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A
amulehden suuri lu-
kijakysely nosti Tam-
pere-Pirkkalan len-
tokentän tarpeen ja
haikailun kaupunki-

seudun hankekärkeen. On sanot-
tava, että lukijat tietävät, mistä pi-
tää puhua.

Lentokenttä on kaupunkiseu-
duilla moninaisten toimintojen
keskus. Kun sen alueen lisätoi-
mintojen käynnistämiseen saadaan
riittävä alkupääoma, alkaa se it-
se generoida kasvua. Moninaises-
ti toimiva alue on vetovoimainen
ja kiinnostava erilaisen toiminnan
sijoittumiselle. Ihmis- ja tavara-
virtojen osalta siitä tulee dynaa-
minen alue.

Kuten Aamulehdessäkin todettiin,
kaikki lähtee alueen tahtotilasta –
siis Tampereen kaupunkiseudun
halusta ja toimista riittävän alku-
panoksen sijoittamiseksi. Ihan en-
simmäinen panos oli, kun Tampe-
re rakensi kentän, jonka valtio sit-
temmin lunasti. Siihen se sitten
onkin jäänyt.

UUTISOINNISSA käytetty ilmaku-
vaillustraatio vuodelle 2030 oli
yliampuva lähes ruutukaavamai-
sena esityksenä, mutta se viritti
kuitenkin ajatuksia haasteista ja
tehtävistä.

Helsinki-Vantaan lentokentän
Aviapolis siihen liittyvine Kehä
III:n elinkeinoalueineen on ke-
hittynyt pääkaupunkiseudulla jo-
pa kymmenien tuhansien työpaik-
kojen edelleen kasvavaksi alueeksi.
Siinä on meille mallia – toki mit-
takaavaero huomioiden.

On toki useita syitä, miksi Pirk-
kalan kentän alueen kehitys ei vie-
lä ole kunnolla käynnistynyt. Jos
Pirkkala olisi kuulunut Tamperee-
seen vaikkapa 20 vuotta sitten, us-
kallan väittää, että olisimme jo jos-
sakin edenneessä vaiheessa. Tam-
pereen kaupunki, Pirkkala sen kun-
taosana, olisi kaavoittanut jo ajat
sitten merkittävimmälle painopis-
tealueelle uuden kehätien ja lento-
kentän tien varteen elinkeinoelä-
mälle tiloja.

USKON, että voimakkailla panos-
tuksilla nykyisen Finavian kanssa
myös itse kentän lähialueelle olisi
kaavoitettu uusia toimintoja. Pirk-
kalan kunnalla ei sellaisia rahkeita
ole ollut, eikä Tampere tietenkään
ole panostanut naapurin alueelle,
vaan omilleen.

Kuntarajat ovat siten olleet koko
kaupunkiseudun kehityksen jarru-
na jo pitkään. Pirkkala ja Lempää-
lä olisi ollut järkevää kytkeä Tam-
pereen yhteyteen ajat sitten. Täl-

lä kolmen kunnan alueella on ko-
ko kaupunkiseudun painovoiman
ja kehityksen keskiö, kun alueem-
me karttaa ja voimaviivoja katsoo.
Vasta nytkö nämä tulevaisuusvisi-
ot ovat nousemassa julkisuuteen,
kun olemme jo tuhlanneet otolli-
simman pitkän nousukauden mah-
dollisuudet?

PUHE on ollut kunnallisdemokra-
tiasta. Kunnalliset valtuustot ovat
suurelta osin poliitikkojen keski-
näisen kilpailun foorumeita. Ky-
läyhdistykset ja vastaavat ovat par-
haita kuntalaisdemokratian vaali-
misessa.

Näin toimien on oltu lähinnä sen
vähän jakajina, mikä on lakisäätei-
sistä velvoitteista jäänyt. Yhteisen
laajemman alueen menestyksen
eteen ei paukkuja ole jäänyt – ei-
kä ajatuksiakaan.

Haluammeko kehittää Tampe-
reen seutua globaalissa kilpailus-
sa pärjäävänä ja meille kaikille si-
tä kautta hyvinvointia tuottavana
alueena vai kilpailemmeko maa-
kuntasarjassa keskenämme? Näin
jatkaen alueemme näivettyminen
voi olla uhkakuvana.

Ravistelua täällä tarvitaan ja uut-
ta rohkeutta!

HANNU VALLAS

Pirkkala

Kuntarajat ovat jarruttaneet
Pirkkalan kentän kehitystä

Helsinki-Vantaan Aviapoliksesta saadaan mallia mittakaavaero huomioiden.

Pirkkala ja Lempäälä olisi ollut järkevää kytkeä Tampereen yhteyteen ajat sitten.

TAUSTA

Ykkösluokan
kehityskohde

  • Aamulehti toteutti Pirkan-

maalla laajan lukijakyselyn, jo-

hon vastasi noin 5400 henkilöä.

  • Lähes puolet (46 %) vastaajis-

ta katsoo, että Tampere-Pirkka-

lan lentokentän kehittäminen on

alueen kiireellisin kehityshanke.

  • Junayhteyden rakentaminen

kentälle on noussut esiin useissa

puheenvuoroissa.

  • Lentoaseman kakkoster-

minaalin remontin on määrä

alkaa kesäkuuhun mennessä.

  • Tärkeää on, että Tampereelta

pääsisi lentämään moneen eri

kohteeseen.

  • Matkustajat toivovat myös

parempia yhteyksiä Tampereen

keskustan ja lentoaseman välille.

T
imo Törmälä kehui itseään
teiden suurkuluttajaksi (AL
9.4.). Mielestäni on jopa tyl-

sää luetella vuosilukuja ja vuosit-
taisia kilometrejä. Varmasti nuokin
suoritteet moni ylittää roimasti.

Kitka- ja nastarenkaissa on omat
hyvät ja huonot puolensa. Lisäksi
tulevat jokaisen kuljettajan omat
kokemukset. Ostin 7 vuotta sit-
ten kitkat, merkki oli talvirenkaa-
na tuntematon Uniroyal. Pito oli
mahtava lukuunottamatta huur-
teista tai lumista teräsjäätä. Noilla
keleillä en ole havainnut nastoista-
kaan olevan isompaa apua.

Joka tapauksessa on hyvä muis-

taa, millaiset renkaat on alla. On-
nettomuuden sattuessa syy on
yleensä ratin takana.

LIIKENNEMÄÄRIEN kasvaessa pääl-
lysteet kuluvat armotta renkaalla

kun renkaalla. Syvät kulumisurat
ovat talvella vaarallisia, koska lu-
miauran terä ei puhdista kulunut-
ta pintaa hyvin. Lumipolanteeseen
muodostuu vieläkin jyrkempi reu-
na. Läheisellä paikallistiellä tuli ta-
kavuosina useita ulosajoja ja nok-
kakolareita tämän vuoksi. Voidaan-
ko kulumisurien aiheuttamat vaa-
rat estää nastarenkailla lumipolan-
teisella tiellä?

Pääteiden, siis valtateiden ja kan-
tateiden, talvikunnossapito on lii-
kennemääriin nähden kohtuulli-
sella tasolla. Aurat ja liukkauden-
torjunta tekevät parhaansa, mut-
ta tietenkin on olosuhteita, jolloin

kaikkiin ei ehditä. Paikallistiet ovat
oma lukunsa, niitäkin yritetään
hoitaa liikennemäärien mukaan.

NYKYÄÄN valtaosa liikenteestä kul-
kee pääteillä, ja renkaiden ominai-
suudet suunnitellaan sen mukaan.
Kyseessä on myös ajomukavuus.

Tieverkon kunnossapito kärsii
määrärahojen puutteesta ja kas-
vaneesta liikennemäärästä. Huo-
mattava osa kansallisomaisuudesta
rapautuu kunnossapidon puuttee-
seen, oli sitten kitkat tai nastat alla.

JARMO RAITIO

tie- ja vesirakennusmestari

Siuro, Nokia

Päällysteet kuluvat renkailla kuin renkailla

Onnettomuuden
sattuessa syy on
yleensä ratin takana.

Tieverkon kunnossapito
kärsii määrä-
rahojen puutteesta.

V
arma kevään merkki on,
kun kollegat alkavat kysel-
lä, voiko vaihtaa lomarahaa

vapaaksi. Se ei ole ollut joka vuosi
jokaisessa yksikössä mahdollista.
Pakkoa vaihtoon ei ole ole eikä tu-
le, sehän olisi yhtä kuin lomautus.

Pidän hämmästyttävänä uuti-
sointia (AL 9.4.), jonka mukaan jot-
kin ammattiliitot eivät suo jäsenil-
leen tätä mahdollisuutta kahden
viikon ylimääräiseen kesälomaan.

Vaikka ostovoima onkin kärsinyt
viime vuosina, kaikki eivät elä kä-
destä suuhun. On myös perheitä,
joissa puolison tulotaso on korke-
ampi ja mahdollistaa kaksi ylimää-
räistä kesäviikkoa perheen parissa.

Eniten ihmetyttää julkisen sek-
torin työntekijäjärjestöjen kieltei-
nen kanta. Mielestäni kysymykses-
tä ei kannata tehdä arvovaltakiis-
taa. Mikäli työnantajalle järjestely
sopii, jokaisen tulisi voida halutes-

saan vaihtaa lomarahansa vapaaksi
ja säästää kustannuksia. Valtio te-
kee joka päivä uutta velkaa 17–18
miljoonaa – kuntien velat päälle.

Julkisella puolella palkat mak-
setaan julkisista varoista. Rajusti
mutkat oikoen vaihtoehto on joko
nostaa kipurajalla olevaa verotusta
tai vähentää kuluja, mikäli velkaan-
tuminen halutaan taittaa. Vaihto-
ehto on työntää päät pensaisiin ja
jättää tuleville sukupolville lasku

lainatusta elintasosta.
Monella kunnalla on tilanne,

jossa lomarahojen vaihto vapaak-
si saattaa säästää lomautuksilta ai-
nakin osittain. Jos työntekijöiden
etujärjestöt kieltävät vaihdon ja
haluavat mieluummin lomautuk-
set, niin ne eivät sitten koske pel-
kästään vapaaehtoisia.

KALLE KIILI

luottamusmies

Tampereen Insinöörit ry:n pj.

Lomarahan vaihto vapaaksi tuo myös säästöä

• Kommentoin Valto Koivula
Oy:stä kertovaa reportaasia (AL
8.4.). Siitä saa kuvan, että autoja
voi poimia kuin marjoja ikään.
Autoon liittyy aina viralliseen
rekisteriin tehtävä omistajail-
moitus, rekisteriotteen tekni-
nen ja ilmoitusosa.

Rekisteröidyn ajoneuvon vii-
meisellä käyttäjällä, rekisteriin
merkityllä tai hänen valtuutta-
mallaan henkilöllä on vastuu
saattaa auto tuottajavastuun
piiriin. Tuottajavastuusta, re-
kisteröintivelvollisuudesta ja
kierrätyksestä säädetään lailla.

Tämänkaltainen kirjoittelu
on omiaan hämärtämään ih-
misten tietoisuutta ja oikeus-
tajua kierrätysjärjestelmän toi-
minnasta. Se saattaa jopa tukea
harmaata taloutta.

Tavoitteenamme on, että tie-
toisuus ajoneuvon luovuttajan
oikeuksista ja velvollisuuksista
olisi ihmisille selvää. Tuottaja-
vastuun kysymyksiin saa hel-
poimmin vastauksia Suomen
autopurkamoliiton tai Suomen
autokierrätyksen sivuilta.

On sinänsä asiallista, että
teette juttuja pienyrittäjistä
ja huomioitte heidät.

KARI LAINE

puheenjohtaja

Suomen autopurkamoliitto

Harmaa talous
on väitteenä
kohtuuton

• En ole vielä Suomen auto-
purkamoliiton jäsen, eikä mo-
ni muukaan Suomen autokier-
rätyksen jäsen. Autopurkamo
on toimintaa, jossa on satoja
metrejä autonosia hyllyssä eri
muodoissa ja oloissa. Kari Lai-
ne on liiton uusi helsinkiläinen
puheenjohtaja, ja häntä edelsi
tamperelainen Juha Vähäoja
(Fusti Oy), joka luopui nyt tä-
nä vuonna tehtävästä.

Väite harmaasta taloudesta 
on kohtuuton, enkä sitä ymmär-
rä. Suomen autokierrätyksen
johtaja Arto Silvennoinen on
minulle tuttu mies ja käynyt yri-
tyksessämme. Hän on Stenan
entistä johtajistoa, ja Stena taas
on yhteistyökumppanimme.

Yksikään auto- tai kierrätys-
kumppani ei ole negatiivisessa
mielessä ottanut yhteyttä. Re-
portaasin tuoma suuri julkisuus
on ollut ”pienelle puuhapajal-
le” käsittämätöntä. Positiivista
palautetta on tullut tosi paljon,
ja paikallista suomalaista yrit-
tämistä on ylistetty.

VALTO KOIVULA

Autohuolto ja kolarikorjaamo

Valto Koivula Oy

TKL on väärä
kohde bussi-
kysymyksille

• Reijo Tammisen kehotus
(AL 10.4.) kysyä joukkoliiken-
teen lukuja TKL:lta on väärä,
koska aivan yhtä hyvin niitä voi-
si kysyä Onnibusilta. Bussivuo-
rot suunnittelee ja tilaa Tam-
pereen joukkoliikenne.

MATTI OLKINUORA

Tampere

Laki säätelee
autojen
käsittelyä




