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H
ämeenkatu on edel-
leen Tampereen pää-
katu, jonka pituus on
noin kilometri. Se al-
kaa Hämeenpuistos-

ta ja päättyy rautatieasemalle. Luo-
kittelisin sen myös koko Pirkan-
maan pääkaduksi.

Ihmisten ostokäyttäytymisen
muutokset ovat vaikuttaneet jo
vuosia siihen, millaisia yrityksiä
Hämeenkadun varteen asettuu.
Verkko-ostaminen ja ostoskes-
kukset ovat jo osittain näivettä-
neet palvelutarjontaa erilaisen pi-
karuuan ja edullisen juoman suun-
taan. Poikkeuksena on mainitta-
va perinteiset tavaratalot Sokos
ja Stockmann.

KESÄKUUN lopulla Hämeenkadun
itäpää muutettiin joukkoliikenne-
kaduksi.

Istuin kahvila Siilinkarin pienel-
lä terassilla kahvikupposen ääres-
sä kauniina helteisenä tiistai-iltana
ja tarkkailin avoimin mielin, miltä
tämä tunnettu, arvostettu ja hallit-
seva pääkatu oikein näyttää. Onko
nerokas suunnitelma joukkoliiken-
nekadusta tehnyt Hämeenkadus-
ta keskieurooppalaisen viihtyisän
keitaan, jossa runsas joukko siellä
viihtyviä ihmisiä nauttii kahviloi-
den tarjonnasta tai tekee kiireet-

tömästi ostoksiaan hyvin ilmastoi-
duissa tyylikkäissä myymälöissä?
Vastaus oli ei.

Linja-autot ajavat entistä kovem-
paa, kun yksityisautoja liikkuu vä-
hemmän. Toki niitäkin raukkoja
ulkopaikkakuntalaisia tulee riit-
tämään, jotka liian myöhään huo-
maavat ajokiellon eivätkä ehdi enää
kääntyä Koskikeskuksen suuntaan.
Kuorma-autot ja muu raskas lii-
kenne on ottanut vinkistä vaarin.
Nyt Hämeenkatu on paras paikka
ohittaa ydinkeskusta, koska hen-
kilöautot eivät sinne pääse. Jyrinä
ja kolina on vähintään yhtä kovaa
kun aiemminkin.

IDEASTA ei siis ole ollut mitään
hyötyä kenellekään. Haittaa siitä
sen sijaan onkin enemmän.

Autoilijat eivät oikein tiedä, mis-
tä Hämeenkatu pitäisi ohittaa. Au-
tot päätyvät vaikkapa Tuomiokir-
konkadun umpikujaan, jossa muu-
ten erittäin idyllinen tunnelma
odottaa kesällä Tampereella vie-
railevia turisteja: keskeneräinen
mukulakiviosuus, epämääräisesti
asetetut työmaa-aidat ja uskoma-
ton määrä erilaista roskaa.

Esteettömyys ei myöskään to-
teudu tuolla seudulla, eli pyörä-
tuolilla liikkuvalla voi olla reitin 
vaihdon paikka. Polkupyörät ovat

ilmeisesti nykymaailman hevosia,
ne voi jättää uudella idyllisellä Hä-
meenkadulla minne vain, ja siltä se
todellakin näyttää.

KAUNIIT suunnitelmat eivät ole
toteutuneet. Mielestäni on kaksi
vaihtoehtoa korjata asia. Joko Hä-
meenkatu pitää avata ennalleen
aivan kuten aiemminkin ja pyrkiä
tarjoamaan järkeviä reittejä autoi-
lijoille, jotka haluavat vielä asioida
keskustassa. Heitäkin vielä tois-
taiseksi on.

Tai sitten pitää sulkea Hämeen-
katu kaikilta muilta paitsi tava-
rantoimittajien kuorma-autoilta
ja tehdä siitä oikeasti kävelykatu.

Myös siisteydestä tulee huoleh-
tia koko kilometrin matkalta niin,
että ihmiset vauvasta vaariin voivat
huoletta viettää aikaansa ja viih-
tyä urbaanissa ympäristössä. Pol-
kupyörille selkeitä telineitä. Katua
voi kaventaa tieosuudeltaan niin,
että molemmille puolille mahtuu
enemmän kahviloiden terasseja tai
vaikka pop up -kaupankäyntiä ja 
torikauppaa.

Hämeenkadun pitäisi olla kultai-
nen kilometri eikä sellainen epä-
käytännöllinen ja epäsiisti ohikul-
kukatu, mitä se tänä päivänä on.

VILLE MÄKINEN

yrittäjä, Pirkkala

Hämeenkadun kokeilu ei
näytä hyödyttävän ketään

Autoilijat eivät oikein tiedä, mitä reittiä pitkin Hämeenkatu pitäisi ohittaa.

Tampereen maineikkaan pääkadun tulisi olla kultainen kilometri.

TAUSTA

50 euron

rikesakko

  • Tampereen Hämeenkadun

itäosasta tehtiin joukkoliikenne-

katu 30. kesäkuuta alkaen.

  • Vain linja-auto- ja taksiliiken-

ne sekä huoltoajo on sallittu

Hämeenkadulla Rautatienkadun

ja Koskipuiston välillä.

  • Kyseessä on vuoden 2016

loppuun asti kestävä kokeilu.

  • Sen jälkeen kadun tilanne

arvioidaan uudestaan.

  • Aluksi poliisi vain ohjeisti

kielletyllä katuosuudella ajavia

autoilijoita. Muutamaa viikkoa

myöhemmin poliisi alkoi sakot-

taa heitä.

  • Väärin ajavat autoilijat voivat

saada 50 euron rikesakon.

  • Lähde: Aamulehti

A
amulehtikyseenalaisti pää-
kirjoituksessaan 10.8. ai-
heellisesti apulaispormes-

tareiden kyvyn tehdä samanaikai-
sesti eduskuntavaalityötä ja palk-
katyötä menestyksekkäästi. Por-
mestarimalli ei näytä toimivalta,
kun sillä ei saada edes neljäksi vuo-
deksi sitoutuneita johtajia.

Pormestarin apulaisineen valit-
see Tampereella valtuusto. Vaali-
en alla äänestäjillä ei ole muuta-
maa poikkeusta lukuun ottamatta
tietoa, kuka mistäkin leiristä halu-
taan tehtävään. Eikä puolueilla ole
linjaa, että eniten ääniä saanut on
aina ensisijainen vaihtoehto.

DEMOKRATIALLE irvailee nykyi-
sessä tilanteessa sekin, että jokai-
nen apulaispormestari on valtuus-
toryhmänsä puheenjohtaja. Käy-
tännössä päätöksenteko on siis
kääntynyt niin päin, että apulais-

pormestarit sopivat asiat ja suu-
ret ryhmät pääosin äänestävät ku-
ten puheenjohtaja sanoo. Apulais-
pormestari ei vastaa tekemisistään

edes ryhmälleen, vaan johtaa sitä.
Ei ole ihme, että rakenteellisia uu-
distuksia ei tälläkään vaalikaudel-
la ole saatu tehtyä. Puolueet sido-
taan toimintakyvyttömiksi järjes-
telmällä, josta löytyy aina neljälle
hyväpalkkainen apulaispormesta-
rin toimi, jonka saattaa menettää,
jos yrittää järjestelmää muuttaa.

MIELESTÄNI pormestarimalli olisi
toimintakykyinen vain, jos apulai-
set korvattaisiin ammattijohtajil-
la ja pormestari valittaisiin suoral-
la kansanvaalilla. Mieluiten vielä
kuuden vuoden kausi ja äänestys
samaan aikaan presidentinvaalien

kanssa, jolloin ihmiset muutoinkin
käyvät ahkerasti uurnilla. Näin saa-
taisiin johtaja, joka olisi vastuussa
suoraan tamperelaisille ja jolla olisi
toimintaan niin vahva mandaatti,
että hän pystyisi tekemään vaikei-
takin päätöksiä, joita parempi tu-
levaisuus aina joskus vaatii.

Järjestelmän muuttaminen ei
tosin ole helppoa. Valtuustoa kun
johtaa valtakoalitio, jonka ryhmiä
johtavat juuri nämä henkilöt, joi-
den tehtävät olisi kansanvallan ni-
missä suunniteltava uudelleen.

KALLE KIILI

puheenjohtaja, Keskustan
Tampereen paikallisyhdistys

Demokratia vaatii remonttia pormestarimalliin

Pormestari suoralla
kansanvaalilla ja
ammattijohtajat avuksi.

V
ehmainen on pientaloval-
tainen puutarhamainen
kaupunginosa, missä tä-

hän asti on toiminut 180 oppilaan
ala-aste.

Nyt Tampereen kaupungilla on
suunnitelmissa rakentaa homevau-
rion vuoksi käytöstä poistetun kou-
lun tilalle uusi 600 oppilaan ja päi-
väkotilapsen yksikkö. Rakennus
olisi näin ollen suuruudeltaan mo-
nikertainen vanhaan kouluun ver-

rattuna. Oppilaita uuteen kouluun
tulisi Vehmaisten lisäksi Nattaris-
ta ja Leinolasta.

ASIAAN liittyen kaupunki on järjes-
tänyt kaksi keskustelutilaisuutta,
joihin kutsu on ilmoitettu alueel-
la toimiville järjestöille ja heidän
pitäisi levittää tietoa puskaradi-
on kautta.

Tiistaina 12.8. piti olla kolmas
keskustelutilaisuus koskien alu-

een liikennettä, ja kutsu piti jäl-
leen hoitaa samaisen puskaradion
kautta. Tilaisuus peruuntui, koska
ajankohta ei sopinut kaupungille.

ONKO TÄMÄ Tampereen kaupungin
tapa informoida asukkaita ja mui-
ta asiasta kiinnostuneita näinkin
isossa ja tärkeässä asiassa. Puskara-
dio ei millään kykene tavoittamaan
kaikkia henkilöitä, joita asia koskee
tai jotka ovat siitä kiinnostuneita.

Onko tässä kaupungilla tarkoi-
tuksellinen taka-ajatus, että näin
tilaisuuksiin tulee vähemmän vä-
keä ja eriävät mielipiteet saadaan
minimoitua?

Toivoisin rehtiä ja avointa tapaa
informoida asioista, jotka koske-
vat kaupunkilaisia ja heidän elin-
ympäristöään.

MERVI MATTILA-NIEMINEN

Vehmainen,

Tampere

Vehmaisten koulusta tietoa puskaradion kautta

• Katselin pari päivää sitten
Tampereen Puutarhakadul-
la roskalaatikkoa. Se oli ihan
täynnä, ja osa roskista oli jo ka-
dulla. Roskis oli täyttynyt enim-
mäkseen pillimehuista ja take
away -kahvikupeista. Ne oli siis
ihan sellaisenaan laitettu ros-
ka-astiaan.

Jos pahvimukin tai -astian ru-
tistaa littanaksi, roskalaatikko
ei täyty niin nopeasti. Pieni vai-
va ja iso merkitys.

Kun seuraavan kerran nau-
tit ilmaiset kakkukahvit vaikka
marketissa, taittele pahvilauta-
nen ja tunge se pahvisen kahvi-
kupin sisään. Lopuksi rutista.

Kaupungin roskalaatikkojen
oheen voisi laittaa astian, johon
voisi laittaa palautuspullot ja 
-tölkit. Kaikki eivät niitä viitsi
palauttaa, mutta niiden kerää-
jät saisivat pullot ja tölkit hel-
polla itselleen.

Meidän perheessä kierräte-
tään pahvit, lasit, metalli, muo-
vit ja jätepaperit. Lapseni ovat
oppineet kierrätyksen jo nuore-
na. Luulenkin, että pahimmat
roskaajat eivät ole koskaan saa-
neet kotoa mallia olla roskaa-
matta tai oppia kierrätykseen.

Nyt koulujen alkaessa tästä
asiasta saisi olla infoa lapsille
ja nuorille. Saamme jatkossa
nauttia puhtaasta ympäristöstä.

TUULA LAHTINEN

Tampere

Muhiiko
Keskustorilla
bakteerivaara?

• Ei tarvitse maalata pirua sei-
nälle, mutta onko Tampereen
Keskustorilla kuumilla ilmoilla
jokin bakteerivaara?

Eiköhän Keskustorin siivous
olisi paikallaan pysyvästi. Päät-
täjille vauhtia toimintaan eikä
keskinäistä syyttelyä.

Mitähän sanoisi Maailman
terveysjärjestön edustaja, jos
hän sattuisi poikkeamaan Tam-
pereella? Hän toteaisi hämmäs-
tyneenä vaikkapa seuraavaa:
”Onko tämä todellakin poh-
joismainen kaupunki? Ei us-
koisi, kun katselee tämän to-
rin likaisuutta. Täältähän voi-
si lähteä kenties ärhäkkä tauti
liikkeelle.”

REIJO PUHAKKA

Lempäälä

Myydään Suomi
harjoitus-
alueeksi Natolle

• Myydään tämä Suomen
maapläntti Natolle harjoitus-
alueeksi ja muutetaan muualle.
Eivätköhän esimerkiksi Kana-
da ja Australia ole halukkaita 
ottamaan vastaan suomalaisia
siirtolaisia.

Joka tapauksessa muutaman
vuosisadan kuluessa tämän pla-
neetan väestö on sekoittunut
ristiin rastiin.

Samalla päästäisiin eroon jo
vuosisatoja kestäneestä ongel-
mallisesta naapuruudesta venä-
läisten kanssa.

VEIKKO KASPER

Pälkäne

Litistäkää
pahvijätteet
roskikseen


