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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

Päivän kuva

Nuutti hyväksyi. Ensin tämä Nuutti-koira haukkui, mutta hyvin pian alkoi jo nuoleskella, koska
sehän on ystävällinen luonne.

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

Ulla Halttunen

K ommentti Aamuleh-
dessä 2.9. olleeseen
kirjoitukseen ”Hinta

ja laatu vankasti hallinnas-
sa”. Kirjoittajina olivat enti-
nen apulaiskaupunginjoh-
taja Esa Kotilahti ja entinen
tiejohtaja Mauri Pukkila. 
Hinta ei ole hallinnassa, kos-
ka Hankesuunnitelmassa on
menoeriä, joita ei ole lasket-
tu tavoitehintaan.

Piti kaivella muistiinpa-
nojani. Sieltä löytyi tietoa
tunnelin suunnitteluvai-
heista, perusteluista ja hin-
nasta. Alussa tunnelia pe-
rusteltiin liikenneruuhkil-

la. Ei silloin puhuttu tämän
päiväisestä massiivisesta
maanjalostuksesta. Kun
läntinen ohitustie valmis-
tui, ruuhkiin vetoaminen
ei enää toiminut. Aloitet-
tiin keskustelu kaupungin
kehittämiseksi ja uudella
kaupungin osan luomisek-
si. Kaupunkia voi kehittää
ilman tunneliakin.

Ensimmäisessä vaiheessa
esillä oli seuraavia vaihto-
ehtoja: Ve 0, nykyinen väy-
lä, VE 0+, nykyinen väylä
parannettuna tasoliittymin,
Ve 1, Onkiniemen lyhyt
tunneli ja eritasoliittymät
sekä Ve 2, pitkä tunneli.

Poliitikoista ja muuta-

masta asiantuntijasta koot-
tu työryhmä valitsi suh-
teellisen kevyellä menet-
telyllä jatkosuunnittelun
pohjaksi VE 2 eli pitkän
tunnelin. Sen jälkeen VTT
teki panos/tuotos -laskel-
mat pitkästä tunnelista, ei
muista vaihtoehdoista.

Huoli tunnelin hinnasta
on enemmän kuin aiheelli-
nen. Tunnelia ja sen hintaa
on käsitelty monesti val-
tuustossa. Hinnat eri vuo-
sina olivat: vuonna 2000
noin 90 miljoonaa euroa,
2004 noin 120 miljoonaa,
2008 143 miljoonaa ja 2012
185 miljoonaa euroa. Vuo-
den 2008 käsittelyyn sisäl-
tyi ponsi hinnan nousun
varalta. Siitä tuli suutari.

Vuotuinen hinnan nou-
suprosentti 2000–2012 oli
noin 6,8. Samalla nousu-
kulmalla hinta olisi 2017
noin 251 miljoonaa euroa.

Tunnelin hankesopimuk-
seen sisältyy kohtia, joita ei
ole laskettu tavoitehintaan,
ne ovat ”avoimia piikkejä”.

Näitä on paljon. Maa-
kaasuputken siirto Nais-
tenlahdessa, Näsinkallion
risteyssillan pintaraken-
teet,  kuljetuskustannuk-
sia, vesilupahakemuksessa
esitetyt ruoppausverhot,
täyttöön ajettavat maa- ja
kalliomassojen vastaanotto
sekä viher- ja kuntatekni-
set rakenteet.

Yleensä tällaisten koh-
teiden rakentamisessa on
tullut vastaan yllätyksiä.
Yhteinen tekijä näillä on
ollut, että kustannusarvio
on pettänyt pahasti.

OSSI AHO
varavaltuutettu, ps

Tampere

Tunnelin
tavoitehinta
pettää jo

Kaupunkia
voi kehittää
ilman
tunneliakin.

Haluavatko ihmiset edes
ajaa tunneliin. Varmasti iso
osa motoristeistä, harras-
teautoilijoista, kesäautoili-
joista, raskaasta liikentees-
tä ja jopa siitä ruuhkautu-
vasta työmatka liikentees-
tä, haluavat ajaa maanpääl-
lä sijaitsevia reittejä.

Ainut mihin on tarvet-
ta ovat liikennejärjeste-
lyt niin, että rantaväylän
liikenne soljuisi nykyistä
jouheammin. liikenneva-
lot pois, nopeusrajoitus 70
km/h ja liittymiä tarvitta-
viin paikkoihin.

 On mainittu Tampe-
reen kapea kannas, joka
tarvitsee lisää rakennus-
tilaa. Alue on verrattavis-
sa tiimalasiin ja tiimalasi
leviää nopeasti molempiin
suuntiin. Jos arvioidut,
noin 3�200 asuntoa raken-
nettaisiin hieman laajem-
malle alueelle järkeä käyt-
täen, voisi  tuolla tunneliin
kaavaillulla 180 miljoonalla
eurolla rakentaa vielä yli
2�000 vuokrahuoneistoa.

Miksi siis on väkisin yri-
tettävä tuhlata väheneviä
verorahoja järjettömyyk-
siin? Tällaisena aikana ra-
hat pitää käyttää järkeväm-
min. Panostakaamme siis
maan päälle. Kyllä Tampe-
reen kokoisessa kaupun-
gissa rakennusmaata piisaa
järkevämmissä paikoissa.

JANI MOISIO
varavaltuutettu, ps

Tampere

Kansan-
äänestys
tunnelista
Paavo Lipponen vei mei-
dät kansalta kysymättä eu-
roon. Meillä oli Kekkosen

ansiosta 1980-luvun alussa
suurin piirtein Ruotsin
elintaso. Sen jälkeen on ta-
loustieteilijöiden johdol-
la elintasomme suhteessa
Ruotsiin pudonnut selvästi.
Pieni tekijä siinä ei var-
maankaan ole se, että Ruot-
si säilytti oman valuuttan-
sa. Oli riittävästi oman-
arvontuntoa eikä pyrkyä
”päättäviin pöytiin”.

Tampereella on kohta
edessä euroon verratta-
vissa oleva valinta. Meiltä
äänestäjiltä ei ole aikomus-
takaan kysyä, mitä mieltä
olemme Rantaväylän tun-
nelista. Mielestäni demo-
kratiaan kuuluisi, että kan-
salta kysyttäisiin näin suu-
resta asiasta. Jos äänestys
ei olisi enää mahdollinen,
laaja mielipidetiedustelu-
kysely olisi paikallaan.

Kun tunnelin tekemi-
nen nostaa reilusti vero-
äyriä, pitäisi selvittää kuka
kannattaa ja kuka vastus-
taa tunnelia. Jos tunneli
rakennetaan, kannattajat
sitoutuisivat maksamaan
tunnelista johtuvaa korke-
ampaa veroäyriä.

KALEVI A. NIEMINEN
Tampere

Viiden
tähden
Rantaväylällä
Viiden tähden Rantaväyläl-
lä on mukava ja turvallinen
ajaa ja matkustaa..

Siellä ei ole melusaas-
tetta, ei pitkää, pimeää ja
ahdistavaa miljoonakau-
pungin metrotunnelia, ei
tökkivää liikennettä ja pul-
lonkauloja, joukkoliiken-
teelle lisää mahdollisuuk-
sia, rakennusmiehille pal-
jon rakennettavaa raittiissa
ulkoilmassa, matkailijoille.

Jää positiivinen kuva
Tampereesta.

TIMO LEHTINEN
Pirkkala

Tunneli on
hölmöläisten
hommaa

A
ivan kantapääkoke-
muksiin voi nojata,
kun puolustaa pitkää
tunnnelivaihtoehtoa.

Ajoin autolla vuosia sitten
talvisin satoja kertoja Mes-
sukylästä Nokialle ja takaisin
kaupungin kautta, milloin var-
hain aamulla, milloin myöhään
iltaisin. Muuta vaihtoehtoa ei
ollut. Aina kun oli satanut lunta
ja yleensä roimasti, tuli Ranta-
väylän tienoilla todettua, että
olisipa täällä edes jonkinlainen
tunneli, niin se helpottaisi ja
turvaisi ajomatkoja.

Tunnelissa saisi ajaa puh-
taalla ja pitävällä uralla edes
jonkin matkaa. Ilman tunnelia
Rantaväylälle ei saada helpo-
tusta talviliikenteeseen.

  Mihinkähän tunnelivaihtoeh-
don vastustajien sumeilematon
arvostelu rakennuskustannuk-
sien karkaamisesta puolella ja
enemmälläkin oikein perustuu?

Antitunnelipropagandan
esimerkit ovat sellaisia, joissa
alkuperäinen arviointi on ollut

täysin muuta kuin asiantunte-
vaa ja hataralla pohjalla. Toki
alkukustannusarvioidenkin
olisi pitänyt täsmätä parem-
min, myönnetään.

  Maanalainen rakentami-
nen on samanhintaista kuin

maanpäällinen. Aikanaan Hel-
singin Sanomat esitti asian-
tuntijavoimin tuon tosiasian,
kun se käsitteli pääkaupun-
gin maaperän alla tapahtuvaa
metron rakentamista. Helsin-
gissähän on vastuksena lisäksi
läheinen meri ja rannikon epä-
suotuisa maapohja sisämaa-
han verrattuna.

Kampissa klassisten raken-
nusten alla maaperä on san-
gen vetistä ja liejuista. Koko
Kampin maanpäällinen osuus
uhkasi upota pahimmassa ta-
pauksessa.  Sitten tuli maaperä-
rakennustiede avuksi ja pelasti
uhkaavan katastrofin.  Kampin
alueen metron rakentamista
voitiin jatkaa, kun niin kutsuttu
Kampin ruhje stabilisoitiin säi-
liön kaltaisella jäädytyksellä.

Nykyään Kampin talot vajoa-
vat vain normaalin määränsä
vuoden aikana eli olemattoman
vähän, oli metroa alla tai ei.

Helsinki oli maailman pie-
nin pääkaupunki, johon metro
rakennettiin. Ivailtiin, että ei
tullut oikeaa metroa, saatiin
tunnelijuna, jonka rata maksoi
tuhottomasti metriä kohden.

Alkuaan pääkaupungin ko-
koomus vastusti jyrkästi met-
roa, jota vasemmisto kiihkeäs-
ti ajoi läpi. Lopuksi metron
hankinnat toivat lieveilmiöitä,
jotka sysäytyivät poliittisesti
niin Helsingin kuin Suomen
kokoomuksen syliin.

Jos Tampere haluaa pysyä
mukana kehityksessä, ranta-
tunneli on joka tapauksessa
rakennettava.

Ratikkaintoilijoille on sa-
nottava, että Hämeenkadulle
ei tule koskaan raitiolinjaa,
ellei viereisiä taloja pureta.
Eikä Hämeenkadun alle voi
rakentaa käytännössä mitään
ratikkametroa, sillä suuaukko-
jen olisi alettava 2,5 kilometrin
etäisyydeltä Hämeenkadusta.

1800-luvulla Etelä-Pohjan-
maalla mietittiin, mihin sen
junanradan risteysasema Vaa-
saan päin tulisi sijoittaa, silloi-
sen Seinäjoen pikkukylään vai
väestöllisesti suureen mahtipi-
täjään eli Lapualle.  Neljän il-
mansuunnan asema rakennet-
tiin Seinäjoelle, koska Lapuan
Simpsiönvuori ja suuret suot
estivät radan rakentamisen
Lapualta Vaasaan.

Seinäjoki on nykyään 60�000
asukkaan kaupunki ja Lapual-
la on vajaa 15�000 henkeä.

HEIKKI S. RISTIMÄKI
FM, Tampere

Mitä pidempi tunneli, sen parempi
 Ilman

tunnelia
Rantaväylälle

ei saada
helpotusta
talviliiken-

teeseen. Ilman tunnelia
Rantaväylälle ei
saada helpotusta
talviliiken-
teeseen.

P itkän tunnelin rakenta-
mista on puolusteltu sil-
lä, että se mahdollistaisi

Ranta-Tampellan rakentami-
sen. Ranta-Tampellan rakenta-
minen suunnitelmien mukaan
edellyttäisi Näsijärven rannan
täyttämistä. Tällainen vesistö-
täyttö on ympäristöriski.

Järven pohjan sedimentti-
kerroksissa on runsaasti teol-
lisuuden vesistöön päästämiä
raskasmetalleja ja muita hait-
ta-aineita, jotka liikkeelle läh-
tiessään saastuttaisivat paitsi
Näsijärven, niin mahdollisesti
koko Kokemäenjoen vesistön.

Ranta-Tampellan rakenta-
minen edellyttäisi mittavia

vesistötäyttöjä. Aspinniemen
ja  Massunlastenpuiston täyt-
tämiseen tarvittaisiin 470�000
kuutiometriä eli noin 3�500
kuorma-autollista kiviainesta.

Täyttöalue olisi 500 metriä
pitkä ja paikoitellen jopa 60
metriä leveä. Alueella on sy-
vimmillään vettä 15 metriä.

Kyseenalaista on, kuinka se-
dimenttikerroksissa lepäävät,
vesistölle vaaralliset aineet
saadaan pysymään aloillaan,
jos niiden päälle kaadetaan
puoli miljoonaa kuutiota lou-
hetta.

Millä turvataan Näsijärven
roimasti parantuneen veden

laatu? Voimmeko vakuuttua
siitä, ettei haitta-aineita pääse
vieressä olevan kosken suun
kautta valumaan aina Koke-
mäenjoen vesistöön asti?

Vesilain edellyttämän luvan
vesistötäytölle myöntää alue-
hallintovirasto. Täyttöluvan
hakijan mukaan ympäristöris-
kit eliminoidaan täyttöalueel-
le asennettavan suojaverhon
avulla.

Virasto pyysi lausuntoa lu-
pahakemukseen myös Tampe-
reen kaupungin ympäristö- ja
rakennusjaostolta. Jaosto ei
ole vakuuttunut  suojaverhon
toimivuudesta. Kesäkuussa
antamassaan lausunnossa ja-

osto huomauttaa, että vesira-
kennuskohteissa suojaverhon
paikallaan pysymisen kanssa
on ollut ongelmia. Verho ei ole
ollut tiivis, jolloin haitta-ainei-
ta on vuotanut vesistöön.

Jotta mahdollisesta täyttö-
hankkeesta selvittäisiin Näsi-
järveä saastumatta, tulisi työt
paitsi suunnitella myös toteut-
taa äärimmäisen huolellisesti.
Myös toteuttavan yrityksen
asenne ympäristöriskien hal-
lintaan olisi syytä olla kohdal-
laan.

KALLE HYÖTYNEN
vasemmistoliiton

valtuustoryhmä

Tampere

Ranta-Tampellan rakentaminen likaisi Näsijärven
Ranta-

Tampellan
rakentaminen

edellyttäisi
mittavia
vesistö-
täyttöjä.

Sdp oli tunnelivaalilupa-
uksessaan tosissaan. Se
on johdonmukaisesti

noudattanut vaalilupaustaan
tunnelia vastustaessaan. Viik-
koa ennen lopullista äänestys-
tä puolueesta löytyi kuitenkin
neljä takinkääntäjää.

Suomessa on aikuisen sa-
naan totuttu luottamaan.
Nimellä vahvistettua mielipi-
dettä on pidetty sopimuksena,
josta ajatellaan, että nimen-
kirjoittaja on täysin ymmärtä-
nyt mihin hän on sitoutunut.
Allekirjoitetun sitoumuksen

rikkominen on vakava sopi-
musrikkomus, jonka rikkoja
muistetaan loppuelämä.

Arvostan sdp:n valtuustoryh-
män luetettavuutta vaalilu-
pauksensa pitämisessä, mutta
ihmettelen kokeneiden po-
liitikkojen vaalilupausrikko-
mista. Ihmettelen myös, että
Aamulehdessä kukaan takin
kääntäjistä ei sanallakaan
maininnut, että olisi pahoil-
laan äänestäjiensä pettämistä
puhumattakaan, että olisi pyy-
tänyt heiltä anteeksi.

Valtuustoryhmästä erotta-
minen on oikeutettu ja perus-
teltu rangaistus äänestäjien
luottamuksen pettämisestä.

Täytyy kunnioituksella ih-
metellä, kuinka viime valtuus-
tokauden aikana kokoomus ja
koko XL-ryhmä neljä vuot-
ta pystyi lähes olemattomilla
tunnelitiedoilla pitämään ri-
vinsä suorassa ja valtuustoryh-
mänsä kaikissa äänestystilan-
teissa yksimielisesti tunneli-
päätöksensä takana.

VEIKKO VOUTILAINEN
Tampere

Äänestäjille ei pahoiteltu takinkäännöstä
Valtuusto-
ryhmästä 

erottaminen 
on oikeutettu 
ja perusteltu 

rangaistus.

Rantaväylän vaihtoehtojen
vertailussa on jäänyt vähem-
mälle huomiolle bulevardi-
vaihtoehdon ylläpidon kalleus.

Bulevardissa kaupunki
joutuisi yksin vastaamaan
5,8 miljoonan euron vuotui-
sista ylläpitokustannuksista.
Bulevardin ylläpidon kalleus
johtuu siitä, että tässä vaih-
toehdossa valtatie muuttui-
si kaduksi, jolloin kaupunki
joutuisi yksin vastaamaan ka-
dun kaikista kustannuksista
Alasjärveltä Ylöjärven rajalle.

Lisäksi bulevardivaihtoehto
vaatii joukkoliikenteen tuen
oleellista kasvattamista suh-
teessa. Joukkoliikenteen tuen
osuus on mukana bulevardin
ylläpitokustannuksissa.

Jotta vertailu olisi helpom-
paa, lasketaanpa kustannuk-
set kaupungille 20 vuoden
ajalta. Ylläpitokustannus 5,8
miljoonaa tietenkin nousee
vuosi vuodelta, mutta seuraa-
vassa laskelmassa summa on
pidetty vakiona. Laskelma on
siis tehty ikään kuin tämän
päivän rahan arvolla.

Pitkä tunneli maksaisi
kaupungille 20 vuodessa 81
miljoonaa euroa. Bulevardi
maksaisi kaupungille samas-
sa ajassa nettoinvestointina
196 miljoonaa euroa.

Käyttökustannuksiakin
suuremmat peruskorjaus-
kustannukset kadun koko
matkalta on vertailuraportin
mukaan jätetty analyysin ul-
kopuolelle. Nämäkin tulisivat
vielä bulevardin rasitteeksi.

Valtuutettujen velvollisuus
on valita nykytiedon valossa
paras vaihtoehto. Sen hylkää-
minen eri tilanteessa tehdyn
vaalilupauksen perusteella oli-
si vastuutonta. Halu pitää vaa-
lilupaus ei oikeuta tekemään
kaupungin edun ja äänestäjien
edun vastaista päätöstä.

MIKKO NIVALA
diplomi-insinööri

Tampere

Bulevardi
olisi kallis
ylläpitää

Neljä kaupunginvaltuutet-
tua käänsi takkinsa viime
metreillä tunnelikiistas-
sa. Heidät on erotettava
SDP:sta heti ja kaikista
luottamustoimista. Veron-
maksajien on tiedettävä
kuka heitä pelotteli ja uh-
kaili ja miten.

TK

Kun nykyisen Hämeensil-
lan rakentamisesta teh-
tiin päätös, niin kaupun-
gin asukkaista päättäjät
olivat suuruudenhulluja
kun noin iso ja kallis silta
rakennetaan. Tunneliasi-
assa on sama tuntu. Ensin
mainittuun löytyy tieto Si-
nisalon ”Tampereen kirja”
nimisestä teoksesta.

DEMARI
EDELLEEN

Muistatteko vaalilupauk-
senne Tainio, Jokinen,
Loukaskorpi ja Ollila? Ai
niin, teillehän lupaukset
äänestäjille eivät merkit-
se mitään näin tärkeässä
asiassa.

PÖYRISTYTTÄVÄÄ

Ihmettelen tunneligallupe-
ja. Keskustan osalta mie-
lipidettä kysytään ainoas-
taan keskustan asukkailta,
jotka tietysti haluaisivat
rauhoittaa keskustan lii-
kenteeltä. Mitä mieltä
mahtavat olla keskustan
yrittäjät?

KESKUSTAN
LOPULLINEN TUHO

Hyvä ”demaritytöt”. Odo-
tan innolla näkeväni tun-
nelin päässä valoa.

DEMAREITA
ÄÄNESTÄNYT PILPO

Tunnelista vielä, tehkää se
junia varten. Jätetään autot
maanpinnalle ja silloille.
Katsokaa Nizzan rantaa,
liikenne sujuu.

EX

Olipa perussuomalaisten
ilmoituksessa kerrankin
mainio ja ymmärrettävä
selvitys tunnelirakenta-
misen haitoista. Autoja
ei kulje putkessa yhtään
enempää kuin maan päällä.
Rakennetaan suora maan-
päällinen kaista ilman liit-
tymiä Lapinniemestä Len-
tävänniemeen.

JÄRKI HOI

Tunnelihanke saadaan pää-
tökseen maanantaina. Riip-
pumatta siitä mikä päätös
on, niin kaikki energia sen
toteuttamiseen, siihen
tehtävään teidät on valittu.
Kaikki osaavat ruikuttaa.

OLAFJYR

Mistä saa puolueetonta
tietoa tunnelihankkeesta?
Sehän on selvä, että puolue
jakaa vain puolueellista tie-
toa. Minä luotan VTT:seen.

UKKI

Rakentakaa se pitkä tun-
neli. Ehdottomasti paras ja
maisemaan sopivin ratkai-
su. Jos siltoja haluatte näh-
dä, menkää vaikka Shang-
haihin.

EIKU PORAAN

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.

Keskustan
osalta mieli-
pidettä
kysytään
ainoastaan
keskustan
asukkailta.

Rantaväylän tunneli

Ossi
Kirjoituskone
AL 13.9.13


