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Kaksi kolmesta tampere-
laisesta on sitä mieltä, että
rantaväylän liikenteelle
pitää tehdä jotakin. Pitkää
tunnelia kannattaa joka
kolmas ja jotakin muuta
liikenneratkaisua suunnil-
leen yhtä moni aikuisikäi-
nen tamperelainen.

Vajaa kolmannes on sitä meil-
tä, ettei rantaväylän liikenteelle
tarvitse tehdä mitään.

Aamulehden Taloustutkimus
Oy:ltä tilaamassa mielipide-
mittauksessa mikään kolmesta
vaihtoehdosta ei nouse selvästi
muita suositummaksi. Vaihto-
ehtoina olivat pitkä tunneli, jo-
kin muu liikenneratkaisu tai se,
ettei väylän liikenteelle tehdä
mitään. Muina liikenneratkai-
suina kaupunki on selvittänyt
lyhyttä tunnelia, pintavaihtoeh-
toa ja bulevardia. Niitä ei kyse-
lyssä erikseen mainittu.

Sukupuoli jakaa
Tamperelaisille miehille pitkä
tunneli on selvästi suosituin kol-

mesta vaihtoehdosta. Peräti 41
prosenttia miehistä kannattaa
pitkän tunnelin rakentamista 
Santalahden ja Naistenlahden
välille.

Naisista samaa mieltä on 21
prosenttia.

Tampereen keskustassa asu-
vat kannattavat pitkää tunnelia
selvästi keskimääräistä enem-
män. Keskustassa asuvista sitä
kannattaa 42 prosenttia.

Pitkän tunnelin kannatus on

selvästi muita suurempaa myös
nuorissa 25–34-vuotiaissa ai-
kuisissa. Heistä 40 prosenttia
kannattaa sitä.

Sen sijaan eläkeikäisistä

enemmistö eli 55 prosenttia
kannattaa jotakin muuta vaih-
toehtoa rantaväylän liikenne-
ratkaisuksi.

Alle 25-vuotiaista 43 prosent-

tia taas pitäisi kyselyn mukaan
rantaväylän liikenneratkaisut
nykyisellään.

Johtajista joka toinen kannat-
taa pitkää tunnelia. Keskimää-

räistä selvästi suurempaa pitkän
tunnelin kannatus on myös yrit-
täjien, opiskelijoiden ja toimi-
henkilöiden keskuudessa.

Työttömien keskuudessa eni-

ten kannatusta saa jokin muu
liikenneratkaisu kuin pitkä tun-
neli, vaikka kaupungin selvitys-
ten mukaan nopeimmin työlli-
syyttä parantaisi pitkä tunneli.

Myös koulutus vaikuttaa mie-
lipiteisiin. Yliopistossa tutkin-
non suorittaneista 44 prosenttia
kannattaa pitkää tunnelia, kun
taas ammattikorkeakoulutut-
kinnon suorittaneiden keskuu-
dessa jokin muu liikenneratkai-
su on suosituin.

Vihreät kapinoivat
Puolueittain pitkän tunnelin
suosio on suurinta kokoomuk-
sen kannattajissa. Heistä puolet
kannattaa pitkää tunnelia.

Perussuomalaistenkin kan-
nattajista 28 prosenttia kannat-
taa pitkää tunnelia, vaikka puo-
lueen tamperelaiset valtuutetut
ovat hanketta vastaan.

Demareiden kannattajista
noin joka viides, 22 prosenttia,
on tunnelin kannalla vastoin 
valtuustoryhmän enemmistöä.

Vasemmistoliiton kannatta-
jistakin joka kymmenes haluaa
pitkän tunnelin, vaikka puolu-
een valtuutetut ovat toista miel-
tä.

Vihreiden kannattajista vain
joka neljäs haluaa pitkän tun-
nelin, vaikka puolueen valtuus-
toryhmä kuluu sen vankimpiin
kannattajiin.

Lisää sisältöä

O Tutustu tunnelikyselyn koko
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Tampereen kaupunginvaltuuston on tarkoitus päättää 
syyskuussa siitä, rakennetaanko rantaväylälle pitkä tunneli. 
Mitä seuraavista vaihtoehdoista kannatatte? 

Pitkää tunnelia

Jotain muuta rantaväylän liikenneratkaisua
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Näin Aamulehden tunnelikyselyyn vastattiin

6

41

25

28

9

42

27

22

6
27

35

32

9
21

39

31

14

43

26

17 50

23

22 28

53

19 22

40

36

18 24

33
25

9 11

3644
47

28

25

16 10

39
35

5

2

Logica/MML

P
aasikiv e ntie

P
aasikiv e ntie

Tie Väylä keskustaan

Rantaväylän pitkä tunneli

Eritasoliittymä

Vastaukset sukupuolen mukaan Vastaukset asuinpaikan mukaan

keskusta

vihreät

kokoomus

vasemmisto-

liitto

perus-

suomalaiset

rkp

sdp

kristillis-

demokraatit

Naiset Miehet
Asuu 

Tampereen

keskustassa

Asuu

muualla

Tampereella

TATU AIRO

Aamulehti

Tampereen pormestari Anna-
Kaisa Ikonen (kok) seisoo yhä
pitkän tunnelin takana, vaikka
Aamulehden kyselyn mukaan 
vain kolmasosa tamperelaisista
kannattaa sitä.

Ikonen huomauttaa, että yh-
teensä kaksi kolmesta on kui-
tenkin sitä mieltä, että ranta-
väylälle pitää tehdä joko pitkä
tunneli tai muu liikenneratkai-
su. Hän tulkitsee, että vaikka
enemmistö ei kannata pitkää 
tunnelia, se olisi yksittäisistä 
vaihtoehdoista suosituin.

–�Onko meillä jollekin muulle
vaihtoehdolle saatavissa isompi
kannattajajoukko, Ikonen kysyy.

Muita vaihtoehtoja ovat esi-
merkiksi bulevardi, lyhyt tun-
neli tai pintaratkaisu.

Tunnelia vastustava apulais-
pormestari Pekka Salmi (sd) 
tulkitsee tuloksia eri kantilta.

–�Lasken, että muita liiken-
neratkaisuja ja ei tarvitse tehdä
mitään -vaihtoehtoa kannatta-
vat vastustavat pitkää tunnelia.

Salmen tulkinta on siten se,
että 61 prosenttia eli noin kaksi
kolmasosaa tamperelaisista vas-
tustaa pitkää tunnelia.

Ikosen mielestä kysely osoit-
taa, että ihmisillä on halukkuut-
ta ratkaista liikenteen ongelmia.
Tässä tilanteessa hän ei näe 
muita vaihtoehtoja kuin pitkän
tunnelin rakentamisen

–�Pitkä tunneli on se vaihto-
ehto, jossa valtuusto, liikenne-
virasto ja eduskunta ovat teh-
neet päätöksiä. Hanke on hyvin
pitkällä, ja sen rahoitus on kun-
nossa. Hankkeella olisi 11�000
henkilötyövuoden työllisyysvai-
kutukset.

Kansanäänestys?
Tunneli on Tampereen kunnal-
lispolitiikan kuumin kysymys 
vuosikausiin. Herää kysymys, 
olisiko siitä pitänyt järjestää 
kansanäänestys.

–�Ainakin on hyvä, että teh-
dään kyselyjä ja haetaan ihmis-
ten näkökulmaa, Ikonen sanoo.

–�Olimme silloin kansanää-
nestyksen kannalla, kun kansa-
laisadressi kerättiin ja asia tuli
valtuustoon. Hävisimme kuiten-
kin äänestyksen. Nyt se on myö-
häistä, Salmi toteaa.

Sdp:n valtuustoryhmää johta-
va Salmi sanoo uskovansa, että
pitkä tunneli kaatuu syyskuussa

valtuustossa. Virkamiesten va-
roitteluihin vahingonkorvaus-
vaateista hän esittää vastakysy-
myksen.

–�Mitä korvauksia pitäisi
maksaa ja kenelle? Toteutus-
vaiheen suunnittelukustannuk-
set on  jo maksettu  Lemminkäi-
selle, eikä valtiolle ole syntynyt

mitään kustannuksia. Jos Lem-
minkäisellä on varautumia ka-
luston ja työvoiman suhteen, voi
kysyä, miksi otitte riskin, kun jo
marraskuussa sovittiin, että lo-
pullinen kanta päätetään vasta
syyskuussa.

Salmi myöntää, että jos tun-
neli perutaan, valtio ei maksa

kolmasosaa 6,5 miljoonan euron
suunnittelukustannuksista.

Katso video

O Katso osoitteessa aamulehti.

fi/videot, miten Anna-Kaisa Iko-

nen ja Pekka Salmi reagoivat

tunnelikyselyn tuloksiin.

Ikonen: Pitkä tunneli suosituin yksittäinen vaihtoehto
Reaktio:
Tunnelia
kannattava
Anna-Kaisa
Ikonen ei
lannistunut
tuloksista

Fakta

Näin edetään

Tampereen kaupunginval-

tuusto käsittelee rantaväylän

pitkää tunnelia 16. syyskuuta.

Tampereen pormestari Anna-Kaisa Ikonen ja apulaispormestari Pekka Salmi saivat Aamulehden tunnelikyselyn tulokset nähtäväksi etukäteen Galleria Nottbeckissa Siperiassa.

Raine Lehtoranta/Aamulehti

Vain joka kolmas ei tahdo tehdä
mitään Tampereen rantaväylälle
Kysely: Sdp:n kannattajista
22 prosenttia haluaa pitkän
tunnelin, perussuomalaisista
28 prosenttia

Kysely

Näin kysyttiin

Taloustutkimus Oy:n mieli-

pidemittaus tehtiin puhelin-

haastatteluina viime viikolla

20.–23. elokuuta.

Kyselyyn vastasi 500 tampe-

relaista. Heidät valittiin satun-

naisesti Väestörekisteristä si-

ten, että he edustavat tilastol-

lisesti Tampereen aikuisikäisiä

asukkaita.

Mielipidemittauksen virhe-

marginaali on noin 4 prosent-

tiyksikköä suuntaansa.

KADONNUT. 35-vuotias Riik-
ka Korpinen on kadonnut
Tampereella Ritakadun pal-
veluasunnoilta.

Korpinen poistui asun-
noilta perjantaina 30. elo-
kuuta kello 9.45. Hänellä on
vakava sairaus, ja hän lähti
asunnoltaan muun muassa
ilman tärkeitä lääkkeitään.

Korpinen on 175 sentti-
metriä pitkä ja hänellä on
punaruskeat hiukset. Hä-
nellä on silmälasit ja yllään
farkut ja vaalea paita.

Havainnot poliisille pu-
helimitse numeroon 07187
45675 tai sähköpostitse
osoitteeseen rikosvihjeet.
pirkanmaa@poliisi.fi . Otsi-
koksi kirjoitetaan ”Riikka
Korpinen”. AAMULEHTI

Missä on
35-vuotias
Riikka Korpinen?

HEIDI PESONEN
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Aikaisin kypsynyt omenasa-
to on saanut mehuasemien
puhelimet soimaan. Pirkan-
maan Marttojen omenatuo-
remehuaseman numeroihin
ei ole välillä päässyt lain-
kaan läpi.

Marttojen mehuasema
sijaitsee Tampereen Pyyni-
killä osoitteessa Koulukatu
19. Puhelinnumerot sinne
ovat 010-8385616 ja 050-
5226420.

Pirkkalan–Lempäälän 4H
ry:n mehuasemat toimi-
vat Pirkkalassa osoitteessa
Turkkirata 12 ja Lempäälän
lukiolla osoitteessa Tampe-
reentie 1. Näiden asemien
vapaista ajoista voi kysellä
numerosta 040-4814514.

Vieläkö Koulukadun me-

huasemalla on vapaita ai-

koja, Pirkanmaan Marttojen

omenatuoremehuasemasta

vastaava Emma Vikstedt?

–�Kaikki ajat on varattu
20. syyskuuta asti. Piden-
simme jo lauantain auki-
oloaikaa iltapäiväkolmesta
iltaseitsemään, mutta nekin
ajat menivät heti.

–�Avasimme aseman kaksi
viikkoa normaalia aikaisem-
min, koska sato on niin ai-
kaisessa. Ensimmäiset kaksi
viikkoa on ollut niin hirveä
kiire, ettei puhelimeenkaan
ole ehditty aina vastata. Nyt
ehtii jo paremmin, kun soit-
toja ei tule ihan koko ajan.

Onko Pirkkalan–Lempäälän

4H ry:n mehuasemilla yhtä

täyttä, toiminnanjohtaja Rii-

na Markkola?

–�9. syyskuuta alkaen se-
kä Pirkkalassa että Lem-
päälässä on hyvin aikoja
vapaana. Joitain haja-aikoja
löytyy myös ensi viikolle.
Mehuasemamme eivät ole
viikonloppuisin auki, mutta
puheluihin vastataan kyllä
ja varataan aikoja.

Onko omenasato ollut nyt eri-

tyisen hyvä?

–�Ainakin loppukesän
lämpö on kypsyttänyt satoa
nopeasti. Mehuasemalle on
tullut paljon jo esimerkiksi
kaneliomenia, joita yleensä
tulee vasta syyskuun puoles-
sa välissä. Talvilajikkeet ovat
vielä raakoja, mutta syysla-
jikkeet alkavat olla kypsiä.

–�Omenat ovat tänä vuon-
na todella kauniita, eikä niis-
sä ole paljoa toukkia.

Mistä kysymys

Vieläkö 
mehuasemilla
on vapaata?

35-vuotias Riikka Korpinen 

katosi Tampereella perjan-

taiaamuna.
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