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T
ampere on kulttuuri-
kaupunki, ja kulttuu-
rilla on suuri rooli kau-
pungin vetovoimassa. 
Kulttuuri liittää suku-

polvia toisiinsa, tuottaa mielihyvää
ja tukee aluetaloutta ja matkailua.
Tärkeä osa kulttuuritarjontaamme
on Tove Janssonin Tampereelle
lahjoittama muumikokoelma, jo-
ka on todellinen helmi.

Kokoelma on taiteellisesti kor-
keatasoinen, kiehtova ja kansain-
välisestikin tunnettu. On erittäin
tärkeää, että tämä taideaarre saa-
daan hyvin esille.

Muumit ovat muuttamassa
Tampere-taloon. Asia on herättä-
nyt keskustelua. Vietämme Tove
Janssonin juhlavuotta; nyt oli oi-
kea hetki tehdä Muumilaaksosta
pysyvä ratkaisu. Yli 2 000 kirjojen
alkuperäiskuvitusta ja Muumilaak-
son kolmiulotteista kuvaelmaa saa-
daan vihdoin kunnolla esille.

MUUMILAAKSO oli aluksi Metson
alakerrassa, mutta remontti ajoi 
muumit väliaikaisiin tiloihin taide-
museoon. Muuttaessaan Tampere-
taloon Muumilaakso pääsee juuri
sille suunniteltuun tilaan. Tampe-
re-taloa remontoidaan ja laajenne-
taan ja Muumilaakson ideaa kehi-
tetään. Muumilaakso on kuiten-

kin edelleen museo, nyt vain toi-
sessa paikassa. Kokoelmaa saa-
daan laajasti näytteille, ja kirjalli-
suus ja muumien kansainvälisyys
pääsevät monipuolisesti ja nyky-
aikaisesti esille, elämyksellisyyt-
tä unohtamatta.

Muumilaaksossa käy vuosittain
40 000 vierasta. Se on ajoittain ol-
lut suosituin museokohde Tampe-
reella. Yli puolet kävijöistä on ul-
komaalaisia, ja kaikista kävijöistä
80 % on aikuisia. Muumien suo-
sio kasvaa edelleen. Tampere on
tässä muumibuumissa mielellään
mukana.

TAMPERE-TALOSSA käy vuosittain
300 000 kongressi- ja konserttivie-
rasta. Pian he näkevät myös Muu-
milaakson. Toiminta on kansainvä-
listä, ja näin myös muumit saavat
laajempaa näkyvyyttä. Talon kult-
tuurianti kasvaa muumien muka-
na, konserttien rinnalle tulee ku-
vataidetta.

Sorsapuiston alue soveltuu Muu-
milaakson mukana tuleviin ta-
pahtumiin. Tampere-talo muut-
tuu muumien myötä kulttuurikes-
kukseksi, ja Muumilaakso on siellä
näkyvästi esillä.

Muumilaaksoa markkinoidaan 
ahkerasti. Talon aulaan tulee muu-
mimyymälä ja kahvila, jotka ovat

auki aamusta iltaan. Synergiaedut
ovat merkittävät: sekä Tampere-
talo että Muumilaakso hyötyvät
ratkaisusta. Ratkaisu oli myös ta-
loudellisesti mahdollinen.

Aseman seutua ollaan uudista-
massa, kulkuyhteydet ja kaupun-
kikuva paranevat. Muumilaakson
sijainti rautatieaseman, linja-au-
toaseman ja Helsingin moottori-
tien läheisyydessä on turistivirtoja
ajatellen eduksi. Muumeista tulee
entistä tärkeämpi osa kaupungin
vetovoimaa.

TAMPEREEN uusi kaupunkistrate-
gia määrää, että kaupunki linjaa
tänä vuonna museoidensa tilarat-
kaisuista. Hyvä niin, sillä keskus-
telua asiasta on käyty vuosikym-
meniä. Tilaratkaisujen on oltava 
taloudellisesti ja toiminnallisesti
toteutuskelpoisia.

Uudisrakennus ei ole itseisarvo,
ja myös muilla museoilla on tilatar-
peita. Kokonaisuus ratkaisee. Sik-
si Muumilaaksokin saa nyt vihdoin
uudet hyvät tilat.

Muumipapan sanoin: Älkää pe-
lästykö, jos Tapahtuu Jotakin!

OLLI-POIKA PARVIAINEN

apulaispormestari

osaamis- ja elinkeinopalvelut,

sivistys- ja elämänlaatupalvelut

Tampereen kaupunki

Tampere pysyy vahvasti
mukana muumibuumissa

Tampere-talon anti kasvaa muumien myötä, kun konserttien rinnalle tulee kuvataidetta.

Muumilaakson uusi sijainti hyvällä paikalla on turistivirtoja ajatellen eduksi.

TAUSTA

Uusi Muumilaakso

avataan 2016

  • Uusi Muumilaakso avataan

Tampere-talossa vuonna 2016.

  • Muumilaakso saa käyttöönsä

tilaa hieman yli tuhat neliötä.

  • Se on noin kolminkertaisesti

verrattuna nykyiseen tilaan tai-

demuseon kellarikerroksessa.

  • Muumilaakso sijoittuu pää-

asiassa nykyisin Rondo-salina

ja Studiona tunnettuihin tiloihin,

joiden yhteyteen rakennetaan

uusi sisäänkäynti.

  • Muumimyymälä saa laajat

erilliset tilat Tampere-talon pää-

sisäänkäynnin uudistettavasta

aulasta.

  • Remontti alkaa ensi vuonna.

Muumilaakson osuus siitä on

noin 4 miljoonaa.

A
rvoisa kansanedusta-
ja Hanna Tainio. Olette
eduskunta-avustajienne

kanssa päättänyt olematta vastaa-
matta yhteenkään viestiini.

Käänsitte kolmen muun sdp:n 
tamperelaisvaltuutetun päät ja
saitte aikaiseksi valtavan kaaok-
sen tunnelin rakentamiseksi.

Ette ikinä voi arvata, miltä nyt
tuntuu asua täällä Tampereen San-
talahdessa, entisessä lintulehdos-
sa, jossa mustarastas ei laula enää.
Eivät tee pesiä muutkaan linnut,
sillä eihän täällä ole enää puita-
kaan. Eivät vietä yli sata koiraa ja
niiden omistajat leppoisia koira-

puistopäiviä toistensa kanssa seu-
rustellen. Täällä oli Tampereen pa-
ras ja helposti lähestyttävin koira-
puisto, jossa solmittiin paljon so-
siaalisia suhteita.

TUNNELIN rakentaminen ei ole mi-
kään ohimenevä haitta meille pai-
kallisille. Tätä jatkuu ja jatkuu vuo-
sia. Me kaikki vanhenemme, ja osa
on siinä elämänvaiheessa, ettei voi
enää asuntoa vaihtaa. Eikä niitä täl-
lä alueella tosin kukaan ostakaan.
Haluaisimme elää myös tätä het-
keä, emme viiden vuoden päässä
olevaa. Sitten voi olla myöhäistä.

Olemme täällä Simppoonkadulla

helvetillisen lian keskellä. Paikkaa
hallitsevat valtava pöly, räjäytykset
ja Simppoonkadulla makaava lie-
ju. On turha pestä autoa tai yrit-
tää ulos laillista tietä esimerkiksi
moottoripyörällä. Odotamme ny-
kyisen Simppoonkadun ”sisäpihal-
le” muutetun julkisen pyöräreitin
kautta kaahaavan pyöräilijän ja ka-
toksesta peruuttavan auton kola-
ria. Tilanteita ollut lukuisia, pyö-
räilijöitähän 10 km/h nopeusrajoi-
tus ei tunnu koskevan.

Lemminkäinen rakentajana tie-
dottaa asioista heitä suosivalla ta-
valla ja senkin varsin ylimielisesti.
Järvessä olevan suojaesteen repeä-

minen mainittiin, mutta ei kerrot-
tu, onko siitä haittaa veden eliös-
tölle.

Kansanedustaja Tainio, tervetu-
loa tutustumaan Simppoonkadun
rakennusalueeseen, kun kiireiltän-
ne ehditte. Lupaan keittää kahveet.
Niitä olen tarjonnut aiemminkin
posteissani, joita olen lähettänyt
sinne kiireiseen eduskuntaan. Tar-
joan hyvää pullaakin, mutta otta-
kaa kumisaappaat mukaan. Niitä
tarvitaan näilläkin helteillä, jotta
voitte liikkua viisi vuotta kestävillä
”väliaikaisilla” jalankulkureiteillä.

SAKARI HÄGGMAN

Tampere

Tervetuloa Simppoonkadulle, edustaja Tainio

I
han tieteellisen tutkimuksen
mukaan metsäenergia ei ole hii-
lidioksidipäästötöntä. Mikä lie

tutkijoiden motiivi tutkimuksen 
tuloksen valinnassa? Aamulehdes-

sä 17.5. käsiteltiin metsäenergiana
hakkuuaukiolta kerättävää hakkuu-
tähdettä. Perusasia oli, että kun
hakkuutähteet poltetaan, hiilidiok-
sidi vapautuu nopeammin kuin jos
tähteet jätetään lahoamaan. Totta-
han tuo on, mutta mikä on parem-

pi vaihtoehto? Sitä ei mainittu. Ei
kai vaan fossiilisten poltto tai ydin-
voima? Yhtä hyvin voidaan ajatella,
että hiilidioksidi on otettu ilmasta
ennen risujen polttamista.

ILMAKEHÄN hiilidioksidipitoisuu-
den eli ilmastonmuutoksen välttä-
misen kannalta on tärkeää, että on
paljon puuta metsässä tai muualla.
Siksi avohakkuuta ei pitäisi tehdä,
vaan käyttää metsää niin, että siel-

lä on jatkuvasti paljon puuta. Puu-
määrä ei voi kasvaa loputtomiin,
joten kasvua vastaavasti puuta hä-
viää luonnostaan tai otetaan osa
viisaasti metsäenergiana käyttöön.

Miksi etsitään roskaa metsä-
energian silmästä, kun muukin
puun poisto metsästä nopeuttaa
sen puumassan hapettumista? Ei-
kö sitten hakkuuaukealta pois vie-
ty puu ole malka omassa silmässä?

Hakkuutähteiden fossiiliset

päästöt tulevat niiden koneiden
pakoputkista, joilla risut ja kan-
not kerätään, kuljetetaan ja hake-
tetaan. Tämä on itsestään selvää
ja ymmärrettävää tutkimattakin,
kunhan asiaa ei pyritä tilatuilla tu-
loksilla sekoittamaan.

Minä pyrin ekokatastrofin vält-
tämiseen, ihmiskunnan tulevaisuu-
den mahdollistamiseen.

TAITO MIKKONEN

Kangasala

Metsäenergian päästöt esitettiin oudosti

• Jari Suominen Suomen Tuu-
livoima ry:stä laulaa (AL 18.5.)
ansiokkaasti niiden lauluja, joi-
den joukoissa seisoo.

Kirjoitus on asiallinen ja si-
sältää tosiasioita. Yksi seikka
on unohtunut. Sananlaskussa
”tuulella käyvä” tarkoitetaan
ihmistä, jonka käyttäytymiseen
ei voi luottaa. Tuulivoimateolli-
suus häntäkärpäsineen on saa-
nut uitettua käsitteen syöttö-
tariffi. Saksalaisilla se on käy-
tössä. Siellä se ajaa energiayh-
tiöitä konkurssiin ja lisää hiilen
käyttöä.

Meilläkin tuulee, tosin hei-
kosti verrattuna Tanskaan ja
muihin Pohjanmeren maihin.

Mihin tuulen tuottama säh-
kö laitetaan talteen? Ajetaanko
atomivoimalat alas siksi aikaa,
kun puhaltaa? Laittavatko nor-
jalaiset patoluukkuja pienem-
mälle, kun Suomessa tuulee?
Näihin kysymyksiin en ole näh-
nyt julkisuudessa vastauksia.

On suorastaan lurjustelua
ottaa rahat siitä, mitä ei tarvi-
ta. Kannatan tuulisähköä heti,
kun teollisuus keksii ”patterin”,
mistä tuulella tuotettu sähkö
tyynellä otetaan käyttöön. Kiin-
teistökohtainen tuulimylly oli-
si käypä. Kun tuulee, pääkyt-
kin valtakunnan verkkoon asen-
toon off ja kun ei tuule, asen-
toon on.

Ei tarvita syöttötariffeja. Ve-
rottaja keksii kyllä keinon pääs-
tä apajille.

ESA KUPARINEN

Lempäälä

Jatkosota
oli maailman
turhin sota

• Arvo Heiniselle kommentti
kirjoitukseen (AL 21.5.) sodas-
ta. Heinisen historian tulkin-
nan mukaan sota aiheuttaa ai-
na seuraavan sodan. Siis myös
2. maailmansota aiheuttaa 3.
maailmansodan. Tämä logiik-
ka pitää kyllä paikkansa.

Suomen jatkosota oli maail-
man turhin sota. Se päättyi täs-
mälleen Moskovan rauhan ra-
joihin eli siihen mistä alkoikin.

Kaupan päälle Suomi tuhosi
itse Viipurinsa jo 1941 syksyn
hyökkäyksessä ja rauhanneu-
votteluissa. Vuonna 1944 saa-
tiin kaupan päälle sotakorva-
ukset maksettavaksi.

RISTO RANTANEN

Tampere

Rantatunnelin
molempiin
päihin kahvio

• Tunnelin kaivuhommat ete-
nevät rivakasti Tampereella.
Kaikki menee kuin rasvattu.

Muistakaa rakentaa tunne-
lin molempiin päihin kahviolle
ja lättykioskille tukevat paikat
valmiiksi. Ei sitten tuhraannu
aikaa niiden rakentamiseen,
kun tunneli avataan noin 40
vuoden kuluttua – kävelijöil-
le. Pispalan esimerkki karvaasti
opetti, jos opetti.

TONI LAJOS

Akaa

Tuulivoiman
talteenotto
keksimättä
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