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H
ämeenkadun itäpää sul-
jettiin yksityisautoilta
30. kesäkuuta.

Koska hanke ilmi-
selvästi jakaa mielipiteitä, selvi-
tin konseptin toimivuuden pelas-
tuslaitokselta, poliisilta, toimitila-
vuokraajilta, yrittäjiltä ja yrittäjä-
järjestöiltä sekä joukkoliikenteen
käyttäjiltä. Olen myös haastatel-
lut autoilijoita esimerkiksi Kale-
van prismakeskuksessa, Turtolas-
sa, Ylöjärven Elovainiolla, Pirkka-
lan Veskassa, Lielahtikeskuksessa
sekä Ideaparkissa.

Kysyin vastaajilta muun muas-
sa mielipidettä kokeilun onnistu-
misesta, kokeilun vaikutuksesta
keskustan elinvoimaisuuteen, se-
kä sitä käykö vastaaja Tampereen
keskustassa nyt aiempaa useam-
min vai harvemmin.

MILTEI KAIKKI AUTONKÄYTTÄJÄT

nuoresta aikuisesta ikäihmiseen
vastustavat Hämeenkadun itäpään
sulkemista. Liikkuminen sokkeloi-
sessa keskustassa koetaan liian vai-
keaksi ja aikaa vieväksi.

Valtaosa suhtautuu varaukselli-
sesti myös Hämpin parkkiin kor-
keiden pysäköintimaksujen ja pi-
dentyneiden kävelymatkojen joh-
dosta. Tampereen keskustassa käy-
däänkin nyt selvästi aiempaa har-
vemmin.

Miltei poikkeuksetta joukko-
liikenteen käyttäjät nuoresta ai-
kuisesta ikäihmiseen kannattavat
Hämeenkadun itäpään sulkemis-
ta. Hankkeesta ei katsota olevan
haittaa keskustan elinvoimaisuu-
delle. Keskustassa asiointia kokei-
lu ei kuitenkaan tässä ryhmässä
lisää, joskaan se ei sitä myöskään
vähennä.

Koska tällä hetkellä joukkolii-
kennettä käytetään kaupungissa
vain 19 prosentissa matkoista ja

ympäristökunnissa 5 prosentissa,
on selvää miksi kansalaisten ei ha-
luta antaa ilmaista kantaansa Hä-
meenkadun sulkemiseen esimer-

kiksi neuvoa-antavassa kansanää-
nestyksessä.

TOIMITILAVUOKRAAJIEN näkökul-
masta keskustan tilanne on verran-

nollinen pahimpiin lamavuosiin.
Kun edelliset vuokralaiset lähti-
vät, niin silloinkaan ei uusista tu-
lokkaista ollut juuri tietoa.

Pelastuslaitoksen kannalta haas-
teita asettaa se, että muuttuneet
liikennejärjestelyt näkyvät liiken-
teessä lisääntyneinä ruuhkina aina-
kin Ratinan sillalla, Satakunnanka-
dulla, Hämeenpuistossa ja Lapin-
tiellä. Tällä saattaa olla tietyissä
tilanteissa vaikutusta saavutetta-
vuusaikoihin.

Yleisesti käytetty nyrkkisääntö
on, että jokainen lisäminuutti am-
mattiapua odotellessa heikentää
selviytymistä 10 prosenttia.

Poliisin hälytysajoja kokeilu ei
haittaa, koska yksiköt ovat muu-
tenkin hajallaan ympäri kaupun-
kia. Sen sijaan ruuhka-aikaan ta-
pahtuva vakava liikenneonnetto-
muus, jossa väylä joudutaan koko-
naan sulkemaan, saattaa aiheuttaa

ennen näkemättömiä ongelmia.

PIRKANMAAN YRITTÄJIEN lausun-
nossa Hämeenkadun yleissuunni-
telmaluonnoksesta (6. kesäkuuta)
todetaan, että yli 700:sta kyselyyn
vastanneesta yrittäjästä enemmis-
tö haluaa säilyttää autot Tampe-
reen keskustassa.

Lausunnossa todettiin myös, et-
tä taannoisen Aleksis Kivenkadun
katkaisemisen jälkeen 26 pientä
erikoisliikettä joko lopetti toimin-
tansa tai muutti pois.

Tavaratalot eivät yksin pärjää
keskustassa. Ne tarvitsevat ym-
pärilleen pikkuliikkeitä, mukaan 
lukien naisten ja miesten asustei-
ta myyvät liikkeet. Keskustan elin-
voimaisuus on sen kivijalkaliikkei-
den monimuotoisuudessa.

TULEVAISUUS NÄYTTÄÄ karulta
niille perinteisille kivijaloille, jot-

ka eivät sijaitse aivan Hämpin par-
kin hissikuilujen vieressä. Esimer-
kiksi erään Hämeenkadun itäpääs-
sä vuosikymmeniä toimineen kivi-
jalan liikevaihto on pudonnut vuo-
dentakaisesta viikkotasolla jopa
37,7 prosenttia. Useat työntekijät
ovat jo saaneet lähteä. Pian saat-
taa lähteä kivijalkakin.

Toivottavasti emme joudu tule-
vaisuudessa ratkomaan ongelmaa,
jonka Helsingin kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen toi esiin (HS 1.10.)
sanoen: ”On pubistumisilmiö. Os-
tareista on usein tullut paikkoja,
joita kaikki pelkäävät, varsinkin
lapset. Ostarin pitäisi olla paikka,
johon kaikki kokoontuvat.”

Hämeenkadun kokeilun on kaa-
vailtu kestävän vuoden 2016 lop-
puun. Ehkä monen kivijalan rah-
keet loppuvat ennen sitä.

NYKYMENOLLE ON MYÖS vaihto-
ehto:

Kieltojen ja rajoitusten sijaan li-
sätään joukkoliikenteen tukea, pa-
rannetaan palvelutasoa ja alenne-
taan merkittävästi bussien lipun-
hintoja joko halpalentoyhtiöiden
ja VR:n tapaan ruuhka-aikojen ul-
kopuolella tai sitten kautta linjan.

Puretaan keskustaan rakennetut
keinotekoiset liikenteelliset esteet
ja avataan kapean kannaksemme
pääkatu jälleen myös yksityisau-
toille. Näin sallimme kehityksen
tapahtua luonnollisesti ja vapaa-
ehtoisesti, kaikkia osapuolia kun-
nioittaen.

KYSYMYS KUULUU: haluammeko
me Hämeenkadusta bilekansan,
juoppojen ja aineiden käyttäjien
juhlakadun, jonne tavallisella kan-
salaisella ei ole enää asiaa?

Vai haluammeko me elinvoi-
maisen ja vetovoimaisen keskus-
tan täynnä ihania pikkuputiikke-
ja, keskustan, jossa me kaikki tun-
nemme olomme turvalliseksi ja
tervetulleeksi?

Kirjoittaja on yrittäjä ja perussuo-
malainen Tampereen kaupungin-
valtuuston jäsen.

KIRJOITTAJA haluaa yksityisautot takaisin Hämeenkadulle, jonka itäpää varattiin joukkoliikenteelle heinäkuun

alusta alkaen.

Yksityisautot takaisin Hämpille
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Kysymys kuuluu:
haluammeko Hämeen-
kadusta bilekansan ja
juoppojen juhlakadun?

ILKKA LAITINEN/AAMULEHTI

M
aailmaa vauhdikkaasti
muuttava megatrendi,
digitaalisuuteen perus-

tuva 3D-tulostus tai ainetta lisää-
vä valmistus (AM) on saanut pal-
jon näkyvyyttä muutaman viime
vuoden aikana.

3D-tulostuksella voidaan val-
mistaa monimutkaisia, esimer-
kiksi kappaleen sisäisiä rakentei-
ta, joiden valmistaminen lastua-
valla työstöllä ei kerta kaikkiaan
ole mahdollista. 3D-tulostus so-
pii mainiosti nopeasti muuttuvaan
piensarjatuotantoon.

Kenties muutaman vuoden kulu-

essa tavarakonttien sijaan lähete-
täänkin enenevässä määrin bittejä,
jotka vasta paikan päällä muuttu-
vat fyysiseksi komponentiksi 3D-
tulostuksen avulla.

Immateriaalioikeudet muuntu-
vat komponentin vaikeasti kopioi-
tavaksi suunnittelu- ja valmistus-
osaamiseksi kirjallisten patentti-
en sijaan.

Jos digitaalista valmistusta ja di-
gitaalista suunnittelua edelleen la-
vennetaan ottamalla ketjuun mu-
kaan digitaalinen materiaali, vir-
tuaalinen mikrorakennemalli, voi-
daan suunnittelupöydällä määri-

tellä koko komponentin elinkaari
hallitusti alusta loppuun.

”YHDEKSÄN KYMMENESTÄ pirkan-
maalaisesta metallialan toimijasta
uskoo, että 3D-tulostus muuttaa
omaa liiketoimintaa kahden vuo-
den kuluessa”, kirjoittavat Ketola
ja Pitkänen – todella hieno tulos!

VTT:n metallien 3D-tulostuk-
seen liittyvä osaaminen koostuu
mikrorakennepohjaisesta materi-
aalimallinnuksesta, jauheenvalmis-
tuksesta, suunnittelu- ja valmistus-
tekniikan osaamisesta (lasertekno-
logia) sekä materiaalin suoritusky-

vyn testaamisesta laboratoriossa ja
kenttäolosuhteissa.

Pystymme mallintamaan 3D-tu-
lostusprosessia, jolloin ymmärrys
jauheesta laserin tuottaman läm-
mön avulla muodostuvasta mik-
rorakenteesta kasvaa ja mahdol-
listaa valmistusprosessin hallin-
nan komponentin suorituskyvyn
räätälöimiseksi. ’Digitaalinen tuo-
te’ on selkeä fokusalue VTT:n toi-
minnassa. Tervetuloa muuttamaan
tulevaisuutta!

TARJA LAITINEN

Materiaalit ja valmistustekniikka
-tutkimusalueen päällikkö, VTT

JATKOT TAUSTA

Tästä puhutaan

  • Tredean 3D Pirkanmaa

-hankkeen vetäjät Pekka Ketola

ja Petri Pitkänen Ideascoutista

ehdottivat ennakkoluulottomas-

ti pohjoismaisen 3D-osaamis-

keskuksen luomista Pirkanmaal-

le (2.10.).
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3
D-tulostuksen teollinen
hyödyntäminen etenee
laajamittaisesti. Tehok-
kaita metallitulostukseen

keskittyviä palvelukeskuksia nou-
see parhaillaan Eurooppaan, Poh-
jois-Amerikkaan ja Aasiaan.

Konkreettista liiketoimintaa ja
uuteen osaamiseen pohjautuvaa
uutta työtä syntyy nopeasti. Ky-
seessä on maailmaa vauhdikkaas-
ti muuttava megatrendi, jonka ää-
relle ryntäävät parhaillaan tutki-
jat, teollisuuden suuret toimijat,
pk-yritykset, kokeilijat, keksijät,
oppilaitokset ja yhteisöt.

Pohjois-Amerikassa kehitystä
vauhdittava National Additive Ma-
nufacturing Innovation Institute
kokoaa yhteen teollisuusyritykset,
yliopistot ja suuren joukon muita
organisaatioita. Kiina on käynnis-
tänyt jättihankkeen, joka tuottaa
kymmenen 3D-tulostuksen osaa-
miskeskusta.

Etelä-Koreassa on meneillään
laajoja 3D-tulostukseen liittyviä
teknologisia ja yhteiskunnallisia
kehityshankkeita. Pohjois-Euroo-
passa on syntynyt useita merkittä-

hyödyntämiseen. Yhdeksän kym-
menestä pirkanmaalaisesta metal-
lialan toimijasta uskoo, että 3D-tu-
lostus muuttaa omaa liiketoimin-

jen massatuotannossa, varaosapal-
veluissa, ruoanvalmistuksessa, mu-
seotoiminnassa ja design-esinei-
den valmistuksessa. Uusia liike-
toimintaa luovia sovelluksia ja me-

Kangasalle kokoontui yli 60 3D-
tulostuksen kehittäjää. Tapahtu-
massa syntyi toimintaryhmiä, jot-
ka toimivat ja kokoontuvat omaeh-
toisesti esimerkiksi kehittämään

MILLAINEN OSAAMISKESKUS voi-
si olla ja ketä se voisi palvella?
Osaamiskeskuksen toiminnassa
on otettava huomioon erilaiset toi-
mijat ja toimialueet laaja-alaises-
ti. Teollisuuden tarpeisiin (tutki-
mus, tuotekehitys ja tuotanto) on
kehitettävä järeitä mutta joustavia
ja monipuolisia palveluita.

Pk-yritysten piensarjojen proto-
typointi-, kehitys- ja tuotantotar-
peisiin voidaan vastata tarjoamal-
la ketteriä ja edullisia tuotantoym-
päristöjä. Yksittäiset toimijat, har-
rastajat, yhteisöt ja mikroyrityk-
set tarvitsevat usein pelkän toi-
mintaympäristön, jossa voivat it-
se toimia. Pohjoisamerikkalainen
TechShop -toimintamalli tarjoaa
täydellisen esimerkin tällaisen ym-
päristön toteutuksesta.

3D-TULOSTUS ON LÄHES päivittäin
erilaisten julkaisujen otsikoissa.
Menetelmään suhtaudutaan kui-
tenkin edelleen epäilevästi.

Asiaa voidaan katsoa tutkijan sil-
min ja todeta, että vielä on paljon
parannettavaa ja keskeneräistä –
hötkyily ei kannata. Tai sitten voi-
daan toimia innostuneesti ja inno-
vatiivisesti hyödyntäen menetel-
män tarjoamat liiketoimintamah-
dollisuudet, kuten monet yritykset
ovat jo tehneet.

Uutta työtä ja liiketoimintaa luo-
va mahdollisuus on tarjolla aivan
silmiemme edessä. Mahdollisuus

NÄMÄ esineet tulostettiin kolmiulotteisesti jo viime vuonna. Ja tekniikka kehittyy koko ajan.

3D-osaamiskeskus Pirkanmaalle

Pirkanmaalla on mahdollisuus nousta kolmiulotteisen tulostuksen mahdollistaman liiketoiminnan

edelläkävijäksi. Tänne kannattaa perustaa koko Skandinavian johtava alan keskittymä.
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