
Uutiset
Puhelin: 010 665 3914
Sähköposti: al.kotimaa@aamulehti.fi

Soita uutisvinkki: 0800 02030 tai 010 665 3920 tai al.uutisvinkki@aamulehti.fi

Eikö lehti tullut: Soita 0800 96675 ma–pe kello 6–11, la–su kello 7–11

Postiosoite: PL 327, 33101 Tampere

Katuosoite: Itäinenkatu 11, Tampere

Keskus: 010 665 111, arkisin 8–17

Uutispäivystys: 010 665 3131

Tietopalvelu: 010 665 3505 vastaa

toimitusta koskeviin yleisiin tiedustelui-

hin arkisin kello 10–16.15

Tilaukset ja osoitteenmuutokset:

010 665 8102, arkisin 8–16.30

Lukijoiden ilmoitukset: 010 665 8101

Yritysilmoitukset: 010 665 8105

Henkilökohtaiset sähköpostit:

etunimi.sukunimi@aamulehti.fi

OTarkemmat yhteystiedot lehden
viidenneksi viimeisellä sivulla.

Aamulehti Torstai 23. tammikuuta 2014A04 |

HANNA HAUKIJÄRVI
Aamulehti

Koulusta riippuen Tampe-
reen kaupungin lukiotoimi
voi säästää miljoona euroa,
jos se lakkauttaa yhden
lukion.

Näin sanoo kaupungin tilaaja-
päällikkö Pekka Kivekäs.

–�Tilakustannukset pyörivät 
800�000 eurosta yli miljoonaan.

Tilat jäisivät Tilakeskuksen 
huoleksi, mutta Kivekkään mu-
kaan ”aina tiloista on jollakin
aikataululla eroon päästy”.

Kun lukiotoimen tämän vuo-
den säästötavoite on 600�000 
euroa, rahaa jäisi myös opetuk-
seen, kuten kurssitarjonnan laa-
jentamiseen.

Toistaiseksi mitään päätök-
siä lukioiden lopettamisesta ei
ole tehty.

Jos lukioita joudutaan karsi-
maan, Tampereen Hatanpään 
lukio on vaarassa. Se on lu-
kioista toiseksi pienin. Pienin on
Teknillinen lukio Hervannassa.

–�Se saa uudet tilat syksyl-
lä ja tekee läheistä yhteistyötä
Tredun eli ammatillisen koulu-
tuksen kanssa. Hervannassa ei
ole nyt lakkautusuhkaa olemas-
sa, lukiokoulutuksen johtaja Ei-
ja Tiisala-Heiskala sanoo.

Tiisala-Heiskalan mukaan
lakkautukset yritetään välttää.

–�Lukiotiloissa pitää olla jon-
kin verran puskuria, koska opis-
kelijamäärät nousevat lähivuo-
sina ikäluokkien kasvaessa.

–�Hatanpään lukio jatkaa täs-
sä vaiheessa, ja syksyllä 2014 
otetaan opiskelijoita normaa-
listi sisään.

Jos koulu päätetään lakkaut-
taa, Hatanpään reilut 372 opis-
kelijaa mahtuvat Tammerkos-
keen ja Klassilliseen lukioon se-
kä Sammon keskuslukioon.

Lakkautus tulisi voimaan ai-
kaisintaan vuonna 2015.

Huhut liikkuvat
Hatanpäällä huhut koulun lak-
kauttamisesta alkoivat liikkua
muutama kuukausi sitten.

–�Kuulimme tästä toisen kou-
lun opettajainkokouksesta, apu-
laisrehtori Sirpa Ruhanen hy-
mähtää.

Loppuvuodesta koulu kutsui
kaupungin päättäjiä tapaami-
seen, jotta näillä olisi tietoa Ha-
tanpään toiminnasta.

–�Ei tämä ollut ensimmäinen
kerta, kun Hatanpää nostettiin
esiin. Välillä lakkautusuhan alla
on ollut Hervanta, välillä Kaari-
la, joka sitten lakkautettiinkin.

Ruhanen muistuttaa, että
miljoonia maksanut koulun re-
montti valmistui vain viisi vuot-
ta sitten. Silloin koulu sai muun
muassa äänitysstudion, jollaista
ei ole missään muussa kaupun-
gin lukiossa.

Kaupungin lukioiden ainoa 
musiikkilinja vetää opiskelijoita
aina ulkopaikkakuntia myöten.
Pirkkalalaiset Emmi Harju ja
Veeti Partanen valitsivat Ha-
tanpään juuri musiikin takia.

–�Olen viihtynyt täällä todella
hyvin. Olisi älytöntä, jos meidän
pitäisi käydä viimeinen lukio-
vuosi jossakin muualla, opiske-
lija Heili Miettinen sanoo.

”Reilu peli”
Tilaajapäällikkö Kivekäs sanoo,
että päätös lukioverkosta on 
tehtävä mahdollisimman pian.

Osaamis- ja elinkeinolauta-
kunta päättää lukioverkosta eh-
kä jo kevään aikana. Asia menee
todennäköisesti valtuuston pää-
tettäväksi.

Huhumylly on hatanpääläis-
ten kannalta ikävintä. Lukioon
haku alkaa pian, ja ensi tiistai-
na on Hatanpäällä tiedotustilai-
suus lukioon pyrkiville.

–�Reilun pelin hengessä tästä
asiasta mainitaan siellä, mutta
peikkoja ei kannata suurennel-
la, koska päätöstä ei ole, Tiisala-
Heiskala sanoo.

Soppaa hämmentää se, että
Pirkkala päättää huhtikuussa 
lukiostaan. Yksi vaihtoehto on
vuokrata tilat lukiolle, ja näis-
sä keskusteluissa Hatanpää on
noussut esiin.

Lukion
lopetus
säästäisi
miljoonan
Hatanpää: Huhut lukion
lopettamisesta ihmetyttävät.
Kallis remontti valmistui vasta.
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Lukioiden säästöt

Tampereen lukiotoimen
säästötavoite on tänä vuonna

600 000 euroa.

Säästöt edellyttävät osaamis-

ja elinkeinolautakunnan mu-

kaan lukioverkon supistamista.

Perheessämme sattuu asu-
maan ysiluokkalainen, joka
pohtii kiivaasti, mihin luki-
oon hakea. Hän ei aio lähim-

pään Hatanpään lukioon
omista syistään. Ysiluokkalai-
nen näyttää elävän hetkessä,
jota helpottaa aikuisten ker-
toma asiallinen tieto.

Minulla oli onni istahtaa
bussissa toisen ysiluokkalai-
sen viereen. Hänellä on ylä-
koulussa painotus, jota voisi
jatkaa Hatanpäällä.

Hän ei aio hakea sinne esi-
merkiksi siksi, että hän on

saanut kuulla lukion sulkevan
ovensa juuri abivuoden kyn-
nyksellä.

Hatanpää järjestää esitte-
lyillan ensi tiistaina. Vähintä
mitä siellä voi tehdä, on ker-
toa realiteetit. Illasta löytyy
varmasti apulaispormestari
Olli-Poika Parviaisen (vihr)
mentävä kolo. Huhut tekevät
enemmän hallaa kuin tieto.
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Kommentti

Ysiluokkalaisen
pitää saada tietää
realiteetit
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Tampereen Keskusareenan eli
monitoimihallin rakentamis-
päätös lähenee viikko viikolta.
Tampereen Keskusareena Oy 
ilmoittaa tulevansa julkisuuteen
toteutuksen osalta helmikuussa.

Hankkeen rahoitus ei kuiten-
kaan ole kaikilta osin vielä kun-
nossa. Keskusareena-yhtiön toi-
mitusjohtaja Rikard Bjurström
tunnustaa pettyneensä, että val-

tiolta odotettu kymmenen mil-
joonan euron rahoitus kutistui
neljään miljoonaan.

–�Tarkoituksenamme on vielä
päästä neuvottelupöytään kau-
pungin kanssa.

”Pidämme tärkeänä”
Tampereen kaupungin konser-
nijohtaja Juha Yli-Rajala ei sul-
je ovea monitoimihallin puu-
haajilta. Myös hän haluaa vielä
tarkastella toteutuskuviota yh-
teisessä tilaisuudessa.

Yli-Rajala harmittelee, että 
hanke on viivästynyt syystä tai
toisesta, vaikka asemakaava on
jo vahvistunut ja valitukset hy-
lätty.

–�Myös kaupungin tahtotila 
on, että hanke saataisiin mah-
dollisimman pian toteutukseen.
Rahoitusosuuden lisäämiseen 
kaupungilla ei kuitenkaan ole
halukkuutta.

Kaupunki on sitoutunut osal-
listumaan Keskusareenan kan-
nen rakentamiskustannuksiin 
23 miljoonalla eurolla. Veron-
maksajien kontolle ovat jäämäs-
sä myös ympäristön katujen 11
miljoonan euron rakentamis-
kustannukset.

–�Kaupunki pitää monitoimi-
hallihanketta tärkeänä. Kau-

pungin osuudesta voidaan kui-
tenkin keskustella, jos hanke 
ylipäätään saadaan liikkeelle,
muotoilee konsernijohtaja.

Yli-Rajala sanoo kaupungin
virkamiesjohdon ja luottamus-
henkilöiden ilmaisseen huo-
lensa, ettei hanke etene, vaikka
kaikki edellytykset pitäisi olla
kunnossa.

Viimeistelystä tingitään?
Hankkeen kustannusarvio on 
nyt rahoituskulujen kanssa noin
128 miljoonaa euroa. Noin 80
miljoonan euron suuruinen yk-
sityinen rahoitus on Bjurströ-
min mukaan käytännössä koos-
sa.

–�Emme voi loputtomiin odot-
taa toteutuspäätöksen kanssa,

vaikka julkisesta rahoituksesta
jäi uupumaan kuusi miljoonaa
euroa.

”Julkisivu ei muutu”
Rikard Bjurström pitää toden-
näköisenä, että monitoimihallin
materiaalivalintoja on tutkittava
uudelleen ja haettava säästöä 
sieltä. Seinälaatat saatetaan kor-
vata esimerkiksi betonilla.

–�Mutta julkisivusta ei tingitä.
Minimivaatimus on, että Tam-
pereen Keskusareena toteutui-
si julkisivultaan sellaisena kuin
Daniel Libeskindin toimisto 
sen suunnitteli.

Kaupunki joustaa tontin-
vuokrissa ja kiinteistöveroissa
30 vuotta ja sitoutuu ostamaan
palveluita 15 vuoden ajan.

Tampere ja Keskusareena vielä neuvotteluun
Monitoimihalli: Yhtiö kaipaisi
lisää julkista rahoitusta, kaupunki
kiirehtii hanketta jo liikkeelle
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Keskusareena

Tampereen ratapihan päälle

on tarkoitus rakentaa kansi ja

Keskusareena.

Tavoitteena on päästä raken-

tamaan tänä vuonna, jolloin

monitoimihalli olisi valmis

syksyllä 2017.

Liikevaihto olisi 8 miljoonaa

euroa, josta jääkiekko toisi 54

ja kulttuuri sekä muut tapah-

tumat 46 prosenttia.

Katsojia mahtuisi enimmil-

lään 14 000. 2 500 kiinteää ja

7 000 pikaruokapaikkaa, yh-

teensä 700 parkkipaikkaa.

a
Olisi älytöntä, jos

meidän pitäisi

käydä viimeinen lukio-

vuosi jossakin muualla.

Heli Miettinen, opiskelija
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S-ryhmän kaupoissa on ol-
lut tekninen ongelma, jonka
vuoksi osaa kortilla maksa-
neista asiakkaista on veloi-
tettu kahteen kertaan.

Vika koskee vain sellaisia
ostoksia, jotka tehtiin viime
viikon torstaina 16. tammi-
kuuta. Veloitus lähti tililtä tä-
män viikon tiistaina.

–�Virhe on S-ryhmän mak-
sujärjestelmässä. Pankit ovat
sijaiskärsijöitä, kun kauppa
lähettää virheellisiä tietoja.
Pahoittelemme kovasti asiaa,
toteaa SOK:n rahoitusjohtaja
Juha Ahola.

Virheen vuoksi S-ryhmä 
veloitti asiakkaidensa tileiltä
hetkellisesti väärin yhteen-
sä noin 1,4 miljoonan euron
summan.

Ahola kertoo, että S-ryh-
män kaupoissa tehdään päi-
vittäin korttiostoksia noin 
miljoona kertaa. Kahteen
kertaan veloitettuja osto-
tapahtumia on kaikkiaan
39�000.

Näistä valtaosa tehtiin S-
etukortilla, mutta joukos-
sa on jonkin verran myös 
Amex- ja Diners-korttita-

pahtumia ja joitakin satoja
muiden pankkien korteilla 
tehtyjä ostoksia. Virheellisiä
veloituksia tapahtui eri puo-
lilla maata.

–�Ongelma huomattiin
myöhään tiistai-iltana ja sitä
alettiin korjata keskiviikkona
aamulla.

Saitko palautuksen?
Juha Aholan mukaan on-
gelma saadaan korjattua vii-
meistään torstain aikana. Jos
ei tarvitse rahojaan juuri tä-
nään, asiakkaiden ei tarvitse
tehdä mitään. Toinen veloi-
tetuista summista palaute-
taan asiakkaiden tilille.

–�Suurin osa asiakkaista
ei edes huomaa asiaa, mutta
kun virheellisten veloitusten
määrä on kymmeniätuhan-
sia, aina jollekin aiheutuu 
harmia.

Asiakas voi Aholan mu-
kaan ottaa yhteyttä oman
pankkinsa asiakaspalve-
luun, jos tileissä on epäsel-
vyyttä.

–�Tällaisia virheitä meillä
ei tapahdu kauhean usein, 
ei edes joka vuosi. Yleensä
virhe tapahtuu niin päin, et-
tä veloitus asiakkaalta myö-
hästyy.

S-ryhmä peri 
noin 1,4 miljoonaa 
tileiltä vian vuoksi

Valtteri Laasonen (selin) soittaa rumpuja, Juuso Häkkinen sähkökitaraa ja Emmi Harju kitaraa Hatanpään lukion äänitysstudiossa. Yh-
teistyötä tehdään koulussa yli vuosikurssirajojen.
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Helsingin kaupungin raken-
tamispalvelu Staran talvi-
hoitotöitä voi seurata jo nyt
lähes reaaliajassa verkossa.
Alkuviikosta avattu auratkar-
talla.com-palvelu näyttää au-
rauksen, hiekoituksen ja suo-
lauksen etenemistä Helsin-
gin kaduilla. Tätä pienimuo-
toisempi kokeilu alkoi Hel-
singissä helmikuussa 2013.

Myös Tampere aikoo avata
aurausten gps-paikkatiedot.

Milloin avataan rajapinta

Tampereen aurauskaluston 

liikkeisiin, projektipäällikkö 

Matti Saastamoinen Open Da-

ta Tampere Regionista?

–�Toiveissa on, että se ava-
taan viimeistään helmikuun
alussa.

Rajapinta-sanaa käytetään, 

kun puhutaan avoimesta da-

tasta. Mitä se tarkoittaa?

–�Rajapinta on liittymä tie-
tojärjestelmään. Sen kautta
päästään käsiksi siihen tie-
toon, mitä järjestelmä sisäl-
tää. Avoimeen rajapintaan 
pääsyä ei rajoiteta eli kuka ta-
hansa pääsee käsiksi tietoon.

Kuinka suuri osa Tampereen

aurauksista avataan?

–�Sinne tulevat kaikkien
niiden aurojen tiedot, joista
Tampereen Infra vastaa eli
reilusti yli puolet. Esimerkik-
si keskusta kuuluu kokonaan
tuohon alueeseen.

Kenen toivotaan käyvän kä-

siksi auraustietoon?

–�Ihan kaikkien. Avoimen
datan ideana on, että me tai
kaupunkikaan ei tiedä, ketkä
tietoa hyödyntävät ja mihin
tarkoitukseen.

Helsingin kunnossapitopalve-

lu on juuri laajentunut. Onko

vastaava toiveena täällä?

–�Kyllä. Aurauksen lisäk-
si meillä avataan tieto hie-
koituksesta ja hiekoituksen
poistosta.

Milloin Tampereen kunnossa-

pitoa voi seurata verkossa?

–�Arvaan, että helmikuun
aikana, sillä Helsingissä seu-
rannan tehnyt henkilö ilmai-
si kiinnostuksensa asiasta. 
Kaupunki ei kustanna itse 
palvelua, vaan investoi datan
avaamiseen ja antaa kenelle
tahansa mahdollisuuden ke-
hittää palveluja.

Mistä kysymys

Milloin Tampereen
aurat näkee verkosta?

LIEKEISSÄ. Heinävedel-
lä Etelä-Savossa Valamon
luostarin maatilavarasto ja
toinen rakennus roihahtivat
liekkeihin keskiviikkona il-
takahdeksan aikoihin.

Tuhoutuneet rakennuk-
set sijaitsivat luostariin 
vievän tien laidassa, sillan 
pielessä. Myös vieressä ole-
va kolmas rakennus kärsi 
vahinkoja.

Noin sadan metrin päässä
sijaitseva luostari ja hotelli-
tilat eivät pelastuslaitoksen
mukaan olleet vaarassa.

Yksi rakennuksista oli
muutama vuosi sitten isolla
rahalla kunnostettu vierasti-
la, Sillankorva.

Puinen varastorakennus
on pinta-alaltaan toista sa-
taa neliötä. Rakennuksessa
oli muun muassa luostarin
traktori ja paljon koneiden
korjaamiseen tarkoitettuja
työkaluja.

Maaliskuussa vuonna
2012 luostarialueella paloi
1840-luvulla rakennettu
päärakennus.

Kahta henkilöä syytet-
tiin myöhemmin varomat-
tomasta tulenkäsittelystä.
He olivat polttaneet roskia
alimman kerroksen asun-
non käyttökiellossa olevassa
pönttöuunissa.
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Valamon luostarin
varastotilat
paloivat illalla
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Valamon
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