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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

Pyöräillen. Kosin saari Kreikassa on todellinen kaupunkipyöräilijöi-
den paratiisi. Ajoväylän molemmin puolin löytyy keskeisillä paikoilla
mukavat pyörätiet.

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

Hannu L A Hietanen

T
ampereen kaupunki
sai puolueettoman
selvityksen eri tun-

nelivaihtoehdoista. Selvi-
tys osoitti saman, minkä
selvitykset ovat jo pari
vuosikymmentä osoitta-
neet: pitkä tunneli on paras
ratkaisu Rantaväylälle.

Pitkä tunneli maksimoi
Ranta-Tampellan asunto-
kapasiteetin, on kustan-
nuksiltaan kilpailukykyi-
nen, hankkeena elvyttävä
ja ennen kaikkea mahdol-
listaa sujuvimmat liikenne-
ratkaisut ja niiden kehit-
tämisen sekä lyhyellä että
pitkällä aikavälillä.

Ilman poliittista ulot-
tuvuutta asia on selvä ja kä-
sissä investointi, joka kan-
nattaa ehdottomasti tehdä.
Valitettavasti politiikasta
on kuitenkin tullut Tampe-
reella itseisarvo, ei demo-
kratian väline.

Apulaispormestari Pekka
Salmi (sd) syyttää pormes-
taria ja selvityksen tehnyt-
tä Rantaväylä-työryhmää
vilpistä, koska hänen oma
suunnitelmansa osoittautui
heikoimmaksi. Salmi eh-
dotti itse kyseisen valtatien
muuttamista bulevardiksi,
joka on selvityksen mu-
kaan kallis ja toimimaton.
Se on sitä myös maalaisjär-
jellä ajateltuna.

Salmi toimii kuten tun-
nelin vastustaja, ei kuten
johtava luottamushenkilö,

joka tekee työtä kaupungin
parhaaksi. Tunnelin vas-
tustaminen on itseisarvo.

Kaupunginvaltuuston
puheenjohtaja Sanna Ma-
rin (sd) säestää Salmea
kovilla syytöksillä ja on to-
dennut, että tunnelin vas-
tustaminen on vaalilupaus.

Kun Tampereella asuva-
na veronmaksajana joudun
lukemaan, että toisessa
vaakakupissa on parhaak-
si todistetussa paketissa
satojen miljoonien euro-
jen arvoinen taloudellinen
stimulaattori, tuhannet
työpaikat sekä tärkein yk-
sittäinen kehitysaskel kau-
pungin lähihistoriassa ja
toisessa heikosti perusteltu
ääntenkalastelukeino, se
huolestuttaa minua.

Vaikea sanoa, onko kysees-
sä jäänkylmä populismi ja
jopa eduskuntavaalikam-
panja vai ainoastaan änky-
rähenki.

Se on kuitenkin selvää,
etteivät valtuuston pu-
heenjohtaja ja apulais-
pormestari toimi enää
edustamansa kaupungin
parhaaksi, jos jokin edellä
mainituista ylittää faktat
päätöksenteossa. Kaikkien
valtuustoryhmien mie-
hittämän Rantaväylä-työ-
ryhmän tehtävä nimittäin
oli kaivaa faktat pöytään –
jälleen.

Jos Tampereen kaupun-
ginvaltuusto saamastaan
informaatiosta huolimatta
hylkää selvityksien perus-
teella ylivoimaisesti par-
haan ratkaisun eli Ranta-
väylän pitkän tunnelin, voi-
daan hetkeä muistella tässä
mittakaavassa ennakkota-
pauksena kunnallispolitii-
kan muuttumisesta itseis-
arvoiseksi toiminnaksi.

HARRI OJALA
Tampere

Politiikan teosta
tuli ratkaisussa
itseisarvo

Toisessa
vaakakupissa
on äänten-
kalastelu.

Tunnelin mukanaan tuo-
milla pintaratkaisuilla olisi
huomattavia vaikutuksia
talouteen ja työllisyyteen.
Siksi Tampellan ranta-alu-
eet ovat nyt lyhytnäköis-
ten silmissä houkuttele-
vaa rakennusmaata uusia
nukkumalähiöitä varten.
Arvomaailma ranta-alueen
tulevaisuutta punnittaessa
on hälyttävän vääristynyt.
Rantojen tukkoon raken-
tamisesta on tullut pelot-
tavalla tavalla itsestäänsel-
vyys, jolla jopa perustel-
laan tunnelin ja kilpaile-
vien ratkaisujen toteutta-
mista.

Talous on ahdingossa,
mutta emme voi nyt ottaa
pikavippiä ja pilata upeita
rantojamme massiivisel-
la rakentamisella. Jos sen
sijaan uskallamme liittää
Näsijärven osaksi keskus-
taa, niin Ranta-Tampellasta
tulee upea osa kaupunkim-
me sykkivää sydäntä.

Monille menneiden vuo-
sien kunnallispolitiikan
väännön aiheille naures-
kellaan nykyään. Monet
niistäkin olisivat tuoneet
työpaikkoja ja voineet jo-
pa tuoda kaupungin tilille
muutaman miljoonan lisää.
Aikoivathan päättäjät pur-
kaa Raatihuoneen lisäksi
keskustan monet muutkin
upeat ja historialliset van-
hat rakennukset ja raken-
taa elementeistä uutta tilal-
le. Aivan varmasti nämäkin
olisivat olleet arvokkaita
tontteja. Edes tällaisen ta-
son lyhytnäköisyydellä ei
olisi ollut kaupunkimme
tulevaisuuden kannalta lä-
heskään yhtä vahingollisia
vaikutuksia kuin rantojen

tukkoon rakentamisella
nyt.

Olemme tienristeyk-
sessä. Uskallammeko
todella liittää Näsijärven
keskustaan vai estämme-
kö pysyvästi koko hienon
ajatuksen toteutumisen ah-
tamalla Ranta-Tampellan
täyteen kerrostaloja? Val-
tuutettujen ei tule perustaa
lopullista päätöstään sii-
hen, että päästään rakenta-
maan lähiöitä Tampereen
hienoimmille rannoille.
Sellainen päätöksenteko
olisi hyvin lyhytnäköistä ja
veisi kaupunkimme kehit-
tämisen umpitunneliin.

ANTTI LAURILA
Tampere

Kaksikerros-
silta parempi
kuin tunneli
Ihmettelen, miksi kukaan
ei puhu kiertävästä silta-
vaihtoehdosta. Rakennet-
taisiin kaksikerrossilta,
joka kiertää Särkänniemen
ja palaa takaisin Paasiki-
ven-Kekkosentielle, kun
Rantaväylä alkaa. Silta olisi
varmasti kallis, mutta suuri
nähtävyyskohde Tampe-
reella.

Sillan yläpuolella kul-
kisivat autot ja alasillalla
jalankulkijat ja pyöräilijät.
Alaosaan tulisi maisema-
kahvioita ja muuta pientä
liiketoimintaa. Jalankulku-
yhteys toimisi Särkännie-
meen.

Ajatelkaa Tampereen
päättäjät, kumpi hyödyntää
kaupunkia enemmän, ohi-
tussilta vai tunneli. Kum-
paa tullaan katsomaan ja
kummasta kaupunkilaiset
pitäisivät?

ANTERO HALONEN
Tampere

Ei nukkuma-
lähiöitä
järven rantaan

O
limme virkamiehinä
laatimassa valtion ja
Tampereen kaupun-
gin välistä sopimusta

Rantaväylän tunnelista. Tam-
pereen valtuusto hyväksyi sen
26.11.2008 äänin 54 puolesta,
8 vastaan ja 5 tyhjää. Päätös
antoi kummallekin osapuo-
lelle vahvan tuen jatkaa niin
kaava- ja tiesuunnittelua kuin
rahoituspäätöstenkin valmis-
telua. Pitkän tunnelin katsot-
tiin avaavan monia liikenteen
solmukohtia välillä Santalah-
ti–Naistenlahti sekä tuovan
upeita mahdollisuuksia Näsi-
järven rantaan lähelle keskus-
taa sijoitettavan Ranta-Tam-
pellan asuntoalueen rakenta-
miselle.

Rantaväylä-työryhmän
19.8.2013 julkistettu välira-
portti antaa kokonaisvaltaisen,
asiantuntevan ja objektiivisen
kuvan jo aikanamme tutkituis-
ta vaihtoehdoista. Se vahvis-

taa pitkän tunnelin olevan
oikea valinta. Viiden vuoden
suunnittelu- ja kehitystyö on
tuottanut tuloksia. Kaupungin
ja valtion tavoitteet toteutuvat
jopa alkuperäisiä odotuksiam-
me paremmin.

Keskustelu kustannuksista käy
kuumana. On väitetty niiden
jo nyt karanneen käsistä.

Toteuttamistavaksi on valit-
tu allianssimalli, jota on käy-
tetty maailmalla tuloksellisesti
suurissa ja vaativissa hank-
keissa. Sen ansiosta kustan-
nusriskit ovat etukäteen pa-
remmin arvioitavissa ja myös
varmemmin hallittavissa kuin
perinteisissä urakkamalleissa.
Suuria yllätyksiä ei toteutus-
kustannuksissa ole odotetta-
vissa.

Vuoden 2008 sopimuksessa
kustannusarvio oli 140 miljoo-
naa ja kustannusjako valtio 33
% ja kaupunki 67 %. Tuolloin

arvioitiin Ranta-Tampellan
tontinmyynti- ja kaavoituskor-
vausten olevan 60 miljoonaa.
Kaupungin nettoinvestointi-
osuus oli silloin 34 miljoonaa.
Alkuperäinen kustannusar-
vio muutettuna tämän päivän
tasoon on 147 miljoonaa. Al-
lianssin ilmoittamat toteut-
tamiskustannukset ovat 180
miljoonaa. Kustannusarvion
nousu on 23 %.

Kaupungin ja YIT:n maan-
käyttösopimuksen yhteydessä
2011 arvioitiin tontinmyyn-
ti- ja kaavoituskorvauksiksi
77 miljoonaa. Elinkustannus-
indeksin muutos huomioiden
sen nykyarvo on 80 miljoonaa.
Kaupungin nettoinvestointi-
osuus on nyt 41 miljoonaa, ja
se on noussut alkuperäisestä
noin 20 %.

Suunnitelmiin on tehty
monia parannuksia ja lisäyk-
siä: uusinta tekniikkaa oleva

liikenteenohjaus- ja turvalli-
suusjärjestelmä, turvakaistat
molempiin tunneleihin, teho-
kas vedenpoisto ja automati-
soitu sammutusjärjestelmä.

Nämä sekä ennakoitua kal-
liimmat kunnallistekniikan ja
maakaasuputkien siirrot ovat
luonnollisesti lisänneet kus-
tannuksia, mutta varsin mal-
tillisesti.

Väliraportissa on arvioitu tun-
nelin työllistämisvaikutukset
11�000 henkilötyövuodeksi.
Sillä on Pirkanmaan ja koko
Suomen mittakaavassa iso
merkitys.

Lapion iskeminen maahan
jo tulevana talvikautena on ää-
rimmäisen tärkeää.

ESA KOTILAHTI
apulaiskaupunginjohtaja

1990–2009

MAURI PUKKILA
tiejohtaja 1998–2009

Tampere

Hinta ja laatu ovat vankasti hallinnassa
Lapion

iskeminen

maahan jo

tulevana

talvi-

kautena on

erittäin

tärkeää.

A
amulehti ihmetteli pää-
kirjoituksessaan 21.8.,
miksi asiantuntijoiden

laatimat selvitykset eivät kel-
paa tunnelin vastustajille.

Jätin Rantaväylä-työryhmän
raporttiin eriävän mielipiteen,
koska raportti oli laadittu täy-
sin puolueellisesti ja tarkoi-
tuksenhakuisesti. Perustelen
näkemystäni lyhyesti:

1) Rakentamismahdolli-
suudet on aliarvioitu pitkän
tunnelin vaihtoehdoissa, eri-
tyisesti bulevardi-ratkaisussa.
Ranta-Tampellassa olisi pitä-
nyt käyttää kansivaihtoehtoa.
Myös Haarlan mutkaan olisi
voitu osoittaa enemmän ra-
kentamista.

2) Infrakustannuksissa pit-
kän tunnelin osalta Näsikal-

lion eritasoliittymä puuttuu.
Sen hintalappu on 25 miljoo-
naa kaupungille. Vaikka pää-
töstä liittymästä ei ole tehty,
kaupungin liikennesuunni-
telmat rakentuvat sen varaan,
että liittymä tehdään.

Jos edelliset kohdat 1 ja 2
olisi huomioitu selvityksissä,
olisi bulevardi-vaihtoehdosta
noussut kokonaistaloudelli-
sesti paras ja pitkästä tunnelis-
ta vastaavasti huonoin. Mutta
näin ei haluttu käyvän.

3) Tällä hetkellä Ranta-
väylän liikenteestä ohjautuu
keskustan ohi 30 %. En ym-
märrä alkuunkaan, miksi Ran-
taväylästä pitäisi tehdä niin
houkutteleva vaihtoehto, että
sille ohjautuisi lisää ohikulku-
liikennettä. Olisi paljon järke-

vämpää rakentaa lisää kapasi-
teettia läntiselle ohikulkutielle
kuin keskelle kapeaa kannasta.

4) Kustannusvertailussa
ei ole otettu huomioon, että
pitkässä tunnelissa maan pin-
nalle jää kaupungin vastuulle
tulevia väyliä, joiden kunnos-
sapito maksaa.

5) Käsittämätön on konsult-
tifirma Deloitten väite, että
pitkän tunnelin mahdollista-
ma 3–4 miljoonan automatkan
kasvu ei lisäisi onnettomuuk-
sia, teiden kunnossapidon
kustannuksia ja hiukkaspääs-
töjä. Lapsikin tajuaa syy-yh-
teyden. Jos ”maan parhaat
asiantuntijat” saavat aikaan
tällaisia tuloksia, olisi ollut to-
della mielenkiintoista kuulla,
millaisia kuningasajatuksia
olisi syntynyt vähän huonom-

milta asiantuntijoilta.
6) Bulevardi-mallissa oli

tarkasteltu joukkoliikenteen
mahdollisuuksia vastata liik-
kumistarpeiden kasvuun siten,
että yksityisautoilu ei kasvaisi
yhtään vuoteen 2030 mennes-
sä. Ajatus on utopiaa, eikä ku-
kaan ole sellaista esittänyt.

7) Kaupungin saamia tuloja
rakentamisesta on täysin mah-
dotonta arvioida, koske etu-
käteen ei voida tietää, kuinka
paljon hanke työllistää tampe-
relaisia yrityksiä tai työnteki-
jöitä. OIetus, että 50 % raken-
tajista on tamperelaisia, on
optimistinen. P-Hämpin osal-
ta vain kolmannes rakentajista
tuli Tampereen seudulta.

PEKKA SALMI
Sd-valtuustoryhmän pj.

Tampere

Selvitykset tehty puolueellisesti ja tarkoitushakuisesti
Rakentamis-

mahdollisuus

on aliarvioitu

erityisesti

bulevardi-

ratkaisun

osalta.

Täytyy viedä neljä alle kou-
luikäistä lastani päiväko-
tiin, jos kotihoidon tukea
leikataan. Näin Suomi
huolehtii lapsista, tulevista
veronmaksajista.

LAPSET ENSIN

Suurinta kuluttajaryhmää
eli lapsiperheitä ollaan
ajamassa entisestä suu-
rempaan talousahdinkoon.
Päiväkotipaikankin pitäisi
saada olla valmiina, jos
äiti tai isä töitä sattuisivat
saamaan. Ei sinne niin vain
mennä. Hakuaika kestää,
ja mahdolliselle työlle voi
sanoa hyvästi.

TYPERYYDEN HUIPPU

Ravintoloiden viimeisen
tunnin myynti ei ole ongel-
ma, vaan se mitä juodaan
useampi tunti kotona sitä
ennen. Eikä ongelmakäyt-
täjiä juuri 3.30 yökerhoissa
enää näy.

BESSERWISSER

Ehdotus Rantaväylästä: Yk-
si kaista kumpaankin suun-
taan lisää vaikka eri tasoon,
tönöt pilareilla väliin hy-
villä äänieristeillä. Pyöräi-
lijätkin mahtuvat sekaan.
Näin ei kenenkään tarvit-
se tässä vaiheessa mennä
maan alle, ja kaikilla on
komeat rantamaisemat.
Ottakaa mallia Monacosta.
Siellä vasta on ahdasta.

EUGENI

Kahvin hinta on noin 4 eu-
roa kilo. Kallista, kallista!
Treenien jälkeen juotava
palautusjuoma maksaa yli
30 euroa kilo eikä tunnu
missään.

HALOO!

Jaetaan kielten opiskelu
sijainnin mukaan. Ran-
nikolla suomi ja ruotsi ja
itäpuolella suomi ja venä-
jä, ruotsi vapaaehtoinen.
Maan keskellä suomi ja
vapaaehtoisesti ruotsi tai
venäjä. Paljon kiertävänä
tiedän, että Itä-Suomessa
tarvitaan nykyään venäjää
huomattavasti enemmän
kuin ruotsia. Siellä palve-
lualojen ehdoton vaatimus
alkaa olla venäjän kielen
osaaminen.
                            MIKA AHONEN

Vai vaatii joku kilpailua
parturihintoihin. Tampe-
reella on todella iso hinta-
haarukka. Minulla leikkaus
maksaa 25 euroa, varaan
aikaa 45 minuuttia. Eräs-
kin liike tekee leikkauksen
kympillä, ja joillakin hinta
on 40 euroa. Kaikkea tältä
väliltä löytyy. Eikö tuossa
jo ole valikoimaa? Minun
hinnallani palkaksi tulee
1�700 e/kk olettaen, että
ajat on myyty täyteen.

TYÖTÄNI EN VAIHTAISI

Tampereen kaupunki pa-
nostaa rahallisesti kan-
salaisten järjestämiin ta-
pahtumiin ihan riittävästi
siivoamalla juhlijoiden jäl-
keensä jättämiä sotkuja.

TUNNISTA TOSIASIAT

Joku ihmetteli, miksi
Turussa on vähemmän
ylipainoisia kuin Tampe-
reella. Siellä on ainakin
pikaruokapaikkoja huo-
mattavasti vähemmän kuin
täällä.

TAMPEREEN TÄTI

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.

Otetaan
Tampereelle
mallia
Monacosta.

J
os tunneli jostain käsittä-
mättömästä syystä raken-
netaan, meitä askarruttavat

muun muassa seuraavat asiat:
Jatketaanko Aspinniemeä

täyttämällä, vaikka vesihallin-
to sen aikanaan esti?

Tulisiko Ranta-Tampellasta
samanlainen ”slummi” kuin
Ratinanrantaan tehtiin?

Kansanedustaja Harri Jas-
kari (kok) kertoi Aamulehdes-
sä 25.9. 2011:”Tunnelihank-
keen merkittävimmät vaiku-
tukset eivät ole liikenteelliset
,vaan se,että saamme uuden
kaupunginosan keskustaan.
Tammerkoski ja järvenrannat
nousevat arvoiseensa ase-
maan.” Ainakin YIT:lle.

Kuinka sitten on mahdol-
lista, että Liikennevirasto ra-
hoittaisi osittain hanketta?

On kerrottu, että Ranta-Tam-
pellaan muuttaisi 3�000 hy-
vätuloista veronmaksajaa.
Voisiko joku kertoa, mistä he
oikein tulisivat?

Joku ottaisi pois ajokortit
autoilijoilta, jotka ajaessaan
näkisivät Näsijärven. Ovatko
kysymyksessä tunneliaivot ja
putkinäkö? Tunneli vähen-
täisi jonkun näkemyksen
mukaan onnettomuusvaaraa,
mutta eivätköhän Euroopan
tilastot kerro ihan muuta?

Miksi kerrotaan 185 miljoo-
nasta ja 61 miljoonasta euros-
ta, joista vain jälkimmäinen
voisi käytännössä toteutua?

On jo aikoja sitten todettu, että
ilman Näsikalliolle sijoitetta-
vaa keskustan liittymää hanke
olisi torso eli keskusta ruuh-
kautuisi. Liittymä on suun-
nitelmissa mukana ja näkyy
myös Aamulehden havainne-
kuvassa 1.6.2013.

Keskustan liittymähän ei
sisälly 185 miljoonaan euroon,
eikä valtio ota siihen osaa.
Olisiko pitkän tunnelin todel-
linen kokonaiskustannus ar-
vaamattomine lisäkustannuk-
sineen 300 miljoonaa euroa?

Kansanedustaja Jaska-
ri ilmoitti, että projekti toisi
ainakin 7�000 uutta työpaik-
kaa Tampereelle. Huumori on
aina paikallaan, mutta ei kai
näin tärkeässä asiassa.

Paljonko olisivat tunnelin
käyttökustannukset? Joku
asiantuntija arvioi, että mah-
dollisen tunnelin sähkönkulu-
tus vastaisi 40 omakotitaloa.
Mitä se tekisi rahassa?

Myytäisiinkö pätkä Kekko-
sentietä YIT:lle ilman kilpai-
lutusta?

Kaikki demarit eivät kuu-
lemma vastusta tunnelia, ei-
vätkä kaikki vihreät ja kokoo-
muslaiset kannata rakenta-
mista. Eiköhän valtuutettujen
henkilökohtainen mielipide
ole samaa luokkaa kuin tam-
perelaisten eli 80 % vastustaa
ja 13 % kannattaa.

Voiko joku äänestää tunne-
lin puolesta, vaikka epäselviä
asioita on pilvin pimein?

SIMO NIEMINEN
Tampere

Tunnelihankkeessa
riittää pilvin pimein
epäselviä asioita

Mistä ne 3�000
hyvätuloista
uutta asukasta
oikein saadaan?

Ossi
Kirjoituskone
AL 2.9.13


