Vain joka kolmas ei tahdo tehdä
mitään Tampereen rantaväylälle
Kaksi kolmesta tamperelaisesta on sitä mieltä, että
rantaväylän liikenteelle
pitää tehdä jotakin. Pitkää
tunnelia kannattaa joka
kolmas ja jotakin muuta
liikenneratkaisua suunnilleen yhtä moni aikuisikäinen tamperelainen.
Vajaa kolmannes on sitä meiltä, ettei rantaväylän liikenteelle
tarvitse tehdä mitään.
Aamulehden Taloustutkimus
Oy:ltä tilaamassa mielipidemittauksessa mikään kolmesta
vaihtoehdosta ei nouse selvästi
muita suositummaksi. Vaihtoehtoina olivat pitkä tunneli, jokin muu liikenneratkaisu tai se,
ettei väylän liikenteelle tehdä
mitään. Muina liikenneratkaisuina kaupunki on selvittänyt
lyhyttä tunnelia, pintavaihtoehtoa ja bulevardia. Niitä ei kyselyssä erikseen mainittu.

Sukupuoli jakaa
Tamperelaisille miehille pitkä
tunneli on selvästi suosituin kol-

Tampereen kaupunginvaltuuston on tarkoitus päättää
syyskuussa siitä, rakennetaanko rantaväylälle pitkä tunneli.
Mitä seuraavista vaihtoehdoista kannatatte?
Pitkää tunnelia
Jotain muuta rantaväylän liikenneratkaisua
Rantaväylän liikenteelle ei tarvitse tehdä mitään
Ei osaa sanoa
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Näin Aamulehden tunnelikyselyyn vastattiin
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Kysely: Sdp:n kannattajista
22 prosenttia haluaa pitkän
tunnelin, perussuomalaisista
28 prosenttia
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Kysely
Näin kysyttiin
Taloustutkimus Oy:n mielipidemittaus tehtiin puhelinhaastatteluina viime viikolla
20.–23. elokuuta.
Kyselyyn vastasi 500 tamperelaista. Heidät valittiin satunnaisesti Väestörekisteristä siten, että he edustavat tilastollisesti Tampereen aikuisikäisiä
asukkaita.
Mielipidemittauksen virhemarginaali on noin 4 prosenttiyksikköä suuntaansa.

Vastaukset sen mukaan, mitä puoluetta vastaaja äänestäisi eduskuntavaaleissa
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Lähde: Taloustutkimus

selvästi muita suurempaa myös
nuorissa 25–34-vuotiaissa aikuisissa. Heistä 40 prosenttia
kannattaa sitä.
Sen sijaan eläkeikäisistä
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Vastaukset sukupuolen mukaan

9
mesta vaihtoehdosta. Peräti 41
prosenttia miehistä kannattaa
pitkän tunnelin rakentamista
Santalahden ja Naistenlahden
välille.
Naisista samaa mieltä on 21
prosenttia.
Tampereen keskustassa asuvat kannattavat pitkää tunnelia
selvästi keskimääräistä enemmän. Keskustassa asuvista sitä
kannattaa 42 prosenttia.
Pitkän tunnelin kannatus on
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enemmistö eli 55 prosenttia
kannattaa jotakin muuta vaihtoehtoa rantaväylän liikenneratkaisuksi.
Alle 25-vuotiaista 43 prosent-

tia taas pitäisi kyselyn mukaan
rantaväylän liikenneratkaisut
nykyisellään.
Johtajista joka toinen kannattaa pitkää tunnelia. Keskimää-

ten kannatusta saa jokin muu
liikenneratkaisu kuin pitkä tunneli, vaikka kaupungin selvitysten mukaan nopeimmin työllisyyttä parantaisi pitkä tunneli.
Myös koulutus vaikuttaa mielipiteisiin. Yliopistossa tutkinnon suorittaneista 44 prosenttia
kannattaa pitkää tunnelia, kun
taas ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneiden keskuudessa jokin muu liikenneratkaisu on suosituin.

räistä selvästi suurempaa pitkän
tunnelin kannatus on myös yrittäjien, opiskelijoiden ja toimihenkilöiden keskuudessa.
Työttömien keskuudessa eni-

Puolueittain pitkän tunnelin
suosio on suurinta kokoomuksen kannattajissa. Heistä puolet
kannattaa pitkää tunnelia.
Perussuomalaistenkin kannattajista 28 prosenttia kannattaa pitkää tunnelia, vaikka puolueen tamperelaiset valtuutetut
ovat hanketta vastaan.
Demareiden kannattajista
noin joka viides, 22 prosenttia,
on tunnelin kannalla vastoin
valtuustoryhmän enemmistöä.
Vasemmistoliiton kannattajistakin joka kymmenes haluaa
pitkän tunnelin, vaikka puolueen valtuutetut ovat toista mieltä.
Vihreiden kannattajista vain
joka neljäs haluaa pitkän tunnelin, vaikka puolueen valtuustoryhmä kuluu sen vankimpiin
kannattajiin.

Lisää sisältöä
O Tutustu tunnelikyselyn koko
aineistoon osoitteessa aamulehti.ﬁ

