointi
perustuu yksinomaan For-
tumin strategiaan. Tavoit-
teenamme on kasvaa vähä-
päästöisen sähkön tuottajana,
energiatehokkaassa sähkön ja
lämmön yhteistuotannossa se-
kä myynnissä.

Pääkirjoituksessa arvioitiin

myös Fortumin Venäjän liike-
toimintojen kannattavuutta
ja näkymiä. Venäjän inves-
tointiohjelman kahdeksasta
uudesta voimalaitosyksikös-
tä on valmiina vasta neljä. Ne
muodostavat alle puolet uu-
desta kapasiteetista. Seuraa-
vaksi valmistuvat yksiköt ovat
kaikkein suurimpia ja kasvat-
tavat kapasiteettia enemmän.
Keskeneräisestä ohjelmasta
huolimatta Russia-divisioo-
namme on voitollinen. Venä-
jän toimintojen käyttökate oli
tammi-syyskuun osavuosi-
katsauksessa 200 miljoonaa
euroa viimeisen 12 kuukauden
ajalta.

Voimalaitoksen rakentami-

nen on pitkä urakka, ja inves-
toinnit sitovat pääomaa ennen
kuin niistä saadaan tuottoja.
Käytännössä Venäjän inves-
toinnit on jo suurelta osalta
maksettu, mutta täyttä tuottoa
voidaan odottaa, kun kaikki
uudet laitokset ovat kaupalli-
sessa käytössä. Valmistuttuaan
vuonna 2015 voimalaitosver-
kostomme on Venäjän tehok-
kain ja modernein.

Kirjoittaja nostaa esille huolen
Suomen sähköverkon huolto-
varmuudesta ja kotimaisesta
omistuksesta. Fortumin osuus
Suomen jakeluverkoista on
noin 20 %. Mikäli sähköverk-
koliiketoimintamme myytäi-

siin ulkomaiselle omistajalle,
nousisi ulkomaisen omistuk-
sen osuus Suomen verkoista
vasta noin kolmannekseen.

Suomessa toimii ulkomai-
sessa omistuksessa olevia
sähköverkkoyhtiöitä, mikä ei
ole ollut asiakkaiden tai yh-
teiskunnan kannalta millään
tavalla pulmallista. Verkkoyh-
tiöiden on omistajasta riip-
pumatta aina huolehdittava
verkon kunnosta ja ylläpidosta
suomalaisten säädösten mu-
kaan ja suomalaisen viran-
omaisen valvonnassa. Verkot
myös pysyvät Suomessa, eikä
niitä voi viedä maasta.

HELENA AATINEN
viestintäjohtaja, Fortum Oyj

Fortum hakee sähköverkoilleen sopivinta ratkaisua
Arviointi

perustuu

yksinomaan

yhtiön

omaan

strategiaan.

V
anha äitini myi 1991 val-
mistuneen omakotita-
lonsa Tampereella.

Kiinteistönvälittäjä oli il-
moittanut hänelle, että hänen
ei tarvitse hankkia lainkaan
lain vaatimaa energiatodistus-
ta, koska ostaja ei sitä vaadi ja
koska se maksaa 400 euroa.

Välittäjä kertoi, että heillä on
tapana tehdä kiinteistön myy-
jän ja ostajan kanssa sopimus-
paperi. Siihen kirjattiin, että
jos energiatodistus jostain

syytä myöhemmin vaaditaan
10 vuoden aikana, silloin äitini
myyjänä sen maksaa.

Tämä on aivan käsittämä-
töntä toimintaa ammattitai-
toiselta kiinteistönvälittäjältä
(LKV).

Laki nimittäin vaatii ener-
giatodistuksen taloa myytäes-
sä ja vuokrattaessa, mutta äiti-
ni vanhana ihmisenä luonnol-
lisesti uskoi välittäjää.

Kuulin asiasta vasta kauppo-
jen jälkeen ja soitin välittäjäl-

le, jonka palkkio myynnistä
oli 12�000 euroa. Kysyin, onko
äitini tai hänen perikuntan-
sa eli minä maksuvelvollinen
10 vuotta energiatodistukses-
ta, jos sitä joku myöhemmin
vaatii.

Äitini olisi mielellään halun-
nut kokonaan eroon asiasta ja
maksanut tuon mitättömän
summan. Hän kuitenkin luotti
tähän lain yläpuolella olevaan
kiinteistönvälittäjään.

PETTERI JÄRVINEN
Tampere

Välittäjältä kumma tieto energiatodistuksesta

Laki vaatii

todistuksen

taloa

myytäessä ja

vuokrattaessa.

Presidentti Tarja Halonen
oli Irak-vuodon takana. Lä-
hetin 2003 tuolla otsikolla
varustetun mielipidekirjoi-
tuksen useampaan lehteen.
Mikään ei sitä julkaissut.

Itse tapahtumasta on ku-
lunut yli kymmenen vuotta,
ja vasta nyt Halosen osuuden
on ottanut esiin Helsingin
yliopiston historian professo-
ri Henrik Meinander (Uusi
Suomi 26.10.).

Mediassa Anneli Jäät-
teenmäkeä on pilkattu hä-
nen oikeudessa sanomansa
”puhun niin totta kuin voin”
-lauseen johdosta. Kukaan
ei ole kyseenalaistanut, mitä
hän tällä tarkoitti. Käräjäoi-
keus totesi loppulausunnos-
saan: ”On mahdollista, että
asiassa on olemassa seikkoja,
joita ei ole kerrottu poliisi-
kuulustelussa eikä kerrota
käräjäoikeudessakaan.”

Vastuun kantoi yksinään
presidentin neuvonantaja
Martti Manninen, joka me-
netti virkansa.

Entinen pääministeri Paa-
vo Lipponen olisi varmasti
mielellään itse käräyttänyt
presidentin ja päässyt takai-
sin pääministeriksi. Sdp:ssä
ei haluttu vaarantaa Halosen
presidenttiyttä. He tyytyivät
siihen, että keskusta valitsi
joukostaan uuden pääminis-
terin.

Pelätäänkö Halosta yhä vai
miksi aiheeseen liittyvät ky-
symykset kohdistetaan vain
Jäätteenmäelle ja muille kes-
kustavaikuttajille?

Varmasti nyt jo löytyy roh-
kea toimittaja, joka uskaltaa
kysyä Haloselta hänen osuut-
taan. Eri asia on, uskaltaako
kukaan tehdä asiasta kysy-
myksiä Lipposelle tai Heinä-
luomalle.

HILKKA FRIGÅRD
Lempäälä

Halosen osuus
Irak-jupakassa
sai uutta valoa

Sivusta seuraavana en voi
olla ihmettelemättä sitä ka-
malaa sotkua, jonka nuoret
perheet jättävät jälkeensä
ruokailtuaan itsepalvelu-
paikoissa. Mihin suoma-
laisten käytöstavat ovat
kadonneet? Mikä meitä
vaivaa?

ILMA SALO

Kaikki Tampereen uudet ja
uudistetut kadut on tehty
mopoautoille ja polku-
pyörille. Suunnittelijat
pitäisi laittaa itse ajamaan
kuorma-autoilla miniatyy-
rikatujaan.

AMMATTIKUSKI

Saattohoidon parantamisen
lisäksi pitäisi lopultakin
saada aikaiseksi laki eu-
tanasiasta niille, jotka ha-
luavat käyttää sitä väylää.
Nykyisessä taloustilantees-
sa asiallinen saattohoito on
valovuosien päässä.

INA

Miksi Hatanpään sairaala ei
ota potilaita vastaan yöllä?
Pienten kuntien terveys-
keskuksiin pääsee ympä-
ri vuorokauden, mutta ei
Tampereen kaupunginsai-
raalaan.

IHMETTELEVÄ

Miksi Harjunpää-elokuvas-
sa ei ollut suomenkielistä
tekstitystä, kun puheet oli-
vat yhtä puuroa? Mikä on
tuottajan vastuu? Eikö osa-
ta puhua, äänittää vai mikä
taito puuttuu?

SILTA

Olen samaa mieltä siitä, et-
tä kaikki kotimaiset eloku-
vat ovat nykyään epäselviä
mutinoita. Ottaa todella
päähän, kun ei saa puhees-
ta mitään selvää. Koskee
sekä mies- että naisnäytte-
lijöitä. Tarvitsevat mieles-
täni puheopetusta.

HARMITTAA

Asuntokaupan varainsiir-
toveron korottaminen
hidastaa selvästi asunto-
kauppaa. Veron tuotto to-
dennäköisesti myös laskee
tänä vuonna eikä suinkaan
nouse niin kuin toivottiin.
Käy samalla tavalla kuin
alkoholiveron kohdalla.
Veroa nostettiin, verotuot-
to laski.

TIMO LIITIÄ

Tarkistakaa, onko ajoneu-
voveronne maksettu, netis-
tä sen näkee. Olen soittanut
Trafiin ja kysellyt laskua jo
yli kuukausi sitten, jolloin
se kuulemma oli matkalla.
Kun muistin asian, tarkis-
tin sen, ja oli vero maksa-
matta. Tuli kiire hankkia
maksutiedot.
SIIHEN OLISI AUTO JÄÄNYT

Hyvä nimimerkki ”Ahneus
huipussaan” (AL 6.11.). En
ole kertaakaan päivittäista-
varakauppiaana nostanut
tuotteen hintaa, ellei sen
tukkuhinta ole noussut.

KAUPPIAS

Missä Tampereen Finnin-
mäessä kävellään talvella?
Ajoradallako? Tällä vii-
kolla jalkakäytäville ovat
ilmestyneet isot kyltit, ettei
ole talvikunnossapitoa.
Vaikeaksi ja vaarallisek-
si menee tämä säästö, kun
ajoradalle tulevat kaikki
kulkijat.

KARILIAN

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.

Harjunpää-
elokuvan puhe
oli puuroa.

Kone
Strikeout




