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Täydennysrakentamista markki-
noidaankin mahtavan, loppuun 

asti viritetyn ja suurella rahalla teh-
dyn markkinointikoneiston avulla. 
Täydennysrakentaminen tarkoittaa 
olemassa olevien alueiden rakennus-
kannan lisäämistä. Tampereen Tam-
melan kaupunginosan tapauksessa 
tämä tarkoittaa sitä, että alueella asu-
vien 6500 asukkaan joukkoon tunget-
taisiin 4000 asukasta lisää. Tamme-
lassa suunnitelmaan nivoutuu myös 
ns. toriparkin rakentaminen torin alle. 
Tämä saattaa olla tuhoisaa yhdelle 
Suomen elinvoimaisimmista ympä-
rivuotisista toreista, joka tällä hetkel-
lä palvelee kunniakkaasti tavallisen 
kansalaisen yhteisenä olohuoneena.

Täydennysrakentamispyrki-
mykset eivät rajoitu ainoastaan 
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Tammelan kaupunginosaan, vaan 
koko kaupunkia halutaan tiivistää. 
Uuden muotitermin mukaan kaupun-
kikuvaa halutaan ”eheyttää”, vaikka 
useimpien asukkaiden mielestä kyse 
on pikemminkin betonislummista, 
sumpusta tai ihmiskokeesta. 

Täydennysrakentamista perustel-
laan edullisemmilla infrastruktuurin 
(vesi, viemäri, sähköt, tiestö jne.) 
kustannuksilla. Todellisuudessa ker-
rostaloalueella infran kustannukset 
tulevat aina rakentajan kokonaisuu-
dessaan maksettavaksi ns. kaavoi-
tuskorvauksen muodossa. Edulli-
sempi infra saattaa siten ainoastaan 
näkyä tiettyjen välikäsien voitto-
marginaalissa, ei asunnonostajan 
kukkarossa. Uustuotantoon pääsee 
kiinni vain harva hyvätuloinenkaan; 
tavallisella tammelalaisella ei uusi-
en asuntojen hinnoilla olisi alueelle 
enää mitään asiaa. 

Täydennysrakentamista pe-
rustellaan ekologisuudella: Kun 
kaikki on lähellä ja käytetään jul-
kista liikennettä, ovat päästötkin 
alhaiset. Tämä ei kuitenkaan ole 
totta, sanovat Aalto-yliopiston tut-
kija Jukka Heinonen ja kiinteistö-
liiketoiminnan professori Seppo 
Junnila: mitä tiiviimpi asutus, sitä 
suuremmat päästöt. Maaseudulla 
asuvat ihmiset saastuttavat sel-
västi vähiten, taajama-alueiden 
asukkaat toiseksi vähiten. Kau-
punkien asukkaiden hiilijalanjälki 
on selkeästi suurempi kuin väljien 

Nuorena tamperelaisena toi-
von elävää kaupunkia, hyviä 

harrastusmahdollisuuksia, hyvää 
joukkoliikennettä, puisto- ja vi-
heralueiden kehittämistä, urhei-
lu- ja tapahtumapaikkoja, ja pyö-
räilijäystävällisyyttä. Miltä Tam-
pereen suunnitelmat näyttävät? 
Kärkihankkeena on Rantaväylän 
tunneli. Sen sanotaan tuovan hy-
vää, ranta-alueelle suunnitellaan 
puistoa ja palveluja. Voi olla, 
mutta todellisuudessa hankkeen 
kustannukset ovat niin valtavat, 
että ne itseasiassa syövät varoja 
kaikista muista investoinneista. 

Yhdyskuntalautakunta on joutu-
nut kipeiden leikkausten äärelle, 
kun -3,1 milj. toimintakatteen li-
säksi se saa 6,5 milj. laskun tun-
nelin kehitysvaiheen kustannuk-
sista. Tämä on johtanut merkittä-
viin leikkauksiin kaikissa muissa 
investoinneissa. Suomeksi sanot-
tuna; tunnelin kustannukset ovat 
pois muista kehittämisen kohteis-
ta, sisältäen rantatukimuurit, pa-
tosillat, kevyenliikenteen paranta-
misen, torialueiden kehittämisen, 
vuolteentorin uudistuksen, puisto-
kohteet, liikennevalojen ja katu-
valaistuksen parantamisen. Tämä 

on vasta alkua tunnelin kustannuk-
sille. 2014 budjetista pitää löytyä 
jo n. 40 milj. Kysymykseksi nou-
see, mikä on Tampereen kaupun-
kikehittämisen minimitaso, jolla 
mennä, jotta tunneli saadaan ra-
kennettua? Kaupunki on investoi-
nut 60 milj. Vuorekseen, joka pitää 
saada myytyä. Keskusareenan ti-
lanne on epäselvä, yksityistä rahaa 
tarvitaan reilusti. Nurmi-Sorilan 
rakentaminen edellyttäisi putki-
en ja kaukolämmön rakentamista, 
eikä tähän ole varaa. Eteläpuis-
ton rakentamisesta lähtee kilpailu 
käyntiin. Ratinan rakentamista on 

Asiaa sairaanhoitajien suhteen 
on tutkittu kuuleman mukaan 

jo parikin vuotta. Taksien suhteen 
on oltu hyvinkin kuulovikaisia jo 
useiden vuosikymmenien ajan. 
Kokemuksesta ja ammattiveljieni 
kertomuksista olen päätellyt py-
säköintisakotuksen olevan tärkeä 
tulonlähde kaupungille. Lukemat-
tomissa paikoissa vaaditaan py-
säköintilapun hakemista, vaikka 
ollaan vain tuokio virhemaksu-
alueella.Esimerkkitilanteessa tak-
si jättää vanhusta Kauppakadulla. 
Kadun reunassa on tila, mihin au-
ton voi jättää hetkeksi, mutta py-
säköintilappu pitää hakea kauem-
paa. Samana aikana olet jo kantanut 

Sakottajan markkinat

vanhuksen kassit rappukäytävään, 
kuin olisit hakenut mainitun tiketin. 
Näyttää mainitussa tilanteessa sil-
tä, että kaupungin pysäköinninval-
vonnan toimintaa ohjaa enemmän 
rahankeruu, kuin inhimillisyyden 
huomioonottaminen hetkellisissä 
auttamistilanteissa. Järjetön paik-
ka sekä apteekille että pysäköinnin 
estämiselle on Yliopiston apteekin 
edessä Hämeenkadulla. Päivystäväl-
le apteekille pitäisi olla ehdottomasti 
henkilöautolla esteetön pääsy. 

Hämeenkatu 
jalankulkukatuna

Hämeenkadun itäpään muuttaminen 
jalankulkukaduksi on jatkuva selvi-
tysten kohde, johon käytetään vuo-
desta toiseen rahaa. Hämeenkadun 
sulkemisen mahdollisuus on hel-
posti tutkittavissa. Suljetaan itäpää 
kahdeksi viikoksi ja katsotaan mitä 
tapahtuu Satakunnan- ja Ratinansil-
lalla. Kokeilu ei maksa paljon, mutta 
antaa tarvittavan selvyyden. Jos jäl-
jelle jäävät sillat eivät kestä lisäänty-
vää liikennettä, lopetetaan haihattelu 
ja suunnittelu. Samasta syystä voi-
daan lakata suunnittelemasta ratik-
kareittiä Hämeenkadulle. Kaupunki-
raitiotie on ehkä tulevaisuutta, mutta 
raiteet eivät mahdu Hämeenkadulle. 
Molempia on suunniteltu jo vuosia 
ilman tulosta ja rahaa on palanut.

Kari Lindbom
Taksiautoilija (PS)

”Sakotuksesta kärsivät ko-
tisairaanhoitajat ovat tur-
haan pyytäneet kaupungilta 
erikoislupaa pysäköintiin” 
( Moro 16.8 ).

kritisoitu, ja nyt monet ovat huo-
lissaan, rakennetaanko eteläpuis-
tonkin päähän kerrostaloja peit-
tämään kaunista maisemaa? Olen 
huolissani millaisia investointeja 
Tampere tekee. Palvelevatko ne 
kaupunkilaisia? Miksi isot inves-
toinnit liittyvät parkkihalleihin, 
tunneliin ja muuhun rakentami-
seen, josta hyötyvät lähinnä pa-
rempituloiset? Miksi Tampereen 
järvimaisemaa siirretään hyvätu-
loisten käyttöön?

Tiina Elovaara
Kaupunginvaltuutettu PS

asuinalueiden ihmisten – siitäkin 
huolimatta, että kaupunkilähiös-
sä tai maaseudulla välimatkat töi-
hin, lasten kouluun ja harrastuk-
siin ovat pidemmät.

Asumisen viihtyvyydestä ky-
syttäessä vastauksena on mones-
ti, että se mitä näkyy ikkunas-
ta ulos on tärkeämpää kuin se, 
mitä on asunnon sisäpuolella. 
Väljyys, vehreys, valoisuus, il-
mavuus ja jopa alueen kulttuuri-
perintö ovat mittaamattoman tär-
keitä arvoja, joita on mahdotonta 
saada takaisin, kun ne on kerran 
luovutettu voittoa tavoittelevi-
en tahojen alttarille – ja tuhottu 
peruuttamattomasti. 

Ihmisen tarvitsee elääkseen ja 
hengittääkseen tilaa, sen sijaan 
että joutuisi elämään sumpussa. 
Onkin todettu, että ihminen elää 
terveempänä ja pidempään väljil-
lä ja yhteisöllisillä asuinalueilla, 
jolloin myös työurat pidentyvät ja 
sairauspoissaolot vähentyvät. 

Suomelle ja Tampereellekin on 
tunnusomaista, että julkisessa kes-
kustelussa sallitaan vain yksi viral-
linen totuus kerrallaan. Olkoon se 
tästä eteenpäin laajalle täydennys-
rakentamiselle kielteinen ja elin-
voimaiselle ja viihtyisälle asuin-
ympäristölle myönteinen. 

Lassi Kaleva
Tampereen Perussuomalaiset, 
sihteeri

Täydennysrakentaminen – 
pelastus vai kirous?

Tampere kuuluu kaikille
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737 töissä tampereen 
keskushallinnossa
Tampereen keskushallintoon ei ole syntynyt sattu-
malta 737 virkaa. Tilaaja-tuottajamalli selittää osan 
mammuttiorganisaatiosta, toinen suuri tekijä on vir-
kakorruptio. Tampereen ensimmäisen pormestarin 
nimitystä edelsi kähmintä josta kaikki XL-yhteis-
työhön sitoutuneet saivat palkintonsa. Hämärät toi-
mintamallit ovat pureutuneet kaupungin hallintoon 
ja politiikan rakenteisiin. Demokratian kannalta on 
vakava asia, jos päätöksenteossa vaikuttavat sellaiset 
tahot, joita sinne ei ole valittu. Perussuomalaiset ei-
vät hyväksy korruptiota, eivätkä hyvä veli- ja sisko-
järjestelyitä. Tampere on käyttänyt viimeisellä vuo-
sikymmenellä satoja miljoonia euroja mitä erikoi-
sempiin projekteihin ja selvityksiin, joista hyötyvät 
vain virkamiehet ja konsultti-yritykset. Selvitys jota 
todella tarvitaan, on lakisääteisten peruspalveluiden 
ulkopuolelle jäävien toimintojen tarkoituksenmukai-
suuden selvittäminen. Isopalkkaisten puuhamiesten 
ja -naisten on osoitettava tarpeellisuutensa, suoja-
työpaikkojen aika on ohi. Vain purkamalla kallista ja 
turhaa keskushallintoa vältytään veroäyrin nostolta ja 
turvataan peruspalvelut. Pormestarimallin toimivuus 
on nyt kokeiltu ja kalliisti maksettu, on tunnustetta-
va se huonoksi ja palattava ammattijohtajaan. Vain 
oman edun tavoittelijat vastustavat tätä vaihtoehtoa.

Perussuomalaiset on ihmisten puolue. Lakisääteis-
ten peruspalveluiden hyvä hoito on kaiken toiminnan 
lähtökohta. Virkamiesten tarkoitus on palvella kau-
punkilaisia jotka maksavat heidän palkkansa. Perus-
suomalaiset esittävät, että heti vaalikauden alussa 
tehdään laaja mielipidetutkimus. Kysytään  tunne-
lista, raideliikenteestä, Keskusareenasta, kaavoi-
tuksesta, ilmastosopimuksesta ja Eurooppa-hymnin 
laulamisesta kevätjuhlassa. Mistä voidaan säästää ja 
mistä ei missään tilanteessa?

Perussuomalaiset eivät liittoudu yhdenkään puo-
lueen kanssa itsekkäin perustein. Meillä ei ole omaa 
virkamieskuntaa suojeltavana, toimimme kaupun-
kilaisten äänenä. Me annamme tukemme oikealle ja 
vasemmalle aina kun ollaan aidosti kaupunkilaisten 
asialla. Olemme valmiita etsimään säästöjä paisu-
neesta byrokratiasta ja velkaantumiseen johtavista 
yli-investointisuunnitelmista sekä keskittymään kau-
punkilaisten perusasioiden hoitoon. Sinä päätät,  si-
nulla on valta vaaleissa. Perussuomalaiset on ainoa 
varma vaihtoehto.

Terhi Kiemunki
puheenjohtaja
Tampereen Perussuomalaiset
www.terhikiemunki.fi

Hyvinvointiyhteiskunta, pal-
jon käytetty ja kaunis sana, 

on alkanut kuulostaa yhä enem-
män puoluepamppujen kokoushö-
pötykseltä. Löysää puhetta saatiin 
taas korvat täyteen, kun SDP:n mi-
nisterit laittoivat koko ”arvoval-
tansa” likoon saadakseen vanhus-
palvelulakiin kirjauksen laitosten 
henkilöstömitoituksesta. Poliitti-
nen kesäteatteri järjestettiin kun-
tavaaleja varten. 

Pääministeri Katainen puhuu 
aina hyvinvointiyhteiskunnan säi-
lyttämisestä esittäessään Suomen 
vastuiden kasvattamista mm. Es-
panjan suurpankkien hyväksi. Eu-
rotalkoiden kuluista kysyttäessä 
päättäjät vastaavat huolettomasti, 
että miljardiakaan ei ole vielä men-
nyt. Tähän kuitenkin varaudutaan 

kun hallitus päätti leikata kuntien 
valtionosuuksia 3,4 miljardia eu-
roa vaalikauden aikana. Rahalla 
voisi palkata noin 70.000 hyvin-
vointipalvelujen ammattilaista vuo-
deksi töihin.

Kuntien talous ja 
kunnolliset peruspalvelut 

Valtionosuuksien leikkaus johtaa 
siihen, että kuntien on entistä vaike-
ampaa järjestää peruspalveluja. Tä-
mä vaarantaa pääsyn lähellä olevan 
terveysaseman lääkärin vastaan-
otolle, tarvittavan kotiavun ja hoi-
don ikäihmisille, sekä edes nykyisen 
tasoisen kouluterveydenhuollon. 

Kunnan palvelut ovat avainase-
massa pienituloisten ja tasa-arvon 
kannalta. Pienituloiset ja eläke-
läiset, kotiäidit, työttömät ja pit-
käaikaissairaat ovat kunnan niu-
kan palvelutarjonnan varassa, kun 
hyvätuloiset voivat käyttää usein 
korkealaatuisempia työterveyden 
ja yksityislääkärien palveluja. Pa-
rempituloiset ovat voineet varautua 
tulevaan ja monet ovat pelastautu-
neet yksityisten vakuutusten tur-
viin. Kaupungin vastuu peruster-
veydenhuollon järjestämisestä on 
tämän vuoksi niin tärkeä. Käynti-
maksut pitäisi poistaa.

Joka kerta uusi hoitaja 
– niinkö lievitetään 
yksinäisyyttä?

Kunnollinen apu ei ole aina kiinni 
rahasta. Eikö esimerkiksi kotihoi-
don palveluja voisi järjestää niin, 

että hoitaja ei koko ajan vaihdu? 
Kuinka moni haluaa kertoa vaik-
kapa vessassa käyntiin liittyvästä 
avun tarpeesta aina uudelle ihmi-
selle? Yksi tuttu hoitaja helpot-
taa yksinäisyyttä paremmin kuin 
kymmenen kotihoitajaa, joita ei 
näe ensikohtaamisen jälkeen. Voi-
ko TILTU (tilaaja-tuottaja –malli) 
estää järjen käytön?

Huostaanottoja 
vähennettävä 
ehkäisevällä perhetyöllä

Kuullessaan äskettäin sattu-
neesta lapsen kuolemaan päät-
tyneestä tapahtumasarjasta, joka 
johti murhasyytteisiin vanhem-
mille, jokainen varmaan toivoi, 
että lapsi olisi otettu pois tällai-
sesta kodista. Liian monessa per-
heessä lapset saavat osakseen niin 
huonoa kohtelua, että sitä ei voi 
sallia. Tilanteet tulisi selvittää no-
peasti. Lastensuojelu tarvitsee li-
sää työntekijöitä. 

Jokainen hyvä äiti ja isä tar-
vitsee joskus pientä ulkopuolista 
apua, jota esimerkiksi kotipalvelu 
voisi tarjota nykyistä enemmän. 
Joskus tarvitaan enemmän tukea, 
kuten vanhemmuuden taitojen 
opettelua ja yhteistyötä ammat-
tilaisten ja vanhempien välillä. 
Ehkäisevään perhetyöhön tulee 
saada lisää resursseja.

Ilmari Rostila
Yhteiskuntatieteiden tohtori, 
professori, sosiaalityön dosentti

Hyvinvointiyhteiskunta – tekoja vai  
”lisää saippuaa isännän silmiin”?

Tultuani valituksi 2008 kau-
punginvaltuutetuksi, minusta 

tuli myös tarkastuslautakunnan jä-
sen, mutta sitä ei kauan kestänyt. 
Logistiikka Liikelaitoksen ollessa 
tarkastuslautakunnan kuultavana 
6.10.2009 erehdyin tuomaan esiin 
yhden yrittäjän epäilyn laittomasta 
kohtelusta, mitä en olisi saanut teh-
dä, valtuusto erotti minut 24.2.2010 
lautakunnan jäsenyydestä. Valtuus-
to päätöksen mukaan en olisi saa-
nut kertoa yrittäjälle, mitä hänen 

asiassaan oli päätetty, koska lau-
takunnan keskustelut ovat salaisia.

Erottamistani edelsi kuulustelut, 
joissa Stalinin aikojen malliin syyt-
tömästä yritettiin saada syllistä. To-
distamattomia syytöksiä ja kaiken 
minun esittämäni sivuuttamista, 
loppuhuipentumana näytösoikeu-
denkäynti valtuuston salaisessa 
kokouksessa, jota vastustin. Oli-
sin halunnut asian avointa käsitte-
lyä, jotta minuun kohdistuneiden 
syytösten naurettavuus olisi tullut 
julkisuuteen. Tarkastuslautakun-
nan puheenjohtajan, kirkkoval-
tuutetun kokoomuslaisen Matti 
Heinivahon tahto: ”tää tilanne 
ei parane ikinä niin kauan kun 
siellä on yksikin perussuomalai-
nen” tuli ennakolta sovitulla taval-
la valtuuston päätökseksi.

Omat kokemukseni ja lau-
takunnan tarkastuskertomukset 
tuovat esiin karun totuuden: tar-
kastuslautakunta on kahvinjuon-
tikerho. Lautakunta voi kertoa 
epäkohdista, jotka ovat olleet 
valtuutettujen tiedossa jo aikaa 
sitten, mutta ei muuta. Pätevistä 
henkilöistä koostuva hallinnon 

tarkastukseen pystyvä lautakunta 
voisi tuoda miljoonasäästöt, mutta 
tämä on Tampereella poissuljettu 
vaihtoehto.

Tampereella on pormestarista, 
valtuuston ja tarkastuslautakun-
nan puheenjohtajasta koostuva 
Suomen ainoa tarkastustoimikun-
ta (isoveli) valvomassa ja ohjaa-
massa sisäistä tarkastusta. Kunta-
laki ja hyvä tilintarkastustapa ei 
tunne pormestarin mahdollisuutta 
osallistua itsensä valvontaa, mut-
ta XL-kaupungissa on vihreän 
liikkeen tuella mahdotonkin on 
mahdollista. Uskon, että erotta-
misestani taustalla oli tämä Timo 
P. Niemisen, Irene Roivaisen 
(vihreät) ja Matti Heinivahon 
toimikunta.

Erottamiseni odottaa vielä Kor-
keimman hallinto-oikeuden vah-
vistusta, Euroopan ihmisoikeus-
tuomioistuimen mielipidekään ei 
ole poissuljettu vaihtoehto.

Heikki Luoto
Ohjelmistosuunnittelija
Kaupunginvaltuutettu
Varakansanedustaja

”Tää tilanne ei parane ikinä niin kauan 
kun siellä on yksikin perussuomalainen” pÄÄKirJOiTUS

Tampere kuuluu kaikille
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Achrén Rolf
Käyttömestari

Grönroos Markku
NC-koneistaja

Karttila Sami
Laitepakkaaja

Lahti Pertti
KM

Projektipäällikkö

Luoto Heikki
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Kaupunginvaltuutettu

Orrenmaa Ari-Matti
Tradenomi
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Aho Ossi
Laivuri
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Hakala Raimo sit.

Yrittäjä
Merkonomi

Kemppainen Vuokko
Lähihoitaja

Laine Jani
Tietotekniikan mekaanikko, YO

Luukkala Paavo
Ravintolapäällikkö

Palmu Levi
Eläkeläinen

Ahola Ari
Koneasentaja
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Halmela Urho
Bussinkuljettaja

Eläkeläinen

Kiemunki Terhi
Piirisihteeri

Kulttuurituotannon opisk.

Laine Lasse
Vanhempi konstaapeli

Marjamäki Arvi

Parkkola Marko
Software Designer

Ahtela Petri
Yrittäjä

Hamunen Mikko
Yrittäjä

Yo-merkonomi

136
Kokkonen Jorma sit.

Varatuomari

Lammi Jouni
Ruiskumestari

Matinlauri Ilkka
DI

Pasanen Ville
Automaatioasentaja

Rostila Ilmari
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Professori

Suonsivu Maarit
Eläkeläinen

Ahvenlammi Sakari
IT-insinööri

Heikkinen Päivi sit.
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Kolehmainen Kari

Päihdetyöntekijä

Larinen Risto
Ravintoterapeutti

Metsälä Markku
Yrittäjä

Peltomaa Olavi
Henkilökohtainen avustaja

Salo Jouko
Eläkeläinen
Muusikko

Suonvieri Antti
Insinööri

AMK

Hemminki Toni
Tietotekniikan insinööri

Korhonen Ari
Yrittäjä

Lehtinen Pauli
Kirvesmies

Moisio Jani
Ilmastointiasentaja

Petäjä Janne
Freelancer

Savikivi Markku
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Syrjä Juho
YT pursimies

Hokkanen Juri
Putkimies

Savilahti Tommi
Taksinkuljettaja

Prosessityöntekijä

Talonen Markku
VTM

Honkanen Jari
Lehtori

Maalarimestari

Silvennoinen Seppo
Projektipäällikkö

Torsti Timo
Projektipäällikkö
Myyntipäällikkö

Hupanen Pentti
Asentaja

Sinisalo Kalevi
Kauppateknikko

Eläkeläinen

Tunttunen Samu
Kahvilatyöntekijä

Ainoa
 varma
vaihtoehto
 nykymenolle

Kyllä
Hyvät peruspalvelut

 
Turvallinen  

elinympäristö
 

Oikeudenmukaisuus 
ja tasa-arvo 

Investoinnit  
hyvinvointiin
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150 151 152 153 154 155

162 163 164 165 166 167

174 175 176 177 178 179

186 187 188 189 190 191

198 199 200 201 202 203

Ihalainen Marja-Liisa
Yo-merkonomi

Siren Antti
Talousneuvos

Veteraaniyrittäjä

Tuppurainen Arja
Optikko

Iivonen Juha
Työmaainsinööri

RKM

Soini Tapio
Eläkeläinen

Yrittäjä

Wiherkoski Harri
Yrittäjä

Ilola Iikka
Opiskelija

Soininen Pertti
Diplomikauppias

Viitanen Raimo 
Eläkeläinen
Kirvesmies

Jalkanen Timo-Olavi
Toimittaja
Taiteilija

Koskela Laila
Kansanedustaja
sairaanhoitaja

Leppäkoski Tony
Opiskelija

Nazander Aliisa
Opiskelija

Raevaara Aarne
Toiminnanjohtaja

Sulinko Mirja-Liisa
Kotiäiti

Virtanen Pertti ”Veltto”
Kansanedustaja

Psykologi

Airikainen Kari
Yrittäjä

Järvenpää Klaus
Autonasentaja

Koskela Marjut
Yrittäjä

Opiskelija

Leppänen Juhani
Aluevastaava

Niukkonen Jelena
Päihdeongelmaohjaaja

Rappu Juha
Sähköasentaja

Motoristi

Suominen Paavo V.
Vuorineuvos

Tekniikan tohtori

Vuohensilta Timo
Yrittäjä

Antila Tomi
Yrittäjä

Järvinen Keijo
Yrittäjä

Kapteeni (evp)

Koskinen Janne
Rakennusvalvoja

Lillqvist Janne
Autonkuljettaja

Nousiainen Pekka
Lähihoitaja
Puutarhuri

Rauhala Kari-Pekka
Lähihoitaja

Ohjaaja

Suoniemi Aimo
Konduktööri

Vuorinen Jouko
Rakennusmies

Asplund Kirsi-Maarit
Asuntomyyjä

Järvinen Markku sit.
Yrittäjä

Kosonen Jarno
Yrittäjä

Lindbom Kari
Taksiautoilija

Nyby Marko
KTM

Projektipäällikkö

Rautavirta Vesa
Henkilökohtainen avustaja

Insinööri

Elovaara Tiina
Opiskelija

Kaupunginvaltuutettu

Kaita Seikku
Yrittäjä

Kotajärvi Suvi
Tarjoilija

Baarityöntekijä

Linnanen Reijo sit.
Kasvatustieteen maisteri

Johtava rehtori

Ojala Antti
Opettaja

Rakennus DI

Reponen Kim
Baarimestari

Forsberg Markku
Yrittäjä

Kaleva Lassi
Yrittäjä

Hum. kand.

Kurvinen Raimo
Maatalousteknikko

Yrittäjä

Lounasalo Kari
Metallimies

Ojanperä Arttu
Opiskelija

Rissanen Veikko sit.
Eläkeläinen

Perus 
  tamperelaiset 
-ihmisten 
puolue-

Jo riittää 
Korruptio, lahjonta ja 
hyvä veli -järjestelmä

Paisunut byrokratia

Velkaantuminen

Rantaväylän tunneli 
ja muut järjettömät 

investoinnit

www.perustamperelainen.fi

ISVAALIT
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UUDELLA VALTUUSTOLLA ON HYVÄÄ AIKAA 
TUNNELIPÄÄTÖKSEN KUMOAMISEEN
Tunnelin vaatimien asemakaavojen ja tiesuunnitelman laillisuus ovat vielä 
Hämeenlinnan hallinto-oikeuden tutkittavana. Hallinto-oikeuden hyväksyntäkään 
ei vielä ratkaise mitään, koska valitukset etenevät varmasti korkeimpaan hallinto-
oikeuteen. Kun tunnelisuunnitelma ei turvallisuuden osalta täytä EU-direktiivien 
vaatimuksia, on mahdollista, että tunneliturvallisuutta puidaan vielä Brysselissä.

TUNNELISTA LUOPUMINEN EI AIHEUTA MITÄÄN SANKTIOITA 
KAUPUNGILLE
Julkisuudessa on kaupunkilaisia peloteltu kaupungille aiheutuvista sanktioista, jos 
se luopuu tunnelista. Nämä pelotuspuheet ovat perusteettomina moraalittomia, 
valtuuston päätöksellä kaupunki voi milloin vain heittää tunnelisuunnitelman ro-
mukoppaan. Äänestäessään tunnelia vastaan kaupunkilaisilla on vain voitettavaa.

VEROÄYRI NOUSEE
Veroäyri nousee ja tunnelin vaikutuksesta se nousee paljon. Vaalien alla vallitsee 
suuri hiljaisuus. Totuus tulee esiin vasta vaalien jälkeen. Ilman suurta veroäyrin 
korotusta tunnelia ei rakenneta.

ON SYYTÄ MUISTAA, ETTÄ PUOLUEKURI MÄÄRÄÄ
Kaikilla tunnelipuolueilla on joku tunnelin vastustaja, erioikeuden saanut val-
tuustoehdokas keräämässä ääniä puolueelle, mutta enemmistön kannan määrää 
tiukka puoluekuri. Demarien takinkäännön jälkeen tunnelia voi vastustaa vain 
perussuomalaisia tai Jari Heinosta äänestämällä. Ääni kelle hyvänsä toiselle on 
ääni tunnelille.

TAPAUS KUMMOLA KERTOO PALJON
Aamulehti kertoi 18.9, että Kalervo Kummola ei lähde tavoittelemaan valtuusto-
paikkaa, hän ei halua istua kokoomuksen tunnelivankkureissa. Sääli, kun kokeneella 
miehellä ei ole mahdollisuutta tuoda järkeä Kokoomus- ryhmän työskentelyyn.

TUNNELI ON IKUINEN RAHAREIKÄ
Tunnelin osalta ei voida tarkastella vain rakennuskustannuksia ja unohtaa vuotuisia 
huolto- ja käyttökuluja, kuten valaistusta ja ilmanvaihtoa, jotka ovat vuodessa 2–3 
milj. euroa. Avovaihtoehdossa riittää kun asfaltti uusitaan ajoittain, mutta tunneli 
vaatii säännöllisiä laitteiston uusimisia sekä suuria remontteja kuten Ratinan silta. 
Pispalan valtatiellä voi tulla ahdasta, kun osa tunnelista on remontissa.

KANSI TIEN PÄÄLLE RANTA-TAMPELLASSA
Rovaniemellä ja Hämeenlinnassa ei ole tarvittu tunnelia, kansi moottoritien päälle 
on korvannut sen. Tämä vaihtoehto on tutkittu myös Tampereella. Ranta-Tampellaan 
voitaisiin rakentaa kansivaihtoehdossa koti 2700 asukkaalle ja työpaikkoja syntyisi 
1600. Aamulehti kertoi tästä mahdollisuudesta 22.6.2000. Tunnelivaihtoehdossa 
rakennuspinta-ala ei ole paljon suurempi. Pormestariehdokkaat voisivat kertoa, 
miksi kansivaihtoehto ei heille kelpaa.

NÄMÄ VAALIT OVAT 
KANSANÄÄNESTYS TUNNELISTA

-TUNNELIRAHAT OVAT POIS KAIKILTA, LAPSISTA VANHUKSIIN-

185 MILJOONAA EUROA ON VASTA KÄSIRAHA
Asunto Oy Näsinpuisto on hallinto-oikeudella jättämässään valituksessa laskenut 
tunnelin kustannusten nousevan 378 milj. euroon. Kaupunginhallituksen vastineessa 
5.3.2012 laskelmaa ei kiistetty. Suunnittelijoiden tiedossa on, että tunnelialueen 
kallioperä on reikäinen kuin poikkihuilu ja tunnelia ympäröivä pohjavesi yhteydes-
sä Näsijärveen. Tästä tietoisena yksikään asiantuntija ei ole suostunut antamaan 
lausuntoa kallioperän rakennuttavuudesta. Tunneli voidaan rakentaa, mutta millä 
menetelmällä ja monellako sadalla miljoonalla sekä monessako vuodessa, on miljoo-
nia maksaneista konsultti-korvauksista huolimatta avoinna. Lopulta voi osoittautua, 
että 0,4 miljardia euroa ei riitä tunnelin lopullisiin kustannuksiin. Valtuuston on 
antanut allianssille avoimen piikin, jonka uuden valtuuston pitää peruuttaa.

MILJOONIA KONSULTTIYRITYKSILLE 13 VUODEN AJAN
Kaupunki on jo vuodesta 2000 syytänyt miljoonia tunnelikonsulteille. Vuoden 
2013 talousarvioon halutaan jälleen uutta rahaa 6,5 milj. euroa. Ei ole ihme, että 
kaupungin rahatalous on kuralla. Pelkillä ensi vuoden konsulttirahoilla voitaisiin 
palkata 150 vanhusten hoitajaa vuodeksi. Ely-keskuksen johtaja Juha Sammallahti 
kertoi 10.9.2011 Aamulehdessä, että tunneli on yksi parhaiten tutkittuja tiehank-
keita Suomessa. Nyt hänen olisi aika kertoa mihin 6,5 milj. euroa tarvitaan.

SDP ON HYPÄNNYT KOKOOMUKSEN KELKAAN 
TUNNELIHANKEESSA
Demarien nokkamiehen Pekka Salmin lähes puolen sivun kirjoitus Aamulehdessä 
14.9 ei jätä mitään epäselväksi, puolue on siirtynyt tukemaan tunnelihanketta, mitä 
yhteistyö kokoomuksen kanssa vaalien jälkeen edellyttää. Apulaispormestaripalli 
on niin makea, että tunneli saa Pekka Salmin puolesta toteutua.

VALTATIET KUULUU VALTION RAKENTAA JA HOITAA
Hylätystä keskustan liikenneosayleiskaavan luonnoksesta 25.6.2002 käy ilmi, että 
tunnelilla ei saavuteta mitään liikenteellistä etua pintavaihtoehtoon verrattuna. Jos 
Tampere päättäisi luopua tunnelista, sen ei tarvitsi kuluttaa euroakaan Rantaväylän 
liikennevälityskyvyn parantamiseen, tehtävä kuuluu lain mukaan valtiolle. On väi-
tetty, että valtio ei suostu siirtämään tunneliin varattuja euroja pintavaihtoehtoon, 
vaikka se säästäisi miljoonia. Onko valtio tai Liikennevirasto kuin pieni lapsi, kun 
siltä otetaan tunnelileikkikalu pois, se ei suostu leikkimään millään muulla tavalla? 
Ovatko päähallituspuolueen tamperelaiset kansanedustajat Kimmo Sasi ja Harri 
Jaskari tällaisia lapsosia yhdessä kaupungin muiden arkadianmäkeläisten kanssa? 
Ainakin perussuomalaisten tukeen tamperelaiset voivat luottaa eduskunnassa, 
jokainen turha rahareikä pitää tukkia, kaupungin ja valtion raha ei kasva puussa.

ALLINSSIN ISÄLLÄ MILJOONA-EPÄSELVYYDET  KEHÄRADALLA
Tampereen tunneliprojektin ylintä virkamiestä Liikenneviraston yksikön  pääl-
likköä Pekka Petäjäniemeä epäillään Vantaalla virka-aseman väärinkäytöksestä. 
Vantaan kaupunki on mukana 31,5%:n maksuosuudella kehäradan rakentamises-
sa. Kaupungille paljastui sattumalta, että Liikenneviraston yksikön päällikkö Pekka 
Petäjäniemi on ollut hyväksymässä viime huhtikuussa ilmeisen perusteettoman 
1,85 milj. euron lisäsuorituksen Lemminkäinen infralle. Rakennuslehti on syys-
kuussa kertonut asiasta useaan kertaan.
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Aivan liian monet kokevat, et-
tei heidän mielipiteillään ole 

mitään merkitystä tai arvoa suoma-
laisessa edustuksellisessa demokra-
tiassa. Äänestämällä ei voi vaikut-
taa, asiathan on jo päätetty, kuulee 
sanottavan. Ja näin valitettavasti 
onkin ollut. Vaaleissa läpimeno on 
useassa tapauksessa varmistettu 
rahoittajien ja mainostoimistojen 
suosiollisella avustuksella. Ym-
märrettävää, että viime kuntavaa-
leissa lähes puolet äänioikeutetuista 
jätti äänestämättä.

Luottamushenkilöt valtuustossa 
ja lautakunnissa ovat julkisuudes-
sa valittaneet asioita tosiasiallisesti 
ratkaistavan ennen niiden esittelyä 
heille. Hämärät toimintamallit ovat 
pureutuneet Tampereen kaupungin 
hallintoon ja politiikan rakenteisiin 
ytimiä myöten.

Vaihtoehto nykymenolle
Täysin edesvastuutonta politi-

kointia on mm. kaavoituksessa ta-
pahtuva ihmisten omaisuusarvojen 
sosialisointi, asuinympäristöjen tu-
hoaminen pienen etupiirin voiton 
tavoittelemiseksi ja satojen miljoo-
nien hyödyttömät, velalla toteutet-
tavat yli-investoinnit tilanteessa, 
jossa edes lakisääteisiä palveluita 
ei kyetä toteuttamaan. Tampereen 
kaupungin nykymeno ei ole vas-
tuullista asioiden hoitoa.

perussuomalaisten tavoite 
on korruptiosta vapaa 
Tampere

Nykymenolle on kuitenkin ole-
massa vaihtoehto. Perussuomalai-
set haluavat perustavanlaatuisen 
edustuksellisen kuntademokratian 
muutoksen. Kuntalaisilla ja heidän 
valitsemillaan luottamushenkilöil-
lä on oltava aidosti mahdollisuus 
vaikuttaa kaupungin kehitykseen.

Nykyisessä käytännössä valmis-
telu on ylipaisuneen virkamieskun-
nan yksinoikeus. Päätökset lipuvat 
samalla kuntalaisten ulottuvilta 
kasvottomalle byrokratialle, pois 
demokraattisesti valituilta luotta-
mushenkilöiltä. Perussuomalaisten 
esittämässä valmistelutoimielimes-
sä kuntalaiset ja heidän valitseman-
sa luottamushenkilöt vaikuttavat 
suoraan valmisteluun, suunnitte-
luun ja toteutukseen. 

Perussuomalaiset haluavat siir-
tää museoon julkisuudelta piilossa 

tapahtuvan ”On jo sovittu” -päätök-
sentekotavan. Tästä ”hyvänä” esi-
merkkinä on Rantaväylän tunneliin 
liittyvä menettely. 

Tampereen ylipaisuneen virka-
koneiston hallinto-oikeudessa lain-
vastaiseksi todettuun tiedon salaa-
miskäytäntöön pitää saada muutos. 
Asioiden salaileminen ja korruptio 
eivät edusta meidän perustampere-
laisten arvoja.

Tampereella on nyt 
valintatilanne

Perussuomalaisia äänestämällä si-
nun äänelläsi on vaikutusta. Näis-
sä vaaleissa meillä on mahdollisuus 
tehdä historiaa.

Perussuomalaiset eivät tule 
eliitin joukosta, arvomme ovat ta-
vallisten ihmisten arvoja. Arkisen 
elämän tarpeet, terveydenhoidon, 
koulutuksen ja senioreista huoleh-
timisen kaltaiset peruspalvelut ovat 
meille tärkeämpiä kuin hallinnon 
paisuttaminen ja yli-investoinnit. 
Kaupungin päätöksenteon pohjana 
tulee olla avoin asioiden valmistelu 
ja toimiva tiedottaminen sekä laa-
jat mielipidekyselyt. Kannatamme 
kunnallisia kansanäänestyksiä.

Nykymenolle on olemassa vas-
tuullinen vaihtoehto. Sen toteutu-
minen edellyttää sinulta rohkeutta 
äänestää omien etujesi puolesta.

Aarne Raevaara 
Toiminnanjohtaja

Yleinen mielipide on, että van-
huksemme ovat ansainneet 

parhaan mahdollisen hoidon, ja 
siitä ollaan valmiit myös maksa-
maan. Valitettavasti teot ja valtaa 
pitävien puolueiden ryhmäkurin 
avulla aikaansaadut päätökset ovat 
aivan toinen lukunsa. Ne eivät hei-
jasta kansan tahtoa. Suurin syy on-
gelmiin on, että kunnat ja kaupun-
git ovat alimitoittaneet budjettinsa 
vuodesta toiseen. Vanhukset ovat 
olleet helppo kohde säästää, sillä 
he eivät enää jaksa eivätkä kykene 
puolustamaan itseään. Hoitomitoi-
tussuosituksia on ollut olemassa ja 
aiemmin, mutta kunnat ja kaupun-
git eivät ole niitä noudattaneet. Val-
vonta on ollut satunnaista ja riittä-
mätöntä. Kun ei ole ollut sanktioita, 

on ollut helppo jättää noudattamatta 
annettuja suosituksia.

Nykyhallitus lupasi lain, jolla 
velvoitetaan kunnat huolehtimaan 
asiallisesta ja sitovasta hoitomitoi-
tuksesta. Vanhushoitolain henkilö-
mitoitukseksi on nyt kirjattu suo-
situksena ainoastaan 0,5. On ky-
seenalaista olisiko edes 0,7 sitova 
mitoitus riittänyt. On muistettava, 
että hoitohenkilökunta työskentelee 
kolmessa vuorossa ja on myös viik-
kovapailla. Sairaus- ja vuosilomiin 
tulee saada pätevä sijainen, eikä 
työtaakkaa tule siirtää vuorossa ole-
valle henkilökunnalle. Tässä kunnat 
säästävät ja näin ollen työvuorois-
sa ollaan jatkuvasti alimitoitetulla 
henkilömitoituksella.

Meillä Tampereella on henkilö-
kuntamitoitukseen laskettu myös 
ammattiryhmiä, jotka eivät tee to-
dellista hoivatyötä. Näin on saatu 
mitoitus ainoastaan välttävälle ta-
solle. Jokainen ymmärtää, millaisen 
työtaakan alla todellista hoivatyötä 
tekevä henkilökunta työskentelee.

Lakiin olisi tullut kirjata sel-
keät henkilökuntamitoitukset eri 
osa-alueille: vanhainkoti, tehos-
tetun palvelun yksiköt, vanhusten 
kotipalvelu, yksityiset hoitokodit. 
Kotona hoidetaan jo nyt liian huo-
nokuntoisia vanhuksia ja kriteerit 
ovat erittäin korkeat laitoshoitoon 

pääsylle. Pelko siitä, että sinne li-
vahtaisi liian hyväkuntoinen van-
hus, on täysin turha. Saamieni tie-
tojen mukaan kotiinsa kuolleiden 
vanhusten määrä on selvästi lisään-
tynyt. Ovatko vanhuksemme van-
kina omassa kodissaan heitteille 
jätettyinä, vailla asianmukaista ja 
turvallista hoitoa?

Itse en olisi niinkään huolissani 
ammattitaitoisen hoitohenkilökun-
nan pätevyydestä. Huolissani olen 
kylläkin esimiestason ammattipä-
tevyydestä. Mitä kauemmaksi pää-
töksenteko on siirtynyt varsinaista 
hoitotyötä tekevästä työyksiköstä, 
sitä vähemmän hoitotyöstä päättä-
villä on ymmärrystä työn edellytyk-
sistä ja vaatimuksista.

Tiedossa oleviin ongelmiin ja 
työssä jaksamiseen on vaikea puut-
tua, kun mitoitus tulee jatkossakin 
olemaan vain suosituksia ja sank-
tioina on vain kehotuksia. Mitään 
hallituksen lupaamaa parannusta ei 
ole tapahtunut, vanhustenhoidon 
moraaliton meno jatkuu. Perus-
suomalaiset ovat johdonmukaisesti 
ajaneet vanhusten asiaa myös te-
oissa, ei vain vaalipuheissa. Tähän 
kansalaiset voivat luottaa myös 
jatkossa.

Laila Koskela
Kansanedustaja, sairaanhoitaja

Vanhustenhoito kuntoon

Suomen  ”olympiamenestys” 
ikään kuin tiivisti sen missä 

Suomi ja suomalaisuus viime 
hallitusten ja sen taustalla ole-
van rikkaiden omistaman me-
dian yksipuolisen  uutisoinnin 
jäljiltä taapertaa. Olin 90-luvulla 
Suomen maa- ja olympiajouk-
kueiden henkisenä valmentaja-
na monia vuosia. Ja menestys-
tä tuli niin mäkihypyssä (Mika 
Kojonkoski apuvalmentaja kun 
Lepistön Hannun kera hoidim-
me hommaa), kuin  kumparelas-
kussa ja jousiammunnassakin. Ja 
monessa muussa kuten maratoo-
nari Harri Hännisen ja keilaaja 
Kimmo Lehtosen henkilökoh-
taisena valmentajana. Toimin 
olym.voittaja Tapio Korjuksen 
kanssa Kuortaneella vuosia ja 
Tampereella autoin tuolloin Il-
vestä Jukka Jalosen ollessa val-
mentajana - Jukka sai potkut - 
minä en:D Voitimme ainoana 
maailmassa silloisen NHL-la-
kon aikana jopa ”Gretzsky All 
Stars” -joukkueen. 

Ja totta on - kuten jokainen 
tietää - että Tampere tarvitsisi 
nyt jos koskaan niin urheilussa 
kuin muutenkin yhteiselämäs-
sämme ”eheyttävää ja ihmis-
lähtöistä tervehenkisyyttä” - 
sanoisinko peräti ”morohenki-
syyttä”. Suomalaisuuden henki 
on alasajettu - oppositiota  - lä-
hinnä perussuomalaisia on lyö-
ty kuin ”vierasta sikaa” uusien 
kansanedustajien tahattomia ja 
suorastaan mitättömiä töppäyk-
siä paisuttelemalla ja ”rasismi”-
leimoja lyöden.  EU -saneluun 
alistunutta Hallitusta kohdellaan 
median omistaman ison rahan 
taholta silkkihansikkailla - to-
tuus ei millään pääse esiin esim. 
siitä että SDP on pettänyt lähes 
jokaisen vaalilupauksensa. Jopa 
kansalaisten arvostama YLE on 
kokonaan vanhan vallan toimit-
tajien hallussa - ja ajankohtais- 
ja uutistoimituksessa alkaa jo 
40% olla suomenruotsalaisten 
hallussa eli RKP:n. Parhaim-
millaan YLE-Uutisten vääriste-
ly näkyi ”Turun Sanomien tekai-
semassa ’hihamerkki-kohussa’. 
Myös A. Stubbin jatkuva Timo 
Soinin ja PS:n mollaaminen 
äärioikeistolaiseksi on YLEssä 

suosittua - vaikka PS istuu edus-
kunnassa keskellä ja OM. Jukka 
Gustafsoninkinen levittämien 
yliopistotutkimusten mukaan 
PS on ’keskellä” - ihmislähei-
senä hivenen jopa nyky SDP:tä 
vasemmalla. PS on siis pikku- ja 
mikroyrittäjien, pikkusuurten ja 
työtätekevien puolue. PS on to-
sissaan sorrettujen ja syrjäytet-
tyjen asialla, opiskelijoiden, niin 
heikompiosaisten kuin keskitu-
loistenkin, joihin nykyverorasi-
tus enemmän ja enemmän iso-
rikkaiden sijasta on kohdistettu. 

On hyvä muistaa että viime 
hallituksia ovat käskyttäneet sa-
mat rikkaiden tahot jotka omis-
tavat suomalaisten median - leh-
det ja TV-kanavat. Ja että sekä 
Hesarin päätoimittaja ja YLEn 
ajankohtaistoimituksen päällik-
kö A. Jääskeläinen ovat taustal-
taan ’kiihko-Kepulaisia. MOT.  
Tampere on hallituksineen kuin 
Suomi pienoiskoossa - Kepulla 
vahvistettuna. Katastrofaalinen 
”tunneliratkaisu” voidaan vielä 
perua - ”yes we can”. Tampe-
reella tunnelipäätöksen perumi-
sen jälkeen riittää varaa ja raha 
- jopa palvelujen parantamiseen. 
Ikäihmisten huonontuvat palve-
lut liittyvät valtakunnallisesti 
valeelliseen hämäysnäytelmään 
”vanhuuspalvelulaista”, jossa 
SDP ja vihreät antoivat perik-
si Kokoomuksen 0,5% - joka 
ei siis Pirkanmaalla tarkoita-
kaan parannusta - vaan nyky-
olotilaan vielä nykyisestäänkin 
heikennystä! Media meitä täs-
säkin asiassa on hööpöttänyt - 
nykyhallituksen palvelujen hei-
kennyksetkin muka ”parannuk-
siksi” kääntäen. ”Treenikämp-
pien vieminen” tamperelaisilta 
nuorilta on hyvä ja huono esi-
merkki nykyisten hallituspuo-
lueiden linjasta - kun puhutaan 
luovuuden ja uusien visioiden 
puolesta mutta viedään paikat 
itsensä toteuttamiselta jotta 
”iso raha” saa taas rakentami-
sellaan lisää rahastaa - kuten 
tunnelimaakaupoillaankin. Itse 
Manserokin veteraanina koen 
asian niin päin että jo perinteet-
kin velvoittavat myös päättäjiltä 
tukea sille että Manserokin jat-
kumo säilyy elävänä. Suomen 
kannalta kohtuuton rikkidirek-
tiivi tamperelaisvihreä pääark-
kitehtinaan - ilman Suomelle 
sijaintinsa puolesta oikeutetusti 
kuuluvaa siirtymäaikaa - tulee 
nostamaan hintoja kuten ruuan-
kin hintaan entisestään - kuten 
ALV:n korotuksetkin joita SDP 
lupasi olla tekemättä. Nähdään 
tämän läpi - pannaan vastaan - 
mennään ja äänestetään!

Pertti ”V” Virtanen
Kansanedustaja, Psykologi

pannaan vastaan - 
mennään ja äänestetään!



Kunnallisvaalit 2012Tamperelainen
perUS

8 www.perustamperelainen.fi

1. Koska Tampereen kaupunki harkitsi ensimmäistä 
kertaa raitiotieliikenteen aloittamista? 
a. 1907. b. 1927. c. 1947.

2. Vuonna 1960 Tampereella oli vielä rautatiehen 
perustavaa lähiliikennettä. Moneltako pysähdyspaikalta 
oli mahdollisuus nousta ja poistua junasta ainakin kerran 
päivässä kaupungin alueella?  
a. 5. b. 9 c.14.

3. Montako höyrylaivaa oli henkilöliikenteessä 
Tampereella 1945.  
a. 6. b. 9. c. 12

4. Mikä oli Tampereen kaupungin veroäyri vuonna 1960? 
a. 12,5. b. 14.0. c. 15,5.

Vastaukset ”Arvaa ellet tiedä” kysymyksiin. 1) a,  2) c,  3) c, 4) a, 5) b,
6) b (3 8 milj. matkustajaa) 7) b, 8) c, 9) a, 10) c, 11) c 12) c (1967)

5. Minkä vuoden Olympialaisten talvikisoja kaupunki haki 
Pekka Paavolan johdolla?
a. 1964. b. 1968. c. 1972.

6.  Milloin TKL:llä (Tampereen kaupungin 
liikennelaitoksella) on ollut eniten matkustajia
a. 1970. b. 1980 c. 1990

7. Finlaysonin  Pässi oli sähköveturi, joka veti raiteilla 
Santalahdesta halkovaunuja Finlaysonin tehdasalueelle. 
Koska tämä keskustan raideliikenne päätyi?  
a. 1952. b. 1957. c. 1962.

8. Montako “maahanmuuttajaa” tuli jatkosodan jälkeen 
Tampereelle Karjalasta?
a. noin 3000. b. noin 5000. c. noin 7000 henkeä.

9. Koska Tampereella meni rikki 100 000 asukkaan raja? 
a. 1950. b. 1956. c. 1962.

10. Ilves voitti TPS:n vakuuttavasti jääkiekon 
mestaruussarjassa vuonna 1948 pelatussa ottelussa.  
Oliko tulos?  
a. 21 - 1. b. 26 - 2. c. 31 - 0.

11. Kuinka suuri osa Tampereen metalliteollisuuden 
tuotannosta meni sotakorvauksina Neuvostoliittoon 
vuosina 1944–1952?  
a. 55-60%. b. 65-70%. c. 75 - 80%.

12. Mikä on ollut Näsijärven myöhäisin jäiden lähtöpäivä? 
a. 30.5. b. 10.6. c. 17.6.

Oikeat vastaukset löytyvät sivun alareunasta.

ARVAA ELLET TIEDÄ

VOITA ARVOKAS ASIAKIRJAPALKINTO

Onko kuvassa näkyvä maksukuitti peräsin Tammelantorin 
mustamakkarakauppiaalta vai Tampereen kaupungilta? 

Käy täyttämässä arvauslipuke Keskustorin vaalimökillä 28.10. mennessä.

Vastanneiden kesken arvotaan suurselvitys, kuinka Hämeenkatua ajetaan jal-
kakäytävän keskellä, vasemmalla ja oikealla laidalla sekä mihin suuntaan, sekä 
miten polkupyöräilijä kohtaa kadunkulmassa lastenrattaat.

Suurselvityksen tekemiseen ovat osallistunut asiainhallintapäällikkö, - assistentti, 
projektikoordinaattori ja -sihteeri sekä projektinhallintapäällikön alaisena kolme 
erikoissuunnittelijaa ja controller, kaikki samasta puolueesta.

Tulevaisuudessa mahdollisuus voittaa selvitystyön jatko-osa: Kuinka polkupyö-
räilijä käyttäytyy, jos se kohtaa Teiskossa liito-oravan, mikä on oikea rengaspaine, 
jos tavaratelineellä on kaksi Olvin mäyräkoiraa sekä pyöräilläänkö avaruudessa. 
Pyöräilyn avaruusosiota koskevaan tutkimukseen on tiettävästi tulossa mukaan 
Green Peace ja Gröna Lund. NASAn mukaantulo on torjuttu, mutta itänaapurin 
kanssa on neuvottelut meneillään. Ystävyyskaupunki Guangzhuon kanssa on 
tutkimusaihe ollut esillä pormestarin vierailun aikana. 

Kuvassa näkyvän maksutositeen visuaalinen ilme on saanut kiitosta Tampereen 
Taitelijaseuralta. KHT-tilintarkastajat ovat puolestaan arvostaneet selkeää kirjan-
pidollista otetta. Kuitin julkaisuoikeudet on tiettävästi ostanut WSOY seuraavaan 
kauppaopiston oppikirjaan. 

PORMESTARIN MENETTELY TUNNELIASISSA ON 
OIKEUSKANSLERIN TUTKITTAVANA

Tampereen kaupunginvaltuusto päätti 14.5.2012 allianssisopi-
muksesta Rantaväylän tunnelin toteuttamiseksi. Tästä päätöksestä 
jätettiin kolme valitusta hallinto-oikeuteen. Kun pormestari alle-
kirjoitti kesken oikeuskäsittelyn 27.6. allianssisopimuksen, tam-
perelainen yksityishenkilö jätti oikeuskanslerille tutkintapyyn-
nön. Kantelija halusi selvitettävän, onko pormestari menetellyt 
lainmukaisesti, ja sitooko pormestarin allekirjoittama sopimus 
Tampereen kaupunkia ennen hallinto-oikeuskäsittelyä.

Kantelija kertoo lähettäneensä jäljennöksen kantelusta kaupun-
ginhallitukselle, mutta se ei ole aiheuttanut mitään toimenpiteitä. 
Oikeuskansleri ei toistaiseksi ole ottanut kantaa asiaan. Ainoa mitä 
on tapahtunut, Lemminkäinen-yhtymä on tehnyt elo-syyskuussa 
kalliita tunnelin keskustaliittymän vaatimia kallioperätutkimuksia 
Näsinkalliolla ja ympäristössä kaupungin laskuun. Tiesuunnitel-
man ja tunnelin asemakaavojen laillisuuden tutkintaan kuluu vielä 
vähintään vuosi. Tämä ei ole estänyt kaupunkia budjetoimasta 
tunnelille ensi vuodeksi 6,5 milj. euroa. Kaikesta muusta voidaan 
säästää, mutta ei tunnelista.


