
B8 // IHMISET // LUKIJALTA Aamulehti // Sunnuntaina 12. lokakuuta 2014

S
itaatti: ”Lottovoitto:
vuokratontti Tampe-
reelta”. Näin otsikoi
yhdyskuntapalveluis-
ta vastaava apulaispor-

mestari Pekka Salmi kotisivuillaan
kertoessaan voittaneensa kaupun-
gin tonttiarpajaisissa vuonna 2008.

Lausunto kertoo hyvin, millai-
sessa sumussa tuolloin elettiin. Oli
lottovoitto, kun sai rakentaa omal-
la tai lainatulla rahalla perheelleen
talon pienelle tontille, josta jou-
tuu maksamaan elämänsä loppuun
saakka vuosittain 4 prosenttia ton-
tin arvioidusta arvosta.

SITTEMMIN teollisuuden vienti sak-
kasi, reaaliansiokehitys – yritysjoh-
toa lukuun ottamatta – lähes py-
sähtyi ja tuli myös vastaan tosiasia,
että talouskasvu ei tälläkään ker-
taa kestänyt loputtomiin. Suhdan-
nevaihtelut iskivät kuin luonnon-
laki ja vasta nyt tosissaan ymmär-
retään, että muutoksiin on reagoi-
tava joka saralla.

Lottovoittokin on syytä määri-
tellä uudelleen. Myös kaupungin
tonttipolitiikassa. Vai halutaanko
tarkoituksella karkottaa muut kuin
todella hyvätuloiset perheet Tam-
pereen ulkopuolelle rakentamaan?

KAUPUNGIN yksi tehtävä on pitää

huolta rikkaasta yhdyskuntaraken-
teesta. Se ei tarkoita, että tontti-
hinnat nostetaan pelkästään rik-
kaiden kukkaroille sopiviksi. Pien-
talotkaan eivät saa olla pelkästään
suurituloisille. Yhä nyt ja tulevai-
suudessa tavallisen ihmisen tu-
lee pystyä rakentamaan tavalli-
nen talo.

Esimerkiksi Vuoreksen Isokuu-
sen tontit näyttävät kuitenkin ole-
van kaupungin maapolitiikan lin-
jausten vuoksi liian monen kau-
punkilaisen tavoittamattomissa. 
Myöskin ne joilla on varaa, joutu-
vat punnitsemaan vuokrahintojen
järkevyyttä.

VUOREKSESSA perheeltä edellyte-
tään rakennussuunnittelun lisäk-
si suunnittelijaa sovittamaan talo
tontille ja vastaamaan pihasuun-
nittelusta. Kun Vuoreksen laatu-
ryhmä on hyväksynyt suunnitel-
mat, voi hakea rakennuslupaa.

Sitten rakennetaan talo ja lop-
putuloksena perhe on käyttänyt
omaa rahaa asuntonsa lisäksi hur-
jasti myös viihtyisän asuinyhteisön
eli myös kaupungin kehittämiseen.

Tästä palkintona joutuu mak-
samaan elinkustannusindeksiin
sidottua vuokraa, joka jo alku-
vaiheessa on jopa yli 3 000 euroa
vuodessa.

Mietittäessä vuokraa pääoma-
arvon osana ja verrattaessa sum-
maa vastaavan tontin ostoon, ei
jää epäselväksi kumpi olisi raken-
tajan kannalta järkevämpi vaihto-
ehto. Vuokran suuruisella lyhen-
nyksellä oma tontti olisi maksus-
sa 20–30 vuodessa, riippuen elin-
kustannusindeksin kehityksestä.
Montaakaan tonttia ei  tosin kaa-
voituksen puutteen vuoksi Tam-
pereelta löydy ostettavaksi.

Vuokraruuvia voi toki kiristää,
jos muuta keinoa ei keksi nousevia
kuluja kattamaan. Mutta siinä tu-
lee raja vastaan, jolloin kokonais-
tilanne kääntyy tappiolliseksi. Jot-
kut vanhukset joutuvat jopa myy-
mään talonsa, kun vuokrasopimus-
ta tarkistetaan.

Lukuisia perheitä ajetaan toi-
saalta ympäryskuntiin rakenta-
maan ja veroja maksamaan.

KAUPUNGIN olisi jo aika ymmärtää
tonttipolitiikkansa kauaskantoiset
vaikutukset ja ryhtyä toimenpitei-
siin, jotka mahdollistavat nykyis-
tä useamman omakotitalosta haa-
veilevan perheen jäämisen Tam-
pereelle. Suurhankkeiden sijaan
on joskus syytä investoida pieniin
ihmisiin.

KALLE KIILI

Keskustan Tampereen paikallisyhdistys, pj

Tampereen vuokratontit
hinnoiteltu liian kalliiksi

Halutaanko karkottaa perheet Tampereen ulkopuolelle rakentamaan?

Suurhankkeiden sijaan on joskus syytä investoida pieniin ihmisiin.

VUOKRATONTTI

Kovaa nousua

  • Kaupungilla on parisataa

vuokratonttia. Keskimäärin

uusittu vuokra sopimuksissa on

noin 2500 euroa.

  • Pääsäääntöisesti vuokratontit

ovat omakotitontteja, mutta jou-

kossa on muutamia kymmeniä

kerrostalo- tai rivitalotontteja.

  • Tontin vuokra on korkoa

tontin pääoma-arvosta. Siihen

vaikuttavat sijainti, pinta-ala ja

rakennusoikeus.

  • Tänä vuonna yli puolella

vuokratonteista vuokraopimus-

ta tarkistetaan, pahimmissa

tapauksissa vuokra on lähes

kymmenkertaistunut.

  • Härmälä on yksi kovan koro-

tuksen alueista, siellä vuokrata

oli aikanaan sovittu alhaisiksi

sosiaalisista syistä.

E
teläpuiston suunnittelus-
sa edettiin uuteen vaihee-
seen, kun vaihtoehdot tu-

levat kaupunginhallituksen suun-
nittelukokouksen vertailtaviksi (Al
10.10). Arkkitehtuurityöryhmä on
asettanut etusijalle kaupunkimai-
sen, Seelake-vaihtoehdon mukai-
sen rakentamisen, tarkoittaen pe-
räti 180 000 kerrosneliön mahdut-
tamista Eteläpuiston ja Nalkalan-
rannan alueelle 5-10 kerroksisine
rakennuksineen ja lisäksi 17-ker-
roksinen torni Hämeenpuiston
päähän. Uusia asukkaita tulisi alu-
eelle 2 900. Viime vaiheessa lisät-
ty rantareitti ei tehorakentamisen

luonnetta olennaisesti kevennä.
Riittävän hyvä tavoite on 1 500

uuden asukkaan eli noin 50-60 000
kerrosneliön sijoittaminen Etelä-
puiston–Nalkalantorin alueelle. Se
on mahdollista nykyisen ruutukaa-

va-alueen puitteissa, maisema-ar-
vot ja rantavyöhyke säilyttäen. Tä-
tä suuruusluokkaa myös kaavoi-
tusvirasto alunperin ehdotti, kun
se suunnittelukilpailun käynnisti.

Tampereen on vaalittava, uusi-
en asuntojen rakentamisen sekä
kaavoituskorvaus- ja maanmyyn-
titulojen ohella, myös järvenran-
ta-imagoaan, mihin Eteläpuiston–
Pyynikin–Hatanpään vihervyöhyke
(Eteläpuisto vain nykyistä parem-
min maisemoituna) tarjoaa ainut-
laatuisen mahdollisuuden. Kaikki
ei voi olla myytävissä.

Maisema-arkkitehti Gretel
Hemgårdin selvitys Eteläpuiston

ja Nalkalanrannan maisemallinen
tarkastelu (2011) painottaa juuri
näitä luontoarvoja. Siinä todetaan,
että tiivistyvä keskusta tarvitsee
entistä laadukkaammat viherpal-
velut. Kun kantakaupungin rannat
monin paikoin on rakennettu ran-
tareiteiksi on Eteläpuiston säilyt-
täminen laajempana viheralueena
perusteltua

Todennäköisesti myös kuntalais-
ten enemmistö on samaa mieltä.
Eteläpuisto on säilytettävä puisto-
maisena. Siitä on kehitettävä kai-
kille avoin, laadukas rantapuisto.

SEPPO AURA

Tampere

Eteläpuistoon suunnitellaan liikaa taloja

Tampereen on
vaalittava
järvenranta-imagoaan.

Eteläpuisto on
säilytettävä
puistomaisena.

T
aannoinen bussilinjojen uu-
distus on useiden mielestä
ainakin osittain epäonnis-

tunut. Matka-ajat ovat monella
pidentyneet ja yhteydet heiken-
tyneet.

Hervannassa esimerkiksi nykyi-
nen linja 4 (entinen 23) on jo en-
simmäisen ajokilometrin jälkeen
useasti minuutteja myöhässä.
Ruuhka-aikaan jo linjan alkupäästä
lähtien joudutaan seisomaan käy-

tävillä. Lasten vaunujen kanssa on
lähes turha yrittää kyytiin.

Suurimmalla osalla matkusta-
jista on tarve liikkua Hervannan ja
kaupungin keskustan välillä. Kui-
tenkaan ei ole tarjolla suoraa linjaa
näiden väestökeskittymien välillä.
Joukkoliikenteen suosio nousisi
kummasti, kun normaalien vuoro-
jen lisäksi olisi tarjolla erityisesti
ruuhka-aikaan pikavuoroja.

Pikavuorot ottaisivat ihmisiä

kyytiin vain tietyiltä lähtöpään
pysäkeiltä ja jättäisivät vain tie-
tyille linjan loppupään pysäkeille.
Matka-aika nopeutuisi huimasti ja
myös normaaleilla vuoroilla olisi
enemmän matkustusmukavuutta.
Pikavuorot voitaisiin merkitä esi-
merkiksi alkukirjaimella P.

Hervannassa tarve pikavuoroille
on väestömäärään nähden suurin,
mutta samaa ajatusta voisi sovel-
taa myös muutamiin muihinkin

suuriin lähiöihimme.
Kokeilu voidaan aloittaa Hervan-

nasta linjalla P4 tai P3.
Mikäli kokemukset tästä linjasta

osoittautuvat hyviksi, niin samaa
ideaa on syytä soveltaa myös tu-
levan raitiotien vuoroihin. Saam-
me silloin oikean pikaratikan Her-
vantaan.

JARNO LAHTINEN

ekonomi
Länsi-Hervanta

Pikalinja Hervannasta keskustaan

•Olen seurannut Tammelan 
kentän jalkapallo-otteluita ik-
kunastani ja huomannut, että
naisten pelejä ei aina ilmoite-
ta mainostaulussa. Ilveksen ja
TPV:n tunnen vaatteista, mut-
ta ei synny tietoisuutta, kenen
kanssa naiset pelaavat. Miesten
ottelut ilmoitetaan kyllä kaksi-
kin viikkoa aikaisemmin.

Olisiko aika siirtyä täälläkin
digitekniikkaan, etteivät ohi-
kulkijat käy muuttelemassa kä-
sin hoidettua ilmoitustaulua.
Hattutempun aikakauteen on
niin pitkä aika, ettei siihen kan-
nata vedota.

TARJA VIRKKI

Tampere

Takojan- ja
Tursonkadun
pysäköinti
vaikea

• Takojankatu on läpikulkuka-
tu, jolla liikkuu paljon raskas-
takin liikennettä. Kalevantien
suunnasta tulevat ovat ”omal-
la kaistallaan” ajaen sen mu-
kaisesti. Asiantuntijako mak-
saa vahingot, kun idästä tulija
ei pysäköityjen autojen vuoksi
mahdu omalleen?

Tursonkadulla saavat niin
porttikäytävän eteen kuin lii-
kennevalotolpankin juureen py-
säköineet nähtävästi olla pysä-
köinninvalvojan puolesta rau-
hassa, koskapa sakkolappuja ei
ole näkynyt. Voisivat valvojat
käydä oma-aloitteisesti.

HELI LEPPÄNEN

Tampere

Tuloerot
ne vain
kasvavat

• Kirjainvaltiossa isojen kir-
jainten ja pikkukirjainten tu-
loerot kasvavat kasvamistaan.
Kirjainvaltion talouskasvu on
vahvasti miinusmerkkinen. Sen
sijaan lainausmerkkiluokitus on
säilyttänyt korkeimman plus-
satasonsa.

Byrokraatit ovat todellisia
pilkunviilaajia, jotka pisteyt-
tävät kansalaiset eri kasteihin.
Byrokraattista kapulakieltä lu-
kiessaan kansalainen on pelk-
känä kysymysmerkkinä. Niinpä
kansa protestoi usein turuilla ja
toreilla kantaen huutomerkki-
plakaatteja.

Rannikkoseudun asukit vil-
jelevät ahkerasti ruotsalaista
oota. Monet maahanmuuttajat
ovat saaneet kaksoispistekan-
salaisuuden. Rikolliset kärsivät
rangaistuksensa sulkumerkki-
vankiloissa.

Vähemmistönä olevat yläviit-
teet sortavat enemmistönä ole-
via alaviitteitä. Lopulta alaviit-
teet nousevat aseelliseen kapi-
naan. Syttyy sisällissota, jossa
osapuolet turvautuvat terävik-
si hiottuihin sananpeitsiin. Ul-
kopuoliset sotkeutuvat tapah-
tumien kulkuun toimittamalla
taisteleville osapuolille raskasta
sanakirja-arsenaalia.

OLLI TAMMINEN

Tampere

Naisten pelit
paitsiossa
Tammelassa


