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Y
ksinkertaiset hintavertai-
lut ovat koukuttavia, herät-
tävät päivittelyä ja tuohtu-

musta.
Irrallisilla luvuilla voi osoittaa,

että yksi on halpa ja muut riistä-
jiä. Näin voi tulkita Cityterveyden
ja isojen yksityisten lääkäriasemi-
en laboratoriopalvelujen hintaver-
tailua.

Cityterveyden perustaja Mart-
ti Kiuru sanoo, että asiakkaalle vi-
tosen maksavasta verikokeesta jää
sopiva kate. Herää ajatus, että ison
kilpailijan perimässä viisikymppi-
sessä on reilusti ilmaa.

Cityterveys ja vanhat yritykset
toimivat erilaisella kustannusra-
kenteella ja toimintaperiaatteella.

Cityterveys haastaa perinteiset
toimijat. Palvelut on riisuttu mini-

miin, samoin henkilökunnan mää-
rä. Magneettikuvauslaite on suo-
raan tehtaalta, mainostaa Kiuru,
mutta jättää kertomatta, että se
on käytössä ollut, tehtaalla päivi-
tetty laite.

Tilannetta voi verrata varaosa-
kauppaan. Cityterveydessä on tar-
jolla vain muutama tuote, kun pe-
rinteisillä lääkäriasemilla on koko
valikoima saman katon alla.

Riisutussa mallissa asiakas juok-
see tutkimuksessa yhtäällä ja lää-
kärissä toisaalla. Perinteinen lää-
käriasema myy koko hoitoketjun.

Ja aina on julkinen sektori. Ei
kannata liikaa purnata hintoja, jos
oma valinta ohjaa ylihintaiseksi
mielletylle yksityiselle puolelle.

Vetoaako

riisuttu malli

asiakkaisiin?

Irrallisilla luvuilla
voi osoittaa, että
yksi on halpa ja
muut riistäjiä.

Cityterveys on
terveysalan halpahalli.
Palvelut on riisuttu
minimiin.

CITYTERVEYS OY:N perustaja

Martti Kiuru oli torstaina yhtiön

Tampereen toimipisteessä varmis-

tamassa, että laboratoriopalvelu-

jen käyttöönotto sujuu odotusten

mukaisesti.

Heidi Pesonen
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• Huhu kertoo, että Tampe-
reen Simppoonkadulla asuva
Jaakko Ryhänen olisi muutta-
nut tunnelityömaan takia muu-
alle. Se pitää osittain paikkan-
sa, sillä puolet ajasta Ryhänen
viettää Tikkurilassa sijaitsevas-
sa talossaan. Muuten ei laulun
opettamisesta Sibelius-Akate-
miassa tulisi mitään.

– Kaikki röörit ovat koko ajan
tukossa, ja ääni on käheä. On-
neksi en ole enää aktiivilaula-
ja, jonka pitäisi esiintyä joka il-
ta. Silloin menisi leipä tai olisi
pakko muuttaa kokonaan pois,
aktiiviuransa oopperalaulajana

päättänyt Ryhänen sanoo.
Eniten häntä säälittävät lap-

siperheet, joilla ei ole paikkaa,
jonne paeta pölyä. Naapurit
kertovat pölyn pahentavan esi-
merkiksi astmaa.

– Itse voin paeta pääkaupun-
kiseudun puhtaaseen ilmaan,
mutta lapset täällä joutuvat elä-
mään pölyn keskellä, köhimään
ja rykimään jatkuvasti.

RANTATUNNELIN tiedottaja
Merja Tyynismaa kertoo, että
puhdistusauto on pari viikkoa
ollut koko työajan Simppoon-
kadulla. Aiemmin katu puhdis-
tettiin aamulla ja iltapäivällä.

– Tilannetta on yritetty pa-
rantaa. Katu voidaan puhdistaa
vaikka kymmenesti päivässä.

Helpotusta voi Tyynismaan
mukaan tuoda paitsi talvi, myös
uusi tielinjaus, jolla työmaalii-
kenne on paremmin erillään
muusta liikenteestä. Louhin-
ta ja louheen kuljetus loppuvat
ensi vuonna.

Tunnelityömaan
pöly ajaa Ryhäsen
Tikkurilaan
Työmaan pöly vie
lauluäänen, kertoo
Sibelius-Akatemiassa
opettava Jaakko
Ryhänen.

JAAKKO RYHÄNEN ja muut Simppoonkadun asukkaat kärsivät

tunnelityömaan aiheuttamasta pölystä. –Melu on siihen verrattuna

pieni ongelma, Ryhänen sanoo.

JANNE RUOTSALAINEN ANNINA MANNILA

Tampereen Keskustori muut-
tuu tänään ”Rievätoriksi”.
Leipäviikon kunniaksi Pir-
kanmaan leipurit -yhdistys
tuo torille tarjolle perintei-
siä tuotteita ja tukun uutuuk-

sia. Mukana tapahtumassa on
kymmenen leipomoa. Keskus-
torin leipätori on tänään auki
kello 12–15. Ensimmäinen lei-
vän teemaviikko järjestettiin
jo 50 vuotta sitten.

Keskustorilla tuoksuu leipä
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