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Aluksi

Tämän väitöskirjan synty on sattumien summa. Tapasimme opiskelijoina Tampereen
yliopistossa 1990-luvun alussa, jolloin yhteiskuntatieteellinen ympäristötutkimus teki
tuloaan. Ulrich Beckin teos Riskiyhteiskunnan vastamyrkyt oli juuri suomennettu, ja
koko yhteiskuntateoriaa oltiin kirjoittamassa uudelleen ympäristönäkökulmasta. Ympäristö-
aiheiset kurssit täyttyivät opiskelijoista, jotka toisissa yhteyksissä vaativat pontevasti ympäristö-
politiikan opetuksen lisäämistä.

Ensimmäisinä vuosina analysoimme Lasse Rautniemen järjestämällä kurssilla Neil
Hardwickin ohjaamaa Pakanamaan kartta -sarjaa, jonka keskiössä olivat ympäristötuhon
ja ekoterrorismin kehyksiin sijoitetut henkilökohtaiset valinnat. Jussi Raumolinin ja Jyrki
Luukkasen kursseilla pääsimme käsiksi sekä globaaliin että paikalliseen ympäristöpoli-
tiikkaan. Tuolta ajalta ovat peräisin varhaiset tähän työhön johtaneet pohdinnat ympäristön
ja politiikan yhteyksistä.

Tutustuimme ympäristökysymyksiin myös kansalaistoiminnan kautta. Toimimme
molemmat vuorollamme Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan ympäristöjaoston vetäjinä.
Vastustimme ydinvoimaa, autoliikenteen lisääntymistä ja vanhojen metsien hakkuita.
Olimme laatimassa Tampere 21 -ilmastoaloitetta ja vaatimassa Tampereelle lisää pyöräteitä.
Osallistuimme myös kansalaisosallistumista edistäneen Tampere-foorumin toimintaan ja
Tampereen paikallisagendaprosessiin.

Opintojemme loppuvaiheessa olimme sotkeutuneet ympäristöpolitiikkaan sekä yliopis-
tollisena oppiaineena että paikallisen kansalaistoiminnan kautta. Ympäristöpolitiikka oli
opiskeluaikanamme laajentunut omaksi pääaineeksi ja tutkimustoimintakin oli käynnisty-
mässä. Satuimme olemaan oikeassa paikassa oikeaan aikaan, kun paikallisen ympäristö-
politiikan muotoutumista käsitellyt Suomen Akatemian tutkimushanke käynnistyi professori
Yrjö Hailan johdolla. Niin meistä tuli tutkijoita ja väitöskirjan vääntäjiä.

Olemme vasta äskettäin tajunneet, miten etuoikeutetussa asemassa olemme saaneet
tehdä tutkimustamme. Aluetieteen ja ympäristöpolitiikan laitos on ollut kaikin puolin
mainio habitaatti nuorelle tutkijalle. Väitöskirjan tekeminen on paljastunut ryhmätyöksi,
johon osallistuneet ansaitsevat kaikki suuren kiitoksen. Kiitämme yhteisesti koko laitoksen
väkeä ja erityisesti sateenvarjoksi ristittyä ympäristöpolitiikan tutkijoiden porukkaa, joka
on ollut lämminhenkinen ja innostava yhteisen pähkäilyn tila. Kiitokset ryhmässä samoihin
aikoihin vaikuttaneille Juha Hiedanpäälle, Ari Jokiselle, Pekka Jokiselle, Pirita Lindholmille,



10

YMPÄRISTÖKYSYMYS JA ASEVELIAKSELI

Ville Lähteelle, Kaisa Littuselle, Taru Peltolalle, Juhani Tirkkoselle, Maria Åkermanille,
Jarmo Vehmakselle ja Nina Wessbergille. Yrjöä kiitämme lämpimästi vuosien mittaisesta
luottamuksesta, näkemyksellisestä ohjauksesta ja tarkoista kommenteista työn eri vaiheissa.
Kiitos sekä huolenpidosta että bullshitt-broomin heiluttamisesta.

Kiitos myös esitarkastajillemme Ari-Veikko Anttiroikolle, Esa Konttiselle ja Pertti
Lappalaiselle paneutuneista ja kohdallisista kommenteista, jotka paransivat työmme
laatua. Kiitämme Jouni Häkliä, Pekka Jokista, Hanna Kaistia, Seija Ridelliä ja Ari Ylöstä
työmme varhaisen version kommentoinnista sekä Ville Lähdettä työn oikomishoidosta ja
Pekka Linnaa viime hetken korjausehdotuksista. Tutkimusapulaisemme Minna Mustonen
ja Kaisa Savolainen ovat auttaneet tutkimusaineiston keräämisessä ja käsittelyssä.
Ympäristöpolitiikan opiskelijoita haluamme kiittää innostuneesta ilmapiiristä ja kysymyksistä
kaikilla opettamillamme kursseilla. Lisäksi haluamme ulottaa kiitokset myös jatko-
opiskelijakollegoillemme Lancasterin (Markus) ja Amsterdamin (Lasse) yliopistoihin,
joissa vietimme lukuvuoden 2000–2001.

Suomen Akatemialle (projektit “Ympäristöpolitiikka paikallistasolla: Kansainvälisten
ja kansallisten vaikutteiden välittyminen sekä paikallisen ‘regimen’ muodostuminen” sekä
“Kansalaistoiminnan rooli paikallisen ympäristöpolitiikan muotoutumisessa”) ja Emil
Aaltosen säätiölle (projekti “Miten luonto puhuu?”) kuuluvat kiitokset tutkimuksemme
rahoittamisesta. Tampereen kaupungin tiederahastoa kiitämme apurahasta, joka on
mahdollistanut väitöskirjan painatuksen.

Läheisemme ovat joutuneet vuosien varrella sietämään tutkimustyömme kolonisoivaa
vaikutusta yhteisessä elämismaailmassamme. Kiitämme rakkaitamme Mariaa ja Leenaa
siitä lempeästä ymmärryksestä ja huumorista, jolla he ovat suhtautuneet tilityksiimme ja
tempoilevaan työtahtiimme. Kiitokset myös vanhemmillemme Kaisalle, Reinolle, Leilalle ja
Esalle sekä sisaruksillemme Henrikille, Timpalle ja Jossulle uskosta poikiinsa ja veljiinsä.

Lopuksi haluamme vielä kiittää toisiamme. Kiitos Markus. Kiitos Lasse. Väitöskirjan
valmistuminen merkitsee yhteistyömme päättymistä näin kiinteässä muodossa ainakin tältä
erää. Nyt onkin hyvä aika kaivaa vähemmälle huolenpidolle jäänyt ystävyyssuhde esiin
yhteistyösuhteen alta.

Lasse omistaa tämän työn isoäidilleen Maria Harjanne-Nikulalle, joka on opettanut
arvostamaan tutkimuksen teemaan liittyvää sukupolvien välistä keskusteluyhteyttä. Samassa
hengessä Markus omistaa tämän työn vielä nimettömälle ihmistaimelle, joka on tulossa
maailmaan lokakuussa 2003.

Tampereella ja Espoon Otaniemessä 9.4.2003

Markus Laine ja Lasse Peltonen
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1. JOHDANTO

Ongelmakeskeisessä ympäristöpolitiikan tutkimuksessa ympäristöongelmia pyri-
tään tarkastelemaan kontekstissaan, konkreettisina prosesseina, jotka tapahtuvat
tietyssä historiallisessa ajassa tietyssä paikassa. Tämä on kuitenkin helpommin
sanottu kuin tehty. Tapahtumisen prosesseihin ei ole helppo käydä käsiksi, koska
tutkija tulee paikalle post festum ihmettelemään tapahtumien jälkiä vasta, kun
niiden tekijät ovat jo poistuneet paikalta. Tutkimuksen haasteeksi muodostuu
myös kysymys kontekstin tai kontekstien rajaamisesta. Konteksti ei nimittäin ole
todellisuuden tapahtumien empiirisesti selvitettävissä oleva ominaisuus, vaan
tutkimusongelman määrittelyyn ja taustaoletuksiin kietoutuva väite tutkimuskohteen
luonnosta. Yleensä tämä väite esitetään essiivissä: politiikkaa tarkastellaan pelinä
ja ympäristöongelmia määrittelykamppailuina. Tällöin oletetaan, että tutkimus-
kohteen valaiseminen kyseisen käsitteen, mallin tai metaforan näkökulmasta on
mielekästä ja kertoo kohteesta jotain uutta. Tavoitteena on käsitteellinen ja
teoreettinen konteksti, jossa tutkimuskohde kertoo eloisasti kuulumisiaan. Haas-
teena on sopivan kontekstin kehittäminen tilanteessa, jossa tutkimuskohteen ja
sen kontekstin määrittely riippuvat toisistaan.

Tämän tutkimuksen kohteena on ympäristön politisoituminen. Tutkimuk-
semme kimmokkeena on ollut kiinnostus ympäristöherätyksen ja vallitsevan
poliittisen kulttuurin välisiin jännitteisiin ja törmäyksiin. Ympäristöongelmien
tematisoituminen poliittisen päätöksenteon kohteeksi ja ympäristönsuojelun
institutionalisoituminen hallinnon osaksi ovat olleet kansainvälisestikin laajoja,
mutta eriaikaisesti eteneviä prosesseja. Kansalliset ja paikalliset erityispiirteet ovat
vaikuttaneet näihin prosesseihin merkittävästi. Käytämme tutkimuksessamme
Tampereen lähihistoriaa eräänlaisena laboratoriona, jonka kautta pyrimme ymmär-
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tämään vastaavia kehityskulkuja. Siksi olemme hakeutuneet paikallisen ympäristö-
politiikan lähteille tutkimaan ympäristön politisoitumisen paikallisia ehtoja eli
sitä, millaisesta yhteiskunnallisesta maaperästä ympäristökysymys kasvoi.

Tutkimuskohteenamme on siis Tampere, mutta Tampereen tapahtumissa
kiteytyy yleisempiä yhteiskunnallisia, ympäristöpolitiikan muotoutumisen kannalta
kiinnostavia piirteitä. Yksittäisten tapahtumien taustalla on erotettavissa laajempia
yhteiskunnallisia muutoksia ja siirtymiä historiallisten kausien välillä, joita voidaan
Raymond Williamsin (1980, 37–42) termein kuvata kamppailuna valtakulttuurin
(dominant culture) ja tämän kanssa kilpailevan uuden, kehkeytyvän (emergent)
kulttuurin muotojen välillä. Kehkeytyvän kulttuurin elementit nousevat osaksi
valtakulttuuria samalla kun jotkut valtakulttuurin elementit joutuvat väistymään.
Paikallisten tapahtumien kautta kehkeytyvät uudet yhteiskunnalliset kysymykset,
kuten ympäristökysymys, muovaavat vallitsevia arvostuksia ja suhtautumistapoja.
Ne eivät ole vain heijastuksia laajemmista trendeistä vaan pikemminkin elementtejä
näiden trendien synty- ja muutosprosesseissa. Samalla paikalliset tapahtumat
tulkitaan omaa aikaansa vasten eli ne saavat merkityksensä ja tulkintansa kulttuuri-
sessa kontekstissaan.

Ympäristöherätyksen mukanaan tuoman siirtymän tai murroksen valaise-
miseksi tarkastelemme ympäristökysymysten muotoutumista paikallisena ilmiönä
ympäristöpolitiikan esihistorian ajoista ympäristöherätyksen kautta ympäristöpoli-
tiikan vakiintumiseen asti. Tarkastelu rakentuu viiden tamperelaisen tapauksen
varaan:

1. Pyynikin moottoritiehanke (1959–1974)
2. Näsijärven saastuminen ja vedenoton siirtäminen Roineeseen (1960–1972)
3. Kauppahallin virastotalon purkamiseen liittynyt kiista (1972–1983)
4. Epilän kivihiilivoimalahankkeeseen liittynyt kiista (1981–1984)
5. Tampellan alueen kaavoituskiista (1989–1995)

Tapaustutkimuksilla on kaksi kontekstia. Yhtäältä niitä peilataan paikallista
hallintatapaa ja poliittista kulttuuria vasten. Toisen kontekstin muodostaa ympäristö-
liikehdinnän historia Tampereella. Näemme tapaukset osana prosessia, jossa
yleinen ympäristökysymyksen tulkintakehys nousi osaksi paikallisten tapahtumien
määrittelyä. Laajemman kontekstin tamperelaisten tapausten tarkastelulle muo-
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dostaa 1960-luvulta lähtien vilkastunut ympäristökeskustelu ja -liikehdintä sekä
yleinen yhteiskunnallinen kehitys, kuten teollisuuden rakennemuutos ja suoma-
laisen hyvinvointivaltion rakentaminen. Ympäristön pilaantumisen ja -suojelun
nousu yhteiskunnalliseksi kysymykseksi liittyy kiinteästi Suomen ja Tampereen
sodanjälkeiseen kehitykseen ja vaurastumiseen, jonka kääntöpuolena ympäristö-
ongelmia voidaan pitää. Niin sanotun “ympäristöherätyksen” vaikutukset paikallisiin
tapahtumiin eivät kuitenkaan ole olleet yksioikoisia. Kyse on hienovaraisista
mekanismeista, joissa eri toimijat liittävät – tai artikuloivat – paikallisia tapahtumia
sekä kaupunkisuunnittelun että ympäristönmuutosten kysymyksiä uusiin
konteksteihin. Koska nämä kytkökset eivät ole ylihistoriallisia vaan kiistanalaisia,
tarkastelemme niitä määrittelykamppailuina.

Ympäristökysymyksellä tarkoitamme pidemmän ajan kuluessa muodostu-
nutta yhteiskunnallista kehystä, joka mahdollistaa yksittäisten ympäristöongelmien
tarkastelun yhtenä “kimppuna”. Ympäristökysymyksen taustalla on ympäristöhuo-
len artikuloituminen ja kysymys ympäristöongelmien paikasta yhteiskunnassa ja
politiikassa julkisen vallan vastuun ja päätöksenteon kohteena (vrt. Haila 2001b).
Ympäristökysymys on siis enemmän kuin yksittäisten ongelmien summa: se on
vakiintunut tulkintakehys tai institutionalisoitunut diskurssi (vrt. Hajer 1995,
61), joka konstituoi ympäristöongelmia ja niiden kohdalla vaikuttavia yhteiskunnal-
lisia käytäntöjä.1

Ympäristökiistoilla ja -konflikteilla tarkoitamme julkisia määrittelykamp-
pailuja, joita käydään ympäristöongelmien määrittelystä ja ratkaisuvaihtoehdoista
– eli konkreettisia tapauksia, joissa toimijat asettuvat vastakkain puolustamaan ja
vastustamaan tiettyjä ympäristön muuttamiseen liittyviä toimenpiteitä tai suunnitel-
mia.Tällä tasolla ympäristöpolitiikkaa voi tarkastella prosesseina, joissa ongelmista
esitetään kiistanalaisia tulkintoja ja vaatimuksia. Kiistoilla on omat “elinkaarensa”,

1 Tässä mielessä ympäristökysymys muistuttaa monessa mielessä sosiaalipolitiikan historiasta
tuttua – hyvinvointivaltion instituutioihin kietoutunutta “työväenseikkaa”. Ympäristökysymyksestä
poiketen työväenseikan synty voidaan paikantaa yhteen lähteeseen, Yrjö-Sakari Yrjö-Koskisen
vuonna 1874 ilmestyneeseen samannimiseen artikkeliin. Artikkeli oli ensimmäinen teollisuus-
työväestön asemaa ja suojelun tarvetta laajemmin pohtiva kirjoitus, joka aloitti uudenaikaista
sosiaalipolitiikka koskevan keskustelun Suomessa (Karisto ym. 1989, 137).
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joiden rytmi on tiheämpi kuin ympäristökysymyksen. Yhteiskunnallisen ympäristö-
kysymyksen taso on ylipaikallinen, kun taas ympäristökiistat ja konfliktit ovat
helpommin paikallisesti rajattavissa. Näiden kahden tason rinnalle voidaan vielä
sijoittaa ympäristökiistojen “aallot”, joilla on kuvattu kuvata yhtäältä lisääntynyttä
ympäristöaktiivisuutta ja toisaalta kiistojen temaattista vaihtelua (ks. Rannikko
1994, 11–28).

Määrittelemme ympäristön politisoitumisen kehityskuluksi, jossa paikalliset
ympäristökysymykset nostetaan ja/tai nousevat julkisen keskustelun tilaan ja
kunnallispolitiikan kentälle vaatimuksina, jotka edelleen johtavat sekä vakiintunei-
den toimintatapojen (tai ennakoitujen tapahtumakulkujen) kyseenalaistamiseen
että toimijoiden jakautumiseen “ystäviin ja vihollisiin”. Olennainen ympäristön
politisoitumisen piirre on, etteivät vaatimukset kohdistu vain ympäristön tilaan
sinänsä, vaan ne laajenevat epäluottamuslauseeksi ympäristökysymyksen hallinta-
tapoja, päättäjiä ja viranomaisia – tai vaikkapa saastuttavan teollisuuslaitoksen
tuottamia oletettuja hyötyjä vastaan.

Tutkimuskysymykset ja tutkimuksen eteneminen

Tutkimuksemme pääkysymyksen voi kiteyttää seuraavaan muotoon:

• Miten ympäristö on politisoitunut paikallisella tasolla?

Pääkysymys jakautuu seuraaviin alakysymyksiin:

• Millaiset tapaukset ovat olleet keskeisiä ympäristön politisoitumisen
kannalta?

• Millaisia määrittelykamppailuja ja toimijakoalitioita tapauksissa muodostui?
• Miten paikallinen hallintatapa vaikuttivat ympäristöongelmien muotoutu-

miseen? Ja päinvastoin: miten ympäristöongelmat vaikuttivat paikalliseen
hallintatapaan?

• Millainen rooli ympäristöliikkeillä on ollut ympäristön politisoitumisessa?
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Tutkimus etenee teoreettisten ja metodologisten lähtökohtien kautta tapaus-
tutkimuksiin, joiden lomassa taustoitamme ympäristöliikehdinnän historiaa paikal-
lisella tasolla. Tapausten jälkeen tarkastelemme paikallisen hallintatavan ideaa ja
sen saamia historiallisia muotoja Tampereella. Johtopäätöksissä pohdimme ympä-
ristökiistojen vaikutusta paikalliseen hallintatapaan ja ympäristökysymysten luon-
netta.

Luvussa kaksi käsitellään ympäristöongelmien muotoutumista yhteiskunnal-
lisina ongelmina ja viritetään kehys ympäristön politisoitumisen tarkastelulle.
Olemme yhdistäneet politiikan ja politisoitumisen käsitteisiin Pierre Bourdieun
toiminnan teoriaa. Yhdessä nämä mahdollistavat paikallisten ympäristökiistojen
tarkastelun kulttuurin ja politiikan prosessien risteyskohdassa. Tarkastellemme
ympäristökysymystä sekä historiallisesti muotoutuneena (rakenteistuneena) että
toimintaa ohjaavana (rakenteistavana) konstruktiona, joka kiinnittyy yhtä lailla
päätöksentekoprosesseihin kuin ympäristöliikehdinnän aaltoihin ja ympäristökiis-
toissa esitettävien vaatimusten ja argumenttien uskottavuuteen. Luku kaksi sisältää
työmme teoreettisten lähtökohtien esittelyn. Vain paikallisen hallinnan käsitteistö
esitellään myöhemmin, tamperelaisen hallintavan käsittelyn yhteydessä, luvussa
11. Luvussa kolme keskitymme tutkimuksen metodologisiin lähtökohtiin, aineis-
toihin ja tutkimusmenetelmiin. Kontekstualisoiva konstruktionistinen tutkimusote
tukee ympäristökysymysten muotoutumisen tarkastelua ja toimii lähtökohtana,
joka ohjaa tutkimusmenetelmien valintaa ja käyttöä. Olemme yhdistäneet tapaus-
tutkimuksiin diskurssianalyyttisiä ja “uuteen retoriikkaan” nojautuvia menetelmiä
tutkiaksemme, kuinka toimijat ja niiden käyttämät argumentit jäsentyvät osaksi
ympäristöongelmien määrittelyä. Ymmärrämme ympäristöongelmien konstruoitu-
misen jännitteisenä prosessina, jossa toimijat pyrkivät omista lähtökohdistaan
määrittelemään tapauksia omalla tavallaan ja vaikuttamaan niiden kulkuun.

Pääluvuissa 4, 5, 7, 8 ja 10 käsitellään viittä valittua tapausta. Kaksi ensimmäistä
tapausta kuvaavat ympäristöongelmien paikallista varhaishistoriaa, ja kolme
viimeistä ilmenivät ympäristön politisoitumisen kiivaimmassa vaiheessa. Tapausten
käsittely jakaantuu kahteen osaan. Olemme ensin selvittäneet tapahtumien kulkua
ja rakentaneet jokaisesta tapauksesta kronologisen kuvauksen. Tämän jälkeen
olemme tutkineet sitä, miten tapaukset jäsentyivät toimijoiden välisissä määrittely-
kamppailuissa. Tapauskohtaisten narratiivien käyttö on tapaustutkimukselle
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tyypillinen piirre, joka palvelee historiallisten tilanteiden dynamiikan kuvaamista
ja mahdollistaa myös ympäristöongelmien muotoutumisprosessin tarkastelun.
Jokaista tapausta seuraa analyysi- ja yhteenvetojakso, jossa arvioidaan kyseisen
tapauksen kulkua paikallisessa keskustelussa ja päätöksenteossa.

Luvussa 11 tarkastellaan erilaisia paikallisia hallintatavan lähestymistapoja ja
analysoidaan tamperelaisen hallintatavan ominaisluonnetta. Luvuissa 6 ja 9 paneu-
dutaan paikallisen ympäristöliikehdinnän historiaan. Paikallisen hallintatavan
käsittely ja ympäristöliikehdinnän historia kontekstualisoivat edellisissä luvuissa
käsiteltyjä tapauksia. Tapauskuvausten, ympäristöliikehdinnän historian ja pai-
kallisen hallintatavan erittelyn limittäminen palvelee tutkimuksen kertomuksellista
kaarta. Tarina alkaa ajalta ennen ympäristöherätystä ja päätyy kronologisesti
etenevien tapausten kautta paikallisen hallintatavan käsittelyyn. Viimeisessä luvussa
(luku 12) analysoimme ympäristökysymysten politisoitumista suhteessa
tamperelaiseen paikallisen hallintatapaan, erittelemme ympäristökysymysten
ulottuvuuksia ja vedämme yhteen tapauskohtaisten analyysien tulokset.

Väitöskirjamme pohjautuu pitkään jatkuneelle yhteistyölle, jonka aiempana
tuloksena valmistui yhteinen lisensiaatintyömme (1999). Tutkimusprosessin
kuluessa olemme kehitelleet tutkimuksen rakennetta sekä teoreettis-metodologista
tarkastelukehystä alusta lähtien yhdessä. Tutkimuksen kysymyksenasettelut ja
keskeiset teemat ovat syntyneet yhteisissä keskusteluissa. Myös kirjoittamisprosessi
on tapahtunut tiiviissä yhteistyössä. Vaikka työn täydellinen erittely eri kirjoittajien
jaksoihin on mahdotonta, voidaan seuraavat selvennykset työnjaon jakautumisesta
tehdä tutkimusprosessin lopputuotteen, väitöskirjan, osalta. Johdantoluvun lisäksi
vastaamme yhdessä luvuista 2 ja 3, joissa esitellään tutkimuksen teoreettinen
viitekehys ja tutkimusote. Luvun 2 osalta Lasse Peltonen on päävastuussa luvusta
2.1, Markus Laine puolestaan luvusta 2.2. Työn kuluessa vastuualueemme ovat
eriytyneet selvimmin tutkittujen tapausten kohdalla. Tapaustutkimusten osalta
Markus Laine vastaa luvuista 4, 7 ja 10. Lasse Peltonen vastaa luvuista 5, 6, 8 ja 9.
Luku 11 sisältää yhteisesti kehiteltyjä teoreettisia elementtejä ja empiiristä ainesta,
josta vastaamme yhteisesti – samoin kuin työn johtopäätöksistä (luku 12).
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2. YMPÄRISTÖN POLITIIKKA

1 Anakronistisia piirteitä voidaan nähdä esim. Simo Laakkosen (2001) Helsingin vesiensuojelun
historiaa käsittelevässä tutkimuksessa, joka pyrkii yhdistämään historiallista tutkimusta ja
ympäristöpoliittista näkökulmaa. Laakkonen toteaa esim. että “Helsinki ryhtyi soveltamaan
tietoisesti ekologista modernisaatiota 1870-luvun lopulta alkaen.”(s. 241) Anakronismi johtuu
yrityksestä soveltaa ympäristöpolitiikan policy- näkökulmaa historialliseen tutkimuskohteeseen
– olkoonkin, että Laakkosen pyrkimys arvioida nykyisten ympäristöpolitiikan käsitteiden
ainutkertaisuutta historiantutkimuksen valossa on sinänsä mielekäs.

Ympäristöpolitiikan tutkimuksessa voidaan erottaa toisistaan ongelmakeskeinen
ja policy-keskeinen lähestymistapa. Ongelmakeskeinen lähestymistapa problemati-
soi ympäristöongelmat, käsittelee niitä tutkimuskohteina ja kohdentuu tarkastele-
maan ympäristöongelmien määrittely- ja politisoitumisprosesseja. Policy-keskeinen
lähestymistapa puolestaan ottaa ympäristöongelmat annettuina ja kiinnittää huo-
mionsa taloudellisten ja poliittisten järjestelmien mahdollisuuksiin käsitellä niitä.
(Vehmas 2002, 10–16.) Nähdäksemme ympäristökysymyksen historiallisessa
tarkastelussa on välttämätöntä tukeutua ongelmakeskeiseen ympäristöpolitiikan
määritelmään, ellei ympäristöpolitiikan käsitettä haluta käyttää anakronistisesti.1

Ongelmakeskeinen näkökulma mahdollistaa historiallisten – ympäristöpolitiikan
institutionalisoitumista edeltävien – tapausten käsittelyn ympäristöpolitiikan tutki-
muksessa. Ongelmakeskeisestä näkökulmasta tarkasteltuna ympäristöongelmat
ovat konkreettisia ja historiallisia, tietyissä paikoissa tiettyinä aikoina syntyviä
ilmiöitä, joita ei voi määritellä riippumatta niitä ympäröivistä yhteisöistä ja näiden
toiminnasta (Haila 2001a, 17–18).
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Ympäristökysymysten muotoutumista on mielekästä tarkastella osana yhteis-
kunnallisen todellisuuden muotoutumista, jossa toimijoiden väliset epäsymmetriset
suhteet ja strateginen toiminta ovat läsnä. Ympäristökysymysten kohdalla tämä
merkitsee, että toimijoiden välisten suhteiden ja vuorovaikutuksen tarkastelu on
välttämätöntä. Kyse on paitsi politiikasta perinteisessä, intressiristiriitojen ja
institutionalisoituiden päätöksentekoprosessien mielessä, myös määrittelykamp-
pailuista, joissa punnitaan millä käsitteillä ja missä konteksteissa asioista puhutaan.
Nämä määrittelykamppailut ovat luonteeltaan poliittisia, koska ongelmien konstruoi-
tuminen on suorassa yhteydessä niihin toimiin, joilla ongelmia pyritään ratkomaan.
Ongelman määrittely rajaa mahdollisten ratkaisujen joukkoa ja vaikuttaa samalla
hyötyjen, haittojen, vastuiden ja riskien jakautumiseen.2

Ympäristöpolitiikka on historian tuote, jonka taustalla on yhteiskunnallisten
määrittelykamppailujen prosessi. Tähän ajatukseen tukeutuu Hailan (1997, 15)
tapa määritellä ympäristöpolitiikka vastaukseksi historiallisesti muotoutuneeseen
ympäristökysymykseen.3  Ympäristöpolitiikan tarkastelu “ympäristökysymyksen
lapsena” korostaa ympäristön politisoitumisen merkitystä ja ongelma-alueen
nousua yhteiskunnallisten kamppailujen ja päätöksenteon kohteeksi. Ympäristö-
politiikan taustalla on kehitys varhaisista paikallisten ongelmien käytännöllisistä
ratkaisuista ja ympäristönsuojelun menetelmien kehittämisestä suhteellisen yhte-
näisen “ympäristökysymyksen” tulkintakehyksen muotoutumiseen ja edelleen
ympäristöpolitiikan instituutioden perustamiseen. Toisaalta ympäristöpolitiikka
voidaan määritellä Aija Kettusen (1998, 35) sanoin “prosessiksi, jossa ihmisten ja
ryhmien ympäristöön liittyvät vaatimukset muutetaan päätöksiksi ja toiminnaksi”.
Prosessi koostuu toimijoiden välisestä vuorovaikutuksesta sekä päätöksistä ja
toimenpiteistä hyväksyttyjen tavoitteiden toteuttamiseksi. Kettusen määritelmä on

2 Esimerkiksi Keski-Euroopan jokien tulviessa on käyty keskustelua siitä, johtuvatko tulvat
poikkeuksellisista sademääristä vai siitä, että vesi ei pääse imeytymään maahan, jota on liiaksi
peitetty asfaltilla. Määrittelystä riippuen ongelma luetaan joko luonnon tai kulttuurin tuotokseksi
– mutta kiista ei koske vain ongelman syitä, vaan liittyy myös mahdollisiin ratkaisuvaihtoehtoihin,
jotka poikkeavat toisistaan selvästi: sateita ei voi estää, mutta asfalttia voi repiä.

3 Hailan (1997a, 15) mukaan ympäristöpolitiikka on “niiden yhteiskunnallisten toimien kokonai-
suus, joiden avulla ympäristökysymykseen pyritään vastaamaan ja ympäristön vaurioituminen
estämään.”
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käyttökelpoinen mikrotason politiikkaprosessien tarkastelussa. Tässä mielessä
määritelmät täydentävät toisiaan. Molempien taustalla voidaan nähdä perusajatus
ympäristöongelmien noususta yleiseen tietoisuuteen ja merkityskamppailuiden
kohteeksi, mikä edelleen synnyttää tarpeen uudenlaisille poliittisille käytännöille
(vrt. Haila 2001a; 2001b; ks. myös Lähde 2001, 310).

Yhteenvetona edellisestä voidaan tehdä erottelu ympäristöpolitiikan ja
ympäristön politiikan välillä seuraavasti: Ympäristöpolitiikka yhteiskuntapolitiikan
lohkona edellyttää ympäristön politiikkaa, johon edellä mainitut ympäristöön
liittyvät vaatimukset ja historiallisesti kehkeytynyt ympäristökysymys kiinnittyvät.
Ympäristön politiikka, johon tämän tutkimuksen päähuomio kiinnittyy, voidaan
määritellä poliittisen kamppailun ja politisoitumisen prosesseiksi, joissa ympäristö-
ongelmat artikuloituvat ja ympäristöön liittyvistä vaatimuksista muotoutuu ympä-
ristökysymyksiä poliittisen päätöksenteon areenoille. Edellämainittujen termien
välistä eroa selventää vastaava englanninkielinen erottelu – environmental policy
(ympäristöpolitiikka) vs. politics of the environment (ympäristön politiikka) –
joka tekee myös näkyväksi eron politiikan eri aspektien, tomintapolitiikan (policy)
ja poliittisen toiminnan (politics) välillä4.

Olennaista edellisessä on pyrkimys ulottaa ympäristöpolitiikan tarkastelu
politiikan instituutionaalisten rajojen yli. Ympäristöpolitiikan yhteiskuntapoliittinen
ulottuvuus ja sen käsittely osana poliittista järjestelmää asettuvat tästä näkökulmasta
laajempaan sosio-kulttuuriseen kontekstiin. Kyse on yhtäältä ympäristöön liittyvien
kokemusten muuntamisesta vaatimuksiksi politiikan päätöksenteon piiriin, toisaalta
ympäristökysymysten kulttuurisesta artikuloimisesta ja niiden asemasta osana
vallitsevaa kulttuuria. Ympäristökysymykset rakentuvat politiikan ja kulttuurin
prosessien risteyskohdassa ja toimivat välittäjinä yhteiskunnallisen toiminnan
tason (tulkinnat, vaatimukset, määrittelykamppailu) ja rakenteellisen tason vakiin-

4 Policy merkitsee lähinnä ohjelmia, suunnitelmia ja toimenpiteiden linjauksia. Politics puolestaan
viittaa määrittelykamppailuun ja politikointiin, poliittisen toiminnan taitoihin ja strategioihin.
Policy voidaan suomentaa yksinkertaisesti toimintapolitiikaksi, ja politics vastaavasti poliitti-
seksi toiminnaksi (Kettunen 1998, 33).
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tuneiden konstruktioiden (poliittinen järjestelmä, vallitseva kulttuuri) välillä. Tätä
asetelmaa on kuvattu kuviossa 1.

Pidämme ympäristön politiikan yhteiskuntatieteellisen tarkastelun lähtökoh-
tana näkemystä, jonka mukaan ympäristöongelmia ei voi olettaa ylihistoriallisiksi,
objektiivisiksi ilmiöiksi. Ympäristön muutokset eivät ilmene ihmisille sellaisenaan,
vaan ne konstruoituvat ymmärryksemme kautta ja ne tulkitaan sosiaalisten tulkinta-
kehysten läpi. Tästä seuraa, että ympäristökysymys ja ympäristöongelmat ovat
yhteiskunnallisia ja kulttuurisia kategorioita: mikään ympäristön tila ei ole ongelma
ennen kuin joku alkaa pitää sitä ongelmana (Haila 2001a, 18; Haila & Levins 1992,
294–296). Tässä mielessä konstruktionismia voidaan käyttää yleisnimityksenä
erilaisille yhteiskuntatieteellisille lähestymistavoille, joiden mukaan yhteiskun-

Kuvio 1.
Ympäristökysymys kulttuurin ja politiikan prosessien risteyskohdassa.

vaatimukset ympäristö-
kysymys

poliittinen
järjestelmä

määrittely-
kamppailut

hallitseva
kulttuuri

politiikan
prosessi

kulttuuriset
tasot

(toiminta)

(rakenne)
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nallisen todellisuuden muotoutuminen riippuu inhimillisissä käytännöissä syntyvistä
kulttuurisista konstruktioista (Heiskala 2000, 197).5

Konstruktionistinen näkökulma helpottaa ympäristöongelmien rakentumisen
prosessien tarkastelua yhteiskuntatieteellisenä kysymyksenä tarjoamalla välineitä
toimija- ja rakennelähtöisten selitysten välisen kuilun ylittämiseen. Giddensin
(1979; 1984) rakenteistumisteorian perusidea sopii tutkimuksemme yhteydessä
“herkistäväksi tarkasteluvälineeksi” (sensitizing device), joka ohjaa empiiristä
tutkimusta (ks. Giddens 1984, 326; vrt. Hajer 1989, 11–19).6  Teorian ytimessä on
perusoletus rakenteiden kahtalaisesta luonteesta (duality of structure), jonka
mukaan sosiaaliset rakenteet ovat sekä toiminnan aikaansaannoksia että sen
välikappaleita. Toimintaa ja rakennetta ei voi tarkastella yksisuuntaisina kausaalisina
selittäjinä, vaan yhteiskunnallinen todellisuus muotoutuu niiden välisessä vuoro-
vaikutuksessa.

John Urry (2000, 196) on huomauttanut, että yhteiskuntatieteellisessä selittämi-
sessä lukemattomat uusintamisen prosessit ja niihin liittyvä iteraatio lakaistaan
usein “rakenteen” maton alle. Samalla toimijuutta (agency) käytetään yleisesti
ainoana muutoksen selittäjänä:

[Sosiaalisten] järjestelmien iteratiivisesta luonteesta ei ole esitetty riittävästi kysymyksiä
sosiologian piirissä. […] Sosiologisessa ajattelussa miljoonat yksittäiset iteratiiviset
teot on sisällytetty ‘rakenteen’ käsitteeseen. Rakenteen käsite ratkaisee iteraation
ongelman sosiologiassa. Kun sosiaaliset järjestelmät kuitenkin muuttuvat, sosiologia

5 Heiskala käsittelee konstruktionismia osana “uusstrukturalistista” yhteiskuntateorian synteesiä
ja hänen määritelmänsä konstruktionismille on melko laaja. Heiskala lukee konstruktionististen
lähestymistapojen joukkoon mm. Pierre Bourdieun käytäntöjen teorian. Käsitteitä konstruktivismi
ja konstruktionismi käytetään usein synonyymeina. Konstruktivismia käytetään tieteensosiolo-
gisessa tutkimusperinteessä, kun taas konstruktionismi on vakiintunut käyttöön mm. tiedon
sosiologiassa ja sosiaalisten ongelmien tutkimuksessa (Väliverronen 1996, 212). Koska nojaamme
jälkimmäiseen perinteeseen käytämme tästä eteenpäin käsitettä konstruktionismi, mikäli
alkuperäislähde sen sallii.

6 Toimija- ja rakenneteorian (tai metodologisen individualismin ja metodologisen holismin tai
mikro- ja makroteorioiden) välinen dikotomia on osoittautunut sitkeäksi vedenjakajaksi
yhteiskuntatieteellisessä tutkimuksessa ja institutionalisoitunut osaksi eri tutkimusalojen perinteitä
(ks. esim. Alexander & Giesen 1987; Kontopoulos 1993, 11–24; Heiskala 2000, 13–16).
Giddensin rakenteistumisteoriasta ja sen kritiikistä ks. Ilmonen 1995.
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turvautuu toimijuuden käsitteeseen ja väittää, että jotkut toimijat pääsevät hetkittäin
rakenteita pakoon ja pystyvät muuttamaan niitä. Mikäli sosiaaliset järjestelmät
muuttuvat, tämän nähdään johtuvan toimijuudesta.7

Muutoksen selittäminen tukeutuu siis helposti toimija-rakenne-dikotomiaan
ilman, että ns. rakenteiden sisältämää muutospotentiaalia tullaan ajatelleeksi.
Tällöin muutoksesta tulee “poikkeus” ja tutkimusongelma. Urryn mukaan yhteis-
kuntatieteellisen tutkimuksen ennakko-oletuksissa piileekin usein eräänlainen
ceteris paribus -oletus: järjestelmien pysyvyys on oletusarvo, jota vasten muutosta
tarkastellaan. Urryn mukaan tämä asetelma tulisi kääntää ylösalaisin. Ajatus
toistuvista käytännöistä ja rutiineista insituutioiden ylläpitäjinä mahdollistaa
pysyvyyden ja muutoksen ongelman tarkastelun ilman Urryn kritisoimia rakenteiden
pysyvyyden ja toimijoiden sankaruuden oletuksia. Konstruktionistisen näkökulma
välttää rakenteiden reifikaation korostaessaan yhteiskunnallisen todellisuuden ja
sen konstruktioiden rekursiivista luonnetta.

[Konstruktionistisen] lähestymistavan mukaan me tuotamme yhteiskunnallisen
todellisuuden, jossa elämme, ja vain sellaiset yhteiskunnalliset erottelut ja instituutiot,
jotka tuotetaan yhteiskunnallisissa käytännöissä yhä uudelleen, voivat säilyä. Vastaavasti
yhteiskunnallinen todellisuus muuttuu siten, että käytännöt lakkaavat vahvistamasta
joitain konstruktioita, alkavat vahvistaa joitain uusia konstruktioita tai alkavat
vahvistaa entisiä konstruktioita joko muuttuneissa muodoissa tai muuttuneissa
konteksteissa. (Heiskala 2000, 197.)

Käytäntöjen ja instituutioiden välinen suhde rakentuu siis niin, että käytännöt
ylläpitävät konstruktioita, kuten yhteiskunnallisia instituutioita. Rakenteiden kahta-
laisuuden ja rekursiivisen ylläpidon ideat palvelevat tutkimuksemme kysymyksen-

7 Alkuperäinen lainaus (Urry 2000, 196): “[The] iterative character of systems has been
insufficiently interrogated within sociology. […] In sociological thought, millions of individual
iterative actions are largely subsumed under the notion of ‘structure’. The concept of structure
solves the problem of iteration for sociology. However, social systems do change and sociology
then draws upon the concept of agency to argue that some sets of agents can on occasions manage
to escape such a structure and effect change in it. If social systems change then this is seen to
result from agency.”
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asettelua politiikan prosessien ja käytäntöjen, ympäristöliikehdinnän muotojen
sekä ympäristökysymysten tulkintakehysten historiallisuudesta ja muutoksesta.
Tarkennamme tätä näkemystä Pierre Bourdieu’n toiminnan teorian avulla luvussa
2.2.

Käytännöt ja instituutiot voidaan ymmärtää rakenteistumisen eri tasoina – tai
eri mittakaavoissa – vaikuttavina proseseina, joissa “alemman tason” frekvenssiltään
korkeammat prosessit mahdollistavat “ylemmän tason” konstruktioiden olemassa-
olon. Ylemmän tason konstruktiot puolestaan muodostavat alemman tason proses-
sien toimintaympäristön, joka mahdollistaa ja rajaa näitten toimintaa.8  Kontopoulos
(1993, 1–24) asettaa vastakkain konstruktionistisen ja hierarkkisen episteemisen
strategian. Kun konstruktionistinen strategia käsittelee rakenteistumista alhaalta
ylös, niin hierarkkinen episteeminen strategia käsittelee rakenteistumista ylhäältä
alas suuntautuvana prosessina. Kontopoulos nimeää heterarkiaksi (heterarchy)
strategian, joka yhdistää konstruktion ja hierarkian episteemiset strategiat. Heterar-
kiat ovat tasorakenteita, joissa ei ole yhtä hallitsevaa tasoa, vaan eri tasot määräävät
toisiaan tietyiltä osin (Kontopoulos 1993, 55)9. Heterarkian idea merkitsee, että
konstruoitumisen prosessit eivät rakennu vain alhaalta ylös vaan myös ylhäältä alas
niin, ettei kumpaakaan strukturoitumisen “suuntaa” oleteta a priori määrääväksi.

Yksittäisiä ympäristöön liittyviä vaatimuksia ja laajempaa ympäristökysymyksen
tulkintakehystä voi heterarkkisesti tarkastella saman ilmiön eri tasoina: käytäntöinä
ja konstruktioina, jotka konstruoivat toisiaan. Esimerkiksi vaatimukset liittyvät
yksittäisiin tapahtumiin (esim. paikallisissa ympäristökonflikteissa) ja ympäristö-
kysymys muodostaa laajemman kehyksen näille vaatimuksille. Yksittäiset vaatimuk-
set siis muodostavat historiallisten tapausten kuluessa ympäristöongelmia, jotka
puolestaan antavat vaatimuksille lisää uskottavuutta. Kaikki vaatimukset eivät
kuitenkaan synnytä uusia ympäristöongelmia, eivätkä ongelmat kiinnity kaikkiin

8 Tällä hierarkialla ei tarkoiteta arvojärjestystä tai muuta normatiivista ulottuvuutta, vaan ainoastaan
rakenteistumisen prosessien kerrostuneisuutta; sitä, että prosessit rakentuvat toistensa varaan
(vrt. Simon 1973).

9 Alkuperäinen lainaus (Kontopoulos 1993, 55): “Heterarchies […] are level structures in which
there is no single governing level; to the contrary, various levels exert a determinate influence
on each other in some particular respect. This is possible by the virtue of the fact that heterarchies
involve multiple access, multiple linkages, and multiple determinations.”
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ympäristöä koskeviin vaatimuksiin. Samalla ympäristöongelmien tulkintakehys
on riippuvainen laajemmista kulttuurin ja politiikan kerrostumista. Tätä ympäristö-
ongelmien heterarkkista konstruoitumista kuvataan kuviossa 2.

Kuvio 2.
Ympäristöongelmien muotoutuminen “heterarkkisena” prosessina.

hallitseva kulttuuriväistyvä
kulttuuri

kehkeytyvä
kulttuuri

Yhteis-
kunnallisten
kysymysten
taso

Kulttuuristen
kausien taso

kiistat, vaatimukset, argumentointi

mahdollistaa / rajaa

ympäristö-
kysymys

mahdollistaa / rajaa uusintaa / muuttaa

uusintaa / muuttaa

Poliittisen
toiminnan
taso

ongelma
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2.1 Politiikan dynamiikka

Politisoitumisen merkitys on arkipuheessa usein negatiivinen; se liittyy tuhoutumisen
narratiiviin, jossa alunperin yhteinen ja arvokas asia tahriutuu tai tuhoutuu
erimielisyyksien ja oman edun tavoittelun vuoksi. Yleisemmin politisoituminen
merkitsee usein erilaisten rajojen rikkomista tai niiden kyseenalaistumista.10

Politisoitumista tapahtuu, kun toisistaan erillisiksi oletettujen yhteiskunnallisten
alajärjestelmien väliset rajat kyseenalaistuvat: kun esimerkiksi uskonnollisilla tai
etnisillä eroilla oikeutetaan tietynlaisia vallankäytön ja päätöksenteon tapoja tai
kun oikeusjärjestelmän rooli yhteiskuntapolitiikan ohjaajana kasvaa. Toiminnan
ja toimijoiden yhteydessä politisoituminen näyttää useimmiten liittyvän poliittisen
aktiivisuuden ja toimijoiden välisten jännitteiden syntymiseen. Instituutioiden
kohdalla politisoituminen merkitsee poliittisten vastakkainasettelujen ulottumista
alueille, missä niitä ei oletettu olevan.

Ympäristökysymys kytkeytyy moninaisten yhteiskunnallisten käytäntöjen
kyseenalaistumiseen ja politisoitumiseen, joka koskee yhtä lailla pienimuotoisia
arjen käytäntöjä kuin markkinoiden toimivuutta tai valtion legitimiteettiä (vrt.
Jänicke 1990; Beck 1997). Ongelmien ratkaisun ohella politisoituminen koskee
itse ongelmanratkaisumekanismeja: poliittista järjestelmää ja hallinnan instituu-
tioita. Paikallisia ympäristöongelmia tarkasteltaessa politisoitumiselle alttiita insti-
tuutioita voivat olla ympäristöön liittyvä lainsäädäntö, suunnittelujärjestelmät,
valtion viranomaiset ja laitokset (esim. Tielaitos tai Metsähallitus), kunnallinen
demokratia, paikalliset hallinnolliset käytännöt ja paikallinen poliittinen kulttuuri.
Beck (1997, 134) käyttää termiä “politiikan politiikka” kuvaamaan modernien
poliittisten instituutioiden kyseenalaistumista ja niiden uudelleenarvioinnin tarvetta.
Ympäristökysymyksiin liittyvä kyseenalaistumisen tai yleisen luottamuspulan logiik-

10 “Politicization” –sanan sisältävien kirjanimikkeiden tarkastelu osoittaa, että politisoituminen
voi kohdata niinkin erilaisia asioita kuin Islam (Karpat 2001), julkishallinto (Merikoski 1969),
urheilu (Allison 1986), Yhdistyneet kansakunnat (Dutt 1995), ilmastonmuutoksen tutkimus
(Bate 1997) ja japanilaiset laivastoupseerit (Gow 1996). Politisoituminen näyttäisi siis koskevan
mm. tiedettä, erilaisia toimijaryhmiä, uskontoja ja uskomusjärjestelmiä, etnisiä luokitteluja,
vakiintuneita käytäntöjä, päätöksentekoprosesseja, yhteiskunnallisia kysymyksiä, organisaatioita
ja instituutioita.
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ka voidaan ymmärtää myös osana laajempaa “myöhäismodernin” tai “refleksiivisen
modernin” yhteiskunnallista dynamiikkaa (Beck ym. 1995, 74–78 & 255–258;
ks. myös Sairinen 1995).

Ympäristön politisoituminen liittyy siihen jännitteeseen, joka vallitsee politiikan
yhteisyyden ja erimielisyyden välillä. Nämä näkemykset heijastelevat “politiikka”-
sanan kaksijakoisuutta, joka merkitsee sekä valtataistelua että yhteisten asioiden
hoitamista. Matti Hyvärinen (1991, 105) on huomauttanut, että “yhteisten asioiden”
yhteisyys voidaan ymmärtää eri tavoin. Voidaan olettaa, että yhteisyys syntyy
luonnostaan yhteisten etujen ympärille tai että vasta asioista kiisteleminen tekee
niistä yhteisiä. Hyvärinen nimittää näitä näkökulmia hallinnon (tai hallitsemisen)
ja politiikan lähestymistavoiksi. Hallitsemisen näkökulma on luonteeltaan epäpoliit-
tinen: hegeliläinen valtio edustaa yhteisön luonnollisia yhteisiä etuja konsensuksen
vallitessa.11  Politiikan perspektiivi sitä vastoin sisältää oletuksen kiistoista ja
poliittisesta kamppailusta, jossa on mukana vastustajia ja vastustusta. Kari Palonen
(1988, 19) lukee vastaavat näkökulmat politiikan eri ulottuvuuksiksi ja nimeää ne
politiikan harmonia- ja konfliktiperspektiiveiksi. Jaottelu muistuttaa myös englannin
kielen erottelua policy / politics – joista ensimmäinen sisältää ajatuksen yksimieli-
syydestä tavoitteista toiminnan taustalla, kun jälkimmäinen voidaan nähdä kamppai-
luksi tavoitteiden asettelusta.

Pertti Lappalainen on eritellyt politiikkaa ja politisoitumista Hannah Arendtin
valmistamisen (work) ja toiminnan (action) käsitteiden avulla12. Politiikan
ymmärtäminen ennalta annetun harmonian näkökulmasta muistuttaa Arendtin
termein “valmistamista” (work), suunnitelmallisuutta, jolla on määrätty alku ja
ennustettava loppu. Tätä politiikan tekemisen tyyliä Lappalainen nimittää myös

11 Paikallisen (ympäristö)politiikan kontekstissa on valaisevaa ajatella valtion sijaan “hegeliläistä
kuntaa”, jonka edut katsotaan luonnostaan yhteisiksi. Häkli (1993) on käyttänyt tällaisesta
ajatuksesta kuvaavaa termiä “aluefetisismi”. Yhteisten etujen näkökulma on vahvasti sidoksissa
myös tiedon politiikkaan, siihen “kuka tietää parhaiten”. Hyvärisen mukaan hallitsemisen
näkökulmaa edustaa myös politiikan tieteellistäminen, jolloin erimielisyyksien katsotaan johtuvan
vain väärästä tiedosta.

12 Arendt on käsitellyt teoksessaan The Human Condition (1958) inhimillistä toimintaa kolmena
tyyppinä: työ (labour), valmistaminen (work) ja toiminta (action). Työ liittyy eloonjäämiseen,
jota vastaa animal laborans -ihmistyyppi, valmistaminen puolestaan on homo faberin aluetta.
Puheen, argumentoinnin ja politiikan Arendt lukee toiminnan piiriin.
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“rationalistiseksi politiikaksi”, joka tähtää politiikan sulauttamiseen hallintoon.
Rationalistinen politiikka pyrkii ennustettavuuteen ja varmuuteen ja redusoi
konfliktit ja ristiriidat tieteellisiksi erimielisyyksiksi. Pyrkiessään poistamaan
konfliktit ja ristiriidat rationalistinen politiikka kaventaa poliittisen toiminnan tilaa
ja näkee toimintapolitiikan välineenä yhden ja ainoan absoluuttisesti parhaan
toimintatavan toteuttamiseksi. (Lappalainen 1992, 40–41.)

Rationalistisen politiikan toteutumista kuitenkin vastustaa inhimilliseen
toimintaan liittyvä ennustamattomuus ja katkoksellisuus, jota Lappalainen kuvaa
Arendtin “toiminnan” (action) käsitteen avulla. Toiminta on luonteeltaan yllätyk-
sellistä, se katkaisee rutiininomaiset prosessit ja merkitsee jonkin uuden
aloittamista, politisoitumista. Inhimilliseltä toiminnalta voidaankin Arendtin mukaan
“odottaa odottamatonta”. Olennaista toiminnassa on, että se toteutuu suhteessa
muihin toimiviin olentoihin, mikä tekee toiminnan rajoista häilyviä ja seurauksista
epävarmoja. (Lappalainen 1992, 40; Arendt 1958, 175–190; vrt. Parvikko 1997.)
Harmoniaperspektiiviin liittyy ajatus yhdestä, yksimielisestä toimijasta ja keinojen
rationaalisesta valinnasta. Poikkeus ja kiista puolestaan edellyttävät moninaisuutta
– useiden erimielisten toimijoiden olemassaoloa. Politiikan mahdollistumisen
edellytyksenä onkin pluraliteetti, aito moninaisuus. (Lappalainen 1995, 228–
229.) Arendtin (1958, 176) mukaan tämä moninaisuus ilmenee nimenomaan
ihmisten toiminnassa ja puheessa. Toimijoiden ja asioista tehtävien tulkintojen ja
mahdollisuuksien pluraliteettia voidaan pitää politisoitumisen ehtona.

Poikkeuksen politiikan ja politisoitumisen vastinpari on neutraloitumisen
käsite. Politiikka voidaankin ymmärtää jatkuvana neutralisoitumisen ja politisoitu-
misen vuorotteluna (Lappalainen 1992, 145). Politisoituessaan tietty vakiintunut
toimintapolitiikka tai toimintatapa kyseenalaistuu, jolloin sen ympärille muodostuu
kiista tai konflikti siitä, miten asioita pitäisi hoitaa. Neutralisoituessaan kiista
tasoittuu ja ongelma siirtyy (ainakin väliaikaisesti) keskustelun ulkopuolelle,
“hallinnan” piiriin.13  Neutraloiminen voi tietysti olla myös politisoimisen tietoinen

13 Tiedotustutkimuksessa on tutkittu “ongelmien elinkaaria”, joissa yhteiskunnallisten ongelmien
tulkintakehykset seuraavat toisiaan. Esimerkiksi Lapin metsätuhojen käsittely mediassa kävi läpi
“elinkaaren”, jossa “kiistan” kehystä seurasi “hallinnan” kehys. Metsätuhojen uutisointi korosti
ensin politisoitumista, jota seurasi neutralisoituminen – minkä jälkeen koko kysymys lähes
hävisi lehtien sivuilta. (Väliverronen 1996, 107–122.)
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vastastrategia, jolla pyritään pitämään tietyt asiat keskustelun ja kiistojen ulottumatto-
missa.

Palonen ja Lappalainen viittaavat molemmat Carl Schmittin politiikkakäsityk-
seen, jonka mukaan poliittisuuden kriteerinä voi pitää ystävä–vihollinen-erottelun
tekemistä (Palonen 1988, 31; 1997, 81; Lappalainen 1992, 119–122, 145). Tämä
vastakkainasettelu on luonteeltaan konkreettinen – ystävät ja viholliset ovat
tilanteissa vaikuttavia olemassa olevia henkilöitä ja ryhmiä. Jonkin tilanteen
politisoituessa syntyy kiista, jossa toimijat jakautuvat koalitioihin, ja ystävät (“me”)
sekä viholliset (“ne”) asettuvat vastakkaisiin leireihin. Ihmisten jakautuminen
vastakkaisiin koalitioihin voi tapahtua vanhojen vihollisten välillä, tai kiistan
aiheena oleva kysymys voi polarisoida toimijoiden kentän uudella tavalla.

Ympäristön politiikan ymmärtämiseksi tarvitaan politiikan kiista- ja harmonia-
perspektiivien ohella poliittisen toiminnan ja politiikan tilan ymmärtämistä.
Käsittelemme seuraavassa poliittisen toiminnan ja tilan dynamiikkaa Palosen
käsitteiden avulla, minkä jälkeen paneudumme yhteiskunnallisten liikkeiden
toimintaan ja toimintamahdollisuuksiin.

Poliittisen tilan ja toiminnan näkökulmat

Kari Palonen (2000; 2002) on avannut politiikan käsitteistöä poliittisen toiminnan
ja politiikan (metaforisen) tilan näkökulmista. Palonen purkaa politiikan näillä
kahdella ulottuvuudella neljään käsitteeseen: poliittista toimintaa edustavat
politikointi (politicking) ja politisointi (politicisation), politiikan tilametaforaan
puolestaan kiinnittyvät politiikan pelitilan (polity) ja toimintapolitiikan (policy)
käsitteet. Politikointi on toiminnan uusintava ulottuvuus, joka ylläpitää poliittisen
järjestelmän – tai poliittiseksi tunnustetun tilan (polity) – rajoja. Politisoiminen
puolestaan merkitsee politiikan pelivaran osoittamista (vrt. Palonen 1997, 5) ja
polityn rajojen kyseenalaistamista, mikä tekee siitä politiikan tilaa muuttavaa
toimintaa. Politikoidessa kysytään “mitä pitää tehdä ja miten?” – kun taas
politisoidessa kysytään “miksi tämä on näin?” Politisoiminen tarkoittaa siis jonkin
uuden asian tai kysymyksen merkitsemistä politikoinnille avoimeksi tai “pelatta-
vaksi” (playable). Polity viittaa politiikan metaforiseen mahdollisuuksien ja
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rajoitusten tilaan, politiikan (peli)kenttään. Poliittinen toiminta uusintaa ja muuttaa
politya – jota Palonen kutsuu myös politiikan “peliaikatilaksi” (spielzeitraum).
Politikointi (politicking) operoi politiikan tunnistetulla alueella (polity) ja
tunnetuilla politiikan välineillä, kun taas politisointi (politicisation) pyrkii
avaamaan uudenlaisen vaihtoehtoavaruuden eli laajentamaan politiikan pelivaraa
uusille alueille. Policy puolestaan liittyy politiikan reguloivaan aspektiin, josta
Palonen käyttää esimerkkinä Paasikiven – Kekkosen linjaa: kyse oli kompleksisesta
mukaan lukemisen, ulossulkemisen ja koordinoinnin projektista, jonka yhtenä
poliittisena aspektina on pidettävä policyn tunnistettavaa nimeä. (Palonen 2000;
2002.)

Palosen politiikka-käsitteistöä voidaan kuvata kahdella ulottuvuudella. (ks.
Taulukko 1.) Yhtäältä ne jäsentyvät tilan ja toiminnan välisellä akselilla: polity ja
policy muodostavat mahdollisuuksien ja rajoitteiden tilan, jonka sisällä poliittinen
toiminta tapahtuu. Toisaalta kyse on konstitutiivisen ja instrumentaalisen
ulottuvuuden erosta. Tästä näkökulmasta polity ja politisoiminen kuuluvat politiikan
konstitutiiviseen puoleen, koska ne avaavat tilaa ja siten edeltävät policyn ja
politikoinnin näkökulmia. Politisointi on pelivaran osoittamista ja politikointi on

politiikka toimintana politiikka tilana

konstitutiivinen politicisation polity
ulottuvuus (politisoiminen) (poliittinen järjestelmä)

instrumentaalinen politicking policy
ulottuvuus (politikointi) (toimintapolitiikka)

Taulukko 1.
Palosen politiikkakäsitteiden sijainti kahdella ulottuvuudella.
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tällä pelivaralla operointia (Palonen 1997, 5). Polity voidaan taas ymmärtää
erotteluna, joka jakaa valtaosuudet legitiimeihin ja epälegitiimeihin. Kun tietty
valtaosuuksien jako on vakiintunut, herättää uusien valtaosuuksien luominen eli
politisoiminen vanhojen valtaosuuksien haltijoissa epäluuloa. Valtaosuuksien
legitimiteetti on siis osa poliittista kamppailua, jota käydään politikoivien tunnustetun
politiikan pelitilan puolustajien ja tämän tilan laajentamiseen pyrkivien politisoijien
välillä. Politisoiminen vaatiikin aina kamppailua tai ainakin keskittyneen ponnis-
tuksen.

Palosen politiikka-käsitteistö mahdollistaa politiikan ja politisoitumisen dynaa-
misen tarkastelun, koska se jäsentää politiikkaa sekä toimintana että rakenteena.
Tällöin politiikka on ymmärrettävissä toimintana, jota polity ja policy rajaavat,
mahdollistavat ja suuntaavat. Yhdessä käsitteet jäsentävät politiikan peliaikatilaa
eräänlaisena maisemana. Maastossa risteilevät polut muistuttavat toimintapolitiik-
koja: ne ohjaavat ja suuntaavat poliittista toimintaa. Politikointi voidaan tällöin
ymmärtää liikkumisena politiikan maisemassa polkuja ja maaston muotoja nouda-
tellen. Politikoinnille tyypillinen ongelma on reitin valinta vaihtoehtoisten, haarau-
tuvien polkujen välillä. Politisointi taas merkitsee yritystä avata uusia polkuja tai
muuttaa maiseman muotoja.

Palosen esittämä politikoinnin ja politisoinnin välinen erottelu on selkeä
teoreettisessa mielessä, mutta sen soveltaminen empiirisen tutkimuksen apuväli-
neenä on vaikeampaa. Ei nimittäin ole selkeitä perusteita, joilla yksittäinen
poliittinen teko tai lausuma voitaisiin luokitella politikoinniksi tai politisoinniksi.
Tästä syystä onkin olennaista tarkastella politisoitumista kontekstuaalisena ilmiönä:
vain pidempää historiallista kaarta tarkasteltaessa on mahdollista ymmärtää
politisoituvien ilmiöiden poikkeuksellisuutta tai kriittistä potentiaalia.

Erottelu politikoimisen ja politisoimisen välillä tuntuu kuitenkin hyödyllisem-
mältä suhteessa vallitseviin yhteiskunnallisiin odotuksiin, joiden valossa tietyt
uutuudet ovat “luonnollistuneet” osaksi vallitsevaa odotushorisonttia. Esimerkiksi
maankäytön suunnittelun NIMBY (not in my backyard) -tilanteissa asukkaiden
vastarinta alueelle suunniteltua rakentamista kohtaan voi olla uutta kyseessä
olevan suunnitelman kontekstissa. Se ei kuitenkaan välttämättä poikkea tilanteeseen
liittyvistä odotuksista, joita rakentavat aiemmat vastaavat konfliktit yhdessä modernin
kaupunkisuunnittelun “asumiskeskeisen” perinteen kanssa, joka olettaa, että
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ihminen (asukkaana) kiinnittyy vahvasti asuinpaikkaansa (asumiskeskeisyydestä
ks. Pakarinen 2002).

Kunkin uutuuden poliittinen potentiaali voidaan siis suhteuttaa odotushorisont-
tiin tai traditioon, jonka sisällä se esitetään. Giddensin (1995, 109) mukaan
traditio ei merkitsekään vain “konservatiivisuutta” – eli uutuuksien kieltämistä –
vaan se ilmenee rajoina, jotka asettavat tiettyjä asioita ihmisen valintojen ja
toiminnan ulottumattomiin. Tässä mielessä politisoiminen voidaan ymmärtää
näiden rajojen kyseenalaistamisena, ei minkä tahansa uutuuksien esittämisenä
sinänsä.

Politisoitumisen myötä tradition sallima liikkumavara (tai pelivara) ei enää
näytäkään absoluuttiselta, jolloin sen voima ihmisten toiminnan ja yhteiskunnallisten
käytäntöjen ohjaajana heikkenee. Koska politisoituminen tapahtuu suhteessa
tiettyyn odotushorisonttiin, tutkimukselta edellytetään kontekstuaalista otetta.
Kaikki uudet siirrot eivät kyseenalaista pelisääntöjä. Samalla on huomattava, ettei
odotushorisontteja tai traditioita pidä käsitellä liian jähmeinä totaliteetteina. Näin
vältetään yksioikoinen “taantumuksellisuuden” ja “edistyksellisyyden” välinen
jännite (poliittisen) järjestelmän puitteissa tapahtuvan politikoinnin ja järjestelmää
muuttamaan pyrkivän politisoinnin välillä.

Toinen pulmallinen politisoitumisen määrittelyyn liittyvä kysymys koskee sitä,
missä määrin politisoituminen on toimijoiden (tietoisen) toiminnan tulosta, ja
missä määrin se on toimijoiden kontrollin ulottumattomissa. Vaikka suomen kieli
onkin ilmeisen rajoittunut politiikka-terminologian moniulotteisuuden käsittelyssä,
tarjoaa se kuitenkin mahdollisuuden erotteluun politisoimisen ja politisoitumisen
välillä – jotka molemmat voidaan kääntää englanniksi muotoon politicisation.
Tämä erottelu jää sivuun Palosen politiikka-käsitteistössä, jolloin politisoituminen
latistuu merkitsemään samaa kuin politisoiminen. Politisoimisen yritykset eivät
kuitenkaan aina johda politisoitumiseen eli politiikan pelitilan laajenemiseen. Ero
toiminnan tietoisten ja tahattomien vaikutusten välillä on tässä yhteydessä
kiinnostava. Heiskala (2000, 189) kiinnittää huomiota Giddensin tapaan erotella
toimijuus muutosvaikutuksena (agency) ja tietoisena, tavoitteellisena tekijyytenä
(actorhood). Inhimillinen toiminta vaikuttaa politisoitumiseen molemmissa merki-
tyksissä, mutta vain tietoista toimijuutta (merkityksessä actorhood) voidaan
kutsua politisoimiseksi.
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Samalla on huomattava, että politisoitumiseen voivat johtaa muutkin syyt kuin
inhimillinen toiminta. Tässä yhteydessä Bourdieun (1988, 159–193) “kriittisten
tapahtumien” (critical events) käsite on kiinnostava. Bourdieu nimeää Pariisin
kevään 1968 kriittiseksi tapahtumaksi. Sellaiseksi voidaan Bourdieun mukaan
kutsua tapahtumaa, joka aiheuttaa kriisin jollain kentällä, leviää sieltä muille
kentille ja sosiaaliseen tilaan eli yhteiskuntaan14. Veena Das (1996) taas kuvaa
kriittiset tapahtumat tilanteiksi, jotka leikkaavat läpi sosiaalisen kudoksen julkisesta
yksityiseen. Tällaisia tapahtumia olivat hänen mukaansa esimerkiksi Intian ja
Pakistanin erottaminen toisistaan vuonna 1947 sekä Bhopalin myrkkykatastrofi
vuonna 1984. Kriittisiä tapahtumia voidaan myös ajatella tapahtuvan eri mitta-
kaavoissa, jolloin vaikkapa paikalliset ympäristökiistat voivat muodostua myöhem-
pien tapahtumien tulkinnan kannalta kriittisiksi.

Vastaavasti ns. “hullun lehmän tautia” voidaan tarkastella tapahtumaketjuna,
joka politisoi paitsi ihmisten kulutustottumuksia myös kansainvälisiä suhteita
asettuessaan hiertämään Englannin ja Ranskan välejä (Aaltola 1999). Myös
luonnonilmiöt kuten myrskyt voivat muuttaa ihmisten elämänkäytäntöjä ja
toimeentulon ehtoja. “Myrskyn poliittisuus” ilmenee siinä, miten myrsky muuttaa
inhimillisen toiminnan edellytyksiä. Luonto voi siis olla poliittinen ‘toimija’, koska
se on osallisena inhimillisten yhteisöjen mahdollisuuksien muovautumisessa.
Osallisena ei kuitenkaan ole luonto sinänsä vaan tietyt prosessit suhteessa tietyn
yhteisön tiettyihin toimintoihin. (Haila & Lähde 2003.)

Myrskyn poliittisuus on kuitenkin erilaista kuin vaikkapa teollisuuden päästöjen
myrkyttämän pohjaveden poliittisuus. Merkittävä ero saastumiskysymysten ja
myrskyjen välillä liittyy syyksilukemisen logiikkaan: toisin kuin myrkky, myrsky ei
ole kenenkään vastuulla. Myrsky kyseenalaistaa yhteiskunnallisia käytäntöjä,
mutta se ei jäsenny samalla lailla poliittisena vaatimusten esittämisen prosessina;
myrkyttäjälle voi esittää vaatimuksia toisin kuin myrskyjen synnyttäjälle. Toisaalta
on huomattava, että myrskyn ja saastumisen “luonnollisuus” jäsentyy tietystä
traditiosta käsin. Tradition kautta vesistön saastuminen voi näyttäytyä välttämättö-
mänä ja rajautaua siten ihmisten valintojen ulottumattomiin. Vastaavasti myrskyt

14 Bourdieun käsitteistöön paneudutaan tarkemmin luvuissa 2.2 ja 3.3.
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ovat politisoituneet ilmastonmuutoskeskustelussa, jossa niiden on väitetty johtuvan
ihmistoiminnan aiheuttamasta ilmastonmuutoksen kiihtymisestä. Tällöin väitetään,
että myrskyt eivät ole välttämättömiä ja tässä mielessä luonnollisia, vaan yhä
selvemmin ilmiöitä, jotka voisivat olla toisinkin.

Yhteiskunnalliset liikkeet poliittisina toimijoina

Ympäristöliikkeet ja -järjestöt ovat erikoistuneet ympäristöön ja sen muuttamisen
käytäntöihin liittyvän pelivaran osoittamiseen. Ne ovat olennaisia ympäristöongel-
mien tuottajia, jotka esittävät ympäristöön liittyviä vaatimuksia, tuottavat ja suodat-
tavat uutta tietoa ja kyseenalaistavat politiikan ja hallinnnan mekanismeja. (ks.
esim. Hannigan 1995.) Käsittelemme tamperelaisia ympäristöliikkeitä tutkimuk-
sessamme yhteiskunnallisina kaupunkiliikkeinä15. Kaupunkiliikkeet ovat uusien
yhteiskunnallisten liikkeiden kategoria, jotka eivät ole ns. vanhojen liikkeiden
tapaan luokkapohjaisia eivätkä kiinnity suoraan tuotannon kysymyksiin ja joilla on
vahva osallistumisen eetos (vrt. Ilmonen 1998). Tällaiset liikkeet haastavat
julkisen vallan roolin esittämällä kritiikkiä hallinnon ja päätöksenteon epäoikeuden-
mukaisuuksia kohtaan. Ne pyrkivät murtamaan materiaalisia ja sosiaalisia
hierarkioita, jotka määrittävät kaupungin elämää, ja haluavat näiden sijaan luoda
kaupungin, joka järjestää elämänsä käyttöarvojen, itsenäisten paikalliskulttuurien
ja hajautetun osallistuvan demokratian periaatteille. (Fainstein & Hirst 1995.)

Yhteiskunnalliset liikkeet voidaan yleisesti määritellä epämuodollisen vuoro-
vaikutuksen verkostoiksi, joihin osallistuu erilaisia yksilöitä, ryhmiä ja organisaa-
tioita. Näiden verkostojen rajat määrittyvät toimijoiden vuorovaikutuksen kautta
syntyneen yhteisen identiteetin tuloksena. Liikkeiden toimijat ovat mukana poliitti-
sissa ja/tai kulttuurisissa konflikteissa, joiden tavoitteena on joko puolustaa tai
vastustaa muutoksia yhteiskunnan alajärjestelmien puitteissa tai niiden ulkopuolella.
(Diani 1992, 8–13.) Melucci korostaa, että yhteiskunnallinen liike on kuitenkin

15 Jauhianen (2002, 132–133) käyttää tätä käsitettä suomennoksena Castellsin termistä “urban
social movement”.
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analyyttinen kategoria, ei empiirisessä todellisuudessa annettu ilmiö. Hänen
mukaansa yhteiskunnallisella liikkeellä tarkoitetaan kollektiivista toimintaa, joka
1) synnyttää solidaarisuutta, 2) nostaa esille konflikteja ja 3) kyseenalaistaa toimin-
nallisen systeeminsä rajoja ja yhteensopivuutta muiden yhteiskunnan systeemien
kanssa. (Melucci 1996, 28.)16

Melucci korostaa, ettei liikkeitä voi olettaa yhtenäisiksi toimijoiksi, vaan
niiden yhtenäisyys on vaihdon, neuvottelujen, päätöksenteon ja kiistojen kohde.17

Liikkeiden yhtenäisyys syntyy toiminnassa, joka puolestaan rakentuu “sosiaalisissa
suhteissa mahdollisuuksien ja rajoitteiden kentällä, jota toimijat havainnoivat ja
jonka ne ottavat toiminnassaan huomioon” (Melucci 1992, 243).18 Toiminta ja
toiminnan konteksti kietoutuvat toisiinsa. Meluccin (1996, 43) mukaan relatio-
naalisen näkökulman soveltaminen yhteiskunnallisten liikkeiden tutkimukseen
on tämän tutkimusalueen keskeisiä haasteita. Relationaalisuuden voi ymmärtää
Emirbayerin (1997) transaktion käsitteen avulla: tällä hän tarkoittaa vuorovaiku-
tusta, jolla on vaikutuksensa myös toimijoihin itseensä. Vuorovaikutus ei tapahdu
“valmiiden” ja muuttumattomien toimijoiden välillä, vaan läpäisee toimijat vaikut-
taen näiden itsemäärittelyyn ja identiteetteihin.19

16 Meluccin määritelmän taustalla on yhteiskunnallisten alajärjestelmien (systeemien) malli, jossa
elämismaailma, talous, politiikka sekä yhteiskunnalliset instituutiot ja organisaatiot muodostavat
omat alueensa.

17 Viitaten liikkeiden liikkuvaan luonteeseen Melucci (1992, 239) huomauttaa, ettei millään
sosiologian alueella esiinny yhtä suurta ristiriitaa tutkimuskohteen ja tieteenalan dualistisen
(rakenne-toimija) perinteen välillä.

18 Alkuperäinen lainaus: “From this perspective collective action can be thought of as a purposive
orientation built up through social relationships, on a field of possibilities and limitations which
actors perceive and take into account.” (Melucci 1992, 24.) Se, missä määrin toimijat ovat
kykeneväisiä havaitsemaan ja ottamaan huomioon näitä poliittisia mahdollisuusrakenteita,
riippuu toimijoiden kyvykkyyden määrittelystä. Mielekästä on ainakin välttää äärimmäiset
vaihtoehdot: rakenteen rautahäkki ja solipsistinen virtuaalimaailma.

19 Emirbayerin näkemys perustuu erotteluun substantialistisen ja relationaalisen ajattelun välillä.
Substantialistinen näkemys ottaa analyysin peruselementeiksi substanssit (asiat, oliot, olemukset),
kun taas relationaalinen näkökulma kohdentuu prosesseihin ja kyseenalaistaa ajatuksen ennalta
muotoutuneista (“preformed”) kokonaisuuksista. Emirbayerin mukaan valinta näiden näkö-
kulmien välillä on sosiologiassa keskeisempi kysymys kuin esim. rakenteen ja toimijan välinen
erottelu. (Emirbayer 1997.) Emirbayerin ajatus relationaalisuudesta transaktioiden mielessä
muistuttaa Foucault’n valtakäsitystä, jossa valta nähdään toimijoiden sisäisenä suhteena ja
identiteetin rakentajana, ei vain välineenä (ks. esim. Pulkkinen 1998, 96–99).
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Liikkeiden määrittely verkostoiksi ja prosesseiksi merkitsee, ettei paikallista
ympäristöliikehdintää voi rajata ennalta tietyn tyyppisten ryhmien ja organisaatioiden
toiminnaksi – eikä mitään ryhmiä voi myöskään ennalta sulkea pois liikkeiden
tarkastelusta. Paikallisiin ympäristöliikkeisiin voi siis kuulua ympäristöjärjestöjä,
paikallisia kulttuuriyhdistyksiä, puoluejärjestöjä, ammattiosastoja, yksittäisiä
kaupunginvaltuutettuja jne. Ympäristöliikkeiden määrittelyssä ei tarvitse sitoutua
pakkopaitamalliin, jossa organisaation synty merkitsee liikkeen lakkaamista (vrt.
Järvikoski 1991, 162–164). Esimerkiksi Konttinen (1999b) tarkastelee “uutta
liikettä vanhassa järjestössä” soveltaessaan uusien yhteiskunnallisten liikkeiden
viitekehystä Suomen Luonnonsuojeluliiton järjestöaktiivien tutkimukseen.

Verkostomaisuus tarkoittaa, etteivät liikkeiden verkostojen rajat muodostu
muodollisten sääntöjen nojalla, vaan vuorovaikutuksessa, joka synnyttää liikkeen
yhteisen identiteetin20 (Melucci 1995; 1996, 68–88). Mobilisoituminen perustuu
sosiaalisten verkostojen ja yhteisten identifikaatioiden21 yhdistelmille (Alapuro
1998, 62–64; Tilly 1978). Tämä liikkeiden synnyn ja muotoutumisen eli mobili-
saation22 prosessi on keskeinen yhteiskunnallisten liikkeiden tutkimuskohde.

Melucci pitää konfliktien synnyttämistä yhtenä yhteiskunnallisten liikkeiden
keskeisenä tehtävänä. Samalla yhteiskunnalliset liikkeet voidaan erotella sen
mukaan, ovatko ne reaktioita yhteiskunnallisiin kriiseihin vai yhteiskunnallisten
konfliktien käynnistäjiä. Kriisit merkitsevät hajaannusta ja johtavat vaatimuksiin
tasapainon palauttamisesta, kun taas konfliktit tekevät näkyväksi tärkeiden resurs-
sien hallintaan ja jakoon liittyviä jännitteitä. (Melucci 1996, 22–23.) Konfliktien
tarkastelua ei kuitenkaan ole pakko liittää funktionalistisiin ennakko-oletuksiin
yhteiskunnan tasapainotiloista23, ne voidaan kriisien sijaan tulkita yhteiskunnalli-
siksi haasteiksi sanan positiivisessa mielessä (vrt. Keränen & Mäkitalo 1987).

20 Samalla verkosto on metafora, joka häivyttää ajatuksen hierarkioista. Suunnat (ylös–alas,
oikea–vasen) joutuvat verkostometaforassa väistymään verkoston solmukohtien tieltä. (Aro
1999.)

21 Eyerman ja Jamison (1991) ovat korostaneet kognitiivisten käytäntöjen (cognitive praxis)
roolia liikkeiden identiteetin muokkaajina.

22 Mobilisaatiota on selitetty sekä metodologisen individualismin ja rationaalisen toiminnan
teorian näkökulmasta että rakenteellisista ja kulttuurisista lähtökohdista.

23 Varhainen kollektiivisen käyttäytymisen tutkimus piti yhteiskunnallista protestiliikehdintää
oireena yhteiskunnallisista patologioista, integraation epäonnistumisesta tai yhteiskunnan
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Manuel Castells (1983) on määritellyt yhteiskunnallisten kaupunkiliikkeiden
keskeiseksi tavoitteeksi “kaupungin merkityksen” rakentamisen ja muuttamisen.
Merkitysten rakentaminen ei kuitenkaan ole yksin liikkeiden vallassa, vaan kyse
on useiden toimijoiden vuorovaikutuksesta ja kamppailusta. Itse kaupunki ja
siihen liittyvät merkitykset rakentuvat historiallisesti ja dialektisesti, vastakkaisten
voimien jännitteistä. (Castells 1983, 67–72.)

Kaupunki on ristiriitaisten yhteiskunnallisten intressien ja arvojen synnyttämä koko-
naisuus. Yhteiskunnallisesti hallitsevien intressien institutionalisoitumisesta johtuen
merkittävillä kaupungin roolia, merkitystä ja rakennetta koskevilla innovaatioilla on
tapana muodostua ruohonjuuritason mobilisaation ja vaatimusten tuloksena. Kun
nämä mobilisaatiot johtavat urbaanin rakenteen muutoksiin, kutsumme niitä yhteis-
kunnallisiksi kaupunkiliikkeiksi. (Castells 1983, 291.)24

Castellsin ideaalityyppisen jaottelun mukaan liikkeet eroavat puolueista siinä,
että puolueet suuntautuvat kohti valtiota ja ovat siten kiinteä osa valtiollista
poliittista järjestelmää. Yhteiskunnalliset liikkeet kehittyvät osana kansalaisyhteis-
kuntaa, eikä niillä ole samanlaisia institutionaalisia rajoituksia kuin puolueilla.
Liikkeet synnyttävät haasteita, jotka ravistavat instituutioita, normeja ja arvostuksia.
Tästä syystä liikkeet ovat yhteiskunnallisten innovaatioiden lähteitä, kun taas
poliittisia puolueita leimaa niiden rooli yhteiskunnallisen edunjaon ja -valvonnan
välineinä. (Castells 1983, 294.) Liikkeiden innovatiivista roolia korostavat myös
Eyerman ja Jamison (1991, 4), joiden mukaan yhteiskunnallisia liikkeitä on

ajautumisesta epätasapainoon. Esimerkiksi Neil Smelserin (1962) varhainen teoria kollektiivisesta
käyttäytymisestä perustuu funktionalistiselle yhteiskuntateorialle – mikä selittää poikkeusimiöiden
tulkintaa systeemin häiriönä. Funktionalismia voikin pitää tasapainomallina hieman samaan
tapaan kuin uusklassista taloustiedettä. Tasapainomalleille perustuvat teoreettiset rakennelmat
eivät sulata ajatusta siitä, että häiriöt voisivat olla tavanomaisia – tai sitä, että häiriöt itse asiassa
pitävät järjestelmän elossa.

24 Alkuperäinen lainaus (Castells 1983, 291.): “The city is a social product resulting from
conflicting social interests and values. Because of the institutionalization of socially dominant
interests, major innovations in the city’s role, meaning, and structure tend to be the outcome of
grassroots mobilization and demands. When these mobilizations result in the transformation of
the urban structure, we call them urban social movements.”
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mielekästä tarkastella “väliaikaisina julkisina tiloina” ja “kollektiivisen luovuuden
hetkinä”, jotka tarjoavat ympäröivälle yhteiskunnalle ideoita, identiteettejä ja
ihanteita. Ne vaikuttavat paitsi poliittisiin päätöksiin, myös muihin toimijoihin ja
laajemmin kulttuurin kerrostumiin.

Politisoitumisen tematiikan kannalta kiintoisa on Castellsin kriittinen
näkökulma pluralistista (politiikan) teoriaa kohtaan. Pluralismi olettaa, että asiat
muuttuvat annetuissa institutionaalisissa puitteissa. Castells puolestaan näkee
liikkeet potentiaalisina “rakenteellisten” muutosten alullepanijoina. Tässä valossa
Castellsin erottelun rakenteita muuttavien ja muiden liikkeiden välillä voi tulkita
politikoinnin ja politisoinnin väliseksi eroksi: politikointi tapahtuu annetun järjes-
telmän piirissä, politisointi taas pyrkii kyseenalaistamaan kentän pelisääntöjä (eli
rakenteita). Ongelmallista tässä erottelussa on kuitenkin se, että liikkeet voivat
lakata liikkumasta ja muodostua osaksi rakenteita. Esimerkiksi työväenliikkeelle
sanotaan käyneen juuri näin. Ilmosen (1998, 25) mukaan vain proaktiivisten
liikkeiden pitäminen yhteiskunnallisina liikkeinä ei olekaan puolustettavissa.
Liikkeiden toiminnassa keskeinen politisoimisen pyrkimys (Ilmosen sanoin kyseen-
alaistaminen) voi suuntautua yhtä lailla vanhaa kuin uutta kohti.25 Sama koskee
tietysti Castellsin käsittelemiä yhteiskunnallisia kaupunkiliikkeitä.

Sanotun perusteella paikalliset ympäristöliikkeet voidaan ymmärtää yhteis-
kunnallisiksi liikkeiksi ja edelleen kaupunkiliikkeiksi, mikäli niiden tavoitteena
on muuttaa kaupungin merkityksiä ja politisoida hallitsevia arvostuksia ja rakenteita.
Politisoimisen ja politikoimisen rajanvedon sijaan tässä yhteydessä on mielekästä
tarkastella mitä merkityksiä ja missä konteksteissa liikkeet pyrkivät kyseenalais-
tamaan – ja miten ne eroavat toisistaan näissä pyrkimyksissä. Tässä voidaan nähdä
ero luontoharrastukseen ja luonnonsuojeluun keskittyvien konservationististen
liikkeiden ja järjestöjen – joiden mielenkiinto kaupunkiin on vähäinen – sekä
poliittiseen ekologiaan suuntautuvien liikkeiden välillä. Näistä jälkimmäiset pyrkivät
selvemmin yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen ja muutoksiin.26

25 Tämä on olennaista myös liikkeiden toimijuuden kannalta. Emirbayerin ja Mischen (1998)
mukaan toimijuus (agency) rakentuu menneen ja totunnaisen (iterational), nykyisen ja
tulevan (projection) risteyksessä, sitoen näitä yhteen käytännöllisen harkinnan tasolla.

26 Ympäristöliikkeiden luokittelusta ks. Diani ja Lodi (1988), Garner (1996, 62–85), Sutton
(2000).
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Yhteiskunnallisten liikkeiden ja kollektiivisen toiminnan tutkimuksen alueella
tutkimuksemme keskeiset kysymykset sijoittuvat politiikan prosessien näkökulman
ja uusien liikkeiden kulttuurisen näkökulman leikkauspisteeseen. Kysymys
politisoitumisesta on merkittävä yksittäisten tapausten tasolla suhteessa päätöksen-
tekoprosesseihin, mutta se sisältää myös diskursiivisen ulottuvuuden, joka kiinnittyy
tapausten laajempaan kulttuuriseen kontekstiin.

Liikkeiden toimintamahdollisuudet

Kollektiivinen toiminta kuten yhteiskunnalliset liikkeet tulisi aina nähdä toiminta-
ympäristössään, sekä tietyn toimintatilan rakentajina että niiden rakentamina.27

Liikkeiden toimintatilan muotoutuminen vaikuttaa niiden toimijuuteen ja muovaa
osaltaan politiikan “pelitilaa” (polity). Yhteiskunnallisten liikkeitten tutkimuksessa
toimintamahdollisuuksien tilaa on yleisesti tematisoitu poliittisen mahdollisuus-
rakenteen (political opportunity structure) käsitteellä (ks. esim. Kriesi ym.
1995; Tarrow 1994). Käsitettä on ensimmäisenä käyttänyt Peter Eisinger (1973)
tutkiessaan protestiliikehdintää 60-luvulla amerikkalaisissa kaupungeissa. Eisinge-
rin kritisoi “poliittisen ympäristön” (political environment) käsitteen käyttämistä
poliittisten tapahtumien kuten protestiliikehdinnän selittämiseen tilastollisessa
tutkimuksessa. Eisingerin mukaan tällainen selitysmalli tukeutui liiaksi yhdyskuntien
yleisiin ominaisuuksiin aggregaatteina. Tilastolliset korrelaatiot riippumattomien
makrotason muuttujien (kuten kaupungin asukasluku, etnisten ryhmien koko
jne.) ja protestitoiminnan välillä herättävät kysymyksen tällaisen selittämisen

27 Yhteiskuntatieteellistä tutkimusta jäsentävä peruserottelu toimijan ja rakenteen välillä jäsentää
myös yhteiskunnallisten liikkeiden tutkimuskenttää (Melucci 1992; Kriesi & Giugni 1995).
Rakenteen ja toimijan dualismia ilmentää yhteiskunnallisten liikkeiden tutkimuksessa myös ero
makro- ja mikronäkökulmien välillä. Eri tutkimusperinteisiin suhteutettuna tätä eroa on kuvattu
myös erona eurooppalaisten ja amerikkalaisten näkökulmien välillä. Eurooppalainen liikkeiden
tutkimus on kehittänyt “uusien liikkeiden” teeman ja tarkastelee liikehdintää yhteiskunnallisia
ja kulttuurisia rakenteita vasten. Amerikkalainen näkökulma on puolestaan perustunut toimija-
lähtöiseen resurssien mobilisaation teoriaan, joka on tyypillisesti tukeutunut rationaalisen
toiminnan malleihin. (Klandermans & Tarrow 1988.)
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riittävyydestä ja osuvuudesta. Eisingerin itse pyrki käsittelemään erilaisia muuttujia
yhtenäisenä toiminnan kontekstina ja määritteli protestiliikehdinnän toiminta-
ympäristön “poliittisten mahdollisuuksien rakenteeksi” (structure of political
opportunities), tarkoittaen tekijöitä, jotka “yhdessä tai erikseen estävät tai
helpottavat poliittisiin tavoitteisiin liittyvää kansalaistoimintaa”. Ajatuksena oli,
että toimintaympäristön elementit asettavat rajoituksia poliittiselle toiminnalle tai
avaavat sille väyliä. Yksilöiden ja ryhmien toimintatavat poliittisen järjestelmän
piirissä eivät siis riipu vain toimijoiden resursseista, vaan itse poliittisen järjestelmän
avautumista, heikoista kohdista sekä esteistä.28 (Eisinger 1973, 11–12.)

Valtakunnallisella tasolla poliittisten mahdollisuusrakenteiden käsitettä käyttä-
neet Kriesi ym. (1995) määrittelevät mahdollisuusrakenteet neljän rakenteellis-
toiminnallisen elementin summana. Liikkeiden toimintamahdollisuuksiin vaikutta-
vat 1) yhteiskunnalliset perusristiriidat ja niiden hallitsevuus, 2) valtiollisten insti-
tuutioiden formaali rakenne, erityisesti sen avoimuus, 3) valtion epäviralliset
toimintastrategiat sekä 4) toimijoiden muuttuvat liittolaisrakenteet. Tarrow’n
(1994) määritelmä on samantyyppinen kuin Kriesin ym., joskin Tarrow painottaa
hieman enemmän rakenteiden dynaamisia, situationaalisia tekijöitä. Tarrow määrit-
telee mahdollisuusrakenteiden elementeiksi osallistumisen mahdollisuuksien
avautumisen, muutokset (valtiollisten) eliittien yhtenäisyydessä, liittolaisten saata-
vuus ja halkeamat eliittien välillä ja sisällä. Mahdollisuusrakenteiden dynamiikan
kannalta on olennaista esim. se, määritelläänkö mahdollisuusrakenteeksi osallistu-
mismahdollisuuksien avoimuus vai niiden avautuminen, eliittien väliset ristiriidat
vai yhtenäisten eliittien halkeaminen jne. – eli miten prosessien ajallisuus huomioi-
daan. Edelleen Tarrow (1994, 17) huomauttaa, että liikkeet sekä käyttävät että
tuottavat mahdollisuusrakenteita – mikä kyseenalaistaa liikkeiden selittämisen
yksioikoisesti mahdollisuusrakenteista käsin.

Poliittisen mahdollisuusrakenteen käsite johtaa helposti kysymään, ovatko
liikkeiden toimintaan liittyvät mahdollisuudet ja rajoitteet jollakin nimenomaisella

28 Alkuperäinen teksti (Eisinger 1973, 11–12.): “In short, elements in the environment impose
certain constraints on political activity or open avenues for it. The manner in which individuals
and groups in the political system behave, then, is not simply a function of the resources they
command but of openings, weak spots, barriers, and resources of the political system itself.”
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tavalla ‘poliittisia’. Käsitettä onkin kritisoitu “poliittisesta reduktionismista” eli
siitä, että liikkeiden toimintaa ja tavoitteita tarkastellaan ainoastaan suhteessa
poliittiseen järjestelmään (ks. esim. Melucci & Lyyra 1998). Ilmonen (1998)
käyttää poliittisen mahdollisuusrakenteen sijaan laajempaa toimintatilan käsitettä
kuvaamaan liikkeiden toimintaympäristöä. Olennainen ero Tarrow’n sekä Kriesin
ym. määritelmiin verrattuna on julkisuuden ja median roolin nostaminen mukaan
mahdollisuusrakenteiden ulottuvuudeksi. Toisaalta Ilmosen tapa määritellä
toimintatilaa ei anna eväitä kovin pitkälle menevään toimintatilan jäsentämiseen.
Toimintatila voi laajentua ja supistua, mutta käsite ei kuitenkaan kelpaa sellaisenaan
analyysin lähtökohdaksi, ellei sitä kyetä jotenkin erittelemään ja jäsentämään.
Tämä on metodologinen haaste: miten toimintatilan kutistumista tai kasvamista
havainnoidaan? Mitkä ovat toimintatilan ulottuvuudet?

Mahdollisuusrakenteiden soveltaminen kansallisen ja paikallisen politiikan
tutkimuksessa nostaa esille idean erilaisista mahdollisuusrakenteiden mitta-
kaavoista. Toimintaa mahdollistavat ja rajaavat yhtä lailla syvälle historiaan ulottuvat
traditiot, toisaalta hyvinkin tilannekohtaiset tekijät. Kulttuuriset kerrostumat kuten
protestanttinen etiikka ja suomalainen lainkuuliainen luterilainen perinne vaikutta-
vat toimintamahdollisuuksiin, mutta samalla mikrotasolla “tilaisuus voi tehdä
varkaan”. Mahdollisuusrakenteita on näin ollen tarkasteltava konstruktioina,
jotka kietoutuvat liikkeiden toimintaan. Tekstuaalisuuteen viittaavan kontekstin
sijaan voidaan puhua toimintaympäristöstä (Alexander 1987) tai käyttää Meluccin
(1992) tapaan liikkeiden toimintaympäristöstä ekosysteemin ja habitaatin
käsitteitä.

Poliittisen maantieteen tutkimus on osoittanut, että poliittisen toiminnan
piirteitä on mahdotonta ymmärtää ilman konkreettisen toimintakontekstin, paikan
ja paikallistumisen tarkastelua. Paikalliset sosiaaliset rakenteet ja vuorovaikutuksen
tavat synnyttävät erityisiä poliittisen toiminnan muotoja, jotka vaikuttavat esim.
äänestyskäyttäytymiseen ja tapoihin reagoida taloudellisiin haasteisiin. Kansallisen
tason politiikan alta paljastuu paikallisten poliittisten yhteisöjen kirjo, joka
perustuu paikallisiin kehityskulkuihin ja todellisuuskäsityksiin. Poliittisen kulttuurin
yhtenäisyys – tai sen illuusio – on sidoksissa tarkastelutasoon. (Agnew 1987;
Ramsay 1996.) Poliittisen toiminnan paikallisuuden vuoksi myös toimintatilan ja
mahdollisuusrakenteiden käsitteet on syytä ymmärtää paikallistuneena, käytäntöihin
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kiinnittyvänä ilmiöinä, joilla on oma historiansa ja muutosdynamiikkansa. Paikal-
linen hallintatapa muotoutuu osittain liikkeiden ja painostusryhmien toiminnan
vaikutuksesta. Paikalliset eliitit muodostavat konfliktitilanteissa yhteiskunnallisten
liikkeiden vastapelurin vaikuttaen täten liikkeiden toimintatilan ja identiteetin
muotoutumiseen.

Paikallisen hallinnan instituutiot eivät kuitenkaan kontrolloi liikkeiden toimin-
taedellytyksiä samoin kuin esim. valtiolliset koneistot (kuten lainsäädäntö tai
viranomaiset, esim. poliisi ja oikeuslaitos). Paikallisen hallinnan piiriin ei kuulu
mekanismeja, joilla voisi esimerkiksi kieltää tietyntyyppiset liikkeet. Tästä syystä
paikallisen hallintatavan (esim. valtaapitävän poliittisen koalition) näkökulmasta
poliittisen mahdollisuusrakenteen käsite muodostuu erilaiseksi kuin valtiollisella
tasolla. Kansallisen tason poliittisen mahdollisuusrakenteen käsite ei ole suoraan
sovellettavissa paikallisten toimintamahdollisuuksien ja toimintatilan tarkasteluun.
(Aarts 1997, 119.) Silti yhtäläisyyksiäkin on löydettävissä. Kysymykset koalitioiden
muodostumisesta ja valtaeliittien keskinäisistä erimielisyyksistä sekä hallintatavan
avoimuudesta ovat olennaisia myös paikallisella tasolla.

Hallintatavan avoimuus ei kuitenkaan välttämättä johda konfliktien lisäänty-
miseen. Usein käy juuri päinvastoin. Kettusen (1998, 167) mukaan suljetulla
hallintatavalla on taipumus kärjistää konflikteja etenkin moniarvoisissa kunnissa,
joissa asukkaat ovat aktiivisia ja kyvykkäitä (esim. koulutettuja). Jälkimmäinen
seikka selittää osaltaan yhteiskunnallisten liikkeiden ja ympäristöliikehdinnän
keskittymistä yliopistokaupunkeihin. Kettusen havainto on samantyyppinen kuin
Eisingerin (1973) teesi protestiliikehdinnän syttymisestä kaupungeissa, joissa
hallintatapa sisältää sekä suljettuja että avoimia piirteitä. Kettusen ja Eisingerin
huomiot tiivistyvät kysymykseen odotuksista – jotka on siis luettava mukaan
mahdollisuusrakenteen käsitteeseen (ks. myös Hyvärinen 1997). Suljetun
hallintatavan vähäinen avautuminen voi johtaa tulvaporttien murtumisen kaltaiseen
ilmiöön, jossa pieni murtuma synnyttää odotuksia ja kasvavia vaatimuksia toiminta-
mahdollisuuksien laajenemisesta ja poliittisen kulttuurin muutoksesta.
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2.2 Politiikan kulttuuriset ehdot

Poliittisen kulttuurin käsite on ollut käytössä politiikan tutkimuksessa 1950-
luvulta lähtien ja sitä on käytetty lukuisissa toisistaan poikkeavissa merkityksissä
erilaisten empiiristen tutkimusten taustana. Käsitteen alkuperäinen uutuusarvo
politiikan tutkimuksessa liittyi kapean rationaalisen valinnan mallien kyseenalais-
tamiseen ja täydentämiseen kulttuurisen rationaalisuuden idealla. (Lane 1992.)

Almond & Verba (1989, 12) ovat määritelleet poliittisen kulttuurin politiikkaan
liittyviksi suhtautumistavoiksi, poliittisiksi orientaatioiksi, joiden kohteena on
poliittinen järjestelmä sekä asennoituminen omaan rooliin tässä järjestelmässä.
Vastaavasti Nousiaisen (1985, 18) mukaan “kansakunnan poliittisella kulttuurilla
tarkoitetaan niiden inhimillisessä elämässä opittujen ja sukupolvelta toiselle
siirtyvien tietojen ja uskomusten, asenteiden ja arviointien kokonaisuutta, jotka
koskevat politiikkaa ja valtiollisia toimintoja sekä omaa asemaa niissä.” Almond
ja Verba käyttivät määritelmäänsä vertailevassa kvantitatiivisessa politiikan tutki-
muksessa. Poliittinen kulttuuri määrittyi tällöin eräänlaisena kansallisten mieli-
pidemittausten summana, joka voidaan sitten asettaa tilastollisessa tarkastelussa
korrelaatioihin vaikkapa hallitusmuotojen kanssa.

Sittemmin politiikan ja kulttuurin välisten suhteiden tutkimus on laajentunut
Almondin ja Verban “vanhan” koulukunnan lähestymistavasta uusille alueille.29

Tällaisia uusia tutkimusaloja ovat mm. demokratisoitumisen ja kansalaisyhteis-
kunnan, poliittisten instituutioiden, poliittisen viestinnän ja merkitysten sekä

29 Poliittisen kulttuurin käsitteen operationalisoiminen tilastollisen tutkimuksen keinoin on osoittau-
tunut ongelmalliseksi (Dalton 2000). Kulttuurin käyttäminen kausaalisena selittävänä muuttujana
on osoittautunut epämääräiseksi. Kritiikkinä poliittisen kulttuurin käsitettä kohtaan onkin
esitetty, ettei se ole toiminut empiirisen tutkimuksen apuvälineenä, vaan on lähinnä päätynyt
korostamaan subjektiivisia näkemyksiä eri kansakunnista tai latistunut stereotypioiden tasolle.
Tyypillinen tällainen stereotypia on idän ja lännen poliittisten kulttuurien ero “kollektivismi–
individualismi”-akselilla (ks. Gaenslen 1986). Poliittisen kulttuurin rajaaminen tietyn ryhmän
uskomuksiin ajautuu samoihin ongelmiin (psykologisointi, stereotypiat) kuin mielipide-
mittauksiin perustuva poliittisen kulttuurin määrittely. Mielipidemittauksiin perustuva tilastollinen
poliittisen kulttuurin tutkimus ei ole kuitenkaan hävinnyt mihinkään (esim. ns. postmaterialististen
arvojen tutkimuksesta ks. Inlgehart 1990; 1997 ja Inglehart & Abramson 1994).
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kollektiivisen toiminnan ja yhteiskunnallisten liikkeiden kulttuuristen piirteiden
tutkimus. (Berezin 1997.)

Empiirisessä tutkimuksessa kysymys poliittisesta kulttuurista voidaan rajata
monin tavoin. Se voi koskea joko kulttuurisia elementtejä politiikan areenoilla
(esim. puhetavat, viestintä, poliittiset symbolit) tai politiikan kenttää laajemmassa
kulttuurisessa kontekstissa (esim. politiikan yhteiskunnalliset arvostukset, politiikan
sosiaalinen tilaus tai “resonanssi”). Edellistä näkökulmaa korostavan Pekosen
(1989) mukaan poliittiseksi kulttuuriksi voidaan rajata ne merkityksellistämisen
tavat, joita punnitaan politiikan areenoilla. Poliittisen kulttuurin määrittely on
mahdotonta a priori, koska mikä tahansa kulttuurin piirre voi politisoitua –
jolloin siitä tulee ainakin väliaikaisesti osa poliittista kulttuuria. Jälkimmäistä
näkökulmaa edustaa Berezinin (1997, 364) tapa määritellä poliittinen kulttuuri
ilmaisuvoimaisiin symboleihin, käytäntöihin ja uskomuksiin kiinnittyneeksi
merkitysten kehikoksi, joka konstituoi politiikkaa tietyssä yhteisössä.30

Tutkimuksessamme on elementtejä molemmista edellä esitetyistä näkökul-
mista. Kiinnitämme huomiota politiikan kentän ja julkisen keskustelun tilan
kulttuurisiin piirteisiin tapaustutkimuksissa, mutta pyrimme rakentamaan ympä-
ristökysymysten politisoitumiselle myös laajempaa kulttuurista ja historiallista
kontekstia. Tukeudumme kausaaliselityksen sijaan kontekstuaaliseen näkökul-
maan: kulttuuri ei ole politiikan primus motor, vaan pikemminkin sen toiminta-
ympäristö. Kulttuuriset elementit mahdollistavat erilaisia poliittisen toiminnan ja
toimijuuden “kehyksiä” (Benford & Snow 2000; Gamson 1992) ja muodostavat
näin toimintatyylien “infrastruktuurin” (Lappalainen 2002, 100–109). Metodologi-
sesti poliittisen kulttuurin käsite liittyy luontevasti argumentaatio- ja diskurssi-
analyysin. Lappalaisen (emt.) tavoin mm. Gamson (1988) kiinnittää poliittisen
kulttuurin käsitteen diskursiiviseen poliittiseen toimintaan. Hän lukee poliittisen
kulttuurin piiriin kuuluvaksi merkitysjärjestelmät, jotka ovat tarjolla käsiteltäessä
poliittisia kysymyksiä:

30 Alkuperäinen teksti (Berezin 1997, 364): “I view [political culture] as the matrix of meanings
embodied in expressive symbols, practices, and beliefs that constitute ordinary politics in a
bounded collectivity.”
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Poliittisen kulttuurin käsite viittaa merkitysjärjestelmiin, jotka ovat kulttuurisesti
saatavilla puhuttaessa, kirjoitettaessa ja ajateltaessa poliittisista kohteista: myytit ja
metaforat, kielelliset ja ajatuselementit, kehykset, ideologiat, arvot ja kiteyttävät
symbolit.31

Poliittisiin asenteisiin kiinnittyvästä määritelmästä poiketen Gamson nostaa
erilaiset kielen käytön muodot poliittisen kulttuurin keskiöön. Siinä missä Almondin
ja Verban näkökulma on poliittisen järjestelmän tasolla, Gamson tarkastelee
laajemmin poliittista toimintaa. Kieli eri muodoissaan on tästä näkökulmasta
välttämätön ja keskeinen politiikan elementti. Tämän uudelleenmäärittelyn meto-
dologisena seurauksena on politiikan tutkimuksen avaaminen laadulliselle tarkas-
telulle.

Gamsonin esittämä poliittisen kulttuurin määritelmä täsmentää laajaa kulttuurin
käsitettä. Gamsonin mukaan poliittiseen toimintaan ryhtymisellä, mobilisaatiolla,
on kulttuuriset edellytykset. Poliittisen toiminnan ymmärtämiseksi olennaista ei
olekaan vain rakenteiden vaan myös “kulttuurisen suotuisuuden” (cultural
conduciveness) tarkastelu (Gamson 1988, 220). Yhteiskunnallisten liikkeiden
näkökulmasta poliittinen kulttuuri voidaan nähdä yhtenä liikkeiden toimintatilan
tai poliittisen mahdollisuusrakenteen ulottuvuutena. Kriesi (1988, 365) pitää
poliittisen kulttuurin käsitettä hyödyllisenä, mikäli se kytketään yhteiskunnallisten
instituutioiden ja poliittisen järjestelmän historialliseen kehitykseen. Kriesin mukaan
poliittisen kulttuurin käsite antaa mahdollisuuden ymmärtää paremmin sitä, miksi
jotkut ongelmien kehystämisyritykset uppoavat hedelmälliseen maaperään samalla
kun toiset epäonnistuvat liikkeiden mobilisaatiossa.

Bockmeyer painottaa edellisiä voimakkaammin poliittista kulttuuria odotus-
horisonttia luovana ilmiönä määritellessään paikallisen poliittisen kulttuurin
“suhtautumistavoiksi ja odotuksiksi, joita olemassaolevat poliittisen päätöksenteon
kuviot muovaavat paikallisen poliittisen järjestelmän piirissä” (Bockmeyer 2000,

31 Alkuperäinen lainaus (Gamson 1988, 220.): “A nonredundant concept of political culture refers
to the meaning systems that are culturally available for talking, writing, and thinking about
political objects: the myths and metaphors, the language and idea elements, the frames,
ideologies, values, and condensing symbols.”
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2418).32 Näin määriteltynä poliittisen kulttuurin käsitettä voidaan käyttää apuna
tutkittaessa poliittista osallistumista, jonka juuret ovat aikaisemmissa päätöksissä
ja näistä seuranneissa reaktioissa (emt., 2419). Bockmeyerin määritelmässä
kiinnostavaa on myös hänen tapansa yhdistää poliittisen kulttuurin ja sosiaalisen
pääoman käsitteet toisiinsa. Poliittinen kulttuuri rajoittaa ja mahdollistaa sosiaalisen
pääoman verkostojen syntyä ja muotoutumista. Tämä koskee esimerkiksi paikal-
listen valtakoalitioiden syntyä. Luottamus politiikan kentän toimintaa ja siellä
vallitsevia käytäntöjä kohtaan sen sisällä ja ulkopuolella helpottaa paikallisten
regiimien syntymistä. (Bockmeyer 2000, 2420.)

Paikallista poliittista kulttuuria ei voi kuitenkaan pitää kansallisen poliittisen
järjestelmän instituutioiden loogisena jatkeena. Kullakin paikkakunnalla on omat
erityispiirteensä. Myös paikallisen poliittisen kulttuurin elementit, kuten päätöksen-
teon tavat, paikallisen hallinnan mallit ja kansalaisuuden ja julkisuuden rakentu-
minen ovat historiallisesti muotoutuneita. (Somers 1993; Agnew 1987.) Paikallis-
yhteisöjen päätöksentekotavat ja politiikan tavoitteisiin liittyvät arvostukset voivat
näiden historiallisten kehityskulkujen seurauksena poiketa huomattavasti toisistaan
(Ramsay 1996). Paikallisen poliittisen kulttuurin kannalta mielenkiintoisia ovat
tässä valossa paikallisen hallinnan autonomisuutta konstituoivat poliittisen
järjestelmän institutionaaliset piirteet, esim. paikallishallinnon itsenäisyys keskus-
hallinnosta (Aarts 1997). Kansallinen poliittinen kulttuuri muodostaa sitä selkeäm-
män kontekstin paikalliselle poliittiselle kulttuurille mitä enemmän politiikka on
historiallisesti jäsentynyt suhteellisen yhtenäiseksi kokonaisuudeksi kansallisvaltion
tasolla.

Poliittisen kulttuurin käsitteen operationalisoiminen tamperelaisen poliittisen
kulttuurin tarkastelussa edellyttää sen kiinnittämistä poliittiseen toimintaan. Käytäm-
me tähän tarkoitukseen seuraavassa Pierre Bourdieun toiminnan teoriaa.

32 Alkupeäinen teksti (Bockmeyer 2000, 2418): “Political culture is defined as political orientations
and expectations that are shaped by pre-existing patterns of political decision-making within a
local political system.”
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Habitus mahdollisuusrakenteena

Bourdieun teoria on hyödyllinen poliittisen kulttuurin tarkastelussa, koska se
mahdollistaa poliittisen toiminnan ymmärtämisen historiallisesti konstituoituneena
prosessina, jonka kuluessa toimijoiden ja toimijaryhmien habitukset ovat kehitty-
neet. Habitus kiinnittää poliittisen kulttuurin yksilöiden ja ryhmien toimintaan.
Bourdieun ja Wacquantin (1995, 158) mukaan “yhteiskunnallinen todellisuus on
olemassa […] kaksi kertaa: asioina ja mielissä, kentillä ja habituksina, toimijoiden
ulko- ja sisäpuolella.” Habituksen käsite liittää yksilön sosiaalisen toiminnan
kentille: se on sisäistettyä historiaa ja sisäistettyjä sosiaalisia suhteita, jotka
tuottavat yksilöllisiä ja kollektiivisia käytäntöjä (ks. esim. Bourdieu 1990, 56–57).
Habituksen käsite valaisee poliittisten prosessien rakentumista ja jäsentää politiikan
prosessien kulttuurisia ehtoja toimijoiden näkökulmasta. Tässä mielessä se on
vastinpari seuraavassa luvussa esitettävälle kenttien näkökulmalle, joka kohdentuu
pikemminkin yliyksilölliselle rakenteellisten ehtojen tasolle.

Habitus ammentaa historiasta, mutta luo samalla uutta historiaa. Tämä tekee
siitä generatiivisen mekanismin, joka varmistaa menneiden kokemusten aktiivisen
läsnäolon nykyisyydessä.

Habitus – ruumiillistunutta historiaa, toiseksi luonnoksi sisäistynyttä ja siten historiana
unohdettua – on aktiivista koko sen menneisyyden läsnäoloa, jonka tuotos se on. Se
on sitä, mikä antaa käytännöille niiden suhteellisen autonomian välittömän nykyhetken
ulkoisista rajoituksista. Tämä autonomia on menneisyyden autonomiaa, toimeen-
pantua ja toimivaa, joka toimiessaan kasaantuneena pääomana tuottaa historiaa
tukeutuen historiaan ja varmistaa näin sellaisen pysyvyyden muutoksessa, joka tekee
yksilötoimijasta maailman maailmassa. Habitus tarkoittaa spontaanisuutta ilman
tietoisuutta tai tahtoa, ja se asettuu vastustamaan yhtä lailla mekanististen teorioiden
olettamia historiattomien esineiden mekaanisia välttämättömyyksiä kuin rationalis-
tisten teorioiden ‘ilman inertiaa’ toimivien subjektien refleksiivistä vapautta.33

(Bourdieu 1990, 56.)

33 Alkuperäinen lainaus (Bourdieu, 1990 55–56.): “The habitus – embodied history, internalized
as second nature and so forgotten as history – is the active presence of the whole past of which
it is the product. As such, it is what gives practices their relative autonomy with respect to external
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Habitus on erottelujen järjestelmä, jonka avulla ihminen tulkitsee ympäristönsä
tapahtumia ja joka tarjoaa yksilölle mahdollisuuden reagoida mielekkäästi tietyn
sosiaalisen toiminnan kentän, esimerkiksi kunnallispolitiikan kentän tapahtumiin.
Habitus on sisäistettyä ymmärrystä tietyn kentän tai kenttien toiminnasta ja
pelisilmää tietyssä tilanteessa tietyllä kentällä. Habitus voidaan ymmärtää Giddensin
(1984, 7) termein tiedostamattoman ja diskursiivisesti reflektoidun tietoisuuden
väliin asettuvaksi “käytännölliseksi tietoisuudeksi” (practical consciousness):
se liittyy toimintaan, joka tapahtuu sen kummemmin miettimättä.

Habitus on tietyn objektiivisen säännönmukaisuuksien joukon tuote. Siksi sillä on
taipumusta tuottaa kaikki “perustellut” ja “tervejärkiset” käyttäytymisen tavat (ja vain
ne), jotka ovat mahdollisia näiden säännönmukaisuuksien rajoissa, ja jotka otak-
suttavasti ovat positiivisesti sanktioituja, koska ne objektiivisella tavalla sovittautuvat
kyseessä olevan kentän logiikkaan, jonka objektiivista tulevaisuutta ne ennakoivat.
Samanaikaisesti, “ilman väkivaltaa, taiturointia tai mielipiteen vaihtoa” sillä on
taipumus sulkea ulos kaikki “hillittömyydet” (“ei meidän kaltaisemme ihmiset”) eli
käyttäytyminen, joka olisi negatiivisesti sanktioitua, koska se ei sopisi yhteen objektii-
visten ehtojen kanssa. (Bourdieu 1990 55–56.)34

Bourdieu korostaa, että habitus ei ole kohtalo, vaan dispositioiden avoin
systeemi, joka on altis rakenteita vahvistaville tai uudistaville kokemuksille.
Prosessi on kuitenkin suhteellisen peruuttamaton: kaikki uudet kokemukset
tulkitaan niiden kategorioiden avulla, joita aiemmat kokemukset ovat synnyttäneet.
(Bourdieu & Wacquant 1995, 165.) Koko ihmisen elämänhistoria kerääntyy
hänen habitukseensa, joka ilmenee tiettynä urana sosiaalisen toiminnan kentällä
tai kentillä. Risto Heiskala (2000, 181, 183) huomauttaa, että habituksen taustalla

determinations of the immediate present. This autonomy is that of the past, enacted and acting,
which, functioning as accumulated capital, produces history on the basis of history and so
ensures the permanence in change that makes the individual agent a world within a world. The
habitus is a spontaneity without consciousness or will, opposed as much to the mechanical
necessity of things without history in mechanistic theories as it is to the reflexive freedom of
subjects ‘without inertia’ in rationalist theories.”

34 Käännös Risto Heiskala 2000, 181–182.
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on nähtävissä tavan käsite. Habitus rakentuu toimijalle tyypillisistä luokittelun
tavoista ja käyttäytymistaipumuksista, jotka toimijat omaksuvat oman elämänhisto-
riansa aikana tapahtuvan sosialisaation myötä. Esimerkiksi poliitikon habituksen
voidaan olettaa rakentuvan hänen poliittisesta historiastaan ja tukeutuvan politiikan
kentällä niiden pääomien varaan, jotka ovat muuttuneet “poliittiseksi pääomaksi”.

Habituksen ja kentän kytkee toisiinsa yksilön halu ja kyky panostaa kentällä
käytävään peliin. Bourdieu kutsuu tätä illusioksi. Habitus luo yksilölle ymmärryksen
siitä, mikä kentällä käytävässä pelissä on tavoittelemisen arvoista ja millä keinoin
peliä on järkevin pelata. (Bourdieu & Wacquant 1995, 144–146.) Kentällä pelaava
toimija on kuin jalkapalloilija, joka käyttää hankkimiaan taitoja luovasti vallitsevien
sääntöjen puitteissa tai niitä harkitusti rikkomalla. Olennaista on se, että hän
aikaisemman elämänkokemuksensa varassa tietää toimintansa rajat ja mahdolli-
suudet ja osaa käyttää pelissä avautuvat tilanteet mielekkäästi hyväkseen. Suuremmat
yhteiskunnalliset murrokset saattavat kuitenkin muuttaa kentän parametrejä niin
voimakkaasti, että siellä aiemmin suvereeneina esiintyneet pelurit saattavat menettää
pelin hallinnan.

Habituksen käsite auttaa käsitteellistämään yksilöiden tai (poliittisten) ryhmien
toimintavalmiuksia ja niiden kehkeytymistä urina tai trajektoreina sosiaalisessa
tilassa. Yksilökehitys voidaan nähdä tässä katsannossa prosessina, jonka kuluessa
yksilö rakentuu yksilöksi kaikkien niiden suhteiden kautta, jotka koskettavat tätä
prosessia ajassa ja paikassa. Sosialisaatio on siis sitä, mikä “tarttuu takkiin”
matkan varrella: arvostukset, hierarkiat, tunnetalous ja traumat. Samoin toimijuuden
voidaan nähdä rakenteistuvan osaksi habituksen rakenteistavaa rakennetta.

Analysoimalla kyselylomakkeiden ‘en osaa sanoa’ -vastauksia Bourdieu (1985)
on osoittanut, miten toimijuus liittyy sosiaaliseen positioon. Bourdieun mukaan
EOS-vastausten määrä korreloi koulutustason ja sukupuolen kanssa. Ero miesten
ja naisten välillä on erityisen suuri siinä, missä kysymykset liittyvät politiikkaan.
Myös Ronkainen (1999, 172–173) toteaa EOS-vastauksissa ilmenevän
epävarmuuden osoittavan tiettyä sosiaalista säännönmukaisuutta. Ronkaisen
aineistossa epävarmuus korreloi positiivisesti naiseuden, maaseutupaikkakuntien
ja -ammattien sekä sodan ja ns. jälleenrakentamisen sukupolven kanssa. Toisaalta
Ronkainen kyseenalaistaa Bourdieun yksioikoisen, toimijan kapasiteettiin liittyvän,
tulkinnan. En osaa sanoa -vastaaminen ei ole vain kompetenssin puutetta, vaan
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kysymys on myös siitä, miten toimijuus kietoutuu survey-haastattelun diskursiiviseen
maailmaan – joka on toisille tutumpi kuin toisille. Tämä liittyy paitsi
kyselylomakkeisiin myös esim. julkisiin puhetilanteisiin tai mielipidekirjoitusten
kirjoittamiseen. Joillakin yksilöillä ja ryhmillä on paremmat mahdollisuudet
vaikuttaa julkisuuden kautta kuin toisilla, joten poliittista julkisuutta ja julkista
sfääriä ei voi olettaa avoimeksi ja tasa-arvoiseksi keskustelutilaksi.

Bourdieun ja Ronkaisen havainnot osoittavat, että kulttuurisesti muodostuneet
habitukset mahdollistavat tai rajaavat (poliittista) toimijuutta – joka esimerkiksi
ilmenee siten, että osaa tai uskaltaa sanoa. Kommunikatiivinen kompetenssi on
osa habitusta, joka on sosiaalisesti määräytynyt ja jolla on aina syntyhistoriansa.
Mielenkiintoinen on tässä yhteydessä toimijuuteen ja habitukseen liittyvä itse-
ymmärryksen taso, joka tuo habitukseen (mahdollisuusrakenteena) narratiivisen
ulottuvuuden. Esimerkiksi eletyn elämän merkityksestä toimijuuden mahdolli-
suusrakenteena käy hyvin seuraava Väinö Leskisen – suomalaisen asevelisosialistin
sitaatti sodanjälkeisestä valtataistelusta SDP:n sisällä:

Asevelisosialistit eivät […] antaneet periksi tälle sangen voimakkaalle, mutta
hajanaiselle vanhemman polven sos.dem. poliitikkojen ryhmälle. Se jäi vähemmistöksi
ja osa siitä siirtyi pois sos.dem. puolueesta. He olivat johtaneet silloin kun jouduttiin
sotaan. Tuntui köykäiseltä, että he tulivat sanomaan meille sankarikuoleman kynsistä
karanneille – kuten Haanpää sanoisi – miten elää ja toimia. (Leskinen 1967, 37–38.)

Leskisen sitaatista ilmenee, miten asevelisosialistien ryhmän habitusta voimak-
kaasti muokanneet tekijät, etenkin sotakokemus, rakensivat ryhmän toimijuutta
suhteessa vanhemman polven sosialidemokraatteihin.

Toimijoiden valmiudet ja kyvyt vaikuttavat olennaisesti siihen, miten nämä
pystyvät käyttämään hyväkseen tarjoutuvia poliittisia mahdollisuusrakenteita
(Koopmans & Duyvendak 1995, 246). McAdam (1982) on käyttänyt “kognitiivisen
vapautumisen” käsitettä kuvaamaan toimijoiden itseymmärryksen merkitystä
poliittisen toimintakyvyn rakentumisessa. Yksilön näkeminen habituksen trajekto-
rina auttaa ymmärtämään miten toimijoiden kyvykkyys ja asema on kehkeytynyt.
Esimerkiksi vastarintahabitusten synty ja vahvistuminen protestiliikehdintään
osallistumisen kautta tuottaa tietyntyyppisiä valmiuksia (Crossley 1999). Samoin
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kuin jotkut “eivät osaa sanoa”, on toisille julkinen sanankäyttö ja auktoriteettien
vastustaminen helppoa.35

Habitukset on nähtävä myös sosiaalisten toiminnan kenttien tuotteina. Tässä
mielessä Crossleyn (1999) tapa käsitellä mielenterveyspotilaiden protestiliikettä
Isossa-Britanniassa on valaiseva. Crossley sitoo tarkastelunsa Bourdieun ja
Foucault’n käsitteistöihin ja kiinnittää huomiota siihen, miten mielenterveyden ja
mielisairauden määrittelyssä tapahtuneet historialliset muutokset tekivät mahdolli-
seksi liikkeen synnyn. Mielenterveyspotilaiden protestiliike syntyi, kun mielenterveys
määriteltiin uudelleen, ja se muotoutui omaksi institutionalisoituneeksi toiminta-
kentäkseen. Tämä mahdollisti  mielenterveyspotilaiden määrittelyn ja itseymmär-
ryksen toimijoina. Habitusten liittäminen toiminnan kenttiin auttaa siis selittämään
liikkeiden syntyä vuorovaikutusmekanismeilla, ei yksilöllisillä ominaisuuksilla.

Oman toimijuuskokemuksen merkitys toiminnan mahdollistajana pätee paitsi
yksilötasolla myös kollektiivisen toiminnan kohdalla: puhe liikkeen toimijuudesta
on keskeinen poliittista toimintaa rakentava merkityskehys. Liikkeet rakentavat
omia mahdollisuuksiaan käyttämällä tietynlaisia kehyksiä ja ideologisia diskursseja
todellisuuden ja oman identiteettinsä määrittelyssä. Poliittiseen toimintaan liittyviä
kehyksiä tarkastellut William Gamson (1992; 1995) on todennut liikkeiden
toiminnan kannalta keskeisiksi kehyksiksi toimijuuteen, liikkeen identiteettiin ja
vallitsevien olojen epäoikeudenmukaisuuteen liittyvät puhetavat. Nick Crossley
(2002, 168–191; ks. myös Crossley 1999) korostaa Bourdieun arvoa yhteiskun-
nallisten liikkeitten tutkimuksessa. Crossleyn mukaan habituksen käsite alleviivaa
yksilöitten ja ryhmien elämismaailmojen roolia toiminnan muotoutumisessa sekä
selittää ongelmiksi koettujen asioiden tulkintaa ja kehystämistä. Crossley pitää
tärkeänä myös sitä, miten Bourdieu auttaa kiinnittämään kehystämisen tavat
sosiaaliseen ympäristöön – ja toimii tässä mielessä konstruktionismin konkretisoi-
jana ja kontekstualisoijana. (Crossley 2002, 173–174.) Joe Painter (1997)

35 Kansalaistoimintaa on habitusten trajektoreiden tai polkujen näkökulmasta mahdollista tutkia
elämänkertatutkimuksen avulla. Elämänkertatutkimuksen vahvuuksia on mm. se, että huomio
kiinnittyy liikkeiden syntyprosesseihin staattisten tai reifioitujen kuvauksien sijaan. Niinikään
henkilöhistoriallinen tarkastelu auttaa jäljittämään ilmiöitä yksityisen ja julkisen, todellisen ja
kuvitteellisen, subjektiivisen ja objektiivisen todellisuuden välimaastossa. (della Porta 1992.)
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puolestaan on käyttänyt habituksen käsitettä paikallisen hallintavan analysoimiseen,
selittämään paikallisen hallinnan koalitioiden ja vastakoalitioiden muotoutumista
kulttuurisesta näkökulmasta. Erilaisten ryhmien habitukset – jotka liittyvät niiden
itseymmärrykseen – voivat selittää niiden välisiä suhteita ja edelleen paikallisen
hallinnan toimintaedellytyksiä. Habituksen käsite tarjoaa siten vaihtoehdon rationaa-
lisen valinnan malleille koalitioiden muotoutumisen selittäjinä.

Ryhmien toiminnan selittäjänä habitus perustuu ajatukseen samankaltaisista
urista sosiaalisessa tilassa. Tietyt historialliset tapahtumat saattavat muokata tietyn
ryhmän kokemushistoriaa ja siten luoda pohjaa habitusten samankaltaistumiselle.
Laajasti ymmärrettynä tämä voi koskea kokonaisia sukupolvia. Tärkeää on kuitenkin
huomata, että aikaisemmat kokemukset vaikuttavat uusien kokemusten tulkintaan,
koska tapahtumien tulkinnat tehdään aikaisemmissa kokemuksissa kerääntyneen
habituksen kautta. Habitukseen liittyy tietynlaista “hitausvoimaa”, inertiaa. Tämä
voi johtaa tilanteeseen, jossa ympäröivä yhteiskunta on muuttunut, mutta kentällä
pitkään olleet toimijat pitävät kiinni piintyneistä luokittelujärjestelmistään, toisinaan
jopa varsin pitkään ja menestyksellisesti. (Bourdieu & Wacquant 1992; ks. myös
Laine & Peltonen 2000; Virtanen 1999.)

Tiivistäen voidaan todeta, että habituksen käsite on laadullisen tutkimuksen
välineenä ja paikallisen poliittisen kulttuurin selittäjänä parempi kuin mielipide-
mittausten kautta tavoitettu mieltymysten ja uskomusten joukko. Habituksen
käsite kiinnittyy sekä toimijoihin että rakenteisiin ja auttaa näin Bourdieun muiden
käsitteiden kanssa ymmärtämään Bockmeyerin edellä esittämää kysymystä
päätöksentekijöiden ja muun poliittisen järjestelmän välisestä suhteesta. Poliittisen
kulttuurin piirteitä sivutaan tapaustutkimusten yhteydessä ja niihin palataan myös
paikallista hallintatapaa käsittelevässä luvussa 11.

Politiikka sosiaalisessa tilassa

Sekä Bourdieu että Palonen pyrkivät yhteiskunnallisen toiminnan dynaamiseen
käsitteellistämiseen. Molemmat käyttävät tähän tarkoitukseen pelin ja pelaamisen
metaforia. Pelimetaforassa olennaista on toiminnan jäsentyminen kahdella tasolla,
sekä instrumentaalisena että konstitutiivisena toimintana: kyse on paitsi pelin
pelaamisesta myös pelikentästä ja säännöistä, joilla peliä pelataan. Lisäksi
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pelimetafora kyseenalaistaa tiukan strukturalistiset oletukset toiminnan puitteista
ja rakenteistumisesta: peliä ei voi redusoida pelin sääntöihin. Pelin idea sopii hyvin
Bourdieun “konstruktivistisen strukturalismin” tai “strukturalistisen
konstruktivismin” ohjelmaan, joka pyrkii eroon sekä vahvasta strukturalismista
että vahvasta konstruktionismista ja näkee sosiaalisen todellisuuden sekä tiettyjen
reunaehtojen rajoittamana että aktiivisen toiminnan muovaamana ilmiönä.

Bourdieun mukaan yhteiskunnan sosiaalinen tila koostuu eriytyneistä mutta
limittäisistä sosiaalisen toiminnan kentistä. Jokaisella kentällä (esim. politiikan,
tieteen, talouden, taiteen, tiedonvälityksen, uskonnon, lainkäytön, byrokratian tai
kirjallisuuden kenttä) on oma logiikkansa ja omat pelisääntönsä. Kenttä määrittyy
dynaamiseksi tilaksi, jonka sisällä taistellaan legitiimistä maailman jäsentämisen
tavasta. Kenttien sisällön ja rajojen määrittely on jatkuvan kamppailun kysymys.
Kentät rakentuvat historiallisesti muotoutuneista vuorovaikutussuhteista, jotka
muodostavat suhteellisen vakiintuneita käytäntöjä eli “lainalaisuuksia”. Kentän
dynamiikkaa säätelevät tietyt parametrit, kuten toimijoiden positioiden välinen
suhde ja etäisyys eli rakenteellinen hierarkia sekä kentällä esiintyvien vastakkain-
asettelujen ominaispiirteet. (ks. esim. Bourdieu & Wacquant 1995, 25.) Kenttien
autonomian aste vaihtelee. Autonomisuuden asteen määrittelee se, missä määrin
tuotettavat kulttuuriset tuotteet jäävät kentän toimijoiden käyttöön ja missä määrin
ne ulottuvat laajemmalle ihmisjoukolle. Bourdieu näkee tieteen kentän riippumatto-
mimpana ja politiikan kentän vähiten autonomisena. Tieteen kentällä puhutaan
tieteen kieltä usein toisille tieteilijöille, mutta politiikan kentän toimijoiden täytyy
hakea legitimiteettinsä sosiaalisesta tilasta. (Lash 1993, 198–199.)

Sosiaalisten toiminnan kenttien väliset suhteet määrittyvät vallan kentällä.
Vallan kenttä on eräänlainen metakenttä, joka strukturoi muiden kenttien hierark-
kisia valtasuhteita. Bourdieun mukaan vallan kenttä ja politiikan kenttä voidaan
samastaa toisiinsa vain tapauksissa, joissa yhteiskunnan koko valtarakenne on
tyhjennettävissä poliittiseen kenttään36. Tällainen tilanne vallitsee kuitenkin lähinnä
totalitaristisissa valtioissa, joissa yhteiskunnallinen valtahierarkia heijastuu verraten

36 Eräät Bourdieuta tulkitsevat sosiologit ovat tosin samastaneet vallan ja politiikan kentät (ks.
esim. Jenkins 1992, 86).
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suoraan politiikan kentän kautta. Tällöin eri pääoman lajien väliset suhteet on
kiinnitetty tiettyyn arvottamisjärjestelmään. (Bourdieu 1998a, 14–18.)

Kamppailussa kenttien valta-asemista käytetään Bourdieun mukaan pääomia,
joita on neljää tyyppiä: taloudellinen, sosiaalinen, kulttuurinen ja symbolinen
pääoma. Taloudellinen pääoma merkitsee rahaa tai nopeasti rahaksi muutettavaa
omaisuutta, kuten kiinteistöjä, osakkeita tai tuotantolaitoksia. Sosiaalinen pääoma
taas tarkoittaa yksilön tai ryhmän sosiaalisia verkostoja, jotka rakentuvat vastavuo-
roisen kunnioituksen ja ainakin potentiaalisten yhteistoimintasuhteiden varaan.
Kulttuurinen pääoma37  merkitsee tiedollista pääomaa, jonka tavallisin kartuttami-
sen tapa on koulutus. Sitä voi esiintyä eri muodoissa. Esimerkiksi jollain tietyllä
sosiaalisen toiminnan kentällä toimiminen antaa kuvan kentän mahdollisuuksista
ja rajoituksista ja tuottaa kulttuurista pääomaa, jota kentällä tapahtuvaan mielekkää-
seen toimintaan tai ‘pelaamiseen’ vaaditaan. Jokaisella kentällä on omat historialli-
sesti muodostuneet sääntönsä, joiden mukaan pääoman arvo suhteessa tosiin
pääomiin määräytyy. Esimerkiksi politiikan kentällä pääoman lajien suhteellinen
painoarvo on erilainen kuin vaikkapa tieteen kentällä.

Symbolinen pääoma on muita pääoman lajeja mutkikkaampi käsite. Symboli-
nen pääoma on eräänlainen “pääomien pääoma”, koska muut pääoman lajit
muuttuvat symboliseksi, mikäli kentän muut toimijat tunnistavat ne legitiimeiksi
(Bourdieu 1998, 141). Tällöin muut pääoman lajit kasautuvat symboliseksi
pääomaksi – eli vakuuttavuudeksi, maineeksi ja arvostukseksi (Bourdieu ja
Wacquant 1995, 195–197). Symbolinen pääoma voidaan siis ymmärtää yhtäältä
henkilön tai ryhmän maineena, kunniana, vakuuttavuutena, luotettavuutena ja
toisaalta jonkin asian pukemisena vakuuttavaan symboliseen muotoon, mikä voi
tarkoittaa puhetaitoa eli taitoa kehystää ongelmat poliittisesti tai kentällä vallitsevan

37 Bourdieu ja Wacquant (Bourdieu & Wacquant 1992) kutsuvat kulttuurista pääomaa myös
informationaaliseksi pääomaksi. Se voi esiintyä ruumiillistuneena, objektivoituneena tai
institutionalisoituneena. Ruumiillistuneena se on yksilöön (tai kehoon) sitoutunutta osaamista,
jonka hankkimiseen vaaditaan ajallisia uhrauksia. Objektivoitunut kulttuurinen pääoma on
johonkin objektiin (esim. kirjaan, instrumenttiin tai taide-esineeseen) sitoutunutta arvostusta.
Institutionaalinen kulttuurinen pääoma taas tarkoittaa esimerkiksi koululaitosta tai akateemisia
tutkintoja, joiden takaajana toimii yliopistolaitos (Bourdieu 1986).
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näkemyksen mukaan “oikealla” tavalla.38 Jossain tilanteissa jo vakuuttava ulko-
muoto tai hankittu tanssitaito saattaa kääntyä symbolisen pääoman henkilökohtai-
seksi rakennuspalikaksi. Bourdieun (1991, 141) mukaan symbolinen pääoma on
hänen tapansa viitata siihen, mitä Max Weber kutsui karismaksi, eli uskoa siihen,
että henkilöt, jotka käyttävät määräysvaltaa, omaavat prestiisiä, arvovaltaa.

Symbolista pääomaa synnyttää siis tiivistetysti kaksi tekijää: asema ja argumentti,
eli positio tietyllä kentällä ja (poliittinen) toiminta tuosta asemasta käsin. Esimerkiksi
kunnallispoliitikon arvostus voi rakentua eräänlaisessa meritokraattisessa kehässä,
jossa asema ja argumentti vahvistavat toisiaan ja lisäävät puhujan symbolista ja
sosiaalista pääomaa – sekä toimintamahdollisuuksia kunnallispolitiikassa. Argu-
mentti suhteutuu kentällä argumentin esittämishetkellä vallitsevaan mielipideilmas-
toon. Puhujan taito sekä hänen habituksensa muotoillut historiallinen kokemus
mitataan kulloisessakin puhetilanteessa uudestaan, koska kentän voimasuhteiden
“tasapainotilat” vaihtuvat eivätkä välttämättä ole entisellään, kun argumentti
lausutaan julki (Bourdieu 1990, 141).39

Politiikka voidaan Bourdieun mukaan ymmärtää symbolisten taistelujen
kenttänä, jossa kamppaillaan legitiimistä maailman jäsentämisen tavasta eli siitä,
kuka pystyy tarjoamaan vakuuttavimman näkemyksen todellisuudesta eli käsillä
olevista ilmiöstä tai ongelmista (Bourdieu 1991, 239, 243). Politiikan kentällä
representaation ammattilaiset ottavat toisistaan mittaa. He ovat yhtäältä tottuneet
kehystämään erilaisia yhteiskunnallisia temoja poliittisesti mielekkäällä tavalla ja
toisaalta edustamaan äänestäjiensä ja puolueensa näkemyksiä. Poliitikoiden

38 Dreyfus ja Rabinow (1993, 42) huomauttavat kuitenkin, että symbolisen pääoman käsitteen
erottelukyky on kyseenalainen, koska mikä tahansa näyttää voivan muuttua symboliseksi
pääomaksi.

39 Tätä näkemystä voidaan verrata Flyvbjergin (1998) tapaan nähdä argumentointi ja asema – eli
rationaalisuuden valta ja vallan rationaalisuus – toisilleen vastakkaisina vallan lähteinä: Riittävän
vahva asema tietyllä kentällä mahdollistaa mykän vallankäytön, kun taas argumentti on heikkojen
ainoa ase. Näistä kahdesta meritokraattinen malli vastaa Arendtin vallan käsitettä (power)
positiivisena, yhdessä harjoitettavana legitiiminä ja puheen välityksellä jaettuna toimintana.
Ajatus argumentille vastakkaisesta vallan rationaliteetista muistuttaa vallan sijasta mykkää
voimankäyttöä (force, strength): “while strength is the natural quality of an individual seen in
isolation, power springs up between men when they act together and vanishes the moment they
disperse”. (Arendt 1998, 200.)
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keskeinen peliväline on paitsi argumentti ja muut ongelmien kehystämisen tavat,
myös historian kautta synytynyt asema virallisten ja epävirallisten verkostojen
solmukohdassa, joka parhaassa tapauksessa mahdollistaa erilaisten resurssien,
pääomien, käytön kulloisenkiin tilanteeseen sopivalla tavalla.

Bourdieu käyttää pääoman ja vallan käsitteitä rinnakkain. Valta voidaan
tulkita pääoman aktivoituneeksi muodoksi (ks. Suopajärvi 2001, 105). Esimerkiksi
symbolinen valta on Bourdieun mukaan todellisuuden konstruoimisen valtaa.
Toimijalla on symbolista valtaa, mikäli hän saa ihmiset näkemään ja uskomaan,
että maailma makaa tietyllä tavalla. Bourdieu (1991, 165–170) näkee symbolit
(kielelliset, tieteelliset, taiteelliset, uskonnolliset) sosiaalisen integraation duaalisina
instrumentteina, jotka ovat yhtäältä generatiivisia tuottavia rakenteita (modus
operandi), mutta toisaalta tuotettuja rakenteita (opus operatum).40

Ympäristökonfliktit kulttuurisina prosesseina

Ympäristökonfliktit näkyvät usein poliittis-hallinnollisen järjestelmän eli institutio-
naalisen politiikan kentän ja sosiaalisessa tilassa toimivan kansalaisyhteiskunnan
kosketuskohdissa, koska useiden ympäristökiistojen vaatimukset kohdistetaan
valtion tai kunnan tason päätöksentekijöille. Tätä selittävät institutionaaliset
tekijät: esimerkiksi kaavoitus on Suomessa kunnallinen monopoli, joten on
loogista, että paikallisissa ympäristökonflikteissa vaatimukset kohdistuvat usein
kuntaan. Konfliktit osuvat erilaisissa poliittisissa järjestelmissä eri kohtiin, riippuen
esimerkiksi siitä, kuinka paljon toimintavaltaa ja vapauksia paikallishallinnolla on
suhteessa valtionhallintoon. Silti voidaan ajatella, että konfliktit koskevat peri-
aatteessa kaikkia yksityisiä ja julkisia käytäntöjä, näkemyksiä, tietoja ja arvostuksia,
jotka jotenkin kiinnittyvät konfliktin kohteeseen. Ympäristökonfliktien kohteena
ovatkin potentiaalisesti kaikki ne yhteiskunnalliset käytännöt, jotka suoraan tai
välillisesti vaikuttavat siihen, miten ympäristö muuttuu. Ympäristökonfliktit

40 Eräät Bourdieuta tulkitsevat sosiologit ovat tosin samastaneet nämä kentät (ks. esim. Jenkins
1992, 86).
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koskettavat näin hallinnon ja päätöksenteon prosessien lisäksi demokratian ja
osallistumisen kysymyksiä (Paehlke 1996), asiantuntemuksen ja tiedon roolia
(Saaristo 2000), tiedotusvälineitten toimintaa (ks. esim. Suhonen 1994; Väliver-
ronen 1996) – mutta myös yksityisten ihmisten arkisia valintoja.

Ympäristökonfliktien tutkimuksessa eritellään usein konfliktien taustalla
vaikuttavat syyt eriäviin intresseihin, eriäviin tietoihin ja eriäviin arvoihin. (Sairinen
1994, 25–28; ks. myös Rannikko 1994, 25–26). Kulttuurisesta näkökulmasta
nämä konfliktien taustalla vaikuttavat tekijät on mielekästä määritellä relationaal-
siksi ja käytäntöihin sitoutuneiksi käsitteiksi.

Intressiristiriita on tyypillinen konfliktien selittäjä. Konflikti määritellään
tällöin vastakkainasetteluksi kahden tai useamman toimijan välillä, jotka pyrkivät
kontrolloimaan samoja resursseja. Konfliktitilanteessa toimijat tavoittelevat saman-
aikaisesti jotakin, jota kaikki eivät voi saavuttaa. Intressien ajatukseen liittyy
ympäristökysymyksissä tyypillinen hyötyjen ja haittojen epätasainen jakautuminen
toimijoiden välillä. Intressiristiriitojen taustaoletuksena onkin usein nollasumma-
pelin idea, jossa kaikki eivät voi voittaa (vrt. Kettunen 1998, 72; Sairinen 1994, 27–
28).41

Intressiristiriidan ajatus nollasummapelistä on pelkistetyimmillään yksinkertai-
sen peliteorian sovellutus, joka perustuu ajatukseen pelistä, joka on kerrasta
poikki (ns. one-shot game): kyse on vain yhdestä ratkaisusta, joka erottelee
voittajat ja häviäjät. Peliä ei toisteta eikä jälkipelejä pelata. Intressiristiriidasta siis
puuttuu tyystin aikaulottuvuus, mikä tekee intresseistä ylihistoriallisia ja annettuja42.

41 Tästä näkökulmasta valta voidaan määritellä mahdollisuudeksi kontrolloida sellaisisia resursseja,
joita toinen toimija tai toimijat tavoittelevat. Kaupunkisuunnittelussa tyypillinen esimerkki
tällaisesta valta-asetelmasta on kunnan kaavoitusmonopoli suhteessa rakennuttajiin. Kunta
kontrolloi kaavoitusmonopolin turvin rakentamista ja rakennuttajat kontrolloivat rakentamisen
pääomia – eli kumpikin kontrolloi resursseja, joihin toisella on intressi.

42 Ajan häivyttäminen tarkastelun taustalle korostaa konfliktien totaalisuutta: mikäli tarkastellaan
vain yksittäisiä päätöksiä, näyttävät vastakkaiset näkökulmat jopa traagisen ristiriitaisilta.
Douglas Torgerson (1999, 83–85) on pohtinut ympäristöpolitiikkaan usein liitettävää tragiikan
tyylilajia, joka perustuu joko-tai jäsennykselle. Torgersonin mukaan ympäristökysymyksiä
käsitellään usein joko-tai kysymyksinä, joiden taustalla on vahva tulkinta ympäristökriisistä.
Torgersonin mukaan ympäristökeskustelusta on jäänyt puuttumaan komedialle ominainen
sekä-että tyylilaji – jossa vastakkaisetkin näkemykset ja toimintamallit voivat elää rinnakkain.
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Lisäksi kapea peliteoreettinen malli sisältää oletuksen siitä, etteivät pelaajat
vaikuta toisiinsa millään tavalla. Tällaisten tiukkojen oletusten sisällyttäminen
intressiristiriidan käsitteeseen saakin toimijat näyttämään “rationaalisilta idioo-
teilta” (Kontopoulos 1993, 110–111).

Intressiristiriitoihin perustuvasta näkökulmasta puuttuu konflikteissa olennai-
nen symbolinen, merkitysten ja määrittelykamppailuiden ulottuvuus, joka liittyy
toimijoiden keskinäiseen vuorovaikutukseen. Kulttuurinen tapa ymmärtää konflik-
teja eroaa perinteisistä tavoista kahdessa suhteessa: yhtäältä konflikteja ei nähdä
yksilöiden (yksilöllisten mieltymysten, havaintojen, väärinkäsitysten tai asenteiden)
eikä myöskään objektiivisten rakenteiden aiheuttamina. Toisaalta konflikteille ei
pyritä löytämään ylihistoriallisia kausaalisia selityksiä. Fenomenologiaan tukeutuva
näkökulma konfliktintutkimukseen korostaa konfliktien yhteyksiä todellisuuden
määrittelemisen tapoihin. Tästä näkökulmasta konfliktien keskiössä eivät ole
tarpeet ja niiden tyydyttäminen, vaan yhteisen todellisuuden määrittelemisen
tapojen romahtaminen tai perustavanlaatuinen määrittelyn ja luokittelun tapojen
ristiriita. Konfliktit siis sijaitsevat kulttuurisessa tilassa ja niissä on kyse siitä, mikä
ja kenen määritelmä todellisuudesta saa hallitsevan aseman suhteessa muihin
määritelmiin. (Väyrynen 2001, 117–118.)

Kapeaa intressinäkökulmaa vastaan suunnattu kritiikki ei kuitenkaan edellytä
koko intressin käsitteen hylkäämistä. Bourdieu (1998, 129–147) on pohtinut
intressi-sanan käyttöä todeten, että intressin käsite tuo sosiaalisten suhteitten
tarkasteluun tarvittavaa realismia.43  Samalla Bourdieu toteaa, ettei intressejä pidä

43 Sanan etymologia juontuu välissä olemisen (lat. inter esse) ideasta. Intressin voisi siis etujen
sijaan määritellä myös välittämisen kohteiksi tai asioiksi, jotka eivät jätä välinpitämättömäksi.
Bourdieun käännöksessä (1998) käytetään myös sanaa pyyteetön merkityksessä désintéressé
(vailla intressiä). Huomattakoon, että Bourdieu’ta on kritisoitu juuri “sijoituksen” kaltaisten
taloudellisten metaforien ahkerasta käytöstä. Vaikka taloudelliset käytännöt ovat vain yksi
sosiaalisten käytäntöjen muoto, Bourdieu jäsentää kaikkea toimintaa taloudellisten metaforien
kautta – olkoonkin, että hän esittää sen vaihtoehdoksi “rationaalisen toimijan” -teorioita
vastaan. (Lash 1993; Heiskala 2000, 184–185.) Silti voidaan perustellusti väittää, että Bourdieun
malli on monipuolisempi kuin ns. rationaalisen toiminnan teoriat, koska hänellä on käytössään
erilaisten sosiaalisten toiminnan kenttien erilaistuneiden logiikoiden, habitusten ja pääomien
arsenaali. Silti kentillä pelivälineenä toimivat pääomat, pelaajat hamuavat voittoja intressinsä
ajamina ja optimoivat strategista toimintaansa suhteessa kentällä esiintyviin vaatimuksiin.
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määritellä kapeasti toimijoista ja toimijuudesta irrallisiksi rationaalisen kalkyylin
kohteiksi. Intressejä tulisi pikemminkin tarkastella sosiaalisina sijoituksina,
jotka kiinnittyvät habituksen muotoutumisen historialliseen prosessiin. Toimintaa
ei siis voi selittää kausaalisesti jonkin intressin ilmentymäksi, vaan se muotoutuu
intressien ja habituksen vuorovaikutuksessa. Bourdieu on sittemmin käyttänyt
intressien sijaan termejä illusio tai libido (ks. Bourdieu 1998, 129–152), joilla
tarkoitetaan itsekkäiden tavoitteiden sijaan eräänlaista virittymistä jonkin sosiaalisen
kentän taajuudelle. Koska intressin sisältö määrittyy kentällä, voi keskiluokkaiselle
yliopistoihmiselle olla vaikea ymmärtää ammattinyrkkeilijäksi ryhtymistä samalla,
kun viiniharrastus saa snobistisesta leimastaan huolimatta, tai ehkä juuri sen
vuoksi, yleisemmän hyväksynnän. Intressi ei siis merkitse selkeää päämäärää,
vaan halua osallistua kentällä käytävään peliin. (Wacquant 1995, 46–47.)

Eriävien tietojen ongelma voidaan ymmärtää eri tavoin. Kyse voi olla
väärinkäsityksestä tai näkökulmien yhteismitattomuudesta. Väärinkäsityksen ajatus
pitää sisällään idean yhteismitallisesta tiedosta, jonka “oikeellisuus” tai huonom-
muus ja paremmuus voidaan osoittaa. Tällöin konflikti ikään kuin kuihtuu kokoon
– joskin vain loogisessa mielessä. Väärinkäsitykseen perustuva konflikti on näet
mahdollinen nimenomaan ajassa ja erityisesti epävarman tiedon olosuhteissa.44

Vaikka väärinkäsitys olisi loogisesti (ylihistoriallisesti) jäännöksettömästi ratkaista-
vissa, se ei välttämättä auta elävissä tilanteissa. Loogiset ristiriidat ja eletyt konfliktit
noudattavat eri logiikkaa. Väärinkäsityksiä ja eriävien tietojen ongelmaa on syytä
tarkastella Bourdieun (1998, 137) termein sosiaalisen toiminnan logiikkaa
vasten, joka poikkeaa “loogikon logiikasta”.

Yhteismitatonta tieto on silloin, kun se koskee esimerkiksi yhtäältä metsän
lajiston biodiversiteettiä ja toisaalta metsän taloudellista hyödyntämistä. Tässä
tapauksessa tieto on kietoutunut yhteen intressien ja arvojen kanssa. Kiistelevien

44 Emery Roen (1994) mukaan narratiivien rooli korostuu epävarmoissa päätöksentekotilanteissa.
Varmojen tietojen sijaan on käytännössä usein pakko tukeutua valistuneisiin arvauksiin ja
vakuuttaviin tarinoihin. Käytännössä väärinkäsitykset voivat johtaa hyvinkin traagisiin
lopputuloksiin, kuten Shakespearen Romeon ja Julian kohdalla. Hyvän esimerkin väärinkäsitysten
kohtalokkuudesta arjessa tarjoaa myös Ian McEwanin kertomus Amsterdam, jossa parhaat
ystävykset päätyvät väärinkäsitysten ja niistä seuraavien loukkausten ketjun seurauksena
suunnittelemaan toistensa tappamista.
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toimijoiden erimielisyydet rakentuvatkin usein yhteismitattomille tietojen, intressien
ja arvojen “kimpuille”, jotka kiinnittyvät tiettyihin tilanteisiin ja ovat luonteeltaan
historiallisesti rakentuneita. Tällaisia kimppuja on käsitelty ns. “argumentatiivisen
käänteen” jälkeen post-positivistisen policy-analyysin yhteydessä narratiiveina,
diskursseina ja kehyksinä, jotka osaltaan rakentavat ja ohjaavat suunnittelun ja
päätöksenteon poliittisia prosesseja (Fischer & Forester 1993). Diskursiivisen
analyysin käsitteet tuntuvat istuvan huonosti konfliktien erittelyssä käytettyyn
intressit-tieto-arvot -jaotteluun. Diskursiiviset rakenteet kuten kehykset ohjaavat
ja jäsentävät havaintoja ja suuntaavat toimintaa. Kyse ei kuitenkaan ole arvoista tai
intresseistä, vaan historiallisesti muotoutuneista jäsentämisen tavoista, jotka voivat
olla tyypillisiä esimerkiksi tietyille ammattiryhmille.

Eriäviin arvoihin tukeutuvan konfliktien selityksen ongelmana on arvojen
metafyysinen luonne. Ne irtoavat helposti määrittelykamppailuista ja arvottamisen
käytännöistä ylihistoriallisiksi kategorioiksi ja korostavat konfliktien totaalisuutta.
Ympäristökonfliktit eivät kuitenkaan tyhjene “perimmäisiin kysymyksiin” eivätkä
ilmene totaalisina vastakkainasetteluina vaan monin tavoin osittaisina kiistoina.
Vihinen (2001, 32–33) tukeutuu Melvin Richterin (2000) luokitteluun kiistan-
alaisuuden eri ilmenemismuodoista, joka auttaa purkamaan konfliktin käsitettä.
Kiistanalaisuus voi Richterin mukaan ilmetä ensiksi erilaisina käsitteellistämisen
tapoina tilanteissa, joissa ollaan yhtä mieltä jonkin ilmiön olemassaolosta – mutta
eri mieltä sen luonteesta, syistä, seurauksista ja tulevaisuuden kehityksestä.
Toiseksi kiista voi koskea suhteellisen kyseenalaistamattoman käsitteen soveltamis-
alaa. Kolmanneksi sama käsite voidaan ymmärtää eri tavoin (esim. tasa-arvo voi
viitata asemaan lain edessä tai resurssien tasapuoliseen jakoon). Neljänneksi
osittainen konflikti voi koskea tavoitteiden priorisointia: toimiminen jonkin
periaatteen mukaan voi johtaa konflikteihin jonkin toisen korkealle arvostetun
periaatteen tai kehyksen kanssa. Esimerkiksi ristiriitaisten tavoitteiden priorisointi
on tyypillinen kiistelyn aihe kaavoituskysymyksissä jo siksi, että kaavoituksen
ideana on sovittaa yhteen ja konkretisoida erilaisia yhteiskunnallisia tavoitteita
kaupunkisuunnittelun keinoin. Tällä perusteella voidaan todeta, että arvojen
sijaan on mielekkäämpää puhua arvottamisesta määrittelykamppailujen, neu-
vottelun ja priorisoinnin mielessä. Näin abstrakti kysymys arvoista voidaan kiinnittää
empiiriseen tutkimukseen.
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Konfliktien syyt tulevat usein ymmärrettäviksi vasta historiallisessa tarkastelussa.
Aija Kettunen (1998, 72) on määritellyt ympäristökonflikteiksi elinympäristöä tai
luontoa koskevien intressiristiriitojen lisäksi tilanteet, joissa ympäristön muuttami-
seen liittyvät toimenpiteet nousevat kritiikin kohteiksi, sekä ristiriidat siitä, kenellä
on oikeus osallistua ympäristöä koskevaan tavoitteiden asetteluun ja päätöksen-
tekoon. Kettusen määritelmä sisältää ajatuksen konfliktien rakentumisesta proses-
sina. Ensiksi on kyse jännitteiden ja ristiriitojen olemassaolosta ainakin osittain
piilevinä, artikuloimattomina ilmiöinä. Toiseksi on kyse epäkohtien nousemisesta
ja nostamisesta julkisuuteen keskustelun ja kiistelyn kohteeksi. Kolmanneksi
ympäristökonflikteissa on kyse epäkohtien poliittis-hallinnollisista ratkaisuista.

Konfliktit syntyvät ristiriidoista, jotka laajenevat julkisiksi kiistoiksi ja koskevat
poliittisen osallistumisen institutionaalisia muotoja ja päätöksenteon hyväksyttä-
vyyttä. Esimerkiksi kaavoituskiistat eivät koske vain yksittäisten tapausten konkreet-
tisia ratkaisuja (kaavoitetaanko viher- vai asuinalue), vaan laajemmin kysymyksiä
ratkaisujen periaatteellisista ja strategisista ulottuvuuksista sekä kaavoitukseen
liittyvän päätöksenteon legitimiteetistä ja osallistumisesta.45

Gamsonin (1988) mukaan yhteiskunnallisten liikkeiden vaatimukset eivät
kohdistu vain päätöksenteon vaihtoehtoihin, vaan määrittelykamppailujen kohteena
on laajimmillaan poliittisten auktoriteettien legitimiteetti. Määrittelykamppailun
osana esiintyy lisäksi jokaisen hallitsevan koalition legitimoiva kehys myytteineen
ja metaforineen, joka tarjoaa kansalaisille syyn olla tyytyväinen vallitsevaan olotilaan:

Pitkäkestoiseen kollektiiviseen toimintaan liittyy symbolinen kamppailu. Laajim-
millaan tässä on kyse kamppailusta tietyn hallintatavan (regiimin) legitimiteetistä ja
luottamuksesta vallassa oleviin poliittisiin toimijoihin. Jokaisella hallintatavalla on
legitimoiva kehys, joka tarjoaa kansalaisille syyn pysyä tyytyväisinä. Kyse on jatkuvasta
ponnistelusta ylämäessä niille, jotka pyrkivät pitämään yllä kollektiivista toimintaa
virallisia myyttejä ja metaforia vastaan. […] Mobilisaation potentiaali sisältää siis
vahvan kulttuurisen komponentin. Ymmärtääksemme sitä meidän tulee arvioida

45 Suomessa on viime aikoina keskusteltu paljon juuri osallistumisesta ja sen roolista kaupunki-
suunnittelussa. Kimmokkeena tälle keskustelulle on toiminut maankäyttö- ja rakennuslain
uudistus, joka korostaa kansalaisosallistumisen roolia suunnitteluprosesseissa. (Ks. esim.
Bäcklund ym. 2002.)
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rakenteellisen suotutisuuden lisäksi kulttuuristen olosuhteiden suotuisuutta.46

(Gamson 1988, 219–220.)

Yhteiskunnallisten liikkeiden tutkimuksessa keskeinen tutkimusaihe on ollut
se, miten näkymättömistä jännitteistä tai yksityisten ihmisten huolenaiheista
nousee yhteisiä, julkisia kysymyksiä, joiden ympärille syntyy kollektiivista toimintaa
kuten protestiliikkeitä ja poliittisia vaatimuksia. Julkisuuteen näkymättömistä
jännitteistä puhutaan epäkohtina (grievances), jotka kiinnittyvät toimijoiden
kokemusmaailmaan epäoikeudenmukaisuuden kokemuksina.47

Ympäristökonflikteissa epäkohdat voivat olla selvästi materiaalisia, kuten
saastumistapauksissa (ks. Kortelainen 1994; Ylönen 1998) tai vaikkapa ns.
“puistoporukoinnin” aiheuttamina haittoina kaupunkitilassa (ks. Kopomaa 1994).
Toisaalta ympäristökonfliktit syntyvät usein ympäristön muutosten sijaan hankkeiden
ja suunnitelmien ympärille, jotka uhkaavat aiheuttaa tällaisia muutoksia (ks.
Sairinen 1994) tai riskien ja uhkien ympärille kysymyksissä, jotka ovat vahvasti
median ja tieteellisen asiantuntemuksen välittämiä (ks. esim. Väliverronen 1996).
Ongelmien eriasteinen konkreettisuus ja aistein havaittavuus ei kuitenkaan korreloi
suoraan konfliktialttiuden kanssa. Esimerkiksi Tampereella Näsijärven saastuminen
näyttäytyi pitkään annettuna olosuhteena, eivätkä vesijohtoveden sameus ja haju
tai kalakuolemat johtaneet protesteihin.

46 Alkuperäinen lainaus (Gamson 1988, 219–220): “Sustained collective action involves a symbolic
struggle. In the broadest sense, it is a struggle over the legitimacy of a regime and trust in the
incumbent political authorities. Every regime has a legitimating frame that provides the citizenry
with a reason to be quiescent. It is a constant uphill struggle for those who would sustain
collective action in the face of official myths and metaphors. […] Mobilization potential has,
then, a strong cultural component. To understand it, we need to assess not only structural
conduciveness but cultural conduciveness.”

47 Varhainen yhteiskunnallisten ongelmien tutkimus sivuutti kysymyksen epäkohtien tulkinnasta.
Esimerkiksi resurssien mobilisaation teoriassa keskeisenä toiminnan selittäjä oli rationaalinen
valinta palkintojen toivossa. Toiminta nähtiin suorana reaktiona yksilön tai yhteisön tasolla
vallitseviin olosuhteisiin. (Snow ym. 1986, 465–466.) Toisaalta voidaan väittää, että myös
konstruktionistisesti orientoitunut tutkimus on tarpeettomastikin hyljeksinyt kysymystä epäkohtien
olemassaolosta ja niiden luonteesta. Sosiaalisesti konstruoituviin määrittelyprosesseihin
keskittynyt yhteiskunnallisten ongelmien tutkimus on sulkeistanut kysymyksen itse epäkohdista.
(Crossley 2002.)
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Yhteiskunnallisten liikkeiden tutkimus tarjoaa hyödyllisen avauksen konfliktien
ymmärtämiseen koettujen epäkohtien ja niihin liittyvien vaatimusten mobilisoi-
tumisen näkökulmasta. Avoimien konfliktien synty edellyttää muutosta tavassa,
jolla ongelmallisiksi koettuja olosuhteita tai asioita tarkastellaan. Se vaatii oikeuden-
mukaisina tai ainakin muuttumattomina pidettyjen olosuhteiden uudelleen tulkit-
seminen epäoikeudenmukaisiksi ja muutettaviksi (Snow ym. 1986, 465–466).
Epäoikeudenmukaisuuden kehys onkin olennainen kollektiivista toimintaa
mobilisoiva tekijä. Asioiden tai olosuhteiden uudelleentulkinta vääryyksiksi liittyy
myös suoraan toimijuuteen, joka uudelleentulkinnan tehneellä ryhmällä on
suhteessa muihin toimijoihin. Epäoikeudenmukaisuuden tulkintahorisontti nostaa
esille kysymyksiä eriarvoisuudesta ja päätöksenteon legitimiteetistä. (Gamson
1992; 1995.)

Epäkohtiin on vaikea päästä tutkimuksen keinoin käsiksi, koska ne ovat vain
osittain artikuloituneita eivätkä näin tarjoa tutkimukselle tarttumapintaa. Epä-
kohdista tehtävät erilaiset tulkinnat on vaikea ylipäänsä tunnistaa ristiriidoiksi,
ellei tulkintoja esitetä julkisesti muille toimijoille. Useimmiten – ja myös tässä
tutkimuksessa – konflikteja käsitellään pääasiassa julkisuuden välittäminä ilmiöinä.
Toimijoiden tulkinnat ovat aina sidoksissa tiettyyn positioon – tiettyyn toimijaan
tietyssä tilanteessa, toimijoiden välisiin suhteisiin ja kommunikaatioon. Mikäli
konflikteja tarkastellaan poliittisina kamppailuina, on niitä tarkasteltava tulkintojen
ja argumentaation kautta. (Palonen 1997, 25.)

Koska ympäristökonfliktit voivat kestää vuosikausia tai jopa vuosikymmeniä
– kuten kiista Vuotoksen rakentamisesta (ks. Suopajärvi 2001) – on tapahtumien
aikaulottuvuus ympäristökonflikteissa ilmeinen. Ympäristönsuojelijoita, jotka
ovat “aikaansa edellä” voidaan arvostaa – mutta samoja suojelijoita voidaan
arvostella halusta “palata ajassa taaksepäin”. Aika on olennainen sekä tapahtumien
kulun että laajemman historiallisen kontekstin kannalta. Konfliktit voidaan ymmärtää
prosesseina, johon erilaiset ajassa liikkuvat elementit kiinnittyvät muodostaen
ainutkertaisen kokonaisuuden.48  Aikaulottuvuus on läsnä konflikteissa myös

48 Kyse on eräänlaisesta evolutionaarisesta prosessista. Mielenkiintoisena avauksena tähän suuntaan
on Crossleyn (2002) tapa rehabilitoida Neil Smelserin (1962) kollektiivisen käyttäytymisen
value-added-malli, jossa kollektiivista toimintaa kuten protestiliikkeitä pidetään eräänlaisen
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strategisena toimintana: ajasta tulee helposti kiistan keskeinen kysymys ja peliväline
poliittisessa toiminnassa (ks. Palonen 2000). Kysymykset suunnitelmien ja hank-
keiden aikatauluista nousevat helposti kiistojen keskiöön, koska tehokas toimeen-
pano ja laaja osallistuminen ovat jännitteisessä suhteessa keskenään: edellinen
vaatisi nopeaa toimintaa, jälkimmäinen riittävän ajan varaamista kansalaiskeskus-
telulle. Aika siis politisoituu ympäristökonfliktien yhteydessä siinä missä ympäristöä
muuttavat yhteiskunnalliset käytännötkin (Lindroos & Palonen 2000).

metaforisen “kokoonpanolinjan” tuotteena, mikä tarkoittaa tiettyjen kollektiivisen toiminnan
elementtien liittymistä yhteen tietyssä ajallisessa järjestyksessä. Smelserin mallin tekee kiinnos-
tavaksi juuri ajatus liikehdinnän ajoituksen liittämisestä: konfliktien synty ja eskaloituminen ei
ole ylihistoriallisten kausaalisyiden ansiota, vaan kontingentti ja kontekstiherkkä ketju tapahtumia
ja yhteiskunnallista vuorovaikutusta. Evolutionaarisen selittämisen ohella toinen yhteiskunta-
tieteiden valtavirrasta poikkeava tapa tarkastella samaa asiaa on ns. kääntämisen sosiologia,
jonka puitteissa konfliktin kehittymistä voidaan tarkastella toimijaverkon muotoutumisena (ks.
Ylönen 1998; Peltola 2001).
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3. TUTKIMUKSEN METODOLOGISET LÄHTÖKOHDAT

3.1 Yhteiskunnallisten ongelmien rakentuminen

Tarkastelemme ympäristön politisoitumista paikallisten kiistojen ja niissä esiintyvien
vaatimusten esittämisen prosessina, jolla on yhteiskunnallinen ja kulttuurinen
kontekstinsa. Tämä metodologinen lähtökohta liittyy yhteiskunnallisten ongelmien
tutkimuksen konstruktionistiseen perinteeseen1, joka käsittelee yhteiskunnallisia
ongelmia kollektiivisen määrittelyn pikemmin kuin objektiivisten olosuhteiden tai
sosiaalisten suhteiden tuotteena (Jokinen 1995, 21; Väliverronen 1996, 211–
213). Yhteiskunnallisten ongelmien synnyn ja kehityksen dynamiikasta kiinnostunut
tutkimusote kohdistuu erilaisiin todellisuutta koskeviin kielellisiin määritelmiin,
painostusryhmien toimintaan sekä yleisen mielipiteen ja yhteiskunnallisten liik-
keiden mobilisoitumiseen (Väliverronen 1996, 40–41). Yhteiskunnallisia ongelmia

1 Malcolm Spectorin ja John Kitsusen teosta Constructing Social Problems (1977) pidetään
yhteiskunnallisten ongelmien konstruoitumista koskevan keskustelun avaajana. Myös Peter
Bergerin ja Thomas Luckmannin tiedonsosiologista tutkimusta Todellisuuden sosiaalinen
rakentuminen (1995) (Englanninkielinen alkuteos The Social Construction of Reality
ilmestyi 1966.) pidetään yleisesti konstruktionistisen suuntauksen tai “sosiaalisen
konstruktionismin” edustajana. Heidän tutkimusintressinsä ei kuitenkaan kohdistu
yhteiskunnallisiin ongelmiin, vaan Berger ja Luckmann pyrkivät analysoimaan tietoa, joka
ilmenee yksilön ja yhteiskunnan välisessä vuorovaikutuksessa. Heidän tiedon määritelmänsä on
vieläpä varsin laaja: tietona tulee tutkia kaikkea sitä, mikä yhteiskunnassa käy tiedosta riippumatta
sen perimmäisestä totuusarvosta. Bergerin ja Luckmannin tapa lähestyä sosiaalitieteelliselle
tutkimukselle ominaista rakenteen ja toimijan välistä suhdetta on luonteeltaan dialektinen.
Yhteiskunta nähdään ihmisen tuotoksena ja ihminen yhteiskunnan tuotoksena. (Berger &
Luckmann 1995; Aittola & Raiskila 1995, 220–226; vrt. Heiskala 1994, 156).
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ei lähestytä määrittelijöistään riippumatta vaan vaatimusten esittämisen ja määrittely-
prosessien tuloksena (Miller & Holstein 1993, 3). Kontekstuaalinen konstruktionis-
mi tarjoaa lähtökohtia paikallisten ympäristöongelmien muotoutumisen tarkaste-
luun rakenteistuvina prosesseina, joihin tulkinnat ja määrittelykamppailut kytkey-
tyvät.

Kollektiiviset määritelmät eivät kuitenkaan ole ainoa ympäristöongelmien
rakennuselementti, vaan niiden muotoutumisen kokonaisuus on moniulotteisempi.
Konstruktionismi voidaankin Ian Hackingin (1998) tapaan laajentaa merkitsemään
mitä tahansa rakentumisen prosessia. Hacking peräänkuuluttaa konstruktionismin
kirjaimellista tulkintaa, joka pyrkisi nimenomaan selvittämään sitä, millaisista
elementeistä ilmiöt rakentuvat:

Konstruktionismilla (tai sosiaalisella konstruoitumisella, mikäli haluamme tietyissä
yhteyksissä korostaa sosiaalista) tulisi viitata erilaisiin sosiologisiin, historiallisiin ja
filosofisiin hankkeisiin, joiden tavoitteena on kuvata tai analysoida aktuaalisia,
historiallisesti paikantuvia sosiaalisia vuorovaikutustilanteita tai kausaalisia reittejä,
jotka ovat johtaneet jonkin kokonaisuuden konstruoitumiseen tai olleet siinä osallisina.
[…] mitä sitten teemmekin, meidän tulisi kiinnittää huomiota rakentamiseen
konstruoitumisessa.2  (Hacking 1998, 54–55.)

Hackingin ajatusta voi pitää eräänlaisena konkreettisen konstruktionismin
julistuksena. Tästä näkökulmasta ongelmien määrittely-yritykset ovat yksi konstruoi-
tumisprosessien elementti, mutta eivät suinkaan ainoa. Huomio kiinnittyy prosessien
rakentumisen reittien kartoittamiseen.

Tätä konstruoitumisprosessien moninaisuutta vasten kontekstuaalisen
konstruktionismin ideaa on pidettävä metodologisena lähtökohtana, jossa tarkaste-
lun kohteeksi asetetaan tietyt konstruktiot (määrittelyprosessit) samalla, kun
muut konstruoitumisen prosessit asetetaan tarkastelun taustalle, kontekstiksi.

2 Alkuperäinen lainaus (Hacking 1998, 54–55): “By constructionism (or social construction if
we need, on occasion, to emphasize the social) we should mean various sociological, historical
and philosophical projects that aim at displaying or analysing actual, historically situated social
interactions or causal routes that led to or were involved in the construction of an entity […]
whatever we are doing, we should attend to the building in construction.”
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Tämä lähtökohta palvelee ympäristökysymysten politiikan ja politisoitumisen
jäsentämistä kahdella tavalla: yhtäältä se tunnustaa monien erilaisten konstruoitu-
misprosessien roolin ympäristön politiikan muotoutumisessa. Toisaalta se tarjoaa
mielekkäitä metodologisia välineitä paikallisten ympäristökiistojen tarkasteluun,
jossa historiallisten tapaustutkimusten “konkreettisen tiede” (ks. Flyvbjerg 1996)
asetetaan kontekstiksi kohdennetulle määrittely-yritysten, argumenttien ja diskurs-
sien tarkastelulle valikoiduissa tilanteissa. Paikka ja paikallisuus on yksi konstruoitu-
misen konteksteista: paikallisella tasolla sosiaalisen toiminnan kentät, poliittiset
instituutiot, hallintatapa ja poliittinen kulttuuri sekä kansalaistoiminnan historia
muodostavat puitteet ympäristöpolitiikan prosesseille ja auttavat ymmärtämään
toimijoiden välisiä vastakkainasetteluja sekä esitettyjen vaatimusten syitä ja seu-
rauksia.

Vaatimusten esittäminen

Vaatimusten esittämisen (claims making) prosessi on keskeinen konstruktionisti-
sen yhteiskunnallisten ongelmien tutkimuksen huomion kohde. John Hannigan
(1995, 34–37) on ehdottanut konstruktionistisen tutkimuksen kiintopisteiksi
yhteiskunnallisten ongelmien määrittelyprosesseissa esitettyjen vaatimusten,
vaatimusten esittäjien ja itse prosessin tutkimista. Vaatimusten esittäjien tarkastelussa
on kysyttävä, mihin taustatahoihin tai eturyhmiin vaatimusten esittäjät kiinnittyvät,
ajavatko he omia vai muiden osapuolten etuja, ja ovatko he ammattilaisia vai
maallikkoja. Koskinen (1995, 21) lisää konstruktionistisen tutkimuksen kohteeksi
myös vaatimusten vastaanoton tarkastelun.

Vaatimusten esittäminen kiinnittyy sekä kulttuurisiin määrittelykamppailuihin
että poliittisen päätöksenteon prosesseihin. Kysymystä vaatimuksista on käsitelty
sekä politiikan tutkimuksen että yhteiskunnallisten liikkeitten tutkimuksen piirissä,
jotka tarkastelevat – joskin eri näkökulmista – yhteiskunnallisten epäkohtien
välittymistä julkisuuden kautta poliittisen päätöksenteon kohteiksi. Tällaisessa
prosessissa artikuloimattomista toiveista (wants) tulee vaatimuksia (demands),
joista puolestaan muodostuu asiakysymyksiä (issues) ja edelleen päätöksenteon
(decisions) ja hallinnollisen toimeenpanon (implementation) kohteita. (Huberts
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1989; Hajer 1989, 20–26.) Prosessi vaikuttaa suoraviivaiselta, koska se etenee
ihmisten toiveista kohti poliittisia päätöksiä ja toimeenpanoa. Tätä on syytä
täsmentää. Ensinnäkin päätöksenteon prosessi sisältää kynnyksiä (barriers) eri
vaiheitten välillä. Esimerkiksi ympäristön muutokset ja niistä johtuvat ihmisten
tarpeet ja toiveet eivät johda suoraan ympäristöongelmien osoittamiseen ja
vaatimusten esittämiseen. Ympäristöongelmien muotoutuminen on tässä mielessä
epälineaarinen prosessi; lisääntyvistä ympäristöhaitoista ei suoraan seuraa lisään-
tyviä yhteiskunnallisia protesteja. Ympäristöongelmien muotoutumisen prosessi
sisältääkin ajatuksen eräänlaisesta yhteiskunnallisesta kynnysarvosta, joka kuvaa
tietyn yhteisön tai yhteiskunnan herkkyyttä havaita ympäristön muutoksia ja kutsua
niitä ongelmiksi.3 Toiseksi policy-prosessi on koko ajan altis yhteiskunnallisille
haasteille ja konflikteille. Usein juuri päätösten ristiriidattomaksi oletettu toimeen-
pano käynnistää konflikteja. Tästä syystä suunnittelua ja hallintoa ei voi lukea
politiikasta irrallisiksi käytännöiksi: toimintapolitiikan tekeminen on poliittista
toimintaa: “policymaking is politics” (Hajer 1989, 23).

Ympäristöön liittyvät vaatimukset on syytä ymmärtää moniulotteisena ilmiöiden
joukkona. Ne voivat liittyä ympäristökysymysten hallintaan teknisessä mielessä,
jolloin vaaditaan esim. tietynlaisen voimalaitoksen rakentamatta jättämistä
ilmanlaadun takia tai päätöksiä vedenpuhdistuslaitoksen rakentamisesta. Suotui-
sissa olosuhteissa yksittäiset vaatimukset voivat alkaa “resonoida” moraalisena
protestina, jolloin ympäristökysymykset toimivat symboleina yhteiskuntakehityksen
suuria linjoja – kuten modernisaatiota, kulutusyhteiskuntaa tai kapitalismia –
kritisoivassa liikehdinnässä. Tällöin ne voivat kyseenalaistaa koko poliittisen
järjestelmän, jolloin ympäristökysymys näyttäytyykin vain yhtenä aspektina koko-
naisvaltaisen kulttuuri- ja yhteiskuntakritiikin yhteydessä.

3 Voidaan helposti nähdä, että ongelmien osoittamisen herkkyys vaihtelee suuresti erilaisten
ihmisten ja ihmisryhmien välillä. Tämä näkökulma on tuttu ns. kulttuurisesta riskiteoriasta,
jonka mukaan ihmisyhteisöjen omaksumat kulttuuriset mallit ohjaavat arvioita riskeistä ja
niiden vakavuudesta (Douglas 1966; Douglas & Wildavsky 1982). Ympäristöpolitiikan eriaikaisten
prosessien kohdalla voidaan ajatellaan, että erilaisten ihmisyhteisöjen ja yhteiskuntien reaktiot
ympäristönmuutoksiin pohjautuvat erilaisiin kulttuurisiin malleihin (ks. esim. Lahti 1996).
Kulttuurisen näkökulman korostaminen voi kuitenkin johtaa muiden kontekstuaalisten aspektien,
kuten instituutioiden ja vallankäytön laiminlyömiseen.
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Kulttuurisessa mielessä vaatimusten esittämisessä ja määrittelykamppailuissa
on kyse myös todellisuuden ideologisesta määrittelystä. Stuart Hall (1992) puhuu
“merkitsemisen politiikasta”, jonka edellytyksenä on tapahtumien tulkinnan-
varaisuus ja panoksena todellisuuden tietynlaiseksi määrittelevä ideologinen
valta:

[M]itä vähemmän voidaan olettaa, että kaikella on luonnollinen merkityksensä tai
että vallitsee yleinen yksimielisyys siitä, mitä asiat merkitsevät – sitä tärkeämpi on
silloin niin sosiaalisesti kuin poliittisestikin se prosessi, jossa tietyt tapaukset
merkitään toistuvasti erityisin tavoin. Näin on erityisesti silloin, kun maailmassa
tapahtuvat asiat ovat ongelmallisia (toisin sanoen, kun ne ovat odottamattomia) [...]
Merkinnät kytkeytyvät kiistanalaisiin ja ristiriitaisiin yhteiskunnallisiin kysymyksiin
todellisena ja positiivisena sosiaalisena voimana, joka vaikuttaa kiistojen lopputulok-
seen. Tapahtumien merkintä on sitä, mistä on kamppailtava, sillä juuri sen avulla
voidaan mobilisoida suostumista niihin tai näihin ratkaisuihin. (Hall 1992, 166–
167.)

Hallin mukaan tätä määrittelykamppailua ei siis käydä ainoastaan “ideoiden”
maailmassa, vaan sillä on vaikutusta myös konkreettisiin ratkaisuihin. Hallin
käsityksen mukaan ideologiasta on tullut paikka, jonka hallinnasta kamppaillaan
ja joka on “materiaalinen voima”, koska sen vaikutukset ovat materiaalisia. (emt.)
Poliittisia tapahtumia voidaan tällä perusteella tarkastella retoriikan ja argumentoin-
nin sekä Hallin mainitseman “merkitsemisen politiikan” kautta. Argumentointi
tietyssä tilanteessa on kielenkäyttöä, jolla pyritään vaikuttamaan muihin toimijoihin.
Toimijat esittävät vaatimuksia toisilleen ja kamppailevat konkreettisten ratkaisujen
puolesta. Argumenteilla on kuitenkin myös ideologinen, “merkitsemisen politiikan”
ulottuvuutensa. Voidaan ajatella, että tämä merkitseminen liittää (paikallisten)
konfliktien yhteydessä esitetyt argumentit laajempiin merkitysjärjestelmiin, joihin
argumentaatio tukeutuu. Tällaisiksi voidaan lukea esimerkiksi Pertti Alasuutarin
(1996) jäsentämät sodanjälkeisen suomalaisen yhteiskunnan “kulttuuriset kaudet”
– moraalitalous, suunnittelutalous ja markkinatalous tai Merja Hurrin (1993)
poliittisten ja sukupolvikonfliktien kaudet sanomalehtien kulttuuriosastoissa.
(vrt. Williamsin 1980b, 37–42.)
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3.2 Argumentit ja diskurssit määrittelykamppailuissa

Stuart Hallin erottelu referentiaalisen ja konstruktivistisen kielikäsityksen
välillä selventää konstruktionismille ominaista tapaa määrittää kielen ja todelli-
suuden suhde:

Referentiaalisessa kielikäsityksessä kielen ajateltiin olevan läpinäkyvä suhteessa
‘todellisuuden itsensä’ totuuteen – se vain välitti toista alkuperää olevan merkityksen
vastaanottajalle. Todellinen maailma oli jokaisen siitä kertovan lausuman totuuden
alkuperä ja takuu. Kielen käytön konventioista lähtevässä eli konstruktivistisessa
teoriassa todellisuus sitä vastoin ymmärrettiin asioiden merkinnän tulokseksi tai
vaikutukseksi. (1992, 173–174.)

Siinä missä referentiaalisen kielikäsityksen mukaan kieli kertoo maailmasta
tai todellisuudesta, konstruktivistinen kielikäsitys näkee kielen rakentamassa
(konstruoimassa) maailmaa, luomassa sitä. Kielestä ja sen käytöstä tulee konstrukti-
vistisen näkemyksen myötä osa todellisuutta sinänsä sen sijaan, että se olisi vain
tuon todellisuuden viaton kuvaaja. “Viattomuutensa” ja läpinäkyvyytensä menettä-
neiden representaatioiden suhde todellisuuteen problematisoituu, jolloin kielen
ja representaatioiden käytöstä tulee uudella tavalla mielenkiintoinen tutkimus-
kohde.4

Kieltä (argumentteja ja diskursseja) käytettiin tutkimissamme tapauksissa
politiikan tekemisen välineenä, aseena määrittelykamppailussa, joiden tuloksena
sosiaalisia suhteita ja kaupunkitilaa jäsennettiin uudella tavalla. Tutkimme tapauksiin
osallistuneiden toimijoiden argumentaatiota ns. uuden retoriikan avulla, joka
lähestyy argumentointia käytännöllisen – ei teoreettisen tai loogisen – järjen
näkökulmasta.5  Perelmanin (1996, 11–12) mukaan uusi retoriikka hylkää

4 Filosofian “lingvistisen käänteen”, Wittgensteinin kielipelien, Austinin puheaktien ja
konstruktivismin vanavedessä on yhteiskuntatieteen aloilla alettu jäsentää tutkimusaloja
kielenkäytön näkökulmasta. Esimerkiksi Palonen (1997, 123) puhuu “retorisesta käänteestä”
poliittisen ajattelun tutkimuksessa, Fischer ja Forester (1993) “argumentatiivisesta käänteestä”
policy-tutkimuksessa ja Healey (1993) “kommunikatiivisesta käänteestä” suunnittelussa.

5 Argumentaatiotutkimuksen juuret ulottuvat Aristoteleen kirjoituksiin logiikasta, retoriikasta ja
dialektiikasta. Aristoteles oli kiinnostunut dialektiikasta eli väittelytaidosta, kysyjän ja vastaajan
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kartesiolaisen logiikan, joka “rajaa järjellisen päättelyn itsestäänselvyyksien
alueelle”. Argumentointi nähdään ensisijaisesti vaikuttamisen välineenä, ja
keskeisenä huomion kohteena on yleisö ja argumentoinnin yleisösuhde. Uusi
retoriikka tarkastelee argumentaatiota “todennäköisyyksien maailmassa”, jossa
pyritään lisäämään omien väitteiden uskottavuutta. Argumentaation maailmassa ei
ole olemassa objektiivista perustaa, on vain tila, jossa lähtökohdat ja päättelysäännöt
voidaan jatkuvasti kiistää. Toisin kuin logiikassa, argumentaatiossa joudutaan
nojaamaan premisseihin, jotka ovat huonosti määriteltyjä ja puutteellisesti rajattuja.
(Summa 1989a, 100–105; Golden ym. 1993, 311; vrt. Summa 1996, Palonen
1997, 75–95.)

Argumentaatio koostuu kolmesta keskeisestä elementistä. Ensiksi voidaan
todeta, että argumentoinnin perusdynamiikka on universaali ja pysyvä: väite tai
tavoite on ensin esitettävä, sen jälkeen asiaa täytyy perustella hyvillä syillä. Toiseksi
argumentaatio rakentuu kahden kommunikaatioroolin varaan: puhuja esittää
väitteitä ja opponentti epäilee, kyseenalaistaa tai vastustaa niitä. Kolmanneksi
argumentti ei ole monologinen rakennelma, vaan se syntyy diskursiivisen toiminnan
ja vuorovaikutuksen prosesseissa, esimerkiksi puhujan vedotessa auktoriteetteihin
tai “sokraattisesti” väittelyn kuluessa. (van Eemeren ym. 1997.)

Uuden retoriikan edustajista Toulmin ja Perelman olivat kiinnostuneet argu-
mentaation laatua arvioivasta retoriikasta6 . Perelman ja Olbrecht-Tyteca pitivät
tärkeänä myös sitä, että argumentti esitetään aina jollekin yleisölle. (van Eemeren
ym. 1997, 215–217; Summa 1996.) Yleisö on argumentaation tarkastelussa
välttämätön käsite, koska väittämät tulevat tosiasioiksi vasta, kun jokin yleisö

rooleista sekä kysymysten ja vastausten rajoista. Dialektinen näkökulma ei kuitenkaan kiinnostanut
formaalista logiikasta innostuneita argumentaatioteorian myöhempiä kehittäjiä. Uudella ajalla
argumentaation tutkimus onkin ollut lähempänä formaalia logiikkaa. Nykyisen “uuden retoriikan”
vuorovaikutteisen argumentaatiotutkimuksen käännekohtana pidetään kahden kirjan ilmestymistä
1950-luvun loppupuolella. Stephen Toulminin The Uses of Argument (1958) sekä Chaim
Perelmanin ja Lucie Olbrecht-Tytecan La Nouvelle Rhetorique: traité de l´argumentation
(1958). Nämä tutkijat hylkäsivät formaalin logiikan ja ryhtyivät tarkastelemaan yhteiskunnallisissa
käytännöissä tapahtuvaa argumentoimista. Heidän tavoitteenaan oli kattavan teorian kehittäminen
argumentoivan puheen tai tekstin analysoimiseksi ja pätevyyden arvioimiseksi. (Summa 1996,
52.)

6 Toulmin ja Perelman olivat kiinnostuneita oikeusprosesseissa käytetyn argumentaation tutki-
misesta.
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hyväksyy ne. Toulminin mukaan argumentin pätevyys riippuu siitä kentästä, millä
se esitetään. Toulminin mukaan argumentaation tutkimuksen pitäisi suuntautua
empiirisen tieteen suuntaan, koska argumentin pätevyys on kiinni sen esittämisen
kontekstista. Konteksti pitää väistämättä sisällään myös yleisön, jolle argumentti
esitetään. (van Eemeren ym. 1997, 217.)

Perelman erottaa kaksi erilaista yleisön tyyppiä: universaaliyleisön ja erityisen
yleisön. Edellinen tarkoittaa kaikkien normaalien, arvostelukykyisten aikuisten
muodostamaa kokonaisuutta ja jälkimmäinen mitä tahansa rajattua yleisöjoukkoa.
Se voi olla ajallisesti ja tilallisesti määrittynyt joukko tai jonkin periaatteen takia
rajautuva abstrakti kohderyhmä. (Summa 1989a, 101–109.)

Perelmanin universaaliyleisön käsite on vaikea. Perelman pyrkii universaali-
yleisön käsitteen avulla määrittelemään parhaan yleispätevän argumentin.
Perelmania onkin kritisoitu siitä, että hän tulkitsee retoriset tilanteet hieman
Habermasin tapaan sellaisiksi, että rationaalinen argumentointi vie toimijat konsen-
sukseen.7 (Summa 1996, 72–73.)

Myös argumentoinnin lähtökohdat määrittyvät aina suhteessa yleisöön. Kyseessä
ovat siis argumentaatiota edeltävät “esisopimukset”, asiat, joiden olemuksesta ja
soveltamisesta vallitsee yksimielisyys. Nämä koskevat reaalisuuden ja arvostamisen
perusteita. Reaalisuuden perusteet tarkoittavat totuudellisuutta ja asioiden
normaaliksi tai todennäköiseksi arvioimisen perusteita ja ne oikeutetaan yleensä
suhteessa universaaliyleisöön. Arvostamisen perusteet eli paremmuutta koskevat
väitteet puolestaan osoitetaan yleensä jollekin erityiselle yleisölle. Universaaliyleisölle
esitetään se, miten asiat ovat ja erityiselle yleisölle se, miten niiden pitäisi olla.
Myös yhteiskunnallisten ongelmien synnyssä olennaiset vaatimukset kohdistetaan

7 Kari Palonen on esittänyt, että konsensusta parhaan argumentin voimalla tavoitteleva Perelmanin
retoriikka sisältää piilopoliittisia elementtejä, jotka paljastuvat käsitehistoriallisesti viritetyn
epäsuoran tarkastelun kautta. Perelmanin toteamus “argumentaatio on toimintaa” tekee eron
logiikkaan, jossa argumentointi on alisteinen tuloksille ja on siten Arendtin termein ymmärrettä-
vissä “valmistamiseksi”. Arendtille politiikka on toimintaa (action) ja retoriikassa argumentointi
on toimintatilan aspekti, joka edellyttää pelivaraa. Välttämättömäksi ymmärretystä ei ole tarpeen
keskustella. Palonen esittää, että Perelmanilla konfliktiaspekti jää piileväksi, koska Perelman
tarkastelee ainoastaan tilannetta, jossa puhuja esittää argumentin jollekin yleisölle, mutta ei
politiikan kentän perustilannetta, jossa yleisöstä tulee vasta-argumentin esittäjä. (Palonen
1995.)



72

YMPÄRISTÖKYSYMYS JA ASEVELIAKSELI

erityiselle yleisölle. Juuri tämä tekee “ongelmasta” yhteiskunnallisen kategorian.
Perelman määrittää paremmaksi arvioimisen peruskategorioiksi määrällisen
(kvantitatiivisen) ja laadullisen (kvalitatiivisen) lokuksen (emt.). Kvantitatiivinen
lokus tarkoittaa sitä, että jonkin asiantilan paremmuus toiseen nähden perustellaan
vetoamalla suurempaan määrään (yleinen mielipide, demokratia, tehokkuus).
Määrä siis ratkaisee arvon, jolloin normaalista tulee normi. Ainutlaatuisuus tai
poikkeuksellisuus nähdään pääsääntöisesti arvottomaksi. Kvalitatiivinen lokus
taas ilmenee asioiden tai ilmiöiden ainutkertaisuuteen vetoamisena. Jonkin ratkaisun
tai asian paremmuus perustellaan sen ainutkertaisuudella (uhanalaisuus, korvaa-
mattomuus). Kvalitatiivinen lokus on Perelmanin mukaan tyypillinen “vallan-
kumoukselliselle” argumentaatiolle eli väitteille, jotka pyrkivät kyseenalaistamaan
vallitsevat olot. (Summa 1989a, 101–109.)

Kuten argumentaation ja retoriikan tutkimus, myös diskurssianalyysi tutkii
kielen käyttöä ja muuta merkitysvälitteistä toimintaa. Analyysissä selvitetään,
kuinka sosiaalista todellisuutta tuotetaan erilaisissa sosiaalisissa käytännöissä.
Diskurssianalyysi ei ole yksittäinen täsmämetodi, vaan pikemminkin väljä teoreet-
tinen tutkimusote, johon sisältyy konstruktionistinen oletus kielen käytön todelli-
suutta rakentavasta luonteesta sekä oletukset useiden rinnakkaisten ja keskenään
kilpailevien merkityssysteemien (eli diskurssien) olemassaolosta, merkityksellisen
toiminnan kontekstisidonnaisuudesta, toimijoiden kiinnittymisestä merkityssystee-
meihin ja kielen käytön seurauksia tuottavasta luonteesta. (Jokinen, Juhila &
Suoninen 1993, 9–10, 17–18; Fairclough 1992, 3–11.)

Diskurssit eivät esiinny selkeänä yhtenäisenä kokonaisuutena, vaan muodos-
tavat useita rinnakkaisia “kilpailevia” todellisuuksia, jotka jäsentävät maailmaa eri
tavoin (Jokinen & Juhila 1993, 76). Diskurssit, jotka saavat taakseen vahvemmat
koalitiot kuin muut, muodostuvat hegemonisiksi. Tässä kamppailussa ei luonnolli-
sesti ole kysymys vain puhetavoista, vaan myös sosiaalisten ja valtasuhteiden
uudelleenmäärittelystä. Hegemoniset diskurssit tarkoittavat puhetapoja ja merkitys-
systeemejä, jotka ovat saavuttaneet vahvan ja kyseenalaistamattoman eli hegemoni-
sen aseman. Yhteiskunnallisen dynamiikan mahdollistaa se, että diskurssien
hegemonisuus on usein kenttäspesifiä. Esimerkiksi institutionaalisen politiikan
kentällä pitkään vallinnut hegemoninen puhetapa saatetaan kyseenalaistaa tiedon-
välityksen kentällä käydyissä keskusteluissa, mutta institutionaalisen politiikan
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kentän toimijat suhtautuvat puhetapaan hegemonisena niin kauan kuin se ymmärre-
tään legitiimiksi kyseisellä kentällä. Kun puhetavat muuttuvat itsestäänselviksi,
eikä niiden muotoilemiseen liity valtakamppailua, niiden diskursiivinen luonne
usein hämärtyy. Ne ovat itseään uusintavia, mutta myös muuntuvia, koska niiden
olemassaolo perustuu rekursiivisiin käytäntöihin. Diskurssit ovat kuitenkin siinä
mielessä yliyksilöllisiä konstruktioita, ettei yksi puhuja pysty muuttamaan niitä
milloin tahansa niin halutessaan. Vakiintuneet diskurssit uusinnetaan sosiaalisessa
toiminnassa, mutta tässä toiminnassa diskursseja on myös mahdollista muovata
uudestaan, koska yksikään tulkinta sosiaalisesta todellisuudesta ei ole lopullinen.
(Fairclough 1992, 93–95; Chouliaraki & Fairclough 1999, 98–106; Jokinen ja
Juhila 1993, 73–74, 101–102.)

Tutkijan tehtävänä on diskurssien löytäminen ja tunnistaminen. Paikallisten
ympäristökiistojen yhteydessä kiinnostavaa on se, millaisia diskursseja tapauksiin
liittyvien tekstien taustalta voidaan tunnistaa, millaisia argumentteja niihin liittyy ja
kenelle argumentaatio suunnataan. Niin ikään kiinnostavaksi kysymykseksi nousee
se, mikä tulkinta todellisuudesta saa määräävän aseman ja mitkä tulkinnat joutuvat
alakynteen. Diskurssien ja argumenttien kautta päästään käsittelemään määrittely-
valtasuhteita, jotka liittyvät kiistojen ratkaisuihin ja paikallisen vallankäytön tavan
muodostumiseen ja uusintamiseen.

3.3 Mielipiteen kenttä

Erilaiset yhteiskunnassa tapahtuvat keskustelut ja määrittelykamppailut muodostavat
omia avaruuksiaan sosiaalisessa tilassa. Yhdessä nämä keskustelut muodostavat
mielipiteen kentän (field of opinion), jonka piirissä erimielisyydet ovat mahdollisia.
Tämän kentän taustalle jää kyseenalaistamattomien totuuksien alue, jota Bourdieu
nimittää doksaksi.8 Bourdieu viittaa sillä kyseenalaistamattomien totuuksien
alueeseen, jolla sijaitsevat asiat ovat kiistelyn ja politikoinnin ulottumattomissa,

8 Termi doksa on kreikkalaista alkuperää ja tarkoittaaa “luuloa”. Platon käytti sitä tiedon
vastakohtana (Heiskala 2000,178).
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siis jopa hegemonisten diskurssien tuollapuolella. (Bourdieu 1977, 168–171.)
Doksan alue voidaan määritellä Giddensin (1995, 109) tapaan myös tradition
rajaamaksi alueeksi, joka on määritelmällisesti ihmisten toiminnan ja valintojen
ulottumattomissa. Tässä mielessä doksa on siis koskematonta “luontoa” tai
luonnollistuneita totuuksia, joihon emme voi vaikuttaa.

Doksa koostuu sosiaalisen järjestyksen julkilausumattomista säännöistä,
jotka eivät tule näkyviksi ilman doksan haastamista ja kriittisiä tulkintoja eli
heterodoksaa. Kun vaihtoehto tai -ehdot osoitetaan, syntyy samalla diskursiivinen
avaruus, jossa kysymysten esittäminen on mahdollista (Bourdieu 1977, 168).
Bourdieun mukaan hallitsevassa asemassa olevat vastaavat doksan haastamiseen
(heterodoksa) ja kysymyksiin ortodoksalla, joka pukee doksaa diskursiiviseen
muotoon legitimoidakseen aiemmin vaietut, mutta hiljaisesti hyväksytyt käyttäyty-
mismallit (vrt. Heiskala 2000, 179). Doksan kyseenalaistaminen johtaa symboliseen
väkivaltaan, koska ortodoksiset kannanotot ovat Bourdieun mukaan lähtökohtaisesti
paremmassa asemassa kuin heterodoksiset, jotka pyrkivät kyseenalaistamaan
vallitsevaa järjestystä. Toisaalta symbolinen väkivalta voidaan nähdä vielä voimak-
kaampana silloin, kun vallitsee doksinen, keskustelematon tila, koska silloin
hallitsevia ryhmiä hyödyttäviä käytäntöjä pidetään ainoina mahdollisina, eikä niitä
edes tunnisteta epäreiluiksi. Kommunikaatiosuhteet ovat siten aina myös valtasuh-
teita (Bourdieu 1991, 166–170).

Doksan totuus paljastuu kokonaisuudessaan ainoastaan negaationa suhteessa
vallitsevan mielipiteen kentän tilaan, jossa kilpailevien diskurssien vastakkainasettelu
tapahtuu ja jonka poliittinen totuus voi olla hyvinkin avoimesti esillä tai jäädä piiloon
jopa niiden katseilta, jotka ovat sitoutuneet tähän totuuteen […] Kritiikki, joka tuo
vaietut asiat keskusteluun ja antaa muotoilemattomille asioille muodon, edellyttää
objektiivisten kriisien olemassaoloa, jotka rikkovat välittömän vastaavuuden
subjektiivisten rakenteiden (habitus) ja objektiivisen rakenteen (kenttä) välillä
tuhoten näin itsestäänselvyyden. […] Ortodoksia eli oikea, tai pikemminkin oikaistu
mielipide pyrkii, vaikkakin koskaan siinä täysin onnistumatta, palauttamaan doksan
alkuperäisen viattomuuden tilan. Ortodoksia on olemassa vain vastakohtaisena
suhteena heterodoksiaan eli ainoastaan viittauksena valintaan – hairesikseen,
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kerettiläisyyteen – jonka erilaisten kilpailevien mahdollisuuksien olemassaolo tekee
mahdolliseksi. (Bourdieu 1977, 168–169.)9

Edellisessä on nähtävissä Bourdieun kritisoitu näkemys sosiaalisesta tilasta
jatkuvan kamppailun ja hierarkkisten valtasuhteiden tilana (Heiskala 2000, 183;
Dreyfus & Rabinow 1993). Ongelmaksi muodostuu se, että Bourdieun käsittein
hahmotettu diskursiivinen avaruus näyttäytyy helposti kaksinapaisena avaruutena,
jonka yhdessä päässä esiintyvät doksan legitimoijat ja toisessa sen kyseenlaistajat.
On näet yhtä mahdollista, että diskursiivisessa avaruudessa tai mielipiteen kentällä
esiintyy useita toimijoita, joiden intressit eivät jäsenny selkeänä polarisaatio-
asetelmana vaan sekavampana, jopa kaoottisena tilanteena (vrt. Heiskala 2000,
186). Onkin epäuskottavaa, että koko yhteiskunta määrittyisi jännitteisiksi ja
hierarkkisiksi kamppailujen kentiksi tai doksisiksi tiloiksi – olkoonkin, että tämä
oletus on käyttökelpoinen nimenomaan kiistojen tutkimuksessa.

Doksan kyseenalaistaminen on Bourdieun kulttuuristen käytäntöjen vastine
Palosen ajatukselle politisoimisesta uuden tilan aukaisemisena ja pelivaran osoitta-
misena. Kun joku doksan alue joutuu julkiseen keskusteluun, se politisoituu.
Politisoituminen voidaan siis ymmärtää politiikan tilan (polity) laajenemiseksi
uusille, kyseenalaistamattomille alueille. Politisoitumista voi tapahtua yhtäältä
mielipiteen kentän sisällä, ottaen huomioon, että politiikan kenttä on vain yksi
sosiaalisen toiminnan kentistä – jolloin muilla kentillä olevat kysymykset voivat
politisoitua ja muodostua näin osaksi politiikan kenttää. Palosen (2002) mukaan
ei ole olemassa mitään periaatteellisia esteitä sille, etteikö mistä tahansa asiasta
voisi tehdä valtaosuuksia politiikan pelimerkeiksi. Bourdieun termein tämä on

9 Alkuperäinen lainaus (Bourdieu 1977, 168–169): The truth of doxa is only ever fully revealed
when negatively constituted by the constitution of a field of opinion, the locus of the confrontation
of competing discourses – whose political truth may be overly declared or may remain hidden,
even from the eyes of those engaged in it […] The critique, which brings the undiscussed into
discussion, the unformulated into formulation, has as the condition of its possibility objective
crises, which in breaking the immediate fit between the subjective structures [habitus] and the
objective structure [field], destroys the self-evidence practically. […] Orthodoxy, straight, or
rather straightened, opinion, which aims, without ever entirely succeeding, at restoring the
primal state of innocence of doxa, exists only in objective relationship which opposes it to
heterodoxy, that is by reference to the choice – hairesis, heresy – made possible by the existence
of competing possibles […] (Bourdieu 1977, 168–169)
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tulkittavissa pääomien vaihtosuhteena: mikä tahansa pääoman laji (ja asema
muilla sosiaalisilla kentillä) voidaan mobilisoida valtaosuuksiksi politiikan kentällä.
(ks. Kuvio 3.)

Kuvio 3.
Palosen politiikkakäsitteet Bourdieun kulttuurisessa kontekstissa.

Ortodoksia

Mielipiteen kenttä

polity

politisointi

politisoituminen

Doksan alue

politikointi
policy

Heterodoksia

Historiallisessa mielessä ympäristökysymykset ovat syntyneet, kun aiemmin
diskursiivisen ja poliittisen kamppailun taustalla, doksan alueella sijainnut, ympä-
ristöhuoli on noussut mielipiteen kentälle, kiistojen kohteeksi – ja edelleen
politiikan kentälle yhteiskunnallisen päätöksenteon kohteeksi. Huomattakoon,
että prosessi ei ole yksisuuntainen – vaan neutralisoituessaan erilaiset kysymykset
ikäänkuin “kierrätetään” takaisin doksan alueelle. Tästä käyvät esimerkeiksi
ympäristöpolitiikan institutionalisoituminen ja erilaisten ympäristönsuojelun
käytäntöjen vakiintuminen osaksi ihmisten arkea.
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Politiikan kenttä (polity) voidaan ymmärtää yhtäältä institutionalisoituneeksi
poliittiseksi järjestelmäksi. Toisaalta Palonen ei kuitenkaan halua rajata politiikka-
käsitteistöään vain formaalin poliittisen järjestelmän piiriin. Polity pitää Palosen
mukaan ymmärtää minä tahansa tiettynä valtajärjestelmänä, mutta ei yhtenä
“poliittisena systeeminä”. Niinpä voidaan puhua katujen nimi-politystä, yliopisto-
politystä, matkailu-politystä ja muista polityistä, jotka yhdessä muodostavat
kompleksisen kokonaisuuden, joka levittäytyy yli laillisten, maantieteellisten ja
muiden rajojen. (Palonen 2002.) Politiikan tiloja on siis monta – potentiaalisesti
äärettömästi – ja ne voivat avautua minkä tahansa ilmiön poliittisen aspektin
ympärillä millä tahansa sopivalla areenalla. Tässä mielessä määrittelykamppailut
voidaan ymmärtää laajassa katsannossa poliittisiksi, vaikka ne eivät rajautuisikaan
institutionaaliselle politiikan kentälle. Kyseisissä kamppailuissa on näet kysymys
valinnoista, jotka määrittelevät yhteiskunnallisen toiminnan sisältöjä ja suuntia.
Niissä käytetään aikaisemmissa kamppailuissa kerättyä poliittista pääomaa, kuten
oman puolueen virkamiehiä kaupunkiorganisaation sisällä tai “omia” toimittajia
puolue- tai muissa lehdissä10 (Bourdieu 1991, 194). Poliittisia kamppailuja voi
tapahtua esimerkiksi alapolitiikan (vrt. Beck 1997) tai elämänpolitiikan (vrt.
Helén 1994) alueilla. Samalla on kuitenkin mielekästä pitää kiinni myös politiikan
kentän erityisyydestä. Vaikka siellä esiintyvien toimijoiden legitiimisyys vaihtelee,
politiikan kenttä on ainakin länsimaisissa demokratioissa legitiimi yhteiskunnallisen
vallankäytön ja julkisen päätöksenteon areena. Politiikan kentän – tunnustetun ja
auktorisoidun polityn – ominaispiirteenä on sen avoimuus muiden kenttien
vaikutteille. Myös muiden kenttien auktorisoidut tuotokset otetaan helposti
pelimerkeiksi (pääomiksi) politiikan kentälle. Poliitikkojen välinen kilpailu
synnyttää poliittisia tuotteita: ohjelmia, analyysejä, käsitteitä ja tapahtumia, joissa
käytetään hyväksi miltä tahansa sosiaalisen toiminnan kentältä nousevia poliittisiksi
ymmärrettyjä teemoja (Bourdieu 1991, 172).

10 Poliittinen pääoma on siis eräänlaista sosiaalista pääomaa, joka kiinnittyy politiikan tekemisen
“koneistoon” (apparatus).
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Julkisen keskustelun tila

Käytämme jatkossa mielipiteen kentän sijaan käsitettä julkisen keskustelun tila,
koska se on helpommin operationalisoitavisssa empiirisen tutkimuksen välineeksi
kahdesta syystä. Ensiksi mielipiteen kenttä muotoutuu periaatteessa kaikkialla
ihmisten välisissä suhteissa, mutta julkisen keskustelun tila rajautuu koskemaan
niitä tilanteita, joissa asioita argumentoidaan julkisesti jollekin yleisölle. Tämä voi
tarkoittaa keskusteluja, joihin kaikille ihmisillä on ainakin periaatteellinen mahdolli-
suus osallistua kommentoimalla, olemalla läsnä, tai seuraamalla sitä muita
kanavia pitkin. Toiseksi julkisen keskustelun tila voi jakaantua kaksinapaisen
(ortodoksa – heterodoksa) mallin sijaan moniulotteisemmin. Kyse on julkisen
keskustelun ja väittelyn tilasta, jossa kiistojen rintamalinjat voivat jakaantua
useampaan kuin kahteen policy- ja/tai diskurssikoalitioon.

Julkisen keskustelun tila on luonnollisesti metafora. Nykypäivän julkinen tila
(public sphere) on itse asiassa kompleksinen mosaiikki erilaisia osin päällekkäisiä,
yhteenkietoutuneita julkisia tiloja (Keane 1995)11. Julkisen keskustelun tila
rakentuu erilaisista limittäisistä kentistä, joista tärkeimmät ovat tiedonvälityksen
ja politiikan kentät. Tutkimuksemme tavoitteena ei ole määrittää julkisen
keskustelun normatiivisia ehtoja12 vaan, kysyä millaisissa julkisen keskustelun
tiloissa tutkimiamme tapauksia käsiteltiin ja miten erilaiset sosiaalisen toiminnan
kentät asettuvat suhteessa toisiinsa.

11 Keane lähestyy tässä Bourdieun ajatusta sosiaalisen toiminnan kentistä. Jos ajatellaan Heiskalan
(2000, 179) tapaan, että jokainen sosiaalisen toiminnan kenttä muodostaa oman diskursiivisen
todellisuutensa, voidaan ajatella, että kentät muodostavat omia julkisia tilojaan ja alatilojaan.

12 Jürgen Habermas (1989) esitti ajatuksen julkisesta tilasta (public sphere) vuonna 1962
ilmestyneessä kirjassaan Strukturwandel der Öffentlichkeit (englanninkielinen käännös The
Structural Transformation of the Public Sphere julkaistiin 1989). Tuolloin Habermas esitti,
että julkinen tila oli historiallinen jo kadotettu ilmiö, joka saavutti huippunsa puolitoista
vuosisataa sitten porvarien kohtauspaikkana toimineissa länsieurooppalaisissa kahvisalongeissa.
Paikoissa käytiin kriittistä, rationaalista keskustelua absoluuttisen valtion ja yksilön välisistä
suhteista kasvokkain tai tekstejä vaihtamalla. Menneisyyteen peilaamalla Habermas rakentaa
ideaalin, johon nykypäivän demokratian toteutumista voisi verrata. (Dahlgren 1991, 1–24.)
Julkiseen tilaan ja Habermasin teoriaan liittyvästä keskustelusta ks. Calhoun 1992.
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Julkisen keskustelun tila on potentiaalisesti osa kaikkia sosiaalisen toiminnan
kenttiä; osa niissä tapahtuvasta toiminnasta käydään julkisuudessa, jota myös
kentille kuulumattomat asiasta kiinnostuneet toimijat voivat havainnoida ja halu-
tessaan kommentoida esimerkiksi sanomalehtien yleisönosastoissa. Keskustelu
voi olla rutiininomaista toimintaa, jossa keskustelun molemmat tai kaikki osapuolet
pysyvät heille kuuluvissa rooleissaan tai vaihtoehtoisesti uusia avauksia sisältävää
politisoimista. Sosiaalisen toiminnan kentät eivät ole täysin avoimia ulkopuoliselle
havainnoinnille; osa toiminnasta tapahtuu suljettujen ovien takana. Kunnallispoli-
tiikan kentällä käydään yhtäältä epävirallisia keskusteluja suljetuin ovin (esim.
valtuustoryhmien sisäiset kokoukset), mutta toisaalta kuka tahansa asiasta kiinnos-
tunut voi seurata kaupunginvaltuuston kokouksia lehteriltä ja lukea kokouksista
tehtyjä pöytäkirjoja. Vastaavasti talouden kentällä on omat julkisuusperiaatteensa:
pörssitiedotteissa ja yhtiökokouksissa raportoidaan yritysten tapahtumista. Jokai-
sella kentällä on omat käytäntönsä, jotka koskevat asioiden tuomista julkisen
keskustelun tilaan (ks. Kuvio 4).

Julkisen keskustelun tilan määrittäjänä tiedonvälityksen kenttä on erityisase-
massa, koska juuri sillä tuotetaan usein yleisjulkisuutta, jonka kohteena universaali-
yleisö. Muilla sosiaalisen toiminnan kentillä julkista keskustelua käyvät ja havain-
noivat yleensä erityisyleisöt. Tiedotusvälineet välittävät näiden osajulkisuuksien
tapahtumia yleisjulkisuuteen. On huomattava, että vaikka jokin argumentti esiintyisi
yleisjulkisuudessa, esimerkiksi sanomalehdessä, ja on sieltä esimerkiksi kaikkien
lukutaitoisten luettavissa, se saattaa olla silti suunnattu erityisyleisölle (ks. luku
3.).

Tiedotusvälineet tuottavat julkisen keskustelun tilaa omista lähtökohdistaan.
Tiedotusvälineiden toimintaperiaatteet säätelevät mm. sitä, mikä kelpaa uutiseksi
ja kuka kelpaa puhujaksi: kuka tahansa ei pääse esiintymään lehdessä tai
televisiossa, eikä kuka tahansa voi puhua julkisuudessa asiantuntijana. Tiedotusväli-
neillä on näin valta yleisjulkisuuden esityslistan määrittelyyn, vaikka se ei kontrol-
loikaan julkisen keskustelun tilan osajulkisuuksia.

Bourdieun ajattelussa vallan kenttä sitoo kaikki sosiaalisen toiminnan kentät
yhteen. Vallan kenttä on eräänlainen “kenttien kenttä”, joka säätelee eri kenttien
suhteita. Julkisen keskustelun tilaa voidaan tarkastella heijastumana vallan kentän
voimasuhteista ja kenttien rajauksista (vrt. Pietilä & Sondermann 1994). Kun
vallan kentällä määritellään kenttien ja pääomien suhteellinen painoarvo, niin
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julkisuudessa keskustellaan “yhteisistä asioista”. Tiedotusvälineiden tuottama
julkisuus ei kuitenkaan ole vain vallan kentän heijastuma vaan – ainakin
potentiaalisesti – myös eri kentillä käsiteltävien kysymysten kohtauspaikka ja
määrittelykamppailujen areena. Kenttien ja julkisen keskustelun tilan välillä
vallitsee myös takaisinkytkentä: koska jokainen kenttä muodostaa omanlaisensa
diskursiivisen avaruuden, kullakin kentällä käsitellään julkisuudessa esiintyviä
asioita niiden erityisistä lähtökohdista käsin. Esimerkiksi politiikan kentällä
tapahtuva päätös sodan aloittamisesta aiheuttaa heti värinää talouden kentällä,

Kuvio 4.
Julkisen keskustelun tila sosiaalisen toiminnan kenttien ja

kansalaistoiminnan leikkauspisteessä.13

Tiedonvälityksen
kenttä

Talouden kenttä

Kunnallispoli-
tiikan kenttä

Julkisen
keskustelun
tila

Sosiaalinen tila

13 Kansalaistoiminta tapahtuu sosiaalisessa tilassa. Sen toimijat joko ovat tai eivät ole suhteessa
vakiintuneempiin sosiaalisen toiminnan kenttiin. Kuvassa on yksinkertaisuuden vuoksi kuvattu
vain kolme sosiaalisen toiminnan kenttää ja kansalaistoiminnan alue.

Sosiaalinen tila

Kansalais-
toiminta
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joskaan keskustelua ei välttämättä käydä maan rajojen turvaamisesta vaan siitä,
miten mahdollinen sota vaikuttaa talouskasvuun tai miten liiketoimintaa voidaan
jatkaa sodan olosuhteissa.

Vaikka sosiaalisen toiminnan kentät ovat tietyssä mielessä vakiintuneita,
niiden rajat ja sisältö ovat, ainakin potentiaalisesti määrittelykamppailujen tuottaman
jatkuvan muutoksen kohteena. Sosiaalisen toiminnan kentät ja niillä esiintyvät
toimijat ovat osin kontingentissa suhteessa julkisen keskustelun tilaan, jossa millä
tahansa kentällä esiintyvä, sen sisältöjä tai rajoja koskeva asia voidaan ottaa
käsittelyyn joko kentän tuottamassa osajulkisuudessa tai tiedonvälityksen välittä-
mässä yleisjulkisuudessa. Politisoituminen ei siis ole vain institutionaalisen poliit-
tisen kentän piiriin kuuluva ilmiö, vaan se voi alkaa miltä tahansa sosiaalisen
toiminnan kentältä. Julkisen keskustelun tila on olennainen politikoinnin, politi-
soimisen ja politisoitumisen areena, koska se tekee haastamisen ja kyseen-
alaistamisen prosesseista näkyviä. Samalla se mahdollistaa historiallisten tapausten
empiirisen tutkimuksen, koska julkiset dokumentit, kuten asiapaperit, lehtijutut
ja yleisönosastokirjoitukset ovat osa mainittua keskustelua.

3.4 Aineistot ja menetelmät

Edellä esitellyt näkökulmat ympäristön politiikan tarkasteluun antavat suunnan
tutkimuksemme metodologisille ratkaisuille, jotka kulkevat kahta linjaa. Yhtäältä
tartumme tapaustutkimuksen keinoin paikallisiin ympäristökiistoihin historiallisina,
konkreettisina tapahtumaketjuina. Toiseksi otamme suurennuslasin alle näissä
kiistoissa käytyjä diskursiivisia prosesseja, joita nimitämme määrittelykamppai-
luiksi. Yhdessä nämä lähestymistavat liittyvät laadullisen tutkimuksen perus-
ajatukseen: ymmärtävään selittämiseen. Selitysmalleilla ei tähdätä universaaleihin
lainalaisuuksiin, vaan pyritään ensisijaisesti paikalliseen, rajatun ilmiön jäsentämi-
seen ja parempaan ymmärtämiseen (Alasuutari 1993, 38).

Laadullisten aineistojen yhdistäminen tilastotietoihin, tapaustutkimuksiin jne.
auttaa kontekstualisoimaan ongelmien määrittelyprosesseja ja hahmottamaan
reunaehtoja, joiden sisällä määrittelykamppailua käydään. Yhteiskunnalliset
konstruktiot eivät siis synny tyhjästä, vaan niillä on materiaaliset, ja historialliset
ehtonsa ja tulkinnoilla on kohteensa (vrt. Väliverronen 1996, 42–43).
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Historiallisten tapausten ja kiistojen jäljillä

Tutkimme ympäristön politisoitumista Tampereella viiden tapaustutkimuksen
kautta. Tutkimamme tapaukset muodostavat ajallisen jatkumon 1960-luvulta
1990-luvulle. Tässä mielessä tutkimuksemme edustaa ns. instrumentaalista tapaus-
tutkimusta (instrumental case study), jossa useamman tapauksen avulla pyritään
selvyyteen laajemmasta kokonaisuudesta (Stake 1995, 16). Tapaustutkimus voidaan
ymmärtää väljänä tutkimusotteena, johon liitetään erilaisia metodisia aineksia.
Tapaustutkimuksen menetelmät ovat monin tavoin samankaltaisia kuin historian
tutkimuksessa. Siinä pyritään erilaisten lähteiden perusteella rakentamaan luotetta-
vaa kuvaa siitä, mitä tietyssä kehityskulussa oikein tapahtui. Historiallisen tutki-
muksen menetelmien lisäksi tapaustutkimuksessa käytetään usein havainnointia
ja systemaattisia haastatteluita (Yin, 1991, 16). Tapaustutkimuksessa ei voi tehdä
samanlaisia yleistyksiä kuin tilastollisen tutkimuksen yhteydessä, vaan yleistäminen
edellyttää yksittäisten tapausten kytkemistä muuhun tietoperustaan (vrt. Kortelainen
1996, 32). Vaikka tutkimamme tapaukset ovat erityyppisiä, ne kontekstualisoivat
toisiaan. Niitä vertailemalla voidaan päätellä jotain esimerkiksi siitä, onko “ympä-
ristökysymyksen” poliittinen painoarvo vahvistunut vai heikentynyt tutkimuksen
tarkastelujakson aikana – mutta tapaustutkimuksen tärkeintä antia ovat vastaukset
miten-kysymyksiin.

Ympäristökysymysten määrittelyn tarkastelu lähimenneisyyteen liittyvien
tapausten tarjoamien “tirkistysreikien” kautta nostaa esiin historiantutkimukselle
ominaisia kysymyksiä esimerkiksi siitä, miten historialliset tapaukset selittävät
nykyajassa läsnäolevia ilmiöitä tai kuuluvatko tapaukset omaan aikaamme, eli
voimmeko ylipäänsä ymmärtää tapahtunutta nykypäivän käsitteillä (vrt. Kalela
1993, 11–12). Nähdäksemme sitoutuminen kontekstualisoivaan konstruktionis-
tiseen tutkimusotteeseen sekä ymmärrys historiallisten tapahtumien potentiaalisesta
kiistanalaisuudesta, tulkinnanvaraisuudesta ja poliittisuudesta auttavat välttämään
historian kolonisaation nykyisyyden käsitteillä. Tämän tutkimuksen yhteydessä
lieneekin tarkkaan ottaen mielekästä puhua nykypäivän näkökulmasta ympäristö-
konflikteina tai ympäristöongelmina näyttäytyvien kysymysten ympärillä käytyjen
määrittelykamppailujen analysoinnista. Tapausten tulkitsemista ympäristökysymyk-
siksi voidaan pitää yhtenä määritelmänä, joka kilpailee muiden määritelmien
kanssa tapahtumien merkitsemisestä.



83

TUTKIMUKSEN METODOLOGISET LÄHTÖKOHDAT

Olemme lähteneet ajatuksesta, että paikalliset ympäristökysymykset rakentuvat
määrittelykamppailuista, jotka ovat jättäneet jälkensä sanomalehtiin, kaupungin-
hallituksen pöytäkirjoihin ja erilaisiin suunnitteluasiakirjoihin yhtä hyvin kuin
yritysten ja yhdistysten historiikkeihin ja julkaisuihin. Jälkiä ympäristökiistoista
löytyy myös lukemattomien tamperelaisten henkilöiden muistien kätköistä.
Tekemämme haastattelut kattavat vain pienen osan niistä toimijoista, jotka tavalla
tai toisella ovat osallistuneet kiistojen määrittelyyn. Aineistomme koostuu teema-
haastatteluista, Tamperetta koskevasta kirjallisuudesta, tapaukseen liittyvistä
kaupunginvaltuuston ja hallituksen kokouspöytäkirjoista, tapauksiin liittyvistä
suunnitteludokumenteista sekä keräämästämme sanomalehtiaineistosta. Lisäksi
olemme saaneet käyttöömme joitakin yksityisiä leikearkistoja.14

Sanomalehtien tarkastelun kautta päästään tutkimaan julkisen keskustelun
tilaa, jossa yhteiskunnallisen (ympäristö)ongelman määrittelystä kamppaillaan.
Tiedonvälityksen lisäksi on tietysti olemassa myös muita yhteiskunnallisten
ongelmien määrittelyjen tiloja kuten kunnanvaltuusto ja hallitus, eduskunta,
oikeuslaitos sekä tutkimus ja hallinto yleensä. Nämä muodostavat usein omat
erityis- tai osittaisjulkisuuden alueensa (vrt. Väliverronen 1996, 89 ja Suhonen
1994 15–25, 34). Olemme tarkastelleet eri areenoita tapauskohtaisen harkinnan
mukaan. Joukkotiedotuksen kautta keskustelu yhteiskunnallisista ongelmista
leviää – ainakin aihepiirien tasolla – laajoihin kansankerroksiin eli yleisjulkisuuteen
(vrt. Suhonen 1994, 19). Olemme pyrkineet saamaan mahdollisimman laajan
kuvan Tampereella esillä olleesta lehtiaineistosta tutkimalla kaikkia alueella
ilmestyneitä merkittävämpiä sanomalehtiä. Tämä on perusteltavissa myös eri
lehtien puoluepoliittisilla sidonnaisuuksilla, joiden voi olettaa vaikuttavan niiden
uutisointiin.

Päivittäin ilmestyvä Aamulehti oli tarkasteltavien tapausten aikaan Kokoo-
muksen äänenkannattaja ja samalla alueen ylivoimaisesti suurin lehti. Hämeen
Yhteistyö oli SKP:n ja SKDL:n piirijärjestöjen omistuksessa ja se ilmestyi 1960-
luvulla kuutena päivänä viikossa ja vuoden 1971 jälkeen kolmipäiväisenä. Sen
painosmäärä oli 1980-luvun lopulla suurempi kuin Kansan Lehden, joka oli
sosialidemokraattisen puolueen äänenkannattaja. Hämeen Yhteistyö ilmestyi

14 Tarkemmat tiedot tapaustutkimuksissa käytetystä empiirisestä materiaalista löytyvät liitteistä.
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vuodesta 1946 vuoteen 1992 asti, Kansan Lehti vuodesta 1899 vuoteen 1991. Urpo
Lahtisen perustama kaksi kertaa viikossa ilmestyvä ilmaisjakelulehti Tamperelainen
oli joukon ainoa puoluepoliittisesti sitoutumaton sanomalehti. (Rasila 1992,
508–511.) Erillisessä tarkastelussa – jolle luvut 6 ja 9 osittain perustuvat, on
mukana myös Suomen Luonnonsuojeluliiton alueellisen yhdistyksen ja paikallis-
yhdistyksen yhteinen Tampereen Seudun Luonto -lehti, joka alkoi ilmestyä

Kuvio 5.
Tampereen paikallislehtien levikki vuosina 1945–2000.15

15 Kuvion lähteet: Ekman-Salokangas ym (1988, 14, 164, 266), Tilastollinen vuosikirja 1985–
1990 (Tilastokeskus) sekä Levikintarkastus Oy:n tiedot (Sanomalehdet 10 vuotta, Internet-
osoitteessa: http://www.levikintarkastus.fi/). Tamperelaisen levikkiluvuista ei ole luotettavia
tietoja, koska ilmaisjakelulehtien levikkejä ei tilastoida.
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Tampereen ympäristönsuojeluyhdistyksen jäsentiedotteen korvanneena lehtenä
vuonna 1984.

Valitsimme tutkimuksen kohteena olevan lehtiaineiston tapauksista
kirjoittamiemme narratiivien perusteella. Käytimme sanomalehtiaineiston
luokitteluun määrällistä analyysiä – sisällönerittelyä, jonka avulla teimme määräl-
lisen ja todennettavissa olevan kuvauksen tutkimusaineistona olevien lehtijuttujen
sisällöstä. Sisällönerittelyn tavoitteena on luoda yleiskuva sanomalehtiaineistosta
luokittelemalla sitä mm. toimijoiden, teemojen sekä käsittelytapojen mukaan
(Pietilä 1973; Väliverronen 1996, 18).16 Käytimme sisällönerittelyä ryhmitelles-
sämme sanomalehtiaineistoa laadullisen analyysin kohteeksi. Luokittelimme
sanomalehtiaineiston uutisiin, pääkirjoituksiin ja mielipidekirjoituksiin. Viimeksi
mainittu ryhmä luokiteltiin myös kirjoittajan ja mielipiteen mukaan. Jokainen
tutkittavista tapauksista on erilainen, joten myös aineistot ovat painottuneet eri
tavoin. Aineiston luokittelulla on pyritty saamaan alustava yleiskuva tapauksiin
liittyneistä keskusteluista. Myös toimijoita luokiteltiin lehtiaineiston pohjalta.
Kunkin tapauksen kohdalla etsittiin lehtijuttujen otsikoista ja ingresseistä niissä
mainitut toimijat. Näitä toimijoita kutsumme ensisijaisiksi määrittelijöiksi (vrt.
Väliverronen 1994, 94–101). Toimijoiden erotteleminen sen mukaan, miten
nämä pääsevät osallisiksi ja vaikuttamaan tapausten määrittelyyn, antaa yleiskuvan
toimijoille epätasaisesti jakautuneesta määrittelyvallasta.17

Toisen aineiston muodostavat erilaiset viralliset asiapaperit18 kuten valtuuston
ja kaupunginhallituksen päätökset, valtuustoryhmien ryhmäpuheenvuorot, kaavat,

16 Veikko Pietilän teos Sisällönerittely (1973) on perusteos aiheesta. Pertti Suhonen on kirjassaan
Mediat, me ja ympäristö (Suhonen 1994) käyttänyt sisällönerittelyä luokitellessaan Helsingin
Sanomien otsikoita 30 vuoden ajalta. Edellisten lisäksi Esa Väliverrosen väitöskirjassa
Ympäristöuhkan anatomia (Väliverronen 1996) on käytetty yhtenä menetelmänä väljää
sisällönerittelyyn pohjautuvaa kehikkoa tutkittaessa Lapin metsätuhoista käytyä sanomalehti-
keskustelua.

17 Väliverrosen tutkimuksessa tutkijat saivat useimmin ensisijaisen määrittelijän roolin, mikä
lienee tyypillistä vaikeammin havaittavia ympäristöriskejä koskevassa keskustelussa. (Väliverronen
1996, 99–100) Tamperelaisia ympäristökysymyksiä koskevassa tutkimuksessa tutkijoiden rooli
ei kuitenkaan – tapausten luonteesta johtuen – noussut yhtä keskeiseksi.

18 Myös hallinnollisiin teksteihin ja suunnitelmiin sisältyy poliittisia pyrkimyksiä, joita pyritään
tukemaan erilaisilla argumentatiivisilla strategiolla (ks. Summa 1989a, 102). Näin myös policy-



86

YMPÄRISTÖKYSYMYS JA ASEVELIAKSELI

tiedotteet, oikeusistuimien päätökset, suunnitteluasiakirjat jne. Tämä aineisto
antaa mahdollisuuden kiinnittää tapahtumat ajallisesti oikeaan kohtaan, mutta on
usein varsin niukkaa. Esimerkiksi suuri osa kaupunginvaltuuston päätöksistä on
kirjattu muistiin ainoastaan päätösten osalta, ilman käytyjä keskusteluja. Tällaisesta
materiaalista on mahdotonta saada selkoa päätöksen syntyprosessista ja siihen
liittyneistä mahdollisista kiistoista kokouksissa. Poikkeuksiakin toki löytyy. Esimer-
kiksi eräät aineistoon kuuluneet suunnitteluasiakirjat olivat hyvinkin seikkaperäisiä,
ja yksityisistä arkistoista saadut kaupunginvaltuustossa esitetyt ryhmäpuheenvuorot
kertoivat huomattavasti enemmän tapausten dynamiikasta kuin pelkät päätös-
pöytäkirjat.

Kolmannen keskeisen aineistoryhmän muodostavat haastattelut. Niitä on
tutkimustamme varten tehty yhteensä 35 kappaletta. Tutkimuksen ensimmäisellä
haastattelukierroksella haastateltiin kymmentä ympäristöasioiden parissa pitkään
toiminutta tamperelaista. Ensimmäisten haastattelujen tehtävänä oli palvella
tapausten valintaa ja aihealueen kartoitusta. Myöhemmin haastateltiin valikoidusti
avainhenkilöitä tarkemman analyysin kohteeksi valittujen tapahtumien kehitys-
kulkujen selvittämiseksi. Ympäristökiistoissa esiintyneiden ympäristöjärjestöjen
tai -liikkeiden jäsenien haastatteluita on käytetty myös ympäristöliikehdintää
koskevan narratiivin rakentamiseen. Tapauskohtaisia haastatteluita on käytetty
myös paikallisen hallintatavan kuvauksen apuna. Tätä tarkoitusta varten haastateltiin
lisäksi joitakin tamperelaisen kunnallispolitiikan pitkäaikaisia vaikuttajia.
Haastattelut olivat luonteeltaan puolistrukturoituja teemahaastatteluja, joiden
pituudet vaihtelivat noin tunnista useampaan tuntiin. Haastatteluissa pyrittiin paitsi
selvittämään eri toimijoiden roolia tutkimissamme kiistoissa, myös näiden toimi-
joiden kiinnityskohtia paikalliseen politiikkaan ja kansalaistoimintaan.19 Haastatte-
lujen ensimmäisen kierroksen perusteella pystyimme identifioimaan 15 Tampereella
merkittäväksi muodostunutta ympäristöongelmaa:

dokumentteja ja muita vaikuttamaan pyrkiviä tekstejä voi tutkia poliittisina argumentteina,
teksteinä, joilla on jokin päämäärä.

19 Tarkemmat tiedot haastatteluista löytyvät liitteestä 1.
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Energiakysymykset ja voimalahankkeet
• Ydinvoimalasuunnitelma 1960-luvun lopulla
• Näsijärven veden säännöstely 1970-luvulta lähtien
• Epilän kivihiilivoimalahankkeeseen liittyvä kiista 1980-luvun alussa

Kaavoitukseen liittyvät tapahtumat
• Raatihuoneen purku-uhka 1960-luvulla
• Verkatehtaan purkaminen 1976
• Hervannan suunnittelu ja rakentaminen 1960- ja 1970-luvuilla
• Kauppahallin virastotalon purkamiseen liittyvä kiista 1972–1983
• Perinteisen Pispalan “pelastuminen” 1970-luvun lopulla
• Olympia-talon purkamissuunnitelma 1980-luvun puolivälissä.
• Tampellan kaavoitukseen liittyvä kiista 1980-luvun loppupuolella

Teiden rakentaminen
• Pyynikin moottoritiesuunnitelma, alkaen 1959, suunnitelma hylättiin 1970-

luvulla
• Paasikiven–Kekkosentien rakentaminen 1980-luvulla

Vesien saastuminen
• Pyhäjärven saastuminen kaupungin jätevesien vaikutuksesta 1960- ja 1970-

luvuilla
• Näsijärven saastuminen 1960-luvulta lähtien ja lähistön järvien vesien tila

yleensä

Ympäristömyrkyt
• Oy Nokian Ab:n PCB-päästöt Hatanpään kondensaattoritehtaalta 1980-luvun

alussa

Valitsimme kartoitusvaiheessa esille nousseista tapauksista viisi tapausta
tarkemman analysoinnin kohteiksi. Käytimme valintakriteereinä: 1) haastateltavien
kommentteja tapausten paikallisesta painoarvosta, 2) tapausten temaattista
vaihtelevuutta ja 3) tapausten ajoittumista ympäristöherätyksen alkuvaiheista
1990-luvulle. Pyynikin moottoritiehanke, Näsijärven saastuminen, Kauppahallin
virastotalokiista, Epilän voimalahankkeeseen liittynyt kiista sekä Tampellan
kaavoitussopimuksen ympärillä käyty kiista täyttivät nämä ehdot. Valittujen tapausten
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kulkua selvitettiin kirjallisen aineiston lisäksi haastattelemalla yhteensä 21 tapauk-
siin osallistunutta henkilöä.

Tapausten tarkastelu jaettiin kahteen vaiheeseen. Selvitimme ensin tapahtumien
kulkua ja kirjoitimme kronologisen kuvauksen jokaisesta tapauksesta. Käsiteltävien
tapausten narratiivien rakentaminen on ollut luonteeltaan tapahtuneen rekonstruoi-
mista erilaisiin lähdeaineistoihin nojautuen. Pyrimme näillä kuvauksilla vastaamaan
yksinkertaiseen kysymykseen: mitä tapahtui? Tapausten käsittelyssä olemme pyrki-
neet tekemään oikeutta tapahtumien moniulotteisuudelle ja hajanaisuudelle mm.
tuomalla mukaan eri toimijoiden ääniä. Lineaarinen ja teleologinen kuvaus
sodanjälkeisistä ympäristöongelmien syntyvaiheista nykyisiin ympäristöpolitiikan
hallinnan instrumentteihin ei tekisi oikeutta kaikille niille tapahtumille, toimijoille,
määrittely-yrityksille ja kiistoille, joiden ennalta-arvaamattomasta yhteisvaikutuk-
sesta käsitys yhdestä yhtenäisestä “ympäristökysymyksestä” tai “ympäristökriisistä”
syntyi.20

Tapausten kronologiset kuvaukset paljastivat jokaisesta tapauksesta käänne-
kohtia, joiden aikana tapahtumat nousivat tamperelaiseen julkisen keskustelun
tilaan. Tapausten tutkimisen toisessa vaiheessa nostimme nämä käännekohdat
tarkemman analyysin kohteeksi. Tarkastelimme niitä argumentatiivisella ja diskur-
siivisella otteella käyttäen materiaalina ajallisesti rajattuja sanomalehtiaineistoja
sekä valikoituja asiakirja-aineistoja.

Argumenttien ja diskurssien tarkastelu

Tutkimme ympäristökysymysten muotoutumista prosessina, jossa toimijat
argumentoivat erilaisten ympäristökysymyksiin liittyvien konkreettisten ratkaisu-
vaihtoehtojen puolesta. Argumentaation kautta muunnetaan toiveita artikuloiduiksi

20 Ympäristönsuojelun ja ympäristöpolitiikan kehitys kuvataan toisinaan varsin ongelmattomasti
esim. kertomuksena “ekologisesta modernisaatiosta”, joka alkaa piipunpääpuhdistuksesta ja
päätyy koko yhteiskunnan kattavaan ekologiseen rakennemuutokseen. Historiallisten
kehityskulkujen kuvauksen ja politiikkalinjausten raja hämärtyy – mikä tietysti on samalla hyvä
muistutus politiikan narratiivisista ulottuvuuksista. Lähtökohtaisesti ongelmalliseksi yhtenäisen
ympäristökysymyksen muotoutumisen historian tekee idea ympäristökeskustelun “aalloista”
(vrt. Suhonen 1994, Rannikko 1994), joihin liittyy ajatus kehityskulkujen epälineaarisuudesta.
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vaatimuksiksi ja edelleen yhteiskunnallisiksi kysymyksiksi sekä päätöksenteon
kohteiksi. Eri toimijat ja toimijaryhmät esittävät erilaisia argumentteja vakuuttaak-
seen toiset toimijat tai argumentoinnin kohteena olevan yleisön siitä, mitä pitäisi
tehdä ja miksi. Nimitämme näitä argumentteja policy-argumenteiksi.

Policy-argumentilla tarkoitetaan tässä viestiä, jonka tavoitteena on vaikuttaa
käsillä olevaan asiaan siten, että lopputulos on argumentin esittäjän tavoitteen
mukainen. Tapausten määrittelyyn osallistuvien toimijoiden argumentaatio ilmenee
erilaisten policy-vaihtoehtojen (toimenpidevaihtoehto) esittämisen ja perustele-
misen kautta. (Dunn 1994, 35.) Yksinkertaisessa muodossaan policy-argumentti
rakentuu asiantilan kuvauksesta (grounds, data), oikeutuksista (warrants) ja
johtopäätöksistä (conclusions). Policy-argumentin rakenne on peräisin Stephen
Toulminin käytännön logiikkaa ja argumentointia käsittelevästä teoksesta The
Uses of Agrument (Toulmin 1958; ks. myös van Eemeren ym. 1997, 216.)
Hannigan (1995) käyttää tätä ns. Toulminin mallia21 konstruktionistisen ympäristö-
sosiologian yhteydessä vaatimusten (claims) jäsentäjänä. Dunn (1994) puolestaan
asettaa mallin policy-tutkimuksen kontekstiin, nimittäen sitä “yhteiskuntapolitiikan
kysymysten käsittelyn tärkeimmäksi välineeksi” (emt., 66).

Kuvio 6.
Policy-argumentin rakenne.

(Toulmin 1958, 97–100; Dunn 1994, 64–68; Hannigan 1995, 35–36.)

asiantilan kuvaus johtopäätökset
(grounds, data, policy- (conclusion, policy-claim)
relevant information)

oikeutukset
(warrants)

21 Hannigan tosin viittaa mallista puhuessaan Joel Bestiin (1987).
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Kuviossa 6 esitetty ketju asiantilan kuvauksesta oikeutusten nojalla vedettäviin
johtopäätöksiin muodostaa yhden argumentin22. Argumentin lähtökohtana on
asiantilan kuvaus (grounds, data, policy-relevant information) eli se osa
argumenttia, jossa eksplisiittisesti esitetään ne olosuhteet tai tiedot, joihin argumentti
tukeutuu. Argumentin johtopäätös (conclusion) on vastaavasti ketjun päätepiste,
argumentin policy-relevantti vaatimus (policy-claim). Päättelyketju argumentin
lähtökohdista johtopäätökseen nojautuu oikeutuksiin (warrants). Vaikka Toulmin
kehitti mallinsa yhden argumentin rakenteen analyysiin, mallia on sovellettu myös
laajempien argumentoivien tekstien analyysiin (Dunn 1994, Summa 1996, 81).
Oikeutusten ja asiantilan kuvauksen välinen ero on Toulminin (1958, 100)
mukaan siinä, että asiantilan kuvauksiin ja relevantteihin tietoihin vedotaan
eksplisiittisesti, kun oikeutuksiin nojataan implisiittisesti. Analysoidessamme
kiistoihin liittyviä policy-argumentteja olemme kuitenkin lähteneet siitä, että
asiantilan kuvaus tarkoittaa päättelyn lähtökohtia, jotka otetaan annettuina.
Oikeutukset taas tarkoittavat “päättelylisenssiä” (van Eemeren ym. 1997, 216) eli
niitä perusteluita, joiden turvin asiantilan kuvauksesta päästään johtopäätökseen.
Oikeutukset ovat siis tarkastelemissamme argumenteissa joko eksplisiittisiä tai
implisiittisiä, mutta niitä ei voida pitää päättelyn lähtökohtina tai asiantilan
kuvauksina vaan normatiivisina toteamuksina tyyliin: “työllisyys vaatii tätä ratkaisua”.

Argumentti hakee vakuuttavuutensa laajemmista kulttuurisista merkityssystee-
meistä ja sosiaalisista rakenteista. Summan (1989, 101) mukaan uskottavuuden
saavuttamisen strategiat ovat riippuvaisia ympäröivästä kulttuurista, puhujan
asemasta, ajankohdasta ja tilanteesta. Argumentaation konteksti ja vaatimusten
esittäjien positiot ovat tässä suhteessa mielenkiintoisia. Argumenttien taustalla
voidaan myös erottaa laajempia merkityssysteemejä tai diskursseja. Edellä esitetyn
policy-argumentin oikeutukset tukevat sitä kiinnittäen argumentin laajempiin
diskursiivisiin rakennelmiin. Tiettyjen diskurssien painoarvo on suurempi kuin
toisten; hegemonisiin diskursseihin nojaavat argumentit vakuuttavat vähemmällä
– joskin ne voivat tietystä näkökulmasta vaikuttaa ritualistisilta hokemilta. Argumentit

22 Kuvio on Toulminin argumentaatiomallin “ensimmäinen luuranko”, johon on koottu mallin
peruskomponentit. Laajempaan luurankoon kuuluvat mainittujen elementtien lisäksi oikeutusta
tukeva taustatuki (backing), tarkennus (qualifier), joka sijoittuu oikeutuksien ja johtopäätöksien
väliin ja varaus (rebuttal), joka rajaa tarkennusta. (Toulmin 1958, 99, 101.)
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ja diskurssit muodostavat jännitteisen suhteen: argumentit ylläpitävät tiettyjä
diskursseja, mutta samalla kyseenlaistavat toisia. Argumentit eivät myöskään
palaudu diskursseihin täysin, vaan rakentuvat suhteessa esittämistilanteeseen (vrt.
Myerson & Rydin 1996, 22–23).

Argumentaation ja diskurssien tarkastelumme kohdentuu paikalliseen julkisen
keskustelun tilaan, joka muodostuu osajulkisuuksista ja joukkotiedotusvälineiden
yleisjulkisuudesta. Empiiriseksi kysymykseksi nousee silloin se, millaiseksi julkisen
keskustelun tila kussakin tutkittavassa tapauksessa rakentuu. Miten doksan alue
rajautuu? Kenen tulkinta saa määräävimmän aseman? Esiintyykö vaihtoehtoisia
tulkintoja? Kuinka laaja osanotto keskustelussa on? Miten toimijat ryhmittyvät
suhteessa toisiinsa?

Tapausten yhteydessä voidaan erotella myös julkisen keskustelun tilassa
syntyneitä “diskursiivisia koalitioita”. Ne muodostuvat toimijoista, jotka jakavat
jonkun, käsiteltävän aiheen kannalta olennaisen, sosiaalisen konstruktion (vrt.
Hajer 1993, 45).23 Käytämme diskursiivisten koalitioiden ajatusta siltana toimijoiden
ja diskurssien välillä. Näin diskurssit sidotaan historiallisten tapahtumien osaksi.
Toimijat voivat myös muodostaa koalitioita, jotka ryhmittyivät ajamaan samaa
päämäärää. Samaa käytännön policy-päämäärää ajavia koalitioita nimitämme
policy-koalitioiksi. On huomattava, että samoja päämääriä voidaan kuitenkin
puolustaa erilaisin argumentein ja erilaisiin diskursseihin tukeutuen. Argumenttien
ja diskurssien suhteita julkisen keskustelun tilassa on kuvattu kuviossa 7 seuraavalla
sivulla. Toimijat (T1, T2 jne.) käyttävät argumentteja (nuolet) puolustaessaan
erilaisia päämääriä tai toimintavaihtoehtoja (policy 1, 2, 3). Argumentit tukeutuvat
erilaisiin diskursseihin (Diskurssit A, B ja C). Toimijoiden välisiä policy-koalitioita
syntyy jaetun päämäärän ympärille, diskursiivisia koalitioita puolestaan syntyy
jaetun merkitysjärjestelmän eli diskurssin ympärille.

Toimijoiden esittämät argumentit tukeutuvat diskursseihin, jotka ovat
epäsymmetrisissä suhteissa toisiinsa; ns. hegemoniset diskurssit ovat vallanneet
enemmän tilaa määrittelykamppailun kentällä kuin toiset, heikommat diskurssit.

23 Nähdäksemme käsittelemiemme yksittäisten määrittelykamppailujen tarkastelukulma on
hedelmällistä rajata niin, että jaetun sosiaalisen konstruktion (“story linen”) ideaa voidaan
käyttää koalitioiden ja toimijoiden erittelyssä. Kaikkien kiistan osapuolten jakama “story” ei ole
poliittisesti, konfliktin kannalta mielenkiintoinen.



93

TUTKIMUKSEN METODOLOGISET LÄHTÖKOHDAT

Toimijat voivat puolestaan olla erilaisissa diskursiivisissa positioissa esimerkiksi
siten, että yhden toimijan argumentaatio voi pohjautua yhteen tiukasti sisäistettyyn
diskurssiin samalla kun toinen toimija käyttää laajempaa argumentaatiostrategiaa
tukeutuen erilaisiin, kilpaileviin diskursseihin lisätäkseen vakuuttavuuttaan
useampien toimijoiden silmissä.

Tutkimusaineiston perusteella muodostuva kuva julkisen keskustelun tilasta
eri tapausten yhteydessä ei pyri rekonstruoimaan täydellisesti tapausten aikana
esiintyneitä diskursiivisia tiloja vaan esittämään poikkileikkauksen tiettyyn hetkeen.
Aineistot on pyritty valitsemaan niin, että tapauksiin osallistuneet keskeiset toimijat,
argumentit ja diskurssit tulevat ilmi.

Kuvio 7.
Argumentit ja diskurssit julkisen keskustelun tilassa.
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 Kuva 2.
Pyynikin harju kuvattuna näkötornista itään päin.
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4. MOOTTORITIE HARJUN JYLHYYTTÄ KOROSTAMAAN

1 Pyynikin harju on ollut kuuluisa kauneudestaan jo pitkään. Kuningas Kustaa III, Tampereen
kaupungin perustaja, huudahti pysähtyessään Pyynikin harjulle näkymiä katselemaan 1700-
luvulla haltioituneena: “Jopa tässä maailma ja sen mainen kunnia!” (Anttila 1995, 11.)

4.1 Pyynikin moottoritiehanke 1959–1974

Pyynikin harju sijaitsee Tampereen keskustan länsipuolella 1600 metriä pitkällä
kannaksella, joka erottaa toisistaan Pyhä- ja Näsijärven. Se on maailman korkein
soraharju, jonka huippu kohoaa 82 metriä Pyhäjärven ja 64 metriä Näsijärven
pinnan yläpuolelle. Pyynikki on osa yli 200 kilometriä pitkää harjujaksoa, joka
ulottuu Salpausselältä Etelä-Pohjanmaalle.1 (Pyynikin osayleiskaava 1991.) Pyynikki
on kuulunut Tampereeseen kaupungin perustamisvuodesta 1779 lähtien. Harju
jaettiin silloin karjan laidunmaaksi, ja kaupunkilaiset saivat hakea alueelta omat
käyttöpuunsa. Myös teollisuus löysi Pyynikin, sen Pyhäjärven puoleinen eteläranta
on ollut teollisuuskäytössä 1800-luvun puolivälistä lähtien. (Anttila 1995, 25–28.)

Pyynikin maiseman suojelu alkoi jo 1840-luvulla, jolloin harjualueesta tehtiin
kansanpuisto ja puiden hakkaaminen kiellettiin. Pyynikin ensimmäinen asemakaava
on vuodelta 1897, siinä alueen itäpää oli merkitty puistoalueeksi. Vuonna 1938
vahvistettiin toinen asemakaava, jossa Pyynikin harjun yläosat oli osoitettu puistoksi.
Pyynikin harjun itäpuolella olevan eteläpuiston asemakaavat tehtiin 1950-luvulla,
Pyynikin harjun Pyhäjärven puoleisella rannalla sijaitsevan Rosendahlin alueen
kaavat 1970-luvulla, ja 1980-luvulla kaavoitettiin Rosendahlin länsipuolella olevat
Suomen trikoon, entisen Pirkanmaan nahkatehtaan sekä Varalan- ja Pyynikintien
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väliset alueet. (Pyynikin osayleiskaava 1991.) Pyynikin harju sijaitsee aivan
keskustan tuntumassa. Keskustan läheisyys on synnyttänyt voimakkaita harjun
käyttöpaineita. Harjulle tai sen tuntumaan on vuosien saatossa suunniteltu jäähallia,
Näsinneulaa, TV 2:n toimitiloja, valtakunnantietä ja kuusikaistaista moottoritietä.

Pyynikin moottoritiesuunnitelman kiivain suunnittelujakso ajoittuu 1960- ja
70-luvuille, jolloin sekä tiestön että autojen määrä oli voimakkaassa kasvussa.
Lähes joka toinen suomalainen kotitalous omisti auton 1970-luvun lopussa, ja
Tampereella autoja oli vielä tiheämmin (Rasila 1992, 190–196, 553–556).

1960- ja 70-luvun suunnitelmille oli tehty pohjatyöt jo toista maailmansotaa
edeltäneellä vuosikymmenellä, jolloin Suomessa suunniteltiin paljon uusia teitä
(Perko 1977, 99). Tampereen kaupungilta valmistui vuonna 1933 suunnitelma,
jossa Pyynikin harju oli halkaistu 29 metrin syvyisellä poikkileikkauksella. Tie- ja
vesirakennushallitus (TVH) jatkoi kaupungin työtä ja sai vuonna 1935 valmiiksi

Kuvio 9.
Henkilöautojen määrä Tampereella 1950–1990.

(Rasila 1992, 265.)
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tarkistetun suunnitelman. Seuraavana vuonna TVH teki alustavan ehdotuksen
Helsinki–Tampere–Vaasa-tien viemisestä Ratinan Vuolteen yli ja Pyynikin harjun
eteläpuolelta Pispalan halki. (Tie- ja vesirakennuslaitos, Tampereen läntiset
moottoritiet; Yleisesitys, kustannukset ja näköalakuvat; TVL, Hämeen piiri 1964.)

TVH:n suunnitelmassa ollut valtakunnantie merkittiin 20.12.1945 vahvistettuun
Ylä-Pispalan, Ala-Pispalan, Tahmelan ja Santalahden asemakaavaan (Kaupungin-
arkiston selvitys, kesäkuu 1988). Tien merkitys oli huomattu kaupungin johdossa:
kaupunginjohtaja Sulo Typpö piti vuonna 1947 puheen Tampere-Seuran 10-
vuotisjuhlassa, jossa hän mainitsi valtakunnantiehankkeen ajan keskeisimpänä
liikennekysymyksenä (Rasila 1992, 41).

Arkkitehti Paavo Salminen kertoi Tammerkoski-lehdessä uuden asemakaavan
ja valtakunnantien vaikutuksista pispalaisten elämään otsikolla “Suur-Tampere-
unelma”:

Alueen liikenneolot tulevat täydellisesti muuttumaan. Pispalan valtatie jää paikallis-
tieksi. Varsinainen “elinhermo”, Valtakunnantie, rakennetaan Pispalan harjun etelä-
kupeeseen, juuri siihen kohtaan, missä jyrkkä rinne muuttuu loivaksi tasangoksi. Sen
varrelle ei tule yhtään tonttia, vaan kapeat puistokaistat erottavat sen vilkkaan
liikenteen paikallisesta asutuksesta. Vain kolmelta Pispalan “pysäkiltä” pääsee tälle
automiesten ihannetielle. Toinen pääväylä on rakennettava, Näsijärven rantaa myö-
täillen, Santalahden teollisuusaluetta ja Ylöjärveltä päin kaupungin keskustaan
hakeutuvaa liikennettä varten. [...] Asemakaava on työsuunnitelma ilman aikamääriä.
Valtakunnantie ja eräät paikalliset katuavustukset ovat nähtävästi ensimmäisiä asema-
kaavan aiheuttamia näkyviä muutoksia Pispalan arkielämässä. (Tammerkoski 1945,
179–185.)

Kymmenen vuotta myöhemmin Tampereen kaupungin asemakaavaosastolla
todettiin, että kaavassa olevan valtakunnantien linjaus on epäonnistunut. Se kulki
tiheästi asuttujen alueiden läpi, ja lisäksi asemakaavaan merkitty tie oli liian kapea
tulevaisuudessa kasvavalle liikenteelle. Sen vuoksi yleiskaavan luonnoksessa
(29.2.1956) esitettiin runkotie siirrettäväksi etelämmäksi, suuntautumaan Pyyni-
kiltä Pispalan eteläpuolella olevan Varalan alueen kautta Hyhkyn lahden yli.
(Kaupunginarkiston selvitys, kesäkuu 1988.)
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Tampereen tiekilpailu

Kaupunginhallitus ei ollut kuitenkaan tyytyväinen asemakaavaosaston luonnokseen.
Päätieverkkoluonnos ja siitä laaditut uudet versiot eivät menneet lausuntokierrosta
pidemmälle (Kh 2.5.56, 1115§; 26.11.56, 2985§; D N:o 1488/56 IXc). Kaupungin-
hallitus jätti asian pöydälle. Tiepulmaa oli yritetty ratkaista jo pitkään tuloksetta.
Ratkaistakseen ongelman kaupunginhallitus päätti heinäkuussa 1958 järjestää
Suomen ensimmäisen tiensuunnittelukilpailun, ns. Tampereen tiekilpailun, Pyynikin
kannaksen sivuuttavista liikenneväylistä eli Pyynikin moottoritiestä. Kaupungin-
hallitus kehotti samalla rakennustoimistoa valmistelemaan suunnittelukilpailun
ohjelmaa. Ohjelma vahvistettiin kaupunginhallituksessa 9.2.1959, ja samalla
valittiin kilpailun palkintolautakunnan jäsenet.2 (Kaupunginarkiston selvitys, kesä-
kuu 1988; Tampereen tiekilpailun ohjelma ja kilpailusäännöt 1959.)

Tampereen tiekilpailun ohjelmassa kutsuttiin Suomen insinöörit ja arkkitehdit
ottamaan osaa Tampereen tien yleiseen aatekilpailuun. Ohjelmassa pohdittiin
myös Tampereen keskustan maantieteellisen sijainnin tuottamia ongelmia:

Tampereen kaupungin sijainti Näsijärven ja Pyhäjärven välisellä maastosuhteiltaan
erikoislaatuisella ja maisemakuvaltaan harvinaisen kauniilla kannaksella aiheuttaa
kaupungissa useita vaikeasti ratkaistavia pulmia. Tällaiseksi on muodostumassa
myös yhä lisääntyvän ja nopeutuvan liikenteen vaatimusten tyydyttäminen. Kaupungin
voimakas kasvu, ympäröivän talousalueen kehittyminen, valtakunnallisen
runkotieverkon toteuttaminen sekä moottoriajoneuvokannassa yleisesti tapahtuva
lisäys muodostavat tämän liikenneongelman perustekijät. Nykyään johtaa keskustasta
länteen yksi ainoa pääliikenneväylä, Pirkankatu–Pispalanvaltatie, jota myöten
paikoitellen vain n. 500 m leveällä Pyynikin–Pispalan kannaksella kulkee kaupungin
oman, eri kaupunginosien välisen liikenteen lisäksi myös valtakunnallinen liikenne.
Tie kulkee Pispalan osittain tiheän asutuksen halki, mistä johtuen se ei voi tyydyttää

2 Lautakunnan puheenjohtajaksi tuli Tampereen aseveliakselin toinen kärkihahmo, kokoomuksen
valtuustoryhmän puheenjohtaja Lauri Santamäki. Muiksi jäseniksi valittiin tie- ja vesirakennus-
hallituksen pääjohtaja dipl. ins. Aku Kuusisto, rakennustoimiston johtaja dipl. ins. Aarne
Ruohtula, arkkitehti Aarne Ervi, kaupunginhallituksen jäsen ja järjestösihteeri Reino Lahtinen
sekä yleisten töiden lautakunnan puheenjohtaja toimistopäällikkö Einari Saarinen, ja toimikunnan
sihteeriksi määrättiin asemakaavainsinööri Mikko Mänty.
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niitä vaatimuksia, joita nykyaikainen kaupungin- ja tiensuunnittelu asettaa korkea-
luokkaisille liikenneväylille. (Tampereen tiekilpailun ohjelma ja kilpailusäännöt
1959.)

Ohjelmassa kerrottiin myös Tampereen kaupungin omien suunnittelijoiden
näkemyksestä, jonka mukaan kaupungin tieverkon kehittämisen kannalta Ratinan
sillan kautta kulkevan itä-länsisuuntaisen nopealle ja raskaalle liikenteelle sovel-
tuvan päätien rakentaminen olisi ratkaisevan tärkeää. Ratinan sillan itäpuolisille
teille oli jo 1959 löydetty sopiva suunta. Tien jatkaminen Ratinan sillalta länteen
muodosti ongelman. Se oli:

monessakin mielessä erittäin arkaluontoinen ja suunnittelijoille vaikeasti ratkaistava
probleemeja asettava tehtävä. Tämä johtuu lähinnä siitä, että sillalta suoraan länteen
sijaitsee kansanpuistoksi muodostettu Pyynikin harju- ja kalliomaasto. Tämä kautta
maan luonnonkauneudestaan tunnettu ja kaupunkiolosuhteissa ainutlaatuinen nähtä-
vyys ja virkistysalue on ymmärrettävästi tullut tamperelaisille läheiseksi. Monien
kaupunkilaisten mielestä suunnitellun kaltaisen tien vieminen sen kautta hävittäisi
korvaamattomia kauneusarvoja. Luonnon mahdollisimman huolellinen säilyttäminen
tai sen vain hienovarainen muuttaminen on nyt julistetun kilpailun tavoitteita samalla
kun pyritään liikenteen kannalta onnistuneisiin ratkaisuihin. (Tampereen tiekilpailun
ohjelma ja kilpailusäännöt 1959.)

Kaupungin kaavoitusvirastossa oli ennen tiekilpailua laadittu ehdotus, jossa
tie vietiin Pyynikin harjun etelärinnettä pitkin. Tiekilpailu oli julistettu Pyynikin
harjun ylvään hongikkorinteen pelastamiseksi, joten kilpailijoiden toivottiin
esittävän luonnon arvoja kunnioittavia nykyaikaista tekniikkaa soveltavia ratkaisuja.
Ohjelmassa painotettiin, että edellä olevaan tavoitteeseen päästään, “jos suunnitte-
lussa otetaan tasapainoisesti huomioon insinöörin, arkkitehdin ja luonnonsuoje-
lijain näkökohdat.” (Tampereen tiekilpailun ohjelma ja kilpailusäännöt 1959.)
Tampereen tiekilpailun varsinaisena tehtävänä oli:

suunnitella Tampereen läntisten kaupunginosien ja keskustan välistä nopeata sekä
myös valtakunnallista moottoriajoneuvoliikennettä palveleva runkotie Ratinan sillalta
länteen siten, että se liittyy yleiskaavan luonnoksessa merkittyihin länteen (Lauttakylään,
Poriin) ja luoteeseen (Vaasaan) johtaviin kolmeen päätiehen. Tie on suunniteltava
jäljempänä annettavien ohjeiden mukaisesti moottoritieksi, jolla sallitaan ainoastaan
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moottoriajoneuvoliikenne. Tehtävään kuuluu kilpailualueen muunkin liikenteen
järjestelyn ratkaiseminen. Varsinaisen tieratkaisun lisäksi kilpailijoiden toivotaan
tekevän ehdotuksia näköalatasanteista, ravintolan sijoittamisesta tms. tiehen liittyvistä
kilpailualueen käyttömahdollisuuksista. [...] Suunnitelmassa on pyrittävä säilyttämään
mahdollisimman paljon Pyynikin luontoa, sekä edistämään Pyhä- ja Näsijärven
rantojen käyttämistä virkistysalueina. (Tampereen tiekilpailun ohjelma ja kilpailu-
säännöt 1959.)

Tiekilpailun tuloksia oli tarkoitus käyttää tulevan moottoritiesuunnitelman
pohjana. Kilpailun osallistumisaika päättyi 18.1.1960 ja siihen jätettiin kaikkiaan
61 ehdotusta. Palkintolautakunta ryhmitteli kilpailuun osallistuneet ehdotukset
neljään pääryhmään:

1. Eteläinen vesiratkaisu, joissa tie oli linjattu ainakin osittain Pyhäjärveen
rakennettavalle pengerrykselle.

2. Etelärinneratkaisu, joissa tie oli vedetty Pyynikin etelärinteen suuntaisesti
joko rinteelle tai Pyynikin juurelle.

3. Keskirinneratkaisu, joissa tie kulkee Eteläpuiston kautta kuten edellisissäkin
ratkaisuissa, mutta kääntyy varhaisessa vaiheessa (Piispantalon kohdalta)
Pyynikin pohjoisrinteelle ja kulkee kohti johdinautotallia, josta tie jatkuu
länteen.

4. Pohjoisratkaisu, joissa tie kulkee aluksi samalla lailla kuin keskiratkaisussa,
mutta kääntyy johdinautotallilta Pispalan valtatien pohjoispuolelle.

Näiden pääryhmien lisäksi kilpailussa oli muutamia ehdotuksia, joissa tie oli
suunnattu Hämeenpuistoa pitkin Näsijärven puolelle ja sieltä länteen sekä ehdo-
tuksia, joissa moottoritie seurasi Pyynikillä jo kulkevia teitä.

Kilpailun voitti ehdotus nimeltä “Transito”, jossa tien yleissuunta palkinto-
lautakunnan mukaan oli hyvin ratkaistu. Tien linja kulki Koulukadun kentän
eteläpuolta kohti Piispantaloa, jonka alapuolelta tie oli linjattu tunneliin, josta se
tuli ulos Pirkankadun päässä. Palkintolautakunta piti tunneliajatusta muuten
onnistuneena, mutta esitetyllä tavalla siitä olisi muodostunut liian pitkä.
Palkintolautakunta piti järkevämpänä ja ennen kaikkea tunnelia halvempana
ratkaisuna Palomäentien lounaispuolella olevien 1900-luvun alussa rakennettujen
ylellisten Pyynikin puistoa reunustavien huviloiden ja tonttien lunastamista tien
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maapohjaksi. Palkintolautakunta piti “Transitossa” esitettyä tien linjausta Pispalan
valtatien viereen johdinautotallien kohdalla järkevänä, koska siinä käytettiin tien
pohjana “toisarvoista maata” ja se tarjosi mahdollisuuden “puhdistaa epäesteettinen
tien ja Rautatien välimaasto sekavista rakennelmista.” Myös tien tarjoamaa näköalaa
Näsijärvelle kiiteltiin. Lausunnon lopussa kiinnitettiin vielä huomiota siihen, että
Ala-Pispalan tonttien uhraukset ovat kohtuullisia saavutettuihin etuihin nähden,
vaikka mm. Ahjolan uusi rakennus jää tien alle. (Tampereen tiekilpailun
arvostelupöytäkirja 7.4.1960.)

Toinen palkinto jaettiin ehdotusten “Vuoristorata” ja “Piispantie” kesken,
jotka todettiin muita kilpailuun osallistuneita ehdotuksia ansiokkaammiksi. “Vuo-
ristorata” oli onnistunut ehdotus, koska:

Harjun koillisrinteessä on tie taitavasti sijoitettu Palomäentien lounaisten tonttien
alueelle siten, ettei sitä ole tarvinnut nostaa harjulle. Vaikka lähes kahdenkymmenen
kiinteistön menetystä sinänsä on pidettävä väkivaltaisena, saavutetaan ratkaisulla
kuitenkin vähäisen nousun takia niin huomattavia taloudellisia etuja, että kiinteistöjen
omistajille suoritettavat korvaukset on katsottava tarkoituksenmukaisiksi ja vain
suhteellisen pieneksi osaksi tien kokonaiskustannuksista. Tonttirivin poistamisesta
Pyynikin harjun ja Palomäentien välistä on sekin maisemakuvallinen etu, että näköala
harjulle keskikaupungilta päin nykyisestään väljenee. (Tampereen tiekilpailun arvos-
telupöytäkirja 7.4.1960.)

“Piispantiessä” oli taas onnistuttu yhdistämään runkotiellä läntiset kaupungin-
osat ja keskikaupunki. Tielinjaus oli toteutettu maisemaa säästäen. Suunnittelu-
lautakunnan mielestä tien kulku tarjosi “mielenkiintoisia asemakaavallisia mahdolli-
suuksia mm. puistojärjestelyihin Tahmelan ranta-alueen kannaskapeikossa.”
Valittu tien suunta mahdollisti myös sen, että moottoritiehen voidaan luontevasti
liittää Ala-Pispalan ja Tahmelan asutukset. (Tampereen tiekilpailun arvostelupöytä-
kirja 7.4.1960.)

Palkintolautakunta totesi, että “jokaisen tyypin puitteissa on ollut mahdollista
onnistua kilpailun keskeisessä tavoitteessa, Pyynikin luonnonkauneuden säilyttämi-
sessä (Tampereen tiekilpailun arvostelupöytäkirja 7.4.1960). Samaa mieltä oli
Aamulehti:

Nyt päättyneen tiekilpailun epäilemättä arvokkain tulos on, että kilpailu osoitti
selvästi ettei Pyynikin harjumaastoa tarvitse pirstoa runkotien rakentamisen
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tähden.[...] Tiekilpailun palkintolautakunta on päättänyt suositella kaupungin-
hallitukselle, että tiekysymystä kehiteltäisiin edelleen ensimmäisen palkinnon saaneen
ehdotuksen perusotteen pohjalta. Kuitenkin lautakunta esittää, että toisen palkinnon
saaneesta ehdotuksesta “vuoristorata” otetaan suunnittelun perustaksi moottoritien
sijoitus Palomäentien kohdalla sekä että muistakin palkituista ehdotuksista otetaan
vaikutteita ja palkintolautakunnan pöytäkirjassaan esittämiä näkökohtia seuraten
kehitetään lopullinen ratkaisu. (Aamulehti 12.4.1960.)

Kansan Lehti uutisoi kilpailua otsikolla “Pyynikin kauneus säilyy”. Jutussa
palkintolautakunnan puheenjohtaja Lauri Santamäki esitteli kilpailun tuloksia:

Maamme arkkitehti- ja insinöörikunta on tehnyt suunnattoman työn auttaakseen
Tampereen kaupunkia sen visaisessa pulmassa, miten rakentaa tie Pyynikin puisto-
aluetta vahingoittamatta [...] Kilpailuun otti osaa 61 ehdotusta, joiden laatimiseen
käytetty työ vastasi rahaksi arvioituna n. 18 miljoonaa markkaa. Eilen julkistettiin
tiekilpailun tulokset “suurelle yleisölle” hotelli Tammerissa järjestetyssä tilaisuudessa,
jossa kilpailua esitteli op. Santamäki ja parhaat ehdotukset esitteli arkkitehti Aarne
Ervi. (Kansan Lehti 11.4.1960.)

Palkittujen lisäksi lunastettiin kolme työtä kaupungin käyttöön 200 000
markalla (vanhaa markkaa). Palkintolautakunta päätyi suosittelemaan Pyynikin
moottoritien kehittämistä voittaneen ehdotuksen ja muiden kilpailussa tulleiden
ideoiden pohjalta. (Tampereen tiekilpailun arvostelupöytäkirja 7.4.1960.)
Tiekilpailun jälkeen Pyynikin moottoritien suunnittelu jatkui Tampereen kaupun-
ginhallituksen valvomassa tietoimikunnassa ja tie- ja vesirakennushallituksen
(TVH) alaisen tie- ja vesirakennuslaitoksen Hämeen piirissä (TVL), joka perusti
20 hengen toimiston suunnittelemaan Tampereen läntistä moottoritietä. TVL sai
oman suunnitelmansa valmiiksi heinäkuussa 1964. Suunnitelmassa esitettiin
kaksi vaihtoehtoista tielinjaa, joista toinen kulki Pyynikin harjun etelärinnettä ja
toinen pohjoisrinnettä. Yleisesityksessä3 oli myös luonnonsuojeluosa, jossa
pohdittiin moottoritien rakentamisen luonnonsuojelullisia ulottuvuuksia.

3 Pyynikin moottoritie eteni tie- ja vesirakennuslaitoksen sisällä vain yleisesityksen tasolle. Jos
tietä olisi alettu rakentaa, siitä olisi pitänyt tehdä lisäksi tiesuunnitelma ja rakennussuunnitelma.
(Martti Polvisen haastattelu 7.1.1997.)
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Alueen alkuperäinen koskemattomuus on tosin jo verrattain varhain turmeltu, mutta
muoto on jäljellä. Asutus on työntynyt harjun rinteille, teollisuuslaitokset erottuvat
terävästi harjumaisemasta ja harjun alueelle on syntynyt lukuisia teitä. Kaiken lisäksi
harjua on käytetty soranottopaikkana. Se että aluetta on jo aikaisemmin vakavasti
runneltu, ei tietystikään anna perusteita uusille toimenpiteille, jotka ovat omiaan yhä
enemmän hävittämään alueen alkuperäisiä arvoja. Sitävastoin voidaan esittää kysymys,
onko alueen  a l k u p e r ä i n e n  luonne ihmisten toimenpiteistä jo tähän mennessä
niin paljon muuttunut, ettei sen säilyttämistä voi enää pitää tavoitteena. Kysymyksen-
asettelu ei pyri puolustamaan moottoritien rakentamista harjun rinteelle. Mutta se
sisältää ajatuksen, voitaisiinko moottoritien sopivalla sijoittamisella tuoda esiin uusia
piirteitä, näkökulmia ja maisemia, joissa on vahva ihmiskäden leima, mutta jotka
tasapainoisesti ja arvokkaasti liittyvät luonnon muovaamaan maastoon luoden ehkä
uusia arvoja. Sopivassa näkökulmassa moottoritie leikkauksineen voi korostaa
harjun jyrkkyyttä, korkeuseroja ja männikön mahtavuutta. [...] Sen asian ratkai-
seminen sallitaanko Pyynikin harjuun ollenkaan koskea tai voidaanko siellä tietyillä
edellytyksillä hyväksyä jokin vaihtoehto, ei kuulu enää tie- ja liikennesuunnittelijan
tehtävän piiriin. [...] Yhteiskunnan päätettäväksi jää mikä paino tässä tapauksessa
annetaan niille arvoille, joilla ei ole välitöntä taloudellista sisältöä, mutta joihin
suunnitelmia tehtäessä joudutaan vakavasti puuttumaan. Suunnittelun edistymisestä
on sekä valtion luonnonsuojeluvalvoja että TVH:n maisemanvalvoja pidetty tietoisina.
(Tie- ja vesirakennuslaitos, Tampereen läntiset moottoritiet, Yleisesitys, Suonio
1964, 28–30.)

Tie- ja vesirakennuslaitoksen yleisesitys huomioitiin Aamulehdessä otsikolla
“Ratkaisu häämöttää – Suunnitelmat ovat valmiina”. Yli puolitoista sanomalehtisivua
pitkässä jutussa kumottiin käsitys siitä, että Tampereen liikennepulman voisi
ratkaista ohikulkuteillä. Jutun alaotsikko ilmoitti: “Uusi pääväylä välttämätön.”

Eri tahoilla on usein esitetty ajatus, ettei Tampereen halki pitäisi johtaa mitään nyt
suunnitellun kaltaista moottoritietä vaan että parempaan tulokseen päästäisiin
rakentamalla sopivat ohikulkutiet [...] Tämä käsitys ei kuitenkaan pidä paikkaansa,
sillä korkealuokkaisen tien tarpeen synnyttää ensi sijassa asutuskeskus, eikä suinkaan
ohikulkeva liikenne, jonka määrä on erittäin pieni, Tampereella enintään 10 prosenttia.
Ohikulkuteitä rakentamalla ei siis pulmaa voida ratkaista. (Aamulehti 17.12.1964.)

Aamulehden juttu oli lähinnä kooste TVL:n yleisesityksestä. Siinä oli myös
pieni haastattelupätkä, jossa yleisesityksestä vastannut TVH:n yli-insinööri Väinö
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Suonio totesi, että, “hieman kärjistäen voi sanoa, että aikaisemmin on suunniteltu
teitä ja katuja, mutta nyt on suunniteltu liikennettä.” Yli-insinööri Suonio oli
muutamien suomalaisten ammattitovereidensa kanssa opiskellut Yhdysvalloissa
(vuosina 1959–1960) teiden suunnittelua ASLA-stipendillä. Yhdysvalloissa
liikennetekniikasta oli kehittynyt oma tieteenala, ja siellä opiskelleet suomalaiset
insinöörit toivat amerikkalaistyyppisen liikennesuunnittelun Suomeen. Yhdys-
valtojen liikennejärjestelmä perustui henkilöautoihin, ja maa oli henkilöautoihin
perustuvan liikennesuunnittelun edelläkävijä. (Hankonen 1994a, 287–288, 349.)
Myös Pyynikin moottoritiestä oli tarkoitus tulla näköalatie amerikkalaiseen tapaan.
Suunnitelma tehtiin kasvavan henkilöautoliikenteen ehdoilla. Yli-insinööri Suonion
mielestä mm. kevyen liikenteen väylät olivat tarpeettomia johdinautohallin risteyksen
yhteydessä, koska autoliikenne syrjäyttäisi tulevaisuudessa muut liikkumismuodot.
(Polvinen 1997, 16.) Suonio kirjoitti Rakennusinsinöörilehdessä vuonna 1963:

kaupungin ja kaupunkikuvan tulevaisuutta ajatellen voinemme lähteä siitä, että
suurimman yksilöllisen vapauden tarjoama kulkuväline, auto on ihanneväline myös
kaupungissa. [...]Ellei liikenneverkko toimi kaupunki alkaa rappeutua [...] Auto-
liikenteen verkon runkona ovat parhaassa tapauksessa eritasoristeyksin varustetut
moottoritiet. (Hankonen 1994a, 287–288.)

Suunnitelmasta pyydettiin lausunto Hämeen lääninhallitukselta, Tampereen
kaupunginvaltuustolta ja -hallitukselta, Ylöjärven kunnanvaltuustolta ja -hallituk-
selta, Rautatiehallitukselta, Metsähallitukselta sekä Valtion luonnonsuojeluvalvoja
Reino Kalliolalta, jonka lausunto oli kriittisin, mutta hänkään ei tohtinut kyseen-
alaistaa tien rakentamisen välttämättömyyttä.

Ratina–Hyhky-moottoritiesuunnitelma asetettiin nähtäväksi 23.3.1965. Suunni-
telmasta tehtiin 34 muistutusta, jotka olivat tien alle joutuvien talojen asukkaiden,
liikkeenharjoittajien ja maanomistajien tekemiä. Teiden suunnittelu kuitenkin
jatkui. Vuonna 1969 valmistui tie- ja vesirakennuslaitoksen “Tali”-raportti runko-
suunnitelmaksi vuodelle 2000 ja kehittämissuunnitelmaksi vuosille 1974–1985.
Suunnitelma rakentui Pyynikin moottoritien varaan. Talin jälkeen Tampereen itä-
länsisuuntaisen tiestön suunnittelua varten perustettiin uusi työryhmä, joka jätti
“Tilti”-raportin vuonna 1972. Pyynikin moottoritie oli mukana vielä “Tilti”-
raportissa. Siinä todettiin, että aihe vaatisi lisäselvityksiä ennen kuin asiasta
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voitaisiin tehdä päätös. (TVL, Tampereen kaupunki & Tampereen seutukaavaliitto
1972; TVL, Hämeen piiri, Valtatien 3 parantaminen välillä Metsäkylä–Pispala,
Yleissuunnitelman alustava raportti 1974.)

Pyynikkitoimikunta

Pyynikin moottoritiesuunnitelmat saivat uutta vauhtia 1970-luvun alussa, jolloin
Pyynikin läpi suunniteltiin tunnelia. Hämeen tiepiirin työryhmä etsi kalliota
Pyynikiltä Ratinansillan ja Haarlan tehtaiden väliltä, mutta kallio oli useassa kohtaa
niin syvällä, että työryhmän laitteet eivät ulottuneet siihen asti. (Onni Jääskeläisen
puhelinhaastattelu 7.9.1996.)

Tampereelle vuonna 1969 perustetun Pirkanmaan luonnonsuojeluyhdistyksen
jäsenet saivat vihiä Pyynikin moottoritiehankkeen kalliotutkimuksista ja rakenta-
missuunnitelmista. Tie- ja vesirakennuslaitoksen Hämeen piirin maisemanhoidon
valvoja Lauri Ruippo oli nähnyt moottoritiesuunnitelman sattumalta eräällä piirustus-
pöydällä kävellessään TVL:n käytävällä. Ruippo oli tuolloin Pirkanmaan luonnon-
suojeluyhdistyksen puheenjohtaja, ja hän kertoi moottoritiesuunnitelmasta yhdistyk-
sen jäsenille. Yhdistys päätti joulukuussa 1972 perustaa erillisen Pyynikkitoimikun-
nan vastustamaan moottoritiesuunnitelmaa. Toimikunta koottiin Pyynikin moottori-
tietä vastustavista vaikutusvaltaisista henkilöistä. Mukana oli viisi kansanedustajaa:
Olavi Borg (lib), Matti Hokkanen (kok), Antero Juntumaa (skl), Riitta Järvisalo-
Kanerva (sdp), Heimo Rekonen (skdl) sekä näiden lisäksi toimittaja Toivo
Järvinen, professori Reino Kalliola, ylimetsänhoitaja Väinö Koivisto, rouva Terttu
Laurila, Pirkkalan kunnanjohtaja Ensio Lehtinen, seutukaavainsinööri Aaro Louhela
ja diplomi-insinööri Pentti Peitsamo. Toimikunnan puheenjohtajaksi valittiin
Lauri Ruippo ja sihteeriksi luonnonsuojeluyhdistyksen sihteeri Pekka Mattelmäki.
(Lauri Ruipon haastattelu 22.8.1996.)

Toimikunnan strategiaksi valittiin kulissien takainen vaikuttaminen ja julki-
lausumat. Mitään nimilistoja ei kerätty tai kansanliikettä perustettu, koska julkisen
keskustelun ajateltiin herättävän ärtymystä kaupungin johdossa ja haittaavan
vaikuttamista itse asian puolesta. (Lauri Ruipon haastattelu 22.8.1996 ja Olavi
Borgin haastattelu 6.9.1996.) Toimikunta piti kolme kokousta ja teki muistion



106

YMPÄRISTÖKYSYMYS JA ASEVELIAKSELI

Pyynikin harjun suojelua koskevista asioista. Toimikunnan jäsenet puhuivat
Pyynikin puolesta kaupungin johtaville poliitikoille ja virkamiehille.

Pyynikin moottoritiesuunnitelman hautaamisesta on esitetty vaihtelevia tulkin-
toja. Martti Polvisen mukaan Pyynikin moottoritien suunnitelmasta luovuttiin jo
vuoden 1964 jälkeen, kun tie- ja vesirakennushallitus määräsi Pyynikin moottoritietä
suunnitelleen ryhmän suunnittelemaan ohitusteitä Pirkkalaan (Polvinen 1997,
17).

Moottoritie kangasteli silti kaupunginjohtaja Lindforsin mielessä vielä 7.9.1966,
kun hän puhui Tampereen sosialidemokraattisen kunnallisyhdistyksen kymmen-
vuotisjuhlassa. Kaikki Tampereelle johtavat valtaväylät oli Lindforsin mukaan
rakennettava uudelleen.

Lindfors kuvaili, kuinka Pispalan ja Pyynikin pohjoiskupeeseen rakennettaisiin
mahtava moottoritie, jossa olisi kolme ajokaistaa tuonne ja toiset kolme tänne,
monitasosiltoja ja näyttäviä maaleikkauksia. Neljä- ja kuusikaistaisia moottoriteitä
rakennettaisiin viiteen suuntaan ja Viinikkaan Helsingintien päähän Suomen suurin
kolmen moottoritien eritasoristeys amerikkalaiseen malliin. Aitolahdelle [...]
rakennettaisiin Näsijärven lahden yli Kiikkistensalmen silta. (Seppälä 1983, 278–
279.)

Tietä vastaan oli Seppälän (1983, 278–279) mukaan nousemassa “vahvoja
voimia”, joihin kuului ilmeisesti ainakin Lauri Santamäki, joka oli jo ennen
puhetta sanonut Lindforsille, että “Pyynikkiä ei saa ruveta teillä pirstomaan”.

Kaupunginhallituksen kokouksessa 12.2.1973 kaavoitusvirasto painotti
kaupungin keskeistä runkoväylää koskevassa esittelyssään, että:

[s]uunnitelman laatimisessa on nimenomaan oleellista, että työn pääpaino asetetaan
0-vaihtoehdon tutkimiselle, mikä merkitsee sen tilanteen tarkastelua, jolloin Pyynikin
kautta ei johdeta mitään pääväylää. Tällöin tutkimustyö kohdistuu sen selvittämiseen,
miten liikenne voidaan johtaa Tampereen keskustan kautta ilman uutta pääväylää.

Kaupunginjohtaja Paavolan ehdotuksesta päätöksen muotoilua kuitenkin
muutettiin siten, että Pyynikintien suunnittelussa “tulee tutkia kaksi vaihtoehtoa,
0-vaihtoehto ja vaihtoehto, jonka mukaan runkoväylä sijoitetaan Pyynikin kautta.”
Olavi Borgin mukaan ratkaiseva käänne tapahtui, kun Pyynikkitoimikunnan
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pirkanmaalaiset kansanedustajat kutsuivat Pekka Paavolan keskustelemaan keväällä
1973 Tiiliholviin Pyynikin moottoritiestä. Tuolloin Paavolakin vakuuttui siitä, että
moottoritietä ei kannata rakentaa. (Olavi Borgin haastattelu 6.9.1996.)

Pekka Paavola kommentoi haastattelussa Pyynikin moottoritiesuunnitelmaa
seuraavasti:

Ja siellä oli semmosia vaihtoehtoja [Pyynikin moottoritiesuunnitelmassa], jotka oli
sellasina suurina terasseina tuolla Pyhäjärven puolella ja tuota niitä sitten nimenomaan
ihmiset ryhty vastustamaan. Mutta ei kaupunki niinkun lyöny koskaan niinku
lukkoon mitään, varsinaisesti, että onko se sitä tai tätä, mutta käytännössä rupes
tulemaan ainoaksi mahdolliseksi ratkasumalliksi se, että pistetään se tie tunneliin. Se
kulki semmosella kun valtakunnantien nimellä sitten jossakin vaiheessa. Siinä
vanhan Klingendahlin tehtaan päädyn paikkeilla, ja viedään se sitten tonne Santalahteen.
Mutta tota...ja tää tehtiin, niinkun tekin tossa toteette, sillosen tielaitoksen kanssa
sitten yhteistoiminnassa ja itse asiassa mun käsittääkseni Tielaitos oli se niinkun
päätoimijakin siinä alkuvaiheessa, koska sen tehtävänä oli suunnitella tämmönen
valtakunnallinen verkosto Helsinki–Tampere–Vaasa ja siitä sivuhaarana tonne Poriin
ja kysymys oli miten tää valtatie viedään läpi tästä kaupungista ja nimenomaan tosta
Pyynikin, Pispalan kannaksesta. [...] Siinä vaiheessa mäkin sitten rupesin tulemaan
mukaan asiaan, niin tutkittiin nimenomaan tätä tunnelivaihtoehtoa sitten ja muistan,
että sitten näissä meidän insinöörien, arkkitehtien, liikennesuunnittelijoiden
papereissa todettiin se paitsi a) pikkusen riskaabeliksi, koska ei ollu ainakaan sillon
käytettävissä varmoja maaperätutkimuksia, että [...] että missä se kallio siellä sitte
sijaitsee [...] ja sitten että se on kustannuksiltaan kallis ja epävarma, että miten se
menee [...] niin sitten liikenteellisesti negatiiviseksi tekijöiksi, että siihen voidaan
saada liittymät tätä kaupunkiliikennettä varten ainoastaan siellä Eteläpuistossa,
Hämeenpuiston eteläpäässä ja sitten vasta taas siellä Santalahdessa, mutta että
muutoin tätä kaupungin liikennettä, siis keskustasta laidoille ja laidoilta keskustaan
ei voida sisällyttää siihen ollenkaa, että se palvelee siis huonosti. Ja jos semmonen
tehdään, täytyy tehdä muuta katuverkostoa sitten kuitenkin vielä lisäksi. Ja kun näitä
asioita vatvottiin sitten tielaitoksen kanssa, niin sillon tultiin semmoseen tulokseen,
joka kyllä sitten jossain papereissakin näkyy, mutta ei varmaan julkisuudessa oo
paljon ollu, että tää tiehanke jaettiin kahtia [...] ja toi TVH sitoutu siihen, että he tekee
tämmösen ohitustien, joka nyt sitten onkin ihan valmiina tosta Lakalaivasta tonne
itään päin ja sitten osittain siinä yks ajorata on tosta Lakalaivasta Pitkäänniemeen [...]
tietysti sillonkin varmaan vaikutti TVL:n ajatuksiin se, että maailmalla, jossa aikasemmin
oli viety tämmösen ehkä vähän amerikkalaisen mallin mukaan suoraan kaupunkien
lävitse näitä teitä, niin ruvettiin suosimaan tämmösiä kehämäisesti kulkevia ohitusteitä,
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että ne tekee sen ja me taas puolestaan, kaupunki, tehdään sitte tämmönen,
sanotaanko nyt kaupunkimoottoritie tänne Näsijärven rantaan. [...] mutta sitte siitä
luotiin tämmönen yhtenäinen niinku moottoritie, tää nykynen Paasikiven–Kekkosentie.
Sillon tietysti kylläkin lähdettiin siitä, että siinon eritasoristeyksiä ja kaikkia tämmösiä...
niitä nyt sitten ei oo syntyny, eikä varmaan koskaan siinä mielessä synnykään. (Pekka
Paavolan haastattelu 8.4.1999.)

Lauri Ruipon mukaan Pyynikkitoimikunnan tavoite toteutui, kun moottoritie-
hanke kuivui kasaan vuoteen 1974 mennessä: “Pidettiin huoli, että kaikista
kartoista poistettiin Pyynikin tielinja. Kun tämä oli tapahtunut, hanke kuivui kuin
itsestään kasaan.” (Lauri Ruipon haastattelu 22.8.1996.) Vuonna 1974 valmistu-
neessa Tampereen kaupunkiseudun tieverkko, tavoitetieverkkoehdotus, itä-
länsisuuntaiset tiet, yleissuunnitelmassa todetaankin:

Tieverkkojen vertailun jälkeen päätettiin luopua Pyynikin liikennetunnelista, jonka
liikenteellisiä perusteita ei pidetty riittävinä hankkeen korkeisiin kustannuksiin,
maisema-arvojen menetyksiin sekä ydinkeskustan maankäyttömuutoksiin nähden.

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 7.12.1976, “että TVH:lle annettavassa
lausunnossa ilmoitetaan, että raportissa esitetty päätieverkko periaatteessa hyväksy-
tään jatkosuunnittelujen pohjaksi.” Pyynikin moottoritie ja tunnelihanke haudattiin
liian kalliina ja Pyynikin maisemallisia arvoja liiaksi tuhoavana. Paasikiven–
Kekkosentien ja ohitustien rakentaminen Pirkkalan kautta poistivat osan Pyynikin
rinteille kohdistuvista moottoritiepaineista. Vaikka Pyynikin moottoritie jäi vain
suunnitelmaksi, niin Tampereen läntisistä moottoriteistä rakennettiin Rahola-
Villilä-Pispala osuus.

Pyynikin alueen suojelemisesta luonnonsuojelulain nojalla tehtiin kansalais-
aloite vuonna 1989. Osittain aloitteen ansiosta Pyynikille tehtiin vuonna 1991
osayleiskaava, joka ulottuu myös Eteläpuistoon ja Pyynikinsaarille. Osayleiskaavan
pinta–ala on 145 hehtaaria, tästä maa–aluetta on 100 hehtaaria. Puolet alueesta
on luonnonsuojelualuetta, joka on suojeltu sekä kaavalla että luonnonsuojelulailla.
(Pyynikin osayleiskaava 1991.)
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4.2 Pyynikin tapauksen analyysi

Pyynikin tapaus lehtiaineistossa

Pyynikin moottoritiesuunnitelmaan liittyvä lehtiaineisto sijoittuu kahteen merkittä-
vään tapauksen elinkaaren käännekohtaan. Ensimmäinen tarkastelujakso ajoittuu
kuusikymmentäluvun alkuun, jolloin Tampereen kaupunki julisti Tampereen
tiekilpailun ratkaistakseen Pyynikin moottoritieongelman. Toinen tarkastelujakso
sijoittuu vuoteen 1964, jolloin TVL julkisti suunnitelman Tampereen läntisistä
moottoriteistä.

Tampereen tiekilpailun tulokset julkistettiin 10.4.1960. Ensimmäinen
tarkastelujakso on julkistamispäivää seuraava viikko, eli 11.4.–17.4.1960. Aamu-
lehti, Kansan Lehti ja Tamperelainen uutisoivat tiekilpailun tulokset. Aamulehdessä
oli kaksi uutista, Kansan Lehdessä ja Tamperelaisessa yksi. Tiekilpailua käsittelevät
uutiset olivat varsin laajoja. Uutiset perustuivat palkintolautakunnan myönteisiin
lausuntoihin kilpailun tuloksista. Aamulehti otsikoi: “Pyynikki voidaan säästää –
Tampereen tiekilpailu toi ratkaisun” ja “Pispalan valtatien käyttö tielinjaksi
onnistunut”. Kansan lehti puolestaan totesi: “Pyynikin kauneus säilyy”. Tampere-
lainen otsikoi etusivullaan: “Pyynikkiä ei raiskata”. Tamperelaisen uutiseen liittyi
kolumni, jonka otsikossa kysyttiin: “Tie on hyvä, mutta entä Ratinan silta?”.
Aamulehdessä oli aiheesta myös yksi kolumni. Kolumnisti “vanha kamreeri”
kirjoitti varsin kriittiseen sävyyn:

Opettavaisin osa tämän kilpailun antia tuntuu olevan sen tosiasian toteaminen, että
kulkutiekysymyksessä on jokin muukin ratkaisu kuin harjumme pilalle rääpiminen.
Kun aikaisemmin kirjoitimme tästä asiasta, yritettiin heti vakuuttaa asiaa tutkitun niin
perinpohjaisesti ja juurta jaksain että mitään muuta ratkaisua ei ole olemassa.[...]
Sitä vain ihmettelemme, että kukaan kilpailun osanottajista ei sanonut että koko tietä
ehkä ei tarvita lainkaan. [...] Tuon paljon puhutun tien tarpeellisuutta emme
tosiaankaan ole huomannut millään tavoin osoitetun. (Aamulehti 13.4.1960.)

Tie- ja vesirakennuslaitos ryhtyi suunnittelemaan tielinjausta kilpailuun
tulleiden ehdotusten pohjalta. Suunnitelman yleisesitys tuli valmiiksi syksyllä 1964
ja esiteltiin yleisölle 14.12.1964. Toinen tarkastelujakso ajoittuu julkistamispäivän
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jälkeiseen viikkoon 15.12.– 21.12.1964. TVL:n yleisesityksen julkistaminen herätti
lehdistössä hieman voimakkaampia intohimoja kuin Tampereen tiekilpailu. Kaikki
lehdet uutisoivat tapauksen. Uutisia oli julkistamistilaisuutta seuranneen viikon
aikana seitsemän. Uutiset kertoivat yleisesityksen sisällöstä ja esittelivät kahta
vaihtoehtoista tielinjausta. Aihetta käsiteltiin myös yhdessä Hämeen Yhteistyön ja
yhdessä Kansan Lehden pääkirjoituksessa. Pääkirjoitusten sävy oli kommentoiva
ja harkitseva. Kumpikaan ei tyrmännyt tien rakentamista ja molemmat kannattivat
pohjoista vaihtoehtoa.

Kärjekkäimmät uutiset löytyivät Hämeen Yhteistyöstä, joka otsikoi 17.12.1964:
“Kumpi kahdesta pahasta?”, ja Tamperelaisesta (22.12.1964), joka oli huolestunut
tien suunnittelun kustannuksista: “Miljoonasuunnitelma eli mitä maksoi Ratinan
silta, mitä yleensä Tampereen moottoritiesuunnitelmat?”. Yksikään uutinen, pää-
kirjoitus tai kolumni ei kyseenalaistanut Pyynikin harjun arvoa. Kaikki olivat yhtä
mieltä siitä, että tiekysymys oli ratkaistava siten, että Pyynikin luonnonarvot eivät
vaarantuisi. Yksimielisyys vallitsi myös siitä, että TVL:n esittämä “eteläinen vaihto-
ehto” ei tullut kysymykseen, koska se tuhoaisi Pyynikin etelärinteen.

Kuvio 10.
Juttutyypit Pyynikin moottoritietä käsittelevässä lehtiaineistossa 8.4.–

17.4.1960 ja 15.12.1964 – 21.12.1964.
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Pyynikin moottoritiesuunnitelmaa käsittelevästä lehtiaineistosta näkee, että
suunnitelma ei herättänyt juurikaan kansalaiskeskustelua. Toinen kansalaiskes-
kustelun laimeutta kuvaava tekijä on mielipidekirjoitusten täydellinen puuttuminen.
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Tätä kuvaa se, että tarkastellussa uutisaineistossa ensisijaisina määrittelijöinä
esiintyivät vuonna 1960 vain palkintolautakunta ja vuonna 1964 vain TVL.

Keskeiset toimijat ja policy-argumentaatio

Koska Pyynikin moottoritietä käsitelleet lehtijutut referoivat lähes sanasta sanaan
asiapapereiden ja suunnitelmien tekstejä, päätimme ottaa tarkastelun kohteeksi
keskeiset Pyynikin moottoritietä koskevat asiapaperit: Tampereen tiekilpailun
arvostelupöytäkirjan (1960), yli-insinööri Väinö Suonion nimellä laaditun tie- ja
vesirakennulaitoksen yleisesityksen (1964), valtion luonnonsuojeluvalvoja Reino
Kalliolan lausunnon TVL:n yleisesityksestä (1965) ja Pyynikkitoimikunnan tekemän
muistion vuodelta 1973. Näistä lähteistä löytyvät tapauksia koskevat keskeisten
toimijoiden esittämät policy-argumentit.

Pyynikin moottoritiehankkeen käynnistivät Tampereen kaupunki sekä tie- ja
vesirakennuslaitos (TVL). Valtion luonnonsuojeluvalvoja Reino Kalliola, Pyynikki-
toimikunta, muistutuksen tekijät ja lehdistö reagoivat annettuun tilanteeseen.
Lehdistö suhtautui suunnitelmaan molempina tarkastelujaksoina suhteellisen
neutraalisti.

Ensimmäisellä tarkastelujaksolla olleen Pyynikin tiekilpailun tavoitteena oli
“löytää aateratkaisu” sellaiselle Ratinan sillalta länteen johtavan runkotien
suunnitelmalle, joka:

1) valtakunnallisen runkotien osana palvelisi nopeata moottoriajoneuvoliiken-
nettä,

2) yhdistäisi Tampereen läntiset kaupunginosat Tampereen keskustaan,
3) liittyisi länteen sekä luoteeseen johtaviin pääteihin sekä
4) säilyttäisi Pyynikin luonnonkauneuden mahdollisimman koskemattomana.

Lisäksi palkintolautakunta vaati, että “ehdotetun ratkaisun tulee olla taloudelli-
sesti toteuttamiskelpoinen sekä edistää Pyhäjärven ja Näsijärven käyttöä virkistys-
alueina” (Tampereen tiekilpailun arvostelupöytäkirja 1960). Kilpailun kolme
ensimmäistä tavoitetta olivat liikennesuunnittelullisia ja tukivat toisiaan. Neljäs
tavoite on jossain määrin ristiriitainen kolmen edellisen kanssa. Kiinnostavaa
onkin se, miten palkintolautakunta painotti työssään kilpailun neljää tavoitetta, ja
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se, miten argumentit jäsentyvät suhteessa toisiinsa. Palkintolautakunta ryhmitteli
kilpailun tulosten pohjalta mahdolliset tielinjaukset neljään eri ratkaisutyyppiin.
Tiekilpailun arvostelupöytäkirjaan liittyi myös kustannuslaskelma, jossa selvitettiin
eri vaihtoehtojen kustannukset suhteessa toisiinsa. Palkintolautakunta toteaa, että
“jokaisen tyypin puitteissa on ollut mahdollisuus onnistua kilpailun keskeisessä
tavoitteessa, Pyynikin luonnonkauneuden varjelemisessa.” Ratkaisutyyppien
kuvauksessa ja kilpailuun osallistuneiden töiden arvostelussa kiinnitettiin paljon
huomiota moottoritien Pyynikille aiheuttamiin vaikutuksiin. “Pyynikin luonnon-
kauneuden varjeleminen” oli varsin keskeisessä asemassa teknisten ja taloudellisten
kriteerien ohella moottoritien eri linjausvaihtoehtojen etujen ja haittojen pohdin-
nassa. Asetelma johti toisinaan absurdeihin toimintaehdotuksiin, kuten seuraavassa
(toiselle tilalle tulleen “Vuoristorata”-kilpailuehdotuksen arvostelusta): “Kuitenkin
ehdotuksessa varsin syväksi esitetty avoleikkaus piispantalon seutuvilla leveine
luiskineen olisi pyrittävä kattamaan, jotta luontoa tässä Pyynikin arassa kohdassa
mahdollisimman paljon säästyisi.”

Palkintolautakunnan argumentaatio:

asiantilan kuvaus johtopäätökset
– tie Pyynikin läpi tarvitaan – jatkosuunnitelman pohjaksi
– tiekilpailun kautta seulotaan suositellaan voittanutta ehdotusta

parhaat ratkaisut esiin
– voittanut suunnitelma toteuttaa

parhaiten kilpailun tavoitteet

oikeutukset
– Pyynikin luonnonkauneuden

varjeleminen onnistuu
perusteellisella suunnittelulla

4 TVL:n ensimmäinen Tampereen kaupungin suunnitelmaa (1933) tarkistava suunnitelma valmistui
vuonna 1935. Kaupunki ja TVL suunnittelivat Pyynikin tietä vuorovedoin. Ponnistuksista huolimatta

Tampereen tiekilpailun jälkeistä suunnittelua jatkoi TVL, joka oli ollut mukana
Pyynikin moottoritien suunnittelussa jo 1930-luvulta lähtien.4 Kaupunki ja TVL
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pitivät langat käsissään ja miehittivät tiekilpailun palkintolautakunnan omilla
edustajillaan. TVL jatkoi tien suunnittelua kilpailun tulosten pohjalta. TVL:n
yleisesitys Tampereen läntisistä moottoriteistä valmistui 1.7.1964.

TVL:n yleisesityksessä oli kaksi paikkaa moottoritielle: tielinjaus Pyynikin
pohjoispuolelta (pohjoisratkaisu) ja eteläpuolelta (eteläratkaisu). Yleisesitys ei
ottanut kantaa kummankaan vaihtoehdon puolesta. Molemmissa ratkaisuissa oli
TVL:n mukaan omat etunsa: eteläratkaisu oli välittömiltä kustannuksiltaan pienempi,
pohjoisratkaisu oli taas edullisempi kansantalouden kokonaiskustannusten kannal-
ta. Tampereen läntisten moottoriteiden yleisesityksessä pohdittiin lähinnä eri
tielinjausten teknistä ja taloudellista toteuttamista. Yleisesityksen luonnonsuojelu-
luvussa todetaan eksplisiittisesti, että

Liikennesuunnittelija on tehtävänsä mukaisesti arvioinut liikenteen tarpeet ja laatinut
suunnitelman taloudelliselle pohjalle, mikä on edelleen ajanut suunnittelijan teineen
Pyynikin rinteille. Mitä tulee tien yksityiskohtaiseen sijoittamiseen alueelle siellä on
ollut lähinnä kaksi perusvaatimusta: liikennetekninen ja tien sopeuttaminen maastoon.
Erityisesti jälkimmäisen tavoitteen saavuttamiseksi on suoritettu suunnittelutyötä
enemmän kuin missään muussa vastaavassa suunnittelutehtävässä. Liikennesuunnitte-
lija tarkastelee kysymystä tahtomattaankin aina ammattinsa luomasta taloudellisesta
näkökulmasta. (Tie- ja vesirakennuslaitos, Tampereen läntiset moottoritiet, Yleisesitys,
1964, 29.)

TVL siis laati suunnitelman liikenneteknisin ja taloudellisin perustein. Pyynikin
“maisema-arvo” oli jo tuolloin yleisesti tunnustettu tosiasia. Siksi TVL:n suunnitel-
massa käsitellään myös luonnonsuojelua, vaikka TVL sanoutuikin eksplisiittisesti
irti Pyynikin luonnonarvojen ja muiden rahassa mittaamattomien arvojen
pohdinnasta ja ilmoitti, että se kuului muille tahoille eli “yhteiskunnalle”.

Tie- ja vesirakennuslaitoksen yleisesityksestä tehtiin 34 muistutusta. Niistä 33
käsitteli tien aiheuttamia haittoja kiinteistöille, asumiselle, tonteille, elinkeinon
harjoittamiselle tai tiloille. Muistutuksissa keskityttiin varaamaan mahdollisuus
korvausvaatimuksiin ja perustelemaan oman tontin kiertävän linjausvaihtoehdon
paremmuutta. Yleisestä linjasta poiketen Ilmari Arolan toinen muistutus keskittyi

tien linjaukseen ei ollut saatu osapuolia tyydyttävää ratkaisua, mikä oli johtanut Tampereen
tiekilpailun julistamiseen 1959.
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perustelemaan moottoritien tarpeettomuutta ja esitti tilalle sekä Pyhä- että Näsijärven
rantoja seurailevia leveitä jalkakäytävillä varustettuja näköalakatuja.

Luonnonsuojelutoimistossa5 toimiva valtion luonnonsuojeluvalvoja Reino
Kalliola antoi TVL:lle lausunnon Tampereen läntisiä moottoriteitä koskevasta
yleisesityksestä. Hän ilmoittaa lausunnossaan lähtevänsä siitä, että “esitettyjen
moottoriteiden rakentaminen on välttämätöntä”, ja pohtivansa vain, kumpi esitetyistä
vaihtoehdoista on luonnonsuojelun kannalta parempi ratkaisu. Eteläinen tielinja
halkaisisi “erittäin arvokkaan geologisen luonnonnähtävyyden” kahtia ja pilaisi
tamperelaisille korvaamattoman Pyynikin harjun ja Pyhäjärven muodostaman
luonnonsuojelu-, ulkoilu- ja virkistysalueen. Pohjoinenkaan vaihtoehto ei Kalliolan
mukaan ollut Pyynikin kannalta mikään ihanteellinen ratkaisu, koska sekin olisi
leikannut harjun rinteen kahtia siten, että Pyynikin ja kaupungin luonnollinen
yhteys katkeaisi. Silti pohjoinen vaihtoehto oli parempi, koska Pyynikin harju jäisi
yhtenäiseksi luonnonalueeksi, vaikka pala sen kyljestä olisikin menetetty.

Tie- ja vesirakennuslaitoksen argumentaatio:

asiantilan kuvaus johtopäätökset
– liikenne kasvaa yhä – rakennetaan tie, joko pohjoista

kiihtyvällä vauhdilla tai eteläistä reittiä pitkin
– Tampere on liikennesumppu
– moottoritie tarvitaan
– muiden kuin taloudellisten ja

teknisten näkökohtien pohti-
minen on yhteiskunnan,
ei TVL:n asia oikeutukset

– Pyynikkiä on runneltu – moottoritie saattaisi luoda uusia
ennenkin arvoja Pyynikille, koska se korostaisi

harjun jyrkkyyttä, korkeuseroja ja
männikön mahtavuutta

5 Metsäntutkimuslaitoksen yhteydessä toimiva luonnonsuojelutoimisto oli vuoteen 1970 saakka
ainoa ympäristöhallinnosta ja luonnonsuojelusta vastaava viranomainen Suomessa. (Leino-
Kaukiainen 1994, 83.)
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Pyynikkitoimikunta syntyi Pirkanmaan luonnonsuojeluyhdistyksen aloitteesta.
Se perustettiin vasta 1972, vaikka Pyynikin moottoritien suunnittelu oli lähtenyt
käyntiin jo 1950-luvulla. Toimikunta vastusti ankarasti Pyynikin moottoritien
rakentamista. Tien rakentaminen Pyynikille olisi toimikunnan mielestä pilannut
harjun lopullisesti: “Korkeaan elintasoon kuuluu rikas ja monipuolinen luonnon-
ympäristö, jota ei ole raiskattu. Moottoriteitä ja liikenneruuhkia on kaikkialla, vain
Pyynikki on yksi ja korvaamaton.” (Pyynikkitoimikunnan muistio 6.1.1973.)

Pyynikin moottoritiesuunnitelma uhkasi kaupunkilaisille tuttua virkistysaluetta
ja maisemistaan tunnettua luonnonmuistomerkkiä. Kaikilla toimijoilla oli yhtenevä
ymmärrys Pyynikin arvosta. Määrittelykamppailu ei kohdistunut Pyynikin arvoon
vaan siihen, miten tuota arvoa voi ja saa käsitellä. Moottoritietä suunnitelleet
ajattelivat kuitenkin, että Pyynikin luonnonkauneuden arvostamisen ja moottoritien
rakentamisen väliin jäävä ristiriita olisi mahdollista ylittää taiten toteutetuilla
eritasoristeyksillä, jotka saattaisivat jopa korostaa harjun jylhyyttä. Pyynikkitoimi-
kunta taas väitti tämän olevan mahdotonta. Asiasta ei tullut missään vaiheessa
laajempaa julkista kiistaa, vaan vaikuttaminen tapahtui lähinnä ei-julkisissa
neuvotteluissa Pyynikkitoimikunnan valitseman strategian mukaan. Tavallinen
tamperelainen ei välttämättä edes huomannut orastavaa konfliktia.

Reino Kalliolan argumentaatio:

asiantilan kuvaus johtopäätökset
– on valittava kahdesta pahasta – rakennetaan tie pohjoisen
––––– pohjoinen vaihtoehto säästää vaihtoehdon mukaan

enemmän harjua
– TVL:n suunnittelemien moottori-

teiden rakentaminen on
ilmeisesti välttämätöntä

– Pyynikin käyttöarvo pienenee
enemmän, jos tie vedetään oikeutukset
harjun etelärinnettä pitkin – harjua pitää säästää

mahdollisimman paljon,
koska se on erittäin arvokas
geologinen luonnonnähtävyys
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Pyynikin moottoritiesuunnitelman aikaan Tampereen kaupunginjohtajina
toimi ensin Erkki Napoleon Lindfors (1957–1969) ja sitten Pekka Paavola
(1969–1987). Erityisesti Erkki Lindforsin kaupunginjohtajakaudella Suomessa
elettiin jatkuvan taloudellisen kasvun aikaa, ja erilaiset kaupungin kehittämis-
projektit olivat kaupungin johdon suosiossa. Suomi autoistui nopeasti 1960-
luvulla, ja henkilöautoliikenteen kasvu näytti niin vääjäämättömältä, että siihen
voitiin vastata vain rakentamalla lisää teitä. Kun liikenne alettiin mieltää taloudellisena
hyödykkeenä, tuli moottoritien rakentamisesta sijoitus, joka poikisi lisää vaurautta
tulevaisuudessa (vrt. Hankonen 1994a, 352). Vuoden 1965 ensimmäisessä Tammer-
koski-lehdessä oli “Tampereen suurista tiesuunnitelmista” laaja juttu, jossa
haastateltiin myös asemakaava-arkkitehti Aaro Alopeusoa:

Nykyaikaisessa kaupungissa ei liikennettä voi jättää lapsipuolen asemaan. Liikennettä
ei turhaan sanota kaupunkiemme verenkierroksi. Mitä paremmin liikenne saadaan

Pyynikkitoimikunnan argumentaatio:

asiantilan kuvaus johtopäätökset
– Pyynikki on ainutlaatuinen – ei rakenneta tietä Pyynikille

luonnonmuistomerkki
maapallolla

– suuret kustannukset:
100 miljoonaa markkaa

– vaikutukset pohjavesioloihin
selvittämättä: vaikutukset
eliöstöön eivät ole tiedossa oikeutukset

– keskustan liikennemäärät – vastuu luonnonmuistomerkin
kasvavat: ruuhkia, melu- säilyttämisestä kuuluu kaikille
haittoja, saasteita – kaupungin keskeinen virkistysalue

– suuret tekniset toteuttamis- pienenee, rantojen käyttö vaikeu-
vaikeudet tuu ja”keuhkovaikutus” pienenee

– ympäristön laadun huononeminen
ja epäsosiaalisen aineksen pesiy-
tyminen

– rakennusvaiheen moninkertaiset
ympäristöhaitat
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sujumaan, sitä paremmin toimii ja menestyy kaupunki, sen kauppa, teollisuus,
huolto, sekä kaikki tilaisuudet, jotka kokoavat suuria ihmisjoukkoja [...] Tie- ja
vesirakennuslaitoksen suunnittelijat ovat esittäneet erittäin suuria ja kaupunkimme
verenkiertoa suuresti elvyttäviä sekä kaupunkikuvaa muuttavia moottoritiesuunni-
telmia. [...] Niiden sekä niihin liittyvän katuverkon nykyaikaistamisen suunnittelu
vaatii tekijöiltään paljon, jotta tulos pystyisi täysin tyydyttämään tulevaisuuden liikenteen
ja kauneustajun vaatimukset sekä olisi taloudellisesti mahdollinen liikenteen sane-
lemana ajanjaksona. (Tammerkoski 1/1965, kursivointi ML&LP.)

Jo aiemmin asemakaavainsinööri Mikko Mänty6 oli todennut liikenneteknisillä
luentopäivillä marraskuussa 1958 pitämässään esitelmässä, että “luotaessa liikenne-
kelpoista yhdyskuntaa ei kuitenkaan riitä pelkästään liikennekelpoinen, oikein
mitoitettu tie- ja katuverkko vaan tarvitaan myöskin tarkoituksenmukaiset liikenne-
olosuhteet ja liikennekelpoinen ihminen.” (Hankonen 1994a, 290–291.)

Pyynikin harjulle oltiin moottoritien lisäksi sijoittamassa myös muita rakenteita.
Vuonna 1963 Helsingistä ilmoitettiin, että pääkaupunki ei pystyisikään järjestämään
Suomelle vuodeksi 1965 myönnettyjä jääkiekkoilun MM-kisoja. Lindfors innostui
mahdollisuudesta ja totesi: “Pidetään ne sitten Tampereella!” Jäähallia suunniteltiin
Pyynikin kupeeseen, mutta suunnitelmasta ei tullut mitään, koska jäähallin kulma
olisi tullut suunnitelmissa olleen Pyynikin moottoritien linjalle. (Seppälä 1983,
229–231.)

Asiantuntijat keskustelevat keskenään

Tampereen tiekilpailun palkintolautakunnan arvostelupöytäkirja, TVL:n yleisesitys
ja Pyynikkitoimikunnan muistio oli suunnattu  kaupungin virka- ja luottamusmie-
hille, tie- ja vesirakennuslaitoksen väelle ja toimittajille. Valtion luonnonsuojelu-
valvoja Kalliolan lausunto oli suunnattu tielaitoksen virkamiehille ja tiesuunnitel-
masta tehdyt muistutukset niitä käsitteleville viranomaisille. Kaikki analysoitavat
asiapaperit oli siis suunnattu erityisyleisöille. Silti jokainen asiapaperi suhteutti
sanomaansa Pyynikin luonnonarvojen huomioimiseen. Se kuului Pyynikistä käytävän
keskustelun esisopimukseen. Toimittajat käyttivät osaa tutkituista asiapapereista
lähteinään kirjoittaessaan tiesuunnitelmasta. Lehtiartikkeleissa oli omaksuttu

6 Mikko Mänty toimi myös Tampereen tiekilpailun palkintolautakunnan sihteerinä.
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lähes täysin edellä mainittujen asiapapereiden näkökulma. Aihetta käsittelevät
lehtiartikkelit lainasivat lähes sanasta sanaan suunnitelmaluonnosten tekstejä.
Lehdistö lähinnä referoi, mutta ei kysellyt. Perinteisesti oppositiossa olevan
Hämeen Yhteistyön asiaa koskenut pääkirjoituskin (18.12.1964) oli varsin
maltillinen ja korosti lähinnä tiekysymyksen vaikeutta, toivoi tasapuolista harkintaa
ja asettui vaivihkaa pohjoisen linjausvaihtoehdon kannalle. Erityisyleisölle suunnatut
viestit päätyivät siis myös universaaliyleisön nähtäville.

Pyynikin moottoritien suunnittelulle oli ominaista tasapainoilu määrällisten
ja laadullisten paremmaksi arvioimisen kriteerien välillä. Tampereen tiekilpailun
palkintolautakunnan arvostelupöytäkirjassa pyritään yhdistämään tien rakentami-
seen liittyvät määrälliset ja Pyynikin luonnon huomioimiseen liittyvät laadulliset
tavoitteet. Retoriikan tasolla mistään ei haluttu tinkiä, vaan “liikenteen vaatimukset”
ja “luonnonarvojen suojeleminen” pyrittiin toteuttamaan tasapuolisesti. Arvostelu-
pöytäkirja henki varmuutta siitä, että tie rakennetaan. Ongelmaa eli nelikaistaisen
moottoritien rakentamista jylhään harjumaastoon yritettiin ratkaista niin
määrätietoisesti, että tavoitteenasettelun pysyvä ristiriita jäi huomaamatta. Palkinto-
lautakunnan arvostelupöytäkirjan lähtökohtana oli tien rakentaminen, ja muut
seikat, kuten Pyynikin “varjelu”, huomioitiin eräänlaisina reunaehtoina. Ne eivät
muuttaneet itse perusasetelmaa, mutta vaikuttivat tien linjaukseen.

Kvalitatiivinen lokus oli tiekilpailun arvostelupöytäkirjassa alisteinen kvanti-
tatiiviselle lokukselle. Tie- ja vesirakennushallituksen yleisesityksessä ero paino-
tusten välillä on vielä selvempi. Teiden suunnittelun ammattiorganisaationa TVL
painotti teknisiä ja taloudellisia tekijöitä Pyynikin suojelua enemmän. Reino
Kalliolan tehtävänä taas oli arvioida moottoritien vaikutuksia Pyynikin luonnolle.
Hän toteutti tehtävänsä sovittaen yhteen “välttämättömän” tien ja Pyynikin harjun
huomioimisen. Kalliola ei ilmeisesti katsonut valtuuksiensa riittävän koko
tiesuunnitelman kyseenalaistamiseen.

Pyynikin asukkaiden tekemistä valituksista kuvastui aito huoli asuinpaikan
kohtalosta. Suurin osa muistutuksista kannatti sitä vaihtoehtoista tielinjaa, joka ei
kulkenut oman tontin kautta. Muistuttajat halusivat varmistaa itselleen myös mahdo-
llisuuden taloudelliseen korvaukseen. Kolmetoista vuotta tiekilpailun jälkeen
Pyynikkitoimikunta tuomitsi koko moottoritiesuunnitelman vetoamalla voimak-
kaasti Pyynikin ainutlaatuisuuteen ja nosti ensimmäisenä kvalitatiivisen lokuksen
omaksi paremmaksi arvioimisen kriteerikseen.
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Tiesuunnitelman ristiriitaiset tavoitteet

Kaupunki ja TVL muodostivat selvän moottoritien rakentamista ajavan policy-
koalition, joka sai toimia pitkään ilman vastustusta. Vaikka muutamissa lehdistössä
esiintyneissä kolumneissa esiintyi vaimeaa kritiikkiä tiesuunnitelmia kohtaan jo
1960-luvulla, mitään todellista vastavoimaa kaupungille ja TVL:lle ei esiintynyt
ennen Pyynikkitoimikunnan perustamista. Pyynikin arvo luonnonmuistomerkkinä
ja ulkoilualueena oli yleisesti tunnustettu Tampereella. Kaikki tapaukseen osallistuvat
toimijat lähtivät Pyynikin arvostamisesta, koska muunlainen asennoituminen olisi
luultavasti torjuttu mielettömänä. Voisi ajatella, että eheä Pyynikin harju oli osa
tamperelaista mielenmaisemaa ja toimi eräänlaisena tiesuunnittelun vastavoimana
moottoritien rakentamisen kannalla olevien kaupungin johtohenkilöiden ajatuk-
sissa.

Kun Pyynikkitoimikunta nousi vastustamaan tien rakentamista 1970-luvun
alussa, sen esittämät argumentit olivat ikään kuin “etukäteen” kaikkien tiedossa,
ja niillä oli myös kaupungin johdon parissa suhteellisen vahva kannatus. Pyynikki-
toimikunnan puheenjohtaja oli Lauri Ruippo, joka oli TVL:n maisemanhoidon
valvoja. Hän ei ollut työnantajansa kanssa samaa mieltä Pyynikin moottoritien
välttämättömyydestä. Ruippo ja muut Pyynikkitoimikunnan jäsenet herättelivät
keskustelua kaupungin johdon kanssa TVL:n suunnitelmista, jotta “yhteiskunta
voisi päättää”, mitä Pyynikin harjulle tehdään. Vastakoalitio mahdollisti aiheesta
käytävän – edes pienimuotoisen – yhteiskunnallisen keskustelun. TVL:ssä ei
Ruipon asemaa keskustelun käynnistäjänä katsottu suopeasti. Hänen asemansa
työpaikalla muuttui vaikeaksi: “Kuolin siinä moneksi vuodeksi.” (Lauri Ruipon
haastattelu 22.8.1996).

Pyynikin moottoritien ympärille ryhmittyi kaksi diskurssia, joista toinen
propagoi taloudellisen tehokkuuden ja teknisen rationaliteetin puolesta ja toinen
Pyynikin arvon puolesta. Edellistä voidaan kutsua tehokkuusdiskurssiksi ja jälkim-
mäistä ainutlaatuisuusdiskurssiksi. Tehokkuusdiskurssin selvin ilmentymä oli
TVL:n yleisesitys. Tampereen tiekilpailun palkintolautakunta tasapainoili tehokkuus-
diskurssin ja ainutlaatuisuusdiskurssin välimaastossa, mutta kallistui kannattamaan
liikenteen tehokkuuden parantamista. Vaikka tehokkuus ja kasvukehityksen
vääjäämättömyys kelpasivat itsestäänselvästi mitä erilaisimpien hankkeiden
perusteluiksi tuohon aikaan Tampereella, miellettiin Pyynikki yleisesti liian arvok-
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kaaksi uhriksi tehokkuuden alttarille. Kun 1970-luvun alussa näyttämölle astunut
Pyynikkitoimikunta vetosi yksiselitteisesti Pyynikin harjun ainutlaatuisuuteen, oli
suurin osa keskeisistä toimijoista intuitiivisesti samaa mieltä, vaikka he eivät heti
luopuneetkaan tiesuunnitelmista.

Pyynikin pyhittyminen tehokkaamman liikenneyhteyden
esteenä

Tamperelaista historiaa tutkailemalla ei ole vaikea päätellä, että talouteen ja
tekniikkaan liittyvä tehokkuuden diskurssi on – ainakin kaupungin johdon
puheissa ja kirjoituksissa – usein esiintynyt hegemonisena päätöksiä tehtäessä.
Pyynikin moottoritiesuunnitelma sisälsi kuitenkin jo Pyynikin tiekilpailusta lähtien
sellaisia elementtejä, jotka tekivät mahdottomaksi Pyynikin halkomisen sujuvamman
ja tehokkaamman liikenteen hyväksi. Diskurssien hegemonisuuden voima on
selvästi kohdespesifi. Vaikka liikenteen tehostamiseen nojaava argumentaatio on
oikeuttanut lukemattomien suomalaisten harjujen halkaisemisen, ei se tehonnut
Pyynikin kohdalla.

Pyynikin arvon juurtumista osaksi tamperelaista ympäristötietoisuutta voi
kuvata myös “luonnon pyhittymisenä”. Haila (1995, 79) on hahmotellut “luonnon
pyhittymisen” historiaa Porin keskustassa sijaitsevan metsän osalta. Tapaus on
analoginen Pyynikin harjun kanssa: 1) Ensin alue tunnistetaan ympäristöstään
poikkeavaksi – korkea mäntyinen harju järvien välissä kaupungin keskustan
länsipuolella, 2) sitten sitä opitaan käyttämään hyväksi – ensin perinteisten
elinkeinojen harjoittamiseen, sitten ulkoilualueena ja 3) alue muuttuu symbolisesti
tärkeäksi – Pyynikki sellaisenaan on erottamaton osa Tamperetta, eikä siihen voi
puuttua samoilla perusteilla kuin pyhittymättömiin alueisiin. Pyhittyminen on
laadullisen arvottamisen äärimmäinen muoto, joka ei taivu poliittisen kaupankäyn-
nin kielelle. Sen voisi nähdä Perelmanin kvalitatiivisen lokuksen hegemonisena
ilmenemismuotona. Miten vaihtaa jotain mikä ei ole vaihdettavissa? Paikka, joka
on arvokas sinänsä, lepää omalla perustallaan niiden historiallisten, kulttuuristen
ja yhteisöllisten käytäntöjen varassa, joiden kautta yhteys kohteeseen ja sen
arvostamiseen rakentuu. Pyynikin pyhyys näyttääkin siinä määrin yhteiseltä arvolta
tamperelaisten (myös päättäjien) keskuudessa, että moottoritie ei edennyt rakenta-
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misvaiheeseen eikä päässyt kehittymään selväksi konfliktiksi. Poliittisen aspektin
eli pelivaran osoittaminen suhteessa suunnitelmaan oli helppoa, koska ymmärrys
harjuun liittyvistä arvoista oli osa tapaukseen liittyvien toimijoiden ajatteluhori-
sonttia.

Ympäristökysymys julkisen keskustelun tilassa

Pyynikin moottoritiestä käyty keskustelu pysyi tiukasti asialinjalla. Keskustelijat
puhuivat harjusta ja sen käytöstä mutta eivät kyseenalaistaneet paikallisen hallinta-
tatavan legitimiteettiä. Tien linjaamisesta ei myöskään noussut laajaa julkista
keskustelua. Pyynikkitoimikunnan strategiana oli vaikuttaa kaupungin johtoon
neuvottelujen, ei julkisen keskustelun kautta. Keskustelijat asettuivat akselille,
jonka yhdessä päässä Pyynikin harju näyttäytyi ainutlaatuisena luontokohteena ja
toisessa soveliaana moottoritien linjauksen alustana. Edellisessä tapauksessa
Pyynikin harju sinänsä oli kaupunkiluontokohteena niin arvokas, että sen perinteiset
käyttötavat vaarantuisivat, jos moottoritie toteutettaisiin. Jälkimmäisessä tapauksessa
Pyynikin harjun ominaispiirteet pyrittiin huomioimaan, mutta moottoritien toteutta-
misen ehdoilla. Mielenkiintoista oli se, että paikallisten sanomalehtien jutut
noudattelivat varsin tarkasti virallisten asiapapereiden linjoja. Tarkastelujaksoilla
juuri kukaan ei kyseenalaistanut asiantuntijajärjestelmän tuottamaa suunnitelmaa
julkisuudessa. Kunnallispolitiikan kentän tuottaman osajulkisuuden tulokset
referoitiin yleisjulkisuuteen. Julkisen keskustelun tila muistutti eräänlaista linja-
organisaatiota, jossa virkamiehet toimivat sisällöntuottajina ja uutistoimittajat
referoivat viestin laajemmalle yleisölle, joka taas seurasi tapahtumia vaitonaisena.
Julkisen keskustelin tilassa käyty keskustelu oli varsin ortodoksista eli
vaihtoehdotonta. Siihen löivät kiilaa ainoastaan Aamulehden yksi koluministi, joka
ihmetteli suoraan hankkeen järkevyyttä ja Pyynikkitoimikunnan muistio, joka ei
sinänsä ollut virallinen tai julkinen asiaspaperi.
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5. LAIMENTUNUTTA JÄTELIPEÄÄ RAAKAVETENÄ

5.1 Näsijärven saastuminen ja vedenoton siirto
Roineeseen 1960–1972

Näsijärvi sijaitsee Tampereen pohjoispuolella ja laskee Tammerkosken kautta
kaupungin keskustan läpi etelään Pyhäjärveen. Näsijärvi on toiminut pitkään
kaupungin raakavesilähteenä, jätevetensä Tampere taas on laskenut Pyhäjärveen.
Näsijärven veden laatu ja Tampereen vesihuollon kehitysvaiheet ovat sidoksissa
Tampereen teollistumisen ja väestönkasvun historiaan. Terveydenhuollon ja
yhdyskuntatekniikan kehittäminen tuli ajankohtaiseksi kaupungin voimakkaan
teollistumisen ja väestönkasvun myötä 1800-luvun lopulla. 1880-luvulla kaivot
alkoivat asutuksen ja teollisuuden vaikutuksesta likaantua ja puhtaan veden saanti
vaikeutui. Kulkutaudit olivat tavallisia, ja Tampereella kuolleisuus oli suurempi
kuin maan muissa kaupungeissa keskimäärin. (Koskinen M. 1995, 7–13.)
Vuonna 1881 perustettu kaupungin terveydenhoitolautakunta ryhtyikin heti perusta-
misensa jälkeen ratkomaan kaupungin vesihuollon ja viemäröinnin ongelmia
(Koivuniemi 1993, 8).

Viime vuosisadan puolella perustettiin kaupungin vesilaitos huolehtimaan
kaupunkilaisten vedensaannista. Aluksi Näsijärven vettä käytettiin sellaisenaan.
Ensimmäisen maailmansodan aikana vettä desinfioitiin kloorilla, 20-luvulla myös
hiekkapikasuodatuksella, ja 30-luvulla siirryttiin kemialliseen puhdistukseen.
(Murto 1966, 707.) 1900-luvun alun suurten lavantautiepidemioiden jälkeen
päätettiin infektiovaaran vuoksi johtaa Näsijärveen laskevat asuntojen jätevedet
viemärin kautta Pyhäjärveen vuodesta 1930 lähtien (Koskinen M. 1995, 73–75).
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Sotien jälkeen Näsijärven veden puhtauden uhaksi nousi kasvava teollisuus.
Näsijärveen jätevetensä laskevien Enqvist Oy:n Lielahden sulfiittiselluloosatehtaiden1

vuosittainen tuotanto kasvoi 1950-luvulla 31 000 tonnista vuodessa 62 000 tonniin
vuodessa. Toinen merkittävä saastuttaja oli G. A. Serlachius Oy:n Mäntän tehdas,
jonka vuosituotanto kasvoi samana aikana 39 000 tonnista 71 000 tonniin. Nämä
lisäsivät Näsijärveen joutuvan jäteliemen määrää huomattavasti, ja etenkin Lielahden
tehtaiden päästöillä oli suora vaikutus Tampereen vesijohtoveden laatuun. Näsijärven
veden saastumiseen ja vedenpuhdistuksen vaikeuksiin alettiinkin kiinnittää
huomiota 50-luvun loppupuolella. (Murto 1966, 708.)

1950-luvun lopulla orgaaninen kuormitus järvessä oli niin suurta, ettei
Näsijärvestä enää saatu kemiallisella puhdistusmenetelmällä hyvää käyttövettä.
Puhdistetun veden orgaanisten aineiden määrä pysyi luvattoman korkeana.
Kaliumpermanganaatin (KMnO4) kulutus, jota käytettiin mittaamaan vedessä
olevien kiintoaineiden määrää, oli puhdistetussa vesijohtovedessä 40–50mg/l,
kun hyvässä johtovedessä arvon pitäisi olla alle 20 mg/l. (Vesilaitoksen
toimintakertomus 1972, 22–26.)

Vuosina 1959–60 kaliumpermanganaatin kulutus Näsijärvestä otetuissa
näytteissä nousi ennätyslukemiin – arvot olivat säännöllisesti yli 150 mg/l, kun
vielä 1950-luvun alussa ne jäivät alle 100 mg/l. Vedenpuhdistuksen kannalta
vaikein vuosi oli 1960, jonka jälkeen tilanne helpottui Lielahden tehtaille rakennetun
jäteliemen haihduttamon ansiosta. Haihduttamo käynnistyi vuoden 1961 alussa.
Näsijärven toiselle suurelle yksittäiselle saastuttajalle, Serlachiuksen Mäntän
tehtaille, oli rakennettu haihduttamo jo pari vuotta aikaisemmin. (Murto 1966,
708–709.)

Vedenoton vaihtoehtoja etsitään

Vedenpuhdistuksen vaikeuksien johdosta tutkittiin Lielahden tehtaiden päästöjen
vaikutuksia Näsijärveen ja Tampereen vedenottoon vuosina 1961–1962. Vesilaitok-

1 Tämän tapauksen yhteydessä puhutaan sekä Enqvistin että Serlachiuksen tehtaasta Lielahdessa.
Tämä johtuu siitä, että Lielahden tehdas vaihtoi omistajaa vuonna 1965, kun G. A. Serlachius Oy
osti sen osake-enemmistön. (Rasila 1992, 232)
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sen tilaamassa tutkimuksessa todettiin Näsijärven eteläosan vesi selvästi saastu-
neeksi.

Koko Näsijärvessä on selvästi todettavissa sulfiittiselluloosateollisuuden jätevesien
vaikutus, joka oleellisesti lisää järven sisältämän orgaanisen aineksen määrää. [...]
Näsinselän eteläosassa, josta Tampereen kaupungin vedenpuhdistamot ottavat raaka-
vetensä, jätevesien vaikutus on niin voimakas, että yhden talven aikana järven
pohjakerroksiin järvivettä raskaampina kertyvät jätevedet tuntuvat kykenevän ulotta-
maan pilaavan vaikutuksensa lähes 15 m päähän pinnasta. Järven syvimmillä kohdilla,
n. 60 m, tämä merkitsee, että n. 75% vesipatsaasta on täysin pilaantunutta vettä.
Vaikutus ilmenee mm. hapenkatona ja KMnO4-kulutuksen kohoamisena useampiin
satoihin. Siihen liittyy myös mätänemistilaa ilmaiseva rikkivedyn haju. (Oy Vesi-
Hydro Ab 1962, 1.)

Pilaantumisen seurauksia Tampereen vesihuollolle ja vedenpuhdistukselle ei
arvioitu Vesi-Hydron tutkimuksessa kovin toiveikkaaseen sävyyn:

Tampereen kaupungin vesilaitokselle todettu tilanne merkitsee:
– että vedenpuhdistamot joutuvat käyttämään raakavetenään laimennutta sulfiitti-
jätelipeää. Laimennussuhde riippuu tehtaiden toiminta-asteesta ja kunkin vuoden
sääsuhteista.
– että korkeista kemikaalikustannuksista huolimatta vesijohtoveden laatu jää ajoittain
kauaksikin kemiallisesti puhdistetulle vedelle asetettavista vaatimuksista.
– että tilanne ei aina ole edes siinä määrin hallittavissa, että veden puutteet
rajoittuisivat pelkkiin analyysiarvoihin, vaan ne voidaan todeta myös kuluttajien
aistihavainnoin. Tähän voi johtaa keväinen täyskierto, kun mätänemistilassa oleva
alusvesi nopeasti sekottuu yläpuoliseen veteen.
– että vaikeudet tulevat todennäköisesti vielä nykyisestään lisääntymään. On syytä
todeta, että Lielahden tehtaan jätelipeän polttolaitos on ollut toiminnassa koko
tutkimusajan. Jokainen tehtaan toiminta-asteen lisäys huonontaa nykytilannetta. (Oy
Vesi-Hydro Ab 1962, 2.)

Tilanteen parantamiseksi tutkimuksessa päädyttiin kahteen mahdolliseen
vaihtoehtoon. Lielahden sulfiittiselluloosatehtaan jätevedet voitaisiin johtaa suoraan
Pyhäjärveen, jolloin Näsijärven veden laatu paranisi. Toisena vaihtoehtona oli
luopuminen Näsijärvestä vedenottopaikkana. Näistä ensimmäistä ratkaisua pidettiin
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vain puolittaisena Mäntän tehtaiden päästöjen jäädessä yhä Näsijärveen. Lisäksi
Näsijärven suojaaminen tulevaisuuden kasvavalta kuormitukselta näytti
epätodennäköiseltä. Längelmäveden vesistöön ja Roineeseen siirtyminen sen
sijaan tarjosi tutkimuksen mukaan alhaisen humuspitoisuutensa ja pilaantumatto-
muutensa takia hyvältä näyttävän vaihtoehdon. (Oy Vesi-Hydro Ab 1962, 3–4.)

Vesi-Hydron tutkimuksessa kehotettiin aloittamaan oikeudelliset toimenpiteet
vedenottoon tarvittavien lupien saamiseksi tulevasta ratkaisusta riippumatta (Oy
Vesi-Hydro Ab 1962, 4–5). Vesilaitos esitti tutkimuksen perusteella, että seuraava
vedenottamo rakennettaisiin ottamaan vettä Roineesta tai Vesijärvestä. Samalla
esitettiin haettavaksi vesilain ensimmäisen luvun 21§:n mukaisia tavallista anka-
rampia määräyksiä Längelmäveden vesistön Roineen ja Vesijärven puhtaana
säilymiseksi. (Murto 1966, 709.) Kaupunginhallitus päätti 18.6.1962 asettaa
toimikunnan selvittämään vedenhankintaa Längelmäveden vesistöstä ja siihen
tarvittavista luvista (Kaupunginhallitus 18.6.1962).

Näsijärven pilaantumisesta keskusteltiin myös Tampereen vastaperustetussa
vesilautakunnassa sen ensimmäisestä kokouksesta lähtien. Vuoden 1962 alusta
voimaan astunut uusi vesilaki teki päästöistä vesistöihin luvanvaraisia ja kunnallisista
vesilautakunnista pakollisia. Tampereen vesilautakunnan ensimmäinen kokous
järjestettiin vuoden 1962 keväällä. Vesilautakunnassa esitettiin yhtenä Näsijärven
puhdistamisen keinona saastuneen pohjakerroksen johtamista putkirakennelman
avulla suoraan Tammerkoskesta alas. (Vesilautakunnan pöytäkirja 14.4.1962,
§14.) Jätelipeän haihduttamoiden ja polttolaitosten valmistuminen Lielahden
tehtaille toi tilanteeseen hetkellistä helpotusta vuodesta 1961 lähtien. Vesilauta-
kunnassa todettiinkin veden laadun parantuneen. Tilannetta pidettiin vakavana,
mutta ei aivan yhtä vakavana kuin Vesi-Hydron tutkimus antoi olettaa. (Vesilautakunta
18.8.1962, §3.)

Näsijärven pilaantumisen ohella vesihuollon ongelmana oli kiihtyvä veden-
kulutuksen kasvu, joka oli 1950- ja 60-luvuilla oli noin kuusi prosenttia vuodessa.
Vedenottamoiden tuoton laskettiin käyvän riittämättömäksi vuonna 1966. Tästä
syystä Tammerkosken niskassa olevan vanhan Mältinrannan vedenottamon
kapasiteetti päätettiin kaksinkertaistaa. Uudistustyö aloitettiin 1962. (Vesilaitoksen
toimintakertomus 1962, 23–25.) Vuonna 1966 arvioitiin vedenottamoiden
kapasiteetin riittävän vuoteen 1969 asti (Murto 1966, 709).
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Kaupunginhallitus haluaa lisäselvityksiä

Vedenhankintatoimikunta päätyi vuonna 1963 työssään siihen, ettei Tampereen
vedenhankintaa voi laskea Näsijärven varaan, ellei järven tilaa saada parantumaan.
Toimikunta suositteli, että ryhdyttäisiin toimenpiteisiin luvan hakemiseksi
vedenottoon Roineesta tai Vesijärvestä. (Vesilaitoksen toimintakertomus 1963,
27–29.) Kaupunginhallitus ei kuitenkaan hyväksynyt toimikunnan ehdotuksia,
vaan päätti pyytää ulkomaiselta asiantuntijalta lausunnon Näsijärven veden käyttö-
kelpoisuudesta. Myöhemmin kaupunginhallitus muutti päätöstään ja kelpuutti
myös kotimaisen asiantuntijan mahdolliseksi selvityksen tekijäksi. (Kaupungin-
hallitus 23.12.1963, 27.1.1964.)

Kaupunginhallitus pyysi lausuntoa limnologian professori Reino Ryhäseltä
helmikuussa 1964. Ryhäseltä haluttiin tietoja Näsijärven eteläosan pilaantumis-
asteesta sekä toimenpide-ehdotuksia tilanteen parantamiseksi. Toimeksiannossa
kaupunginhallitus oli kiinnostunut myös mahdollisesta kuormituksen lisääntymi-
sestä:

Sietääkö Näsijärven eteläosan itsepuhdistuskyky2 nykyistä huomattavasti suuremman
jäteveden kuormituksen, joka voi olla seurauksena esim. sulfiittiselluloosatehtaiden
tuotannon lisäyksestä. Samoin mitä tapahtuu, jos esim. Lielahden tehtaan jäteliemen
haihduttamo tehtaan nykyisenkin tuotantokapasiteetin aikana joutuu jonain talvena
pois käytöstä muutaman kuukauden ajaksi. (Ryhänen 1965, 1; kh:n toimeksianto-
osa.)

Ryhäsen tutkimuksen mukaan Näsijärven vedestä ei enää ollut mahdollista
puhdistaa tyydyttävää talousvettä. Lielahden tehtaiden haihdutus- ja polttolaitos
eivät laskeneet Näsijärven kuormitusta odotetusti, ja Näsijärven eteläosan syvänne
oli suurimman osan vuodesta hapeton. (Ryhänen 1965, 15–20.) Näsijärven
eteläosa ei selvästikään olisi sietänyt korkeampaa kuormitusta ilman veden käytön
huomattavia vaikeuksia ja ympäristöhygieenisiä ongelmia:

2 1950- ja 60-luvuilla, ennen jätevesien laajamittaista puhdistusta, oli vesistön “itsepuhdistuskyky”
yleinen vesiensuojelun peruskäsite. Ideana oli, että vesistö kesti tietyn määrän kuormitusta
“itsepuhdistuskykynsä” ansiosta, jota oli myös mahdollista lisätä. (Katko 1996, 253.)
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Näsijärven eteläaltaan tila on erittäin huono. Sitä ei ole arvosteltava yksin KMnO4-
kulutuksen lukuarvojen perusteella, vaan lähinnä nopeita muutoksia ilmaisevien
happianalyysien tulosten mukaan. Ne osoittavat sangen intensiivisten biologisten,
kemiallisten ja mekaanistenkin tapahtumien yhteistuloksen, mikä aivan ilmeisesti on
vesistön käytön kannalta jo sangen huolestuttava. [...] Kaiken kaikkiaan voidaan
todeta, että happitilanteen kehitys ei ole vastannut sulfiittiselluloosatehtaan jäteliemen
haihdutus- ja polttolaitoksen käyttöön oton jälkeen tapahtunutta elimellisen materian
ilmeistä vähentymistä. (Ryhänen 1965, 17.)

Kaupunginhallituksen toimeksiannossa asetettuun kysymykseen Näsijärven
lisääntyvästä kuormituksesta Ryhänen totesi seuraavaa:

Tässä yhteydessä en tarkastele sitä mahdollisuutta, että Näsijärvi näiltä osin uhrataan
jätteiden käsittelyaltaaksi vesistön muun käytön haitoista huolimatta, ja että vesihuolto
järjestetään muilla toimenpiteillä, koska en katso sen kuuluvan kaupunginhallituksen
asettaman tehtävänasettelun piiriin. (Ryhänen 1965, 27.)

Ryhänen päätyi ehdottamaan Näsijärven pelastamiseksi ainoana vaihtoehtona
jäteveden johtamista Pyhäjärveen. Näsijärven eteläaltaan vesi voitaisiin johtaa
riittävän suurella putkella Tammerkoskesta alas. Tosin Ryhänen ei ollut aivan
vakuuttunut, voitaisiinko tälläkään menetelmällä täysin estää Näsijärven pilaantu-
minen. (Ryhänen 1965, 28.)

Vesioikeuden lupakäsittely

Vuonna 1962 tuli voimaan uusi vesilaki ja siihen liittyvä vesiasetus. Uuden lain
mukaan vesistöjen pilaajien oli hankittava vesioikeuden lupa toimintaansa. Vuonna
1963 Tampereen kaupunginhallitus pyysi maataloushallitukselta selvitystä lupa-
ehdoista, joilla Oy Enqvist Ab:n jätevesiä johdetaan Näsijärveen. Yhtiön ja vesien-
suojeluviranomaisten välillä sovittiin, että yhtiö hakee vesioikeudelta lupaa jätevesien
johtamiseen niin pian kuin vesiasetuksen mukaiset tarvittavat selvitykset valmistuvat.
(Vesilautakunta 20.6.1963, 6§.)

Vesilain mukainen katselmus J. W. Enqvistin Lielahden tehtaitten jätevesien
johtamista varten suoritettiin vuonna 1964. Kaupunginhallitus vaati katselmuksessa,
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että Näsijärveä tulisi voida vastaisuudessakin jatkuvasti käyttää Tampereen veden-
ottamona. (Kaupunginhallitus 16.3.1964, Kertomus Tampereen kaupungin kunnal-
lishallinnosta 1964, 58.)

Vesilupien myöntäminen viivästyi 1960-luvulla, koska uuden vesilain mukaiset
lupajärjestelmät piti luoda tyhjästä. Tästä syystä monet teollisuuslaitokset saivat
vesilupia vasta 1970-luvulla, vesihallituksen perustamisen jälkeen. Näin vesilain
ohjaava vaikutus vaikutti vesiä pilaavien laitosten toimintaan parhaimmillaankin
melko pitkällä viiveellä. (Altti Luoman haastattelu 12.4.1996.) Länsi-Suomen
vesioikeus antoi lupapäätöksen Lielahden tehtaille vasta kesäkuussa 1970, jolloin
lupahakemuksen käsittely oli kestänyt yli kuusi vuotta (Kaupunginhallitus 6.7.1970.
Kertomus Tampereen kaupungin kunnallishallinnosta 1970, 265).

Vuonna 1967 Tampereen kaupunginhallitus esitti Länsi-Suomen vesioikeudelle
vesilain mukaisena muistutuksena vaatimuksen saastuneen raakaveden aiheutta-
mien lisäkustannusten korvaamisesta kaupungille (Tampereen kaupunginhalli-
tuksen kirje Länsi-Suomen vesioikeudelle 11.8.1967). Kaupunginhallitukselle
osoittamassaan lausunnossa kaupungin lakimies Onni Mikkonen oli yhtenä vaihto-
ehtona esittänyt, että kaupunki voisi halutessaan vastustaa vesiluvan myöntämistä
G. A. Serlachius Oy:lle.

Kun Näsijärvi on Tampereen talousveden ottamo, on kaupungilla mielestäni mahdolli-
suus kokonaan vastustaa toimitusinsinöörin ehdottaman väliaikaisenkin luvan
myöntämistä. Tällainen ratkaisu johtaisi kuitenkin asiantuntijain käsityksen mukaan
G. A. Serlachius Oy:n tehtaat taloudelliseen umpikujaan tarvittavien laitteiden huomatta-
van kalleuden vuoksi. Näin ollen ei selostettu vaatimus, vaikka se esitettäisiin, voisi
ilmeisestikään johtaa myönteiseen päätökseen vesioikeuden taholta. (Kaupungin
lakimiehen lausunto. Mikkonen 1967.)

Mikkonen ehdotti tyytymistä toimitusinsinöörin yleisehtoihin sekä rahallisen
korvauksen vaatimista Matti Murron lausunnon mukaan vesiluvan käsittelyn
yhteydessä (Kaupungin lakimiehen lausunto. Mikkonen 1967).

Vesilaitoksen johtaja Matti Murto oli laatinut korvausperusteet, joiden mukaan
G. A. Serlachius Oy maksaisi kaupungille vedenpuhdistuksessa käytettävistä yli-
määräisistä kemikaaleista, joita vesilaitos joutui käyttämään Näsijärven saastuneen
veden puhdistamiseen. Vertailukohtana eteläaltaan vedelle käytettiin puhtaamman
Koljonselän veden kaliumpermanganaattiarvoja. Lisäksi kaupunki pidätti oikeuden
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esittää lisäkorvauksia, mikäli vedenpuhdistusta olisi vielä entisestään tehostettava
tai Näsijärven vedestä kokonaan luovuttava. (Matti Murto 3.4.1967.)
Kaupunginhallituksen kirjeessä vesioikeudelle (11.8.1967) todettiinkin, että
“[k]aupungin puolesta ei tahdota vastustaa toimitusmiesten ehdottaman väliaikaisen
luvan myöntämistä.”

Länsi-Suomen vesioikeus kuitenkin hylkäsi käsittelyssään kaupungin korvaus-
vaatimukset ja myönsi vesiluvan G. A. Serlachius Oy:lle kesäkuussa 1970.

Toimenpiteen ei voida katsoa vaarantavan yleistä terveydentilaa, aiheuttavan huomat-
tavia ja laajalle ulottuvia vahingollisia muutoksia ympäristön luonnonolosuhteissa
taikka suuresti huonontavan paikkakunnan asutus- tai elinkeino-oloja, ja koska
toimenpiteestä aiheutuva haitta on saatavaan etuun verrattuna katsottava suhteellisen
vähäiseksi eikä jäteveden poistaminen ole muulla tavoin mahdollista, vesioikeus [...]
myöntää G. A. Serlachius Oy nimiselle osakeyhtiölle luvan jäteveden johtamiseen
Tampereen kaupungissa sijaitsevilta yhtiön omistamilta Lielahden tehtailta Näsijärveen
enintään vuoden 1973 loppuun saakka (Länsi-Suomen vesioikeuden päätös 1.6.1970,
liite N:o 30 c, Kh 6.7.1970.)

Lupaehdoissa yhtiö velvoitettiin mm. viipymättä alentamaan vesistöön joutuvan
jäteveden kiintoaineksen määrää, laatimaan jätevesisuunnitelma sekä suorittamaan
korvauksia kalastukseen kohdistuvista haitoista. Lisäksi yhtiö velvoitettiin jättämään
uusi lupahakemus ennen vuoden 1972 päättymistä. Vaikka vesioikeus hylkäsikin
kaupungin korvausvaatimukset, mahdollisti se samassa päätöksessä korvausasian
palauttamisen vesioikeuteen:

Mikäli tämän päätöksen mukaisesta toimenpiteestä todettaisiin aiheutuvan Tampereen
kaupungin toimesta Näsijärvestä otettavan vesijohtoveden puhdistamisessa sellaista
lisäkustannusta, joka on vesilain mukaan korvattavaa vahinkoa tai haittaa, hakija on
velvollinen, ellei asiasta sovita, saattamaan tämän korvausasian hakemuksella vesi-
oikeuden käsiteltäväksi. (emt.)

Kaupungin lakimiesosaston lausunnossa tulkittiin kyseistä päätöksen kohtaa
niin, että G. A. Serlachius Oy:n tulisi sopia Tampereen kaupungin kanssa mahdolli-
sista korvauksista ja viedä asia takaisin vesioikeuteen, mikäli sopimukseen ei
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päästä. Kaupunginlakimies Onni Mikkonen totesi lausunnossaan seuraavasti:
“Tähän menettelyyn on saamieni tietojen mukaan ollut syynä se, ettei koko suurta
ja laajakantoista asiaa ole tämän korvauskysymyksen tähden tahdottu viivyttää”.
Mikkonen esitti, että kaupunki tyytyisi vesioikeuden päätökseen ja ryhtyisi viipymättä
neuvotteluihin Serlachiuksen kanssa. (Onni Mikkosen lausunto Kh 6.7.1970 Liite
N:o 1756.)

Kaupunki pääsi Serlachiuksen kanssa sopimukseen korvauksista vuoden
1971 tammikuussa. Sopimuksen mukaan Serlachius sitoutui maksamaan vuotuista
korvausta Näsijärven veden lisäpuhdistuskustannuksista kaupungille Matti Murron
kehittämällä KMnO4-vertailuun perustuvalla menetelmällä. (Kaupungin ja G. A.
Serlachius Oy:n välinen sopimus 22.1.1971.)

Sopimuksessa velvoitettiin kaupunki käynnistämään neuvottelut Serlachiuksen
kanssa, mikäli puhdistusmenetelmää jouduttaisiin muuttamaan tai Näsijärven
vedenotosta kokonaan luopumaan, jotta voitaisiin selvittää, missä määrin Lielahden
jätevedet ovat syynä muutoksiin. (emt.) Kaupungin päätös vedenoton uusimisesta
oli tavallaan puolittainen: vettä alettaisiin pumpata Roineesta, mutta Näsijärvi
säilyisi jatkossakin kaupungin vedenottamona.

“Malttakaa... kohta päästään Roineeseen”

Professori Reino Ryhäsen lausunnon jälkeen vedenhankintatoimikunta esitti
kaupunginhallitukselle pohjavesitutkimusten tekemistä Pinsiön alueella sekä
vedenottosuunnitelman laatimista Roineesta. Kaupunginvaltuusto siunasi päätöksen
toukokuussa 1966. (Kaupunginvaltuusto 16.5.1966, asia N:o 28, 473–479.)
Uudeksi Roineen vedenottoa puoltavaksi argumentiksi oli noussut Hervannan
rakennushanke, jonka suunnittelu käynnistyi 1960-luvun puolivälissä vastauksena
suuriin väestönkasvuennusteisiin sekä laajenevan yliopiston ja teknillisen korkea-
koulun tarpeisiin. Kaakkois-Tampereelle sijoittuva Hervannan alue sijaitsi yhtä
kaukana Roineesta ja Näsijärvestä.

Toinen mahdollisuus tyydyttää lähimpien vuosien vedentarpeen kasvu olisi veden
ottaminen Roineesta lähinnä itäisiin kaupunginosiin. Jo Kaukajärven asuntoalue
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edustaa lähes 10 000 asukasta ja jos campus-suunnitelma toteutuu sijaintipaikkanaan
Hervantajärven pohjoispuolinen maasto, tietää se melkoisen suurta vedenkulutuksen
aluetta suhteellisen lähellä Roinetta. (Kaupunginvaltuusto 16.5.1966, asia N:o 28,
476–477.)

Pekka Paavolan mukaan vedenotto Roineesta ratkaisi “kaksi kärpästä yhdellä
iskulla”:

Hervannasta sillon ajateltiin tehtäväks suuri, vähintäänkin tämmönen, kun mitä se
sitten on toteutunut... ensimmäisissä ajatuksissa pikkusen vielä suurempikin. Sen
kohdalla [...] puhuttiin myöskin hyvin merkittävistä vesimääristä ja sitten niiden
vieminen täältä Kaupin rannasta, Mältinrannasta näitä vanhoja putkistoja pitkin, olis
ollu oikeestaan mahdotonta, se olis sitten ainakin nää runkoputket täytyny kokonai-
suudessaan uusia suuriksi, paljon suuremmiksi kuin mitä ne oli vanhastaan. Se olis
ollu aika pitkä matka, ja sitten se veden laatu ei olis kuitenkaan ollu hyvä, niin se
joudutti sitä, että okei, otetaan se tosta Roineesta, se on Hervannasta mitattuna alle
kymmenen kilometriä. Lyhyempi matka sinne Roineen rantaan on kuin tänne
Näsijärven rantaan. Ja samalla saadaan lyötyä nyt sitten vähintään nyt kaks kärpästä
yhdellä iskulla: hoidettua se Hervannan vesihuolto ja sitten saadaan kaupunkiin nyt
kokonaisuutena ottaen niin sitten laadukkaampaa vettä. (Pekka Paavolan haastattelu
8.4.1999.)

Roine-projektia valmistelemaan palkattiin vesilaitokselle vuonna 1968 uutta
henkilökuntaa. Vuoden 1970 alussa kaupunginhallitus kiirehti Roineen vedenotta-
mon suunnittelua ja rakentamista. (Vesilaitoksen toimintakertomus 1970.) Rakenta-
mispäätöksen jälkeen työt aloitettiin syksyllä 1970 kireällä kahden vuoden aika-
taululla (“Tampereen vedenhankinta Roineesta”, Vesilaitoksen toimintakerto-
muksen liite 1972, 22–26).

Vuonna 1968 vesilaitoksen palvelukseen tulleen Esko Haumeen mukaan
monet olivat 1960-luvun lopulla sitä mieltä, että vesihuollon ongelmat olivat jo
karkaamassa käsistä: juomaveden laatu oli luvattoman heikkoa, ja kaupungin
vesihuollon kapasiteetin rajat olivat koetuksella. Tampereella osattiin joka kevät
odottaa veden laadun heikkenemistä.
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Ihmiset soittelivat ja valittivat, että vesi maistuu lehmän kuselta, johon laitokselta
vastattiin, että saattaa olla, mutta me emme ole sitä maistaneet. [...] Näitä tilanteita
pyrittiin ennakoimaan ja kesällä -70 oli jo tiedossa, että kohta päästään Roineeseen
[joten ihmisille voitiin sanoa] että koittakaa kestää vielä ainakin vuosi [...] Ja silloin
oli meillä myöskin tilanne sellainen, että meiltä meinasi loppua vesi keväisin.
Näsijärvestä jouduttiin ottamaan vettä enemmän kuin mitä sen laitoksen realistinen
kapasiteetti oli. [...] -72 kesäkuu olisi ollut sellainen, että olisi jouduttu rajoittamaan
vedenkäyttöä, kastelu olisi pitänyt kieltää, jos Roinetta ei olisi saatu käyttöön. (Esko
Haumeen haastattelu 16.8.1996.)

Näyttääkin ilmeiseltä, että Näsijärven saastumisesta johtuneet vesihuollon
ratkaisut tehtiin liian myöhään. 1960-luvun lopulla Lielahden tehdas oli Suomen
toiseksi pahin vesistöjen kuormittaja3 ja vuosien 1970–1971 aikana Lielahden
tehtaiden tuotannonlisäys kasvatti päästöjä entisestään. KMnO4-kulutuksen maksi-
miarvot lähentelivät aikaa ennen Lielahden haihduttamoiden rakentamista. Järven
vesi oli heikommassa kunnossa kuin koko 1960-luvulla (ks. Kuvio 11). Kalakuole-
miakin esiintyi, kun saasteet ja sääolot yhdistyivät pahimmalla mahdollisella
tavalla: nopeaa kevätkiertoa seurasi lämmin ja tyyni sää, jolloin pilaantunut pohjan
vesi sekoittui pitemmäksi aikaa koko vesimassaan. Veden laatu oli vesilaitoksella
jokakeväinen puheenaihe (Esko Haumeen haastattelu 16.8.1996.)

Roineesta tulevan raakaveden vedenpuhdistuslaitos rakennettiin Ruskoon.
Laitoksen peruskiven muuraus tapahtui maaliskuussa 1971, jolloin kaupungin-
johtaja Pekka Paavola piti puheen, jossa hän kaavaili myös ympäristökuntien
osallistumista Roineen vedenottohankkeeseen:

Vaikka Tampere 1960-luvulla tapahtuneen suuren vedenkulutuksen kasvun pakotta-
mana on yksin joutunut tämän ensimmäisen vaiheen toimeenpanijaksi, ei liene
esteitä myöhemmin ulottaa koko Roineen vedenhankintaa tarpeen mukaan käsittä-
mään koko Pirkanmaan keskusseutua. (Sinisalo 1971, 102–103.)

3 Vuonna 1968 Lielahden sulfiittiselluloosatehtaan biologinen hapenkulutus (BHK5) oli 55,5
tonnia vuorokaudessa, eli 240 kg tuotetonnia kohti. Ainoastaan Yhtyneiden paperitehtaiden
Jämsänkosken tehdas kuormitti vesistöjä enemmän kuin Serlachius Lielahdessa (Haila, Ryynänen
& Saraste 1971, 139).
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Roine liitettiin vesijohtoverkkoon vuonna 1972. Vesilaitokselta kerrottiin
julkisuuteen, että vedenoton siirto Roineeseen aiheuttaa joitakin haittoja, mutta ei
terveydelle: “Saostunut vesi ei [...] ole terveydelle vaarallista. Siitä tulee kuitenkin
esimerkiksi pyykkiin ruostetahroja, ruoka- ja keittoastioihin sakkaa ja ruokavetenä
se on vastenmielistä maultaan sekä näöltään” (Aamulehti 27.5.1972, etusivu.)
Vettä alettiin pumpata vesijohtoon Ruskon vedenpuhdistuslaitokselta 1.6.1972.
Tampereen vedentarpeesta voitiin täyttää n. 50% Roineen vedellä. Näsijärvestä
pumpattiin vielä 35% Tampereen vedestä ja 15% vesijohtovedestä oli pohjavettä.
Kokonaisuudessaan Roine-projektin rakentaminen tuli maksamaan kaupungille
lähes 15 miljoonaa markkaa. Suurin yksittäinen kustannuserä – 6,7 miljoonaa –
oli Ruskon vedenpuhdistuslaitoksen rakentaminen. (Vesilaitoksen toimintakerto-
mus 1972.)

Näsijärven myöhemmät vaiheet

Näsijärven saastuminen ei loppunut vuoteen 1972. Serlachius Oy:n selluloosatehdas
oli käytössä senkin jälkeen vielä toistakymmentä vuotta. Vuonna 1971 tehtaalle
rakennettiin mekaaninen selkeytysallas järveen joutuvan kiintoaineksen
(puunkuitujen ja -kuoren) vähentämiseksi 30 tonnista vesiluvan edellyttämään 8
tonniin vuorokaudessa. Vuonna 1972 laajennettiin myös 60-luvulla rakennettua
haihduttamoa. Nämä toimet vähensivät osaltaan päästöjä, mutta Näsijärven vesi
pysyi huonolaatuisena, etenkin keväisin:

Jos kahvista ei tule hyvää näinä päivinä Tampereen itäosissa, ei syy ole välttämättä liian
tummiksi paahdettujen papujen. Paha maku löytyy jo vesijohtovedestä, jossa mausteena
ovat Näsijärven pohjan jätelipeät. [...] [vesilaitoksen suunnittelupäällikkö] Haume
ei uskalla arvailla pahan maun kestoaikaa. Aikaisempina keväinä vesi on maistunut
jätteeltä kahdesta viikosta yli kuukauteen. (AL 10.5.1974.)

Lielahden sellutehtaan ikä ei suinkaan nopeuttanut puhdistusmenetelmien
kehitystä. Näsijärven tilan kohentumiseen vaikutti selvästi vasta selluloosan valmis-
tuksen lopettaminen Tampereen Lielahdessa vuonna 1985. Tämä näkyy esim.
biologisen hapenkulutuksen selvänä vähenemisenä vuodesta 1986 lähtien. Tehtaan
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aiheuttama biologinen hapenkulutus (BHK7) oli 1137 kiloa vuorokaudessa vuonna
1986, kun se vielä 1980-luvun alussa oli n. 35 000 kiloa vuorokaudessa.
(Ympäristötietoa Tampereelta, kuva 9.2; Kokemäenjoen vesiensuojeluyhdistys
1987, 6.) Näsijärven puhdistuminen vuoden 1985 jälkeen oli jopa yllättävän
nopeaa (Aamulehti 9.12.1989).

Kaupungin ja G.A. Serlachius Oy:n välinen sopimus vesijohtoveden lisäpuhdis-
tuskustannusten korvaamisesta vuodelta 1971 katsottiin vanhentuneeksi vuonna
1987. Korvauksia ei olisi enää tarvinnut maksaa, koska Näsijärven eteläosan vesi
oli selluloosan tuotannon loputtua puhdistunut samalle tasolle Koljonselän veden
kanssa, joka oli alkuperäisen sopimuksen mukainen vertailukohta. Sopimus
katsottiin päättyneeksi vuoden 1987 loppuun. (Kaupunginhallitus 11.1.1988,
93§.)

Tampereen kaupungin vedenotto siirtyi vuonna 1989 yhä enemmän Roineen
varaan, jolloin Näsijärven käyttö vedenottamona lopulta lakkasi kokonaan. Roineen
vedenottamon laajennushankkeen myötä vettä alettiin myydä hankkeeseen
osallistuneille lähikunnille. Nykyään Näsijärven Kaupinojan vedenpuhdistamoa
pidetään käyttökunnossa mahdollisten poikkeustilanteiden varalta. Tulevaisuudessa
vesihuollossa siirrytään yhä enemmän pohjaveden ja tekopohjaveden varaan.
(Esko Haumeen haastattelu 16.8.1996.)

5.2 Näsijärven tapauksen analyysi

Näsijärven saastuminen ja vedenotto lehtiaineistossa

Tapaukseen liittyvä lehtiaineisto sijoittuu tapauksen “käännekohtaan”, vuoden
1966 vedenoton siirtämispäätöksen aikaan (kuukauden jakso). Lisäksi tarkasteltiin
lehtiaineistoa vuoden 1972 kesäkuulta, jolloin vedenotto Roineesta aloitettiin
(kuukauden jakso). Vuonna 1966 Näsijärven saastumiseen ja vedenottoon liittyvät
jutut käsittelivät vedenoton vaihtoehtoja tilanteessa, jossa vesi oli todettu saastu-
neeksi. Vuoden 1972 uutisointi keskittyi kertomaan mahdollisesta veden sakkaisuu-
desta ja ruosteisuudesta vedenoton siirtyessä Näsijärvestä Roineeseen. Näiltä
jaksoilta löytyi yhteensä 31 vesikysymyksiä käsittelevää juttua, joista 15 käsitteli
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Näsijärven saastumista tai vedenoton vaihtoehtoja. Loput 16 juttua käsittelivät
esim. yhdyskuntien jätevesien puhdistamista ja vesien saastumista Suomessa
yleisemmin. Yhtäaikaisesti tapaukseen liittyvän uutisoinnin kanssa esiintyi tampere-
laisissa lehdissä vesien likaantumista käsitteleviä otsikoita muualta Suomesta.4

Lähes kaikki Näsijärveen liittyvät jutut olivat uutisia; vesiasiasta ei tamperelaisten
lehtien yleisönosastoissa löytynyt tarkastelujaksolla yhtään mielipidekirjoitusta.
Aineistossa oli uutisten lisäksi ainoastaan yksi pääkirjoitus, jossa Hämeen Yhteistyön
päätoimittaja vaati otsikolla “Kallis vetemme” yleisesti teollisuuden saastuttamisen
rajoittamista (HY 12.5.1966). Kuntalaisten mielipiteiden poissaolo kertoo jotain
tapauksen “ongelmattomuudesta”.

4 Esimerkiksi “Pohjavesivarat tutkittava [Porin] kaupungin vedentarpeeseen. Kokemäenjoki
likaantuu yhä” (Aamulehti 8.5.1966); “Päijänne saastuu...” (AL 11.5.1966); Prof. Kauppi:
“Vesien saastuminen uhkaa inhimillistä jatkuvuutta” (AL 26.5.1966).

Kuvio 12.
Näsijärveä koskevan lehtiaineiston juttutyypit

1.– 31.5.1966 ja 15.5.–15.6.1972.
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Keskeiset toimijat ja policy-argumentaatio

Tapauksen ensisijaisiksi määrittelijöiksi nousivat useimmin lehtiaineistossa kaupun-
ginhallitus ja vesilaitos. (ks. Kuvio 13.) Kaupunginhallitus on merkitty ensisijaiseksi
toimijaksi myös niiden juttujen osalta, jossa referoitiin kaupunginhallituksen
tilaamia tutkimuksia limnologian professori Reino Ryhäseltä. Useimmissa uutisissa
raportoitiin sitä, miten Tampereen vesihuolto hoidetaan. Uutisointi oli luonteeltaan
suhteellisen neutraalia, ristiriitoja toimijoiden välillä ei korostettu. Asiaan liittyviä
tutkimuksia siteerattiin eri lehdissä lähes sanasta sanaan samalla tavalla.
Poikkeuksina olivat Näsijärven kalastajien näkökulma Kansan Lehdessä ja
kaupunginlääkärin haastattelu Näsijärven veden laadusta Hämeen Yhteistyössä.

Kuvio 13.
Näsijärven saastumista ja vedenottoa käsittelevien uutisten
ensisijaiset määrittelijät 1.5.–31.5.1966 ja 15.5.–15.6.1972.
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Seuraavassa käsittelemme Näsijärven vesikysymykseen osallistuneiden toimi-
joiden argumentteja lehtiaineistojen pohjalta. On kuitenkin huomattava, että
tapauksen kulun kannalta keskeisistä toimijoista Länsi-Suomen vesioikeus ja itse
järven saastuttaja, G. A. Serlachius Oy, eivät esiintyneet tarkastelujaksolla lehtiaineis-
tossa. Lehdistö käytti siis lähteinään lähinnä kaupungin edustajia, jolloin sekä
kuntalaisnäkökulma että saastuttavan tehtaan näkökulma jäivät huomiotta.

Lähtökohtana vuoden 1966 toukokuun uutisoinnille ja pohjana valtuuston
päätökselle aloittaa vesiongelmien ratkaisujen valmistelut toimi kaupunginhalli-
tuksen tilaama tutkimus, joka käsitteli Näsijärven veden laatua ja vedenoton
ongelmien ratkaisuja. Limnologian professori Reino Ryhäsen kaupunginhallituk-
selle tekemä tutkimus antoi lähtökohdan vesihuollon uudistusten uutisointiin.
Kaikki lehdet esittelivät tutkimuksen lähes samoin sanoin. Vaihtoehdoiksi Ryhänen
esitti – kuten jo aikaisempi Vesi-Hydro Oy:n tutkimus – Näsijärven säilyttämistä
vedenottamona ja Lielahden jätevesien ohjaamista muualle tai luopumista Näsijär-
vestä vedenottamona.

Limnologian professori Reino Ryhäsen argumentaatio:

asiantilan kuvaus johtopäätökset
– Näsijärven eteläaltaan – jätevesien vaikutus poistettava

tila on erittäin huono Näsijärvestä johtamalla ne
– järven itsepuhdistuskyky Pyhäjärveen (tai)

on ylitetty – Näsijärvestä on luovuttava
– Näsijärvi ei kelpaa kokonaan vedenottamona

yhdyskunnan vedenottoon.

oikeutukset
– kaupungin on huolehdittava

talousveden laadusta ja
ympäristöhygieniasta

– taloudelliset ja tekniset
mahdollisuudet puhdistaa
Näsijärvi ovat rajalliset
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Asiantuntijalausunnossaan Ryhänen kiinnitti huomiota veden laatuun ja sen
kehitykseen erilaisissa mahdollisissa olosuhteissa. Vesilaitoksen argumentaatiossa
keskeisiksi tekijöiksi nousivat puolestaan vesihuollon varmuus ja aikatekijä.
Vedenkulutuksen kasvu ei näyttänyt pysähtyvän, joten näköpiirissä oli puhtaan
veden loppuminen ja – Ryhäsen lausunnon varmistama – uhka veden laadun
jatkuvasta heikkenemisestä.

Vesilaitoksen argumentaatio:

asiantilan kuvaus johtopäätökset
– vedenkulutus kasvaa – raakavettä ryhdyttävä ottamaan
– professori Ryhäsen tutkimuk- Näsijärven lisäksi myös muualta

sessa ehdotetut toimenpiteet – vesihuollon ratkaisuja ryhdyttävä
vaativat paljon aikaa välittömästi tutkimaan ja toteut-

– vesilain mukaisten lupien tamaan
saaminen kestää kauan

oikeutukset
– vesihuollon varmuus on

varmistettava
– vesihuollon ratkaisuilla kiire
– vesilain lupia ei voi jäädä

odottamaan

Muiden toimijoiden näkökulmat nousivat aineistossa esille vain satunnaisesti,
ja vesihuollon ratkaisuihin jotenkin muuten kuin teknistä ratkaisua odottavana
ongelmana suhtautuneita juttuja löytyi tarkastelujaksolta vain muutama. Ainoa
tapausta koskeva pääkirjoitus löytyi Hämeen Yhteistyöstä otsikolla “Kallis vetemme”.
Niin ikään Hämeen Yhteistyö julkaisi Tampereen kaupunginlääkärin haastattelun
otsikolla “Vesi maistuu ja tuoksuu, mutta ei ole vaarallista”, jossa asiaa käsiteltiin
vedenkuluttajien terveyden näkökulmasta.

Kansan Lehdessä myös kalastajat pääsivät määrittelemään tilannetta epäsuo-
rasti. Hämeen Yhteistyön ja kalastajien esittämä argumentaatio ei kuitenkaan
suoraan tue mitään ratkaisuvaihtoehtoa tässä nimenomaisessa tapauksessa. Esitet-
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tyjä johtopäätöksiä ei voikaan pitää tapausta koskevina “vaatimuksina” (claims),
joissa vaadittaisiin kaupungilta tietyn päätöksen tekemistä tai esim. toimia tehtaan
saastuttamisen lopettamiseksi. Tilanteesta vedetyt johtopäätökset ovat pikemminkin
luonteeltaan yleisiä toteamuksia ei-toivotusta asiantilasta.

Hämeen Yhteistyön (päätoimittaja Keijo Savolainen) argumentaatio:

asiantilan kuvaus johtopäätökset
– juomavedenotto Roineesta ja – vesien saastuttamiseen puu-

Pinsiöstä on suunnitteilla. tuttava kovemmalla kädellä
– tilanne on seurausta teollisuu- – teollisuuden saastuttamista

den kohtuuttomista oikeuksista.  täytyy rajoittaa.
– “vesistö on uhrattu teollisuuden

itsekkäiden pyrkimysten alttarille”.
– “vesistöt ovat Suomen rikkaus”

oikeutukset
– teollisuus on vastuussa vesien

saastumisesta ja se on loukannut
yleistä etua

Kalastajien argumentaatio
(Metsästäjä- ja Kalastajaliiton edustajat ja toiminnanjohtaja Simo Ahlgren):

asiantilan kuvaus johtopäätökset
– “Kalamiehet Kortelahden rannoilla – veden likaantuminen on

manailevat tehtailijoita kerätessään  uhka kalastukselle
rantamilta jätelipeän myrkyttämiä
kaloja kuivalle maalle.”

oikeutukset
– huoli kalastuksen

tulevaisuudesta
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Näsijärven saastuminen muodostui ongelmalliseksi, koska järvi oli sekä
kaupungin juomavesiallas että selluloosatehtaan jätevesiallas. Tampereen kaupun-
gin intressissä oli säilyttää Näsijärvi vedenottamona ja huolehtia kaupungin
vesihuollon varmuudesta. Lielahden tehtaiden näkökulmasta tilanne oli tuotanto-
taloudellinen: vedenpuhdistus tai jätevesien johtaminen muualle olisi rasittanut
tehtaan tuottavuutta. Kaupungin rooli näyttää tässä tapauksessa jakomieliseltä:
yhtäältä sen piti turvata asukkaille puhdasta vettä ja toisaalta se ei halunnut asettaa
Serlachius Oy:n toimintaa Lielahdessa liian ahtaalle. Vedenoton siirtäminen Näsi-
järvestä Roineeseen tarjosi ratkaisun: kaupunkilaisille saatiin puhtaampaa
juomavettä, eikä selluloosatehtaalta tarvinnut vaatia jätevesien lisäpuhdistusta.

Viive 1960-luvun alun Vesilaitoksen Vesi-Hydro Oy:llä teettämän tutkimuksen
ja limnologian professori Reino Ryhäsen tutkimuksen välillä (1965) ilmentää
kaupungin vesihuollon ratkaisujen vaikeuksia. Tutkimusten johtopäätökset olivat
lähes identtiset, mutta vasta Ryhäsen tutkimuksen jälkeen saatiin päätös ratkaisusta
vedenoton ongelmiin. Vesilaitoksella vesihuollon ongelmien vakavuus tiedettiin,
mutta kaupungin taholta olisi mielellään haluttu välttää kalliit uudet investoinnit
vesihuollon uusimiseen, mikäli Näsijärveä olisi voitu käyttää edelleen vesilähteenä.
Vesihuollon uusiminen tiedettiin kalliiksi ratkaisuksi, jonka pohjaksi haluttiin
lisäperusteita Ryhäsen tutkimuksesta. Samalla saatiin lisää harkinta-aikaa ratkai-
suille.

Yksituumaiset toimijat

Protestiääniä, jotka olisivat asettaneet kaupungin ja Serlachius Oy:n intressit
selvästi vastakkaisiksi, nousi hyvin vähän, eikä organisoitunutta kansalaistoimintaa
syntynyt. Näsijärven saastuminen ja Tampereen vedenotto eivät muodostuneet
kiistaksi, jossa voitaisiin puhua julkisesta intressien törmäämisestä ja vaatimusten
esittämisen prosessista eri toimijoiden välillä. Tapaus näyttää sujuneen hieman
kitkaisen, mutta jokseenkin ongelmattoman yhteisymmärryksen vallitessa. Lehti-
aineistossa Näsijärven saastumisen “ongelmattomuuteen” viittaavat juttujen suhteel-
lisen pieni määrä yleensä sekä mielipidekirjoitusten ja vaatimusten esittämisen
vähäisyys. Lehdistössä esiintyi yksittäisiä soraääniä, jotka eivät kuitenkaan esittäneet
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suoria vaatimuksia muille toimijoille. Kriittisimmätkin julkisuudessa esitetyt argu-
mentit esittivät pikemminkin toteamuksia järven tilasta eli siitä, miten asiat olivat,
kuin vaatimuksia korjaustoimista eli siitä, miten asioiden olisi pitänyt olla.
Hallitseva, eri osapuolten yhteisesti jakama ymmärrys tilanteesta näyttää olleen,
että muutoksia tilanteeseen oli turha edes vaatia. Näin Näsijärven saastumisesta
seurasi protestoinnin sijaan haitan kärsijöiden alistuminen tilanteeseen, jolle ei
nähty vaihtoehtoja.

Vesikysymystä käsiteltiin vuonna 1966 lehdissä nimenomaan vedenottoon
liittyvänä teknisenä kysymyksenä, ei niinkään saastumisen ongelmallisuuden
kannalta. Veden laadun huononeminenkin sivuutettiin helposti lähinnä teknisenä
ongelmana, “joka kuluttajien kannalta tuntui ehkä eniten lämpimänveden
valmistajien [kotitalouksien vedenlämmittimet] tukkeutumisena.” (Aamulehti
10.5.1966, 8). Kuitenkin Ryhänen oli todennut tutkimuksessaan, että veden
laatuun saattoi liittyä myös terveydellisiä ongelmia:

Näsijärven syvänteissä syntynee stagnaatioaikoina bakteerillisten tapahtumien tuotteina
tai ‘sivutuotteina’ myös sellaisia aineita, joihin vesijohtoveden normaalikontrolli ei
yllä, ja joiden mahdollisia fysiologisia haittavaikutuksia ei ehkä vielä edes tunneta
(Ryhänen 1965, 22.)5

Lehtiaineistossa terveysnäkökulma tuli esille Hämeen Yhteistyön pääkirjoituk-
sessa, Tampereen kaupunginlääkärin haastattelun yhteydessä sekä kaikissa lehdissä
vuoden 1972 uutisissa ennen vedenoton siirtoa Roineeseen. Kaupunginlääkärin
haastattelu sinänsä osoittaa, että terveyshaitat olivat huolenaiheena. Kaupungin-
lääkäri vakuutti, että terveyshaittoja ei ole: “Mitään hälyttäviä tietoja ei meillä
tutkimusten mukaan ole Tampereen vedestä. Väri-, maku- ja hajumuutokset ovat
käsittääkseni terveydelle vaarattomia”. (Hämeen Yhteistyö 15.5.1966, etusivu.)
Muita puheenvuoroja terveyshaitoista ei esiintynyt.

5 Esko Haumeen mukaan veden voimallisen desinfiointikäsittelyn terveysvaikutuksista ei ole
olemassa tarkkoja tietoja. (haastattelu 16.8.-96) Matti Leinosen mukaan epäilyksiä herätti
1960- ja 70 -luvuilla se, että kaupungin johto vakuutteli veden vaarattomuutta terveydelle (Matti
Leinosen haastattelu 29.3.1996).
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Juomaveden käyttäjien terveyteen liittyvät argumentit eivät kuitenkaan puolus-
taneet erityisesti Näsijärven suojelemista saasteilta, vaan veden laatua yleensä.
Perelmanilainen kvalititatiivinen lokus – joka viittaa jonkin asian ainutkertai-
suuteen – ei esiintynyt selvästi yhdenkään toimijan argumentaatiossa viittaamassa
Näsijärveen. Kvantitatiivista lokusta puolestaan edusti vesilaitoksen argumentaatio,
jossa vedenkulutuksen kasvu ja kapasiteetin rajat vaativat vedenhankinnan lisäämistä
ja uusia raakavesilähteitä. Myös Serlachius Oy:n tuotannon tehokkuus ja kannatta-
vuus olivat argumentaatiossa oikeutuksia, jotka liittyvät selvästi “kvantitatiiviseen
lokukseen”.

Näsijärven käyttöarvon näkökulma korostui lähinnä Kansan Lehdessä esiin-
tyneiden Näsijärven kalastajien taholta, jotka paikallisina elinkeinon harjoittajina
olivat selkeimmin haitan kärsijän asemassa Näsijärven saastuessa. Kalastajat toivat
keskusteluun riistanhoidon ja vesien virkistyskäytön näkökulman: “Kehittyvän
yhteiskunnan rinnalla seuraa huoli riistasta ja riistamaiden tuotosta, samoin
kaloista ja kalavesien hoidosta” (Kansan Lehti 31.5.1966, 2.) Kalastajat näyttävät
taipuneen “kehittyvän yhteiskunnan” välttämättömyyksien edessä, eivätkä tämän
suoremmin protestoineet Näsijärven saastumista. Terveyden ja kalastuksen näkökul-
mat näyttävät aineiston perusteella nostaneen esiin huolen näistä kysymyksistä,
mitä ei kuitenkaan voi lukea suoraksi kritiikiksi veden saastumista ja saastuttajaa
kohtaan. Suorin kritiikki tuli Hämeen Yhteistyön pääkirjoituksessa (Hämeen
Yhteistyö 12.5.1966), joka syytti yleisesti teollisuutta juoma- ja uimavesien saas-
tuttamista. Näsijärven saastumisen ja kaupungin vedenoton uutisoinnissa vuonna
1966 ei tämän laajemmin problematisoitu saastumisen syitä.

Vaikka tieteellisiä tutkimustuloksia Näsijärven veden huonosta tilasta oli
olemassa, ja veden saastumisen vakavuus oli epäilemättä niin kuntalaisten kuin
päättäjienkin yleisessä tiedossa, ei yksikään toimija ryhtynyt vakavasti vaatimaan
Näsijärven puhdistamista saasteista.

Järven tilasta ei näin ollen kehittynyt tutkimallamme ajanjaksolla ympäristö-
kiistaa, vaan tilannetta käsiteltiin lähinnä teknisenä kysymyksenä siitä, miten
Tampereen talousveden laatu voitaisiin turvata. Tässä suhteessa myös journalismin
rooli on mielenkiintoinen: sekä asukkaiden että saastuttavan yrityksen näkökulmien
poissaolo julkisuudesta tuki vaikutelmaa tapauksen kiistattomuudesta.
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Normalisoitunut ja laillistettu saastuminen

Nykypäivän näkökulmasta Näsijärven tapauksessa hätkähdyttää järven saastumisen
hiljainen hyväksyminen. Saastumisen ongelmattomuus on ainakin osittain selitet-
tävissä sillä, ettei Näsijärven saastuminen ollut poikkeus vaan pikemminkin
“kehittyvän yhteiskunnan” normaalina kehityksenä pidetty ilmiö. Puunjalostus-
teollisuuden aiheuttama vesien saastuminen oli Suomessa 1960- ja 70-luvuilla
varsin yleistä. Noin puolet Suomen väestöstä asui 1970-luvulla pahoin tai lievästi
likaantuneiden vesien äärellä (Pihkala 1982, 523). Hyvin alkeelliselta ympäristön-
suojelutoimenpiteeltä näyttävä 1960-luvun ehdotus Serlachius Oy:n jätevesien
johtamisesta suoraan Pyhäjärveen sopii sekin “ajan henkeen” – samoihin aikoihin
nimittäin keskusteltiin Suomen järvien suojelemisesta keskittämällä kuormitus
tiettyihin vesistöihin ja johtamalla jätevedet puhdistamattomina suoraan mereen
(Katko 1996, 285).

Näsijärven saastumisen ongelmattomuutta tuki myös vesilain tulkinnassa
ajalle tyypillinen vahva taloudellisen hyödyn korostus. Länsi-Suomen vesioikeus
hylkäsi kaupungin korvausvaatimukset vuonna 1970, minkä jälkeen kaupunki ja
Serlachius Oy saivat sopia korvauksista keskenään. Vesioikeuden päätös heikensi
kaupungin neuvotteluasemaa suhteessa yhtiöön ja oikeus asettui siis selvästi
tukemaan Serlachius Oy:n intressejä.

Vesioikeuden päätös oli ajalle tyypillinen. 1950-luvulta lähtien oli Suomessa
vakiintunut vesikysymyksen teknis-taloudellinen hallintatapa, jossa vesiensuojelun
perusteena pidettiin yhdyskuntien ja teollisuuden taloudellisesti kannattavan
vesihuollon turvaamista. Hyötyjä ja haittoja arvioitiin vain taloudellisesta näkökul-
masta, jolloin vesien saastumisen haitat nähtiin yleensä pieniksi metsäteollisuuden
tuottamiin hyötyihin verrattuna. Vuoden 1962 vesilaki pohjautui tälle näkemykselle,
joka oli vallitseva 1960–70-lukujen teollistuvassa Suomessa6. (Itkonen & Korte-
lainen 1998.)

6 Aikalaiskritiikkiä kuitenkin esiintyi, mm. 1960- ja 70-luvun taitteen pamflettikirjallisuudessa.
Esimerkkeinä voidaan mainita Nalle Valtialan Varning för människan (1968), jonka suomennok-
sen (Varokaa Ihmistä 1969) kannessa todetaan “Ilma saastuu, vesi sairastuu. Voiko elämä
jatkua?” sekä puunjalostusteollisuutta kriittisesti ja yhteiskunnallisesti käsittelevä Ei vettä
rantaa rakkaampaa. Puunjalostusteollisuus vesistöjemme pilaajana. (Haila, Ryynänen &
Saraste 1971).



146

YMPÄRISTÖKYSYMYS JA ASEVELIAKSELI

Vesien saastumisen normalisoitumista ja vesiensuojelun kehittymisen hitautta
voidaan selittää metsäteollisuuden vankalla asemalla suomalaisessa yhteiskunnassa.
Teollisuuden päästöihin suhtauduttiin yleisesti kehityksen mukanaan tuomana
välttämättömänä pahana (Konttinen 1997, 1998). Sotien jälkeen Suomessa vallitsi
vahva teollistamisen ideologia, ja puunjalostusteollisuus oli erityisasemassa kansan-
talouden veturina. Kansakunnan hyvinvoinnin ja metsäteollisuuden menestyksen
välille vedettiin helposti yhtäläisyysmerkit vanhan “Suomi elää metsästä” - ajattelun
pohjalta. (Donner-Amnell 1991, Väliverronen 1996, 28–32.)

Teollisuuden asema heijastui vesilain tulkinnassa ja vesihallinnossa. Vesilain
mukaisten vesilupien myöntämisessä suhtauduttiin ymmärryksellä teollisuuden
tuottavuuteen ja kilpailukykyyn. Vesihallituksen perustaminen vuonna 1970 kohensi
vesilain viranomaisvalvonnan tasoa, mutta vesiensuojelun merkitys ei 70-luvullakaan
ollut keskeinen vesihallinnossa, päinvastoin: uusi hallinto-organisaatio suhtautui
myönteisesti vesistöjen hyötykäyttöön ja teollisuuden asemaan vesien hyödyntäjänä.
Vesihallinnon orientaatio muuttui suojelumyönteiseksi vasta vähitellen 1980-
luvun taitteen jälkeen, jolloin metsäteollisuuden päästöjä alettiin aktiivisemmin
säädellä. Luonnonsuojelunäkökulmaa ja kansalaisten osallistumista korostava
vesiresurssien hallintatapa alkoi vallata tilaa teknis-taloudelliselta hallintatavalta.
(Konttinen 1997; 1998; Itkonen & Kortelainen 1998.)

Serlachius Oy:n Lielahden tehtaan vesilupa vuodelta 1970 perustui ainoastaan
kiintoainemääriin, biologista hapenkulutusta ei vielä tuolloin käytetty lupaperus-
teena. Kuten monille muillekin laitoksille, myös Serlachius Oy:n luvalle myönnettiin
jatkoaikaa 70-luvulla. Tehdas oli myöskin suhteellisen suuri, ja vesilain pilaamiskiel-
lon tulkinnassa oli omaksuttu linja, jossa suuremmille tuotantolaitoksille sallittiin
myös suuremmat päästöt (Hollo 1976). Yleistä oli niinikään se, että vanhat tehtaat
saivat jatkaa toimintaansa ilman puhdistuslaitteita niin kauan kuin niiden toiminta
vielä oli taloudellisesti kannattavaa (Konttinen 1998, 309). Serlachiuksen kohdalla
tämä tarkoitti sitä, että Lielahden tehdas sai jatkaa toimintaansa yhtenä Suomen
pahimmista saastuttajista 1980-luvulle asti.
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Kaupungin voimattomuus vesiensuojelussa

Voidaan kysyä, mitä mahdollisuuksia Tampereen kaupungilla tai vahvallakaan
paikallisella kansalaisliikkeellä olisi ollut Serlachius Oy:n haastamiseen 196070-
luvuilla. Vuonna 1969 kaupunginjohtajana aloittanut Pekka Paavola muistelee
kaupungin voimattomuutta Lielahden tehtaiden päästöjen suhteen seuraavasti:

Kysymys: Aiheuttiko veden saastuminen [...] kitkaa kaupungin vesilaitoksen, kaupungin
johdon ja [...] Lielahden tehtaitten välillä?

Pekka Paavola: [...] Kaupungin johto ja kaupungin vesilaitos oli tietysti samalla
puolella. Se oli tietysti pohjalla hankala homma, joka sillontällön vieläkin vastaan
tulee, että vaadittiin jotakin puhdistussysteemeitä, niin siellä oli sitten heti, että tää
homma loppuu ja menee työpaikat, että ei me oltas millään... eikä se oo meidän
ansioo, siis kaupungin ansioo, että se vedet rupes puhdistumaan, mutta valtakun-
nallisesti tuli niinku kireemmät säännökset ja ne pakotti sitten jo täällä yhtähyvin kun
jossakin Lievestuoreella tai missä tahansa muualla, niin nää tehtaat puhdistamaan
niitä enemmän. Mutta että kaupunki oli voimaton siinä. Jos se siitä olis riippunu, niin
se saastuttais tänä päivänäkin. (Pekka Paavolan haastattelu 8.4.1999.)

Kaupungin voimattomuus lienee ymmärrettävää tilanteessa, jossa metsäteolli-
suuden ideologinen asema oli Suomessa vahva, vesioikeudet korostivat tulkinnois-
saan taloudellisia hyötyjä ja vesiensuojelun hallinto oli kehittymätöntä. Vesilain
säädösten edellyttämänä perustettu paikallinen vesilautakunta oli huolissaan
Näsijärven tilasta, muttei voinut muuta kuin esittää toiveita tilanteen parantamiseksi.

Toisaalta Näsijärven tapaus kertoo kaupungin haluttomuudesta ajaa tehdasta
“taloudelliseen umpikujaan”. Kaupungin toimissa näkyy intressi tuotannon säilymi-
seen Lielahdessa ja argumentaatio tukeutuu hegemonisen “taloudellisen realismin”
diskurssiin. Tampereen kaupungin omat yhdyskunnan jätevesien puhdistukseen
liittyvät vaikeudet selittänevät myös osaltaan kaupungin haluttomuutta asettaa
vaatimuksia Serlachius Oy:n Lielahden tehtaille. Kaupungin yhdyskuntajätevedet
menivät vielä 1970-luvun alussa puhdistamattomina Pyhäjärveen, ja kaupunki
joutui kiistaan vesihallituksen kanssa vedenpuhdistuksen hoitamisesta.
Viinikanlahden keskuspuhdistamo valmistui Tampereelle vasta 1972. (Altti Luoman
haastattelu 12.4.1996.)
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Serlachius Oy:n intressejä tukenut “taloudellinen realismi” tuli kalliiksi
kaupungille, joka teki noin 15 miljoonan markan investoinnit veden saamiseksi
Roineesta, kun esimerkiksi jätevesien johtamiseen Serlachiuksen tehtaalta Pyhä-
järveen olisi riittänyt putkien osalta kaksi miljoonaa7. Teknis-taloudellisten näkö-
kohtien painotus ilmeni Näsijärven “vaihdettavuutena”. Saastunut vesilähde vaih-
dettiin toiseen, eikä Näsijärveä puolustanut juuri kukaan. Kärjistäen voidaan
sanoa, että kaupunki luopui Näsijärvestä juomaveden lisäpuhdistustarpeeseen
tarvittavien puhdistuskemikaalien hinnalla, joiden korvaamisesta sovittiin kaupun-
gin ja Serlachiuksen kesken.

Taloudellisten intressien hegemonia

Tapauksen tärkeimmät institutionaaliset toimijat ryhmittyivät lopulta Serlachius
Oy:n intressien puolelle. Tampereen kaupunki tyytyi sopimaan tehtaan kanssa
korvauksista eikä vaatinut vesiluvan kieltämistä vesioikeudessa, mikä osoitti
realismia suhteessa vesioikeuden ratkaisuihin. Vesiongelmien vaatimien toimen-
piteiden kiireellisyyden johdosta kaupunginvaltuustossa ei syntynyt veden saastumi-
seen ja vedenottoon liittyviä erimielisyyksiä. Vesioikeus puolestaan myönsi tehtaalle
poikkeusluvan jätevesien laskemiseen vuoteen 1973 asti, ja Näsijärven vedenlaatua
tutkineet tutkijat totesivat veden käyttökelvottomaksi mutta samalla vedenpuhdistuk-
sen epärealistiseksi vaihtoehdoksi.

Tehtaan ongelmaton oikeus jatkaa toimintaansa liittyy tiettyyn tapaan ymmärtää
talouden reunaehtoja eli sitä, mikä kulloinkin katsotaan (taloudellisesti) mahdolli-
seksi. Tärkeimpien toimijoiden puheessa viitattiin Lielahden tehtaan taloudellisiin
realiteetteihin varsin yhdenmukaisella tavalla. Tätä hegemonista diskurssia voidaan
kutsua “taloudellisen realismin” diskurssiksi. Taloudellisten reunaehtojen realismi

7 28.4.1970 Hämeen Yhteistyössä julkaistiin uutinen tutkimuksesta Lielahden tehtaan jätevesien
siirtämiseksi putkella Pyhäjärveen. Mainittu hinta, 2 miljoonaa, on tehtaan ilmoittama. Uutisessa
mainitaan myös, että Serlachius Oy:n mielestä biologinen tai muu korkeampiasteinen puhdistus
lisää kuitenkin valmistuskustannuksia siinä määrin, että tehtaan kilpailumahdollisuudet
maailmanmarkkinoilla heikentyvät.”
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näyttäytyi vesioikeuden lupapäätöksessä, kaupungin lakimiehen lausunnossa
katselmustoimituksesta ja professori Ryhäsen tutkimuksen johtopäätöksissä:

[...] toimenpiteestä [Lielahden jätevesien laskemisesta Näsijärveen] aiheutuva haitta
on saatavaan etuun nähden verrattuna katsottava suhteellisen vähäiseksi eikä jäteveden
poistaminen [ole] muulla tavoin mahdollista [...] (Vesioikeuden päätös 1.6.1970.)

[...] on kaupungilla mielestäni mahdollisuus kokonaan vastustaa [...] luvan myöntä-
mistä. Tällainen ratkaisu johtaisi kuitenkin asiantuntijain käsityksen mukaan G. A.
Serlachius Oy:n tehtaat taloudelliseen umpikujaan tarvittavien laitteiden huomattavan
kalleuden vuoksi. (kaupungin lakimies Onni Mikkonen 1967.)

Koska sulfiittiselluloosatehtaiden jäteliemen osalta ei suuritehoisempi puhdistus
kuin sen haihdutus ja poltto liene toistaiseksi taloudellisesti mahdollista, jäänee
Lielahden tehtaiden jäteveden johtaminen Pyhäjärveen ainoaksi mahdollisuudeksi.
(Ryhänen 1965, 27.)

Tämä “taloudellisen realismin” diskurssi asettui ilmeisen ongelmattomasti
tukemaan ajatusta, että olisi ollut kohtuutonta vaatia vedenpuhdistuksen tehostamis-
ta. Selluloosatehdasta ei haluttu asettaa taloudelliseen “umpikujaan”. Terveyskysy-
myksiin ja kalastukseen liittyneet vesikysymyksen vastadiskurssit eivät keränneet
taakseen vahvoja koalitiota eivätkä onnistuneet haastamaan Serlachius Oy:n
oikeutta saastuttaa Näsijärveä. Julkisen keskustelun tilaan Näsijärven tapaus ei
juuri vaikuttanut. Tapauksen määrittelyvalta oli selvästi viranomaisten ja asiantunti-
joiden hallussa, eivätkä muut toimijat nousseet vaatimaan järven suojelua. Myös
Serlachiuksen näkymättömyys julkisuudessa kertoo siitä, ettei tehdasta vaadittu
tilille järven pilaantumisesta. Toisin kuin tehdas, kaupungin vesilaitos joutui
vastaamaan kansalaisten kyselyihin veden huonosta laadusta. Vesilaitoksen kom-
mentti “malttakaa... kohta päästään Roineeseen” kertoo kuntalaisten kärsimättö-
myydestä, mutta korostaa samalla Näsijärven pilaantumisen ongelmallisuutta
lähinnä juomavesikysymyksenä. Keskustelu pysyikin hyvin neutraalina. Sen
kummemmin yksittäiset kuntalaiset kuin suurimmat kustannukset kantanut
kaupungin vesilaitoskaan eivät pyrkineet politisoimaan Näsijärven saastumista
julkisuudessa.
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8 Tamperetta oli jo sen perustamisen aikaan 1779 kaavailtu teollisuuskaupungiksi. Senaatin
myöntämät teollisuusprivilegiot ja vapaakaupunkioikeuksien laajentaminen vuonna 1821 –
suurelta osin James Finlaysonin ansiosta – vahvistivat teollisuuden kehitysedellytyksiä. Vuonna
1845 Suomen teollisesta työvoimasta kolmannes oli Tampereella. (Jutikkala 1979, 553–642.)

Näsijärven tapausta on helpompi ymmärtää tietyn suomalaisen modernin
tradition, metsäteollisuuden yhteiskunnallisen merkityksen näkökulmasta. Tälle
traditiolle on ollut leimallista se, että metsäteollisuuden pitkäaikainen hegemonia-
asema Suomen talouden keskeisenä sektorina on pysynyt avoimen julkisen
keskustelun ja hallinnollisen säätelyn ulottumattomissa. Esimerkiksi Donner-
Amnellin (1991) mukaan Suomen kehitys teollisuusyhteiskunnaksi tapahtui pitkälti
“metsäteollistumisena”, minkä johdosta metsäteollisuudesta on puhuttu lähinnä
kansallisen yhteisen edun näkökulmasta. Metsäteollisuuden yhteiskunnallisesta
roolista on näin tullut “suomalaisen yhteiskunnan sokea piste” (emt., 265).
Metsäteollisuuden hegemoninen asema heikkeni vasta 1980-luvulla ympäristö-
liikkeille suotuisan mielialailmaston ja teollisuuden haittojen tunnustamien myötä
(Konttinen 1997). Kulttuurista toimintatilaa teollisuuden vaikutusten kyseenalaista-
miselle ei vielä 1960-luvulla ollut. Toisaalta on huomattava myös protestiliikkeille
ja politisoitumiselle avautuvan toimintatilan teknologinen ulottuvuus: teollisen
kulttuurin hegemonia kietoutui vedenpuhdistuksen teknologian kehittymättömyy-
teen, jolloin saastuminen luonnollistui ilmiöksi, johon kukaan ei katsonut voivansa
vaikuttaa (vrt. Giddens 1995, 109–113).

Suomalaisen metsäteollisuuden modernin tradition ohella tapausta voidaan
tulkita paikallista teollista traditioita vasten. Toisin kuin yhden tehtaan paikkakunnat
(vrt. Kortelainen & Kotilainen 1994), Tampere ei ollut suoranaisesti riippuvainen
Serlachiuksen asemasta työllistäjänä. Tampere ei myöskään ollut leimallisesti
metsäteollisuuskaupunki, vaikka se oli vahvasti teollisuuskaupunki. Tampereen
kaupunki oli rakentunut paikallisen teollisuuden ympärille jo 1800-luvun alusta
lähtien, ja paikallinen teollisuus oli perinteisesti paitsi merkittävä työllistäjä myös
vahva paikallisen identiteetin lähde.8 1960-luvulla Tamperetta markkinoitiin
matkailijoille “tehtaitten ja iloisten ihmisten kaupunkina”, edistyksellisenä,
kasvavana ja hyvinvoivana teollisuuskaupunkina.
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Näsijärven saastumisen aikoihin 1960-luvulla suomalaisen puunjalostusteolli-
suuden hegemoninen asema oli vielä varsin kyseenalaistamaton; teollisen tuotannon
kasvu oli yleisesti hyväksytty päämäärä ja metsäteollisuuden säätely oli vähäistä.
Lisäksi Tampereella oli totuttu jo 1800-luvulta lähtien suurten teollisuusyritysten
keskeiseen asemaan kaupungin kehityksessä. Kaupungin kasvu ja työpaikat olivat
suoraan sidoksissa teollisuuden menestykseen. Tamperelainen teollinen perintö
yhdessä kaupungin 1950-luvun lopulta lähtien kiihtyneen kasvun ja suomalaisen
puunjalostusteollisuuden hegemonia-aseman kanssa takasivat sen, ettei Näsijärven
saastumisesta syntynyt julkisia kiistoja. Näsijärvi siis saastui eräänlaisen hiljaisen,
hegemonisen hyväksynnän merkeissä.
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6. YMPÄRISTÖHERÄTYS TAMPEREELLA

6.1 Perinteisen luonnonharrastuksen aika

Tampereella perinteisen luonnonsuojelun juuret ulottuvat 1900-luvun alkuun.
Ensimmäisiä luonnontieteellisiä harrastusyhdistyksiä olivat tamperelaisiin oppi-
kouluihin perustetut yhdistykset Vuokko, Kataja, Käpy ja Kielo, jotka kokosivat
koululaisia luonnontutkimuksen ja retkeilyn pariin. Kuten perinteisen luonnon-
suojelutoiminnan kuvaan kuului, kasvatuksen ja valistuksen ideat olivat toiminnan
ytimessä. Lisäksi luontoharrastukseen liittyi vahva kansallisromanttinen ajattelutapa
ja kotiseutuhengen vaaliminen. Vuonna 1905 perustettiin ensimmäinen suurempi
järjestö, Tampereen Luonnontieteellinen yhdistys, jonka taustalla oli koulujen
luonnonhistorian opettajia. Yhdistyksen toiminta jatkui noin kymmenen vuoden
ajan mutta sammui sen jälkeen avainhenkilöiden muutettua pois Tampereelta.
Yhdistys ei kokoontunut enää vuoden 1915 jälkeen. (Kääntönen 1988a.)

Luontokerhojen toiminta katkesi kansalaissodan myötä mutta jatkui kuitenkin
20-luvulla. Suomen Luonnonsuojeluyhdistyksen pitkäaikainen puheenjohtaja Niilo
Söyrinki toimi tuolloin Tampereen Klassillisen Lyseoon luonnontieteellisessä
yhdistyksessä Kielossa, joka oli alunperin perustettu vuonna 1905. Söyrinki
muistelee Kielon toimintaa kuten esitelmätilaisuuksia, tietokilpailuja ja retkeilyä
kaupungin laitamilla, mm. Pyynikin rinteillä – sekä paikallisen entomologin
(hyönteistietelijän) ja sateenvarjo- ja keppitehtaan isännöitsijän Thorwald
Grönblomin inspiroivaa vaikutusta nuoriin luonnonharrastajiin. Söyringin mukaan
luonnonsuojelu ei vielä 1920-luvulla ollut “muotiasia”:
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Keskusteltiin ajankohtaisista kysymyksistä, esim: tullaanko maataloudessa toimeen
ilman hevosta traktorin avulla? Asia tuntui meistä maalaispojista silloin vielä täysin
mielikuvitukselliselta! Myös variksen hyödyllisyydestä ja vahingollisuudesta väiteltiin
innokkaasti. Luonnonsuojelu ei silloin ollut vielä läheskään muotiasia, ja myöhemmin
ainekirjoitusvihkojani selaillessa olenkin ihmetellyt, mistä olin jo silloin saanut niin
paljon asiatietoja aiheesta laatimaani kouluaineeseen. (Söyrinki 1988, 5.)

Koulujen luontokerhot eivät myöhemminkään muodostuneet ympäristön-
suojelun kannalta merkittäviksi toimijoiksi. Kerhot pysyivät nuorten harrastus-
järjestöinä, eikä niille muodostunut radikaaleja toimintamalleja. Niiden toiminnan
tyyli säilyi Harri Helinin mukaan “tieteellisenä” vielä 60–70-luvuillakin:

[K]un mä mietin mitä Vuokko ja Kuorka on tehny, niin ne on ollu hyvin tieteellisiä,
että ne on laskenu paljonko on jalankulkioita kulkee Hämeenkadulla, paljonko
kulkee autoja, montako lamppua valoviikolla, mikä on niitten energiankulutus ja
sitten ne on jottain lintuja takseerannu ja niillä oli siis luontopalstat, Vuokolla ja
Kuorkalla esimerkiksi lehdissä, niin ne kerto niistä linnuista. […] Että ei ne ollu
mitään semmosia ympäristötaistelijoita. [...] Alopexissa1, [...] mä oon usein sanonu,
että se oli semmosta koheltamista [...] luonnonsuojelun nimissä. Tai sanotaan, että
se oli luontoharrastusta, ei se ollu ees luonnonsuojelua. (Harri Helinin haastattelu
24.8.2000.)

Tamperelaisen luonnonsuojelun historiassa merkittävä virstanpylväs oli vuonna
1932 Tampereen Luonnon Ystävät r.y.:n (TLY) perustaminen. Matti Kääntösen
(1988) mukaan Tampereen Luonnon Ystävät r.y.:n “merkitys luonnonharrastuksen
synnyttäjänä ja kehittäjänä on ollut aivan ratkaiseva Tampereella.” Yhdistyksen
aktiivisuuden Kääntönen lukee merkittävältä osin Söyringin ylistämän pitkäaikaisen
puheenjohtajan Thorwald Grönblomin ansioksi. Grönblomin ympärille kerääntynyt
hyönteisharrastajien ryhmä näyttääkin olleen merkittävä TLY:n alkuunpaneva
voima. Grönblom johti Tampereen Luonnon Ystäviä aina vuoteen 1964 saakka.
(Kääntönen 1988a; Turunen 1992.)

1 Helin kuului itse Hatanpään lukion Alopex (naalin eli napaketun latinankielinen nimi)   -nimiseen
luontokerhoon.
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1930-luvulla luonnonsuojelutoiminta aktivoitui Suomessa yleisemminkin:
vuonna 1938 perustettiin valtakunnallinen Suomen Luonnonsuojeluyhdistys
(SLY), jonka tehtäviksi luettiin tietojen hankkiminen suojeltavista alueista sekä
julkaisu- ja valistustoiminta luonnonsuojelun alalla. SLY:n toiminta oli korostuneen
akateemista ja epäpoliittista. Sotien jälkeen yhdistyksen toiminta keskittyi luonnon-
suojelualueiden perustamiseen ja koskiensuojeluun. 1950-luvulta lähtien huomiota
kiinnittivät yhä enemmän kehittyvän yhteiskunnan infrastruktuurihankkeiden
(teiden rakentaminen, soranotto, puhelin- ja sähkölinjojen vetäminen, vesistöjen
rakentaminen) suhde maisemaan ja luonnonsuojeluun. (Järvikoski 1994, 29–
33.)

Tampereen Luonnon Ystävien toiminta painottui selvästi luonnontuntemuksen
edistämiseen. Yhdistys kokosi luonnon harrastajia, joilla oli omia erikoistumis-
alojaan. Näin yhdistykseen syntyi hyönteistieteellinen, lintutieteellinen ja
kasvitieteellinen jaosto. Toiminnan jakautuminen jaostoihin ennakoi yhdistyksen
hajoamista. Tampereen Luonnon Ystävät alkoi eriytyä, koska jaostot – joista
myöhemmin tuli erityisyhdistyksiä – veivät emoyhdistykseltä aktiiviset jäsenet ja
taloudelliset voimavarat. Thorwald Grönblomin jätettyä puheenjohtajan tehtävät
TLY:n jaostoista eriytyneet ryhmät alkoivat järjestäytyä erillisiksi yhdistyksiksi
1960-luvulta alkaen. (Kääntönen 1988, 9.) Hyönteisharrastajien erillinen yhdistys
syntyi vuonna 1967, jolloin perustettiin Tampereen Perhostutkijain Kerho.
Kerhon rekisteröimisen yhteydessä vuonna 1984 yhdistyksen nimi muutettiin
Tampereen Hyönteistutkijain Seuraksi. (Turunen 1992.) Kasvitieteen harrastajat
erkanivat emoyhdistyksestä muodollisesti hieman myöhemmin. Tampereen
kasvitieteellinen yhdistys perustettiin vuonna 1973 ja rekisteröitiin vuonna 1976
(Kääntönen 1993).

Tampereen Luonnon Ystävien toiminnassa luonnonsuojelu ei näytellyt vielä
kovin merkittävää roolia, vaikka aika ajoin luonnonsuojelukysymyksiin otettiinkin
kantaa. Jo vuonna 1935 yhdistys oli kirjelmöinyt valtion luonnonsuojeluvalvoja
Viljo Kujalalle Pyynikin suojelemiseksi tienrakennukselta. Sotien alla 1939 kaupun-
ginhallitus oli puolestaan pyytänyt yhdistykseltä kantaa luontokohteiden inventoimi-
seksi kaupungin alueella. Luontevasti paikallisten luonnontieteellisten yhdistysten
toimintaan kuulunut luontokohteiden kartoitus näyttääkin muodostavan pitkäikäi-
simmän yhteistyöalueen kaupungin ja luonnonsuojelijoiden välillä. Tampereen
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kaupungin toimijoista Kääntönen mainitsee erikseen kaupunginagronomi Toivo
Toukomaan, joka suhtautui luonnonsuojeluun myönteisesti ja vaikutti luonnon-
muistomerkkien rauhoitukseen 1950- ja 1960-luvuilla. (Kääntönen 1988a.)

6.2 “Saasteherätys” 1970-luvun alussa

Ympäristöä koskeva keskustelu muutti selvästi muotoaan Suomessa kuusikym-
mentäluvun puolivälistä lähtien. Perinteinen luonnonsuojelu alkoi näyttää riittämät-
tömältä vastaukselta elinympäristöä uhkaavien vaarojen edessä. Toisen maailman-
soden jälkeisen nopean teollistumisen aiheuttamat haitat – etenkin vesistöjen
saastuminen – nousivat julkiseen keskusteluun. Ympäristön muutokset politisoi-
tuivat ja niitä alettiin tarkastella suhteessa yhteiskunnallisiin rakenteisiin, vallan-
käyttöön, tuotantoon ja kulutukseen. Vesistöjen ja ilman pilaantuminen, ympäristö-
myrkyt, rakentaminen ja maankäyttö alettiin ymmärtää osaksi luonnonsuojelun
tehtäväkenttää. Keskustelun painotus siirtyi kohti “ympäristökysymyksiä”. Euroopan
luonnonsuojeluvuoden 1970 aikana vakiintui Suomessa käyttöön “ympäristönsuo-
jelun” käsite. Ympäristökysymysten voidaan siis katsoa yhteiskunnallistuneen
1960-luvulta lähtien kasvaneen ympäristötietoisuuden myötä. (Leino-Kaukiainen
1994; Nienstedt 1997; Massa 1994, 37–41). Lisävauhtia antoivat myös Rooman
klubin raportti Kasvun rajat (ilmestyi 1972, suomennettiin 1973) ja Tukholmassa
1972 järjestetty YK:n ympäristökonferenssi. (Leino-Kaukiainen 1994, 70–72.)

Merkit ympäristökysymysten käsittelyn uusista kehyksistä olivat selvät.
Ympäristökysymysten näkyvyys yhteiskunnallisessa keskustelussa tiedotusvälineissä
lisääntyi selvästi: vuosien 1960 ja 1970 välillä ympäristöaiheisten kirjoitusten
määrä Helsingin Sanomissa kuusinkertaistui niin, että kirjoitusten määrä kasvoi
erityisesti 1960-luvun viimeisinä vuosina. (Suhonen 1994.) Luonnonsuojelun
ajatukset alkoivat levitä myös poliittisiin puolueisiin 1960-luvulla. SKDL otti
ensimmäisenä puolueena luonnonsuojelun mukaan periaateohjelmaansa 1967.
SKDL otti vuoden 1970 vaalien lähestyessä vahvan ideologisen kannan ympäristö-
kysymyksiin valjastamalla vaalipropagandassaan luonnonsuojelun taisteluaseeksi
suurpääomaa vastaan (Leino-Kaukiainen 1994, 77).  Ympäristön politisoituminen
– tai ympäristökysymyksillä politikoiminen – tuli esiin myös muissa puolueohjel-
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missa niin, että jokainen voimassa olevista 1970-luvulla tai myöhemmin kirjoitetuista
puolueohjemista ottaa jollain tavoin kantaa ympäristönsuojeluun (Palonen 1997,
44).

Tamperelaiset ympäristöaktiivit pitivät 60- ja 70-lukujen taitteessa paikallisen
ympäristötietoisuuden herättäjinä saasteherätyksen ohella Euroopan luonnon-
suojeluvuotta 1970 ja Tukholmassa vuonna 1972 järjestettyä YK:n ympäristökonfe-
renssia, jossa mm. Pirkanmaan luonnonsuojeluyhdistyksen sihteeri Pekka Mattel-
mäki oli tarkkailijana. Tukholman kokouksen ansiosta erityisesti ympäristömyrkyt
ja ympäristötuhojen globaali ulottuvuus nousivat julkiseen keskusteluun. (Pekka
Mattelmäen haastattelu 26.8.1996.) Terttu Laurilan mukaan kasvanut tietoisuus
ympäristön pilaantumisesta kuten järvien saastumisesta, kalakuolemista ja kloori-
päästöistä vaikutti selvästi yhteiskunnallisen toiminnan viriämiseen paikallisella
tasolla (Terttu Laurilan haastattelu 27.3.1996).

Tampereella luonnonsuojelun voimistuneet vaatimukset asettivat 1960-luvun
lopulla paineita Tampereen Luonnon Ystävien toiminnalle. TLY:llä olisi ollut
mahdollisuus ryhtyä Suomen Luonnonsuojeluyhdistyksen eli tulevan Suomen
Luonnonsuojeluliiton paikallisjärjestöksi, mutta yhdistys ei nähtävästi pystynyt
uusiutumaan – tai ei halunnut uusiutua – luonnonsuojelukeskustelun muuttaessa
muotoaan 1960-luvun lopussa. Yhdistys pysyi perinteisellä luonnonharrastuslin-
jallaan ja jäi sivuraiteille valtakunnallisesta luonnonsuojeluliikkeen uudistumiskehi-
tyksestä, mikä jätti tilaa uusille toimijoille. Tampereella merkittäväksi toimijaksi
nousi Pirkanmaan Luonnonsuojeluyhdistys, joka perustettiin vuonna 1969.

Pirkanmaan Luonnonsuojeluyhdistys perustettiin lokakuussa -69. Ja se paikka oli
Tampereen Suomalainen klubi. […] Ja kokous sinänsä oli varsin hyvin junailtu ja
etukäteen jo siinä oli aika pitkälti päätetty siitä, että miten esimerkiks hallituspaikat
jaetaan ja minkälaisia ihmisiä sinne halutaan sekä koulutukseltaan että muilta
taustoiltaan. Siinä pidettiin huolta myös silloin jonkinlaisesta poliittisesta jakautumasta.
[…] Kun tätä silloin siinä kokouksessa syntynyttä listaa katselee, niin tässä joukossa
josta hallitus koottiin on kaksi metsänhoitajaa, sitten täällä on edustus seutukaava-
liitosta, vesiensuojelun asiantuntemus, puutarha-alan asiantuntemus ja sitten TVL:ltä
maisemanhoidon asiantuntemus. Ja kun minut valittiin yhdistyksen ensimmäiseksi
puheenjohtajaksi, niin muistan että se lähti siitä liikkeelle, että sinne haluttiin joku
tällainen joka ei nyt ois varsinaisesti tän ympäristön kanssa tekemisissä työkseen. Mä
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muistan sen, se tuli mulle yllätyksenä […] mä muistan että kun mä yritin panna
vastaan, että en tämmöistä yhdistystä pysty vetämään, jo pelkästään siksi, että töitä on
paljon muutenkin, niin yksi perustelu oli se, että opettajilla on kesät vapaat, että kyllä
sä siihen pystyt. (Matti Leinonen Pirkanmaan luonnonsuojelupiirin 25-vuotisvideolla
1994.)

Kiinnostava selitys TLY:n jäämiselle pois uudistuvan luonnonsuojeluliikeh-
dinnän ensimmäisestä merkittävästä “aallosta” (vrt. Konttinen 1999a) löytyy Matti
Kääntösen huomiosta, jonka mukaan jako luonnonharrastuksen ja ympäristönsuo-
jelun välillä on Tampereella ja Pirkanmaalla ollut erityisen voimakas:

Koko maassakin havaittavissa oleva jakautuneisuus luonnonharrastuksen ja -tutkimuk-
sen sekä ympäristönsuojelun välillä on Pirkanmaalla ja Tampereella erityisen suuri.
Tampereen Luonnon Ystävien piiristä syntyneet erikoisyhdistykset […] edustavat
kiitettävällä tavalla syvällistä alkuperäisluonnon tuntemusta. Sen sijaan näiden piirissä
toimivat henkilöt eivät yleensä ole mukana ympäristönsuojeluyhdistyksissä, joissa
tietenkin edellytetään laajempaa yhteiskunnallista näkemystä. […] ympäristönsuojelu-
yhdistyksillä ei aina ole riittävää paikallistuntemusta […] Luonnonharrastajien ja
maastossaliikkujien helmasynteihin kuuluu taas turhan vaatimattomasti pantata
tietojaan ja kokemuksiaan. (Kääntönen 1988a, 11.)2

Tampereen Luonnon Ystävät oli selvästi luonnonharrastus- ja tutkimusyhdistys,
joka jätti yhteiskunnallisen toiminnan vastaperustetulle Pirkanmaan luonnonsuo-
jeluyhdistykselle. PLY:n perustaminen kytkeytyi valtakunnallisen Suomen
Luonnonsuojeluyhdistyksen “nuorennusleikkaukseen”. Nuoret luontoliittolaiset
olivat ottaneet vallan SLY:ssä vuonna 1967 pyrkien kääntämään yhdistyksen

2 Tampereen Kasvitieteellisen yhdistyksen pitkäaikaista puheenjohtajaa Matti Kääntöstä voi pitää
eräänlaisena perinteisen luontoharrastuksen ja aktiiviseen yhteiskunnalliseen ympäristönsuoje-
luun tähtäävän toiminnan sillanrakentajana: “Käsittääkseni olisi konkreettisten tulosten ja
ympäristönsuojelun uskottavuuden kannalta välttämätöntä yhdistää nämä kaksi turhan erillään
olevaa toimintalinjaa myös Tampereella.” (Kääntönen 1988a, 11.) Kääntönen on useissa
Tampereen Luonto -lehden kirjoituksissaan 1980-luvulta lähtien korostanut luonnontuntemuksen
merkitystä ja käyttöä maankäytön suunnittelun ohjaajana:”Oleellista on se, että maastoretkeilyn
sivutuotteena kertynyttä paikallistuntemusta pitää voida hyödyntää kaikessa ympäristöä
muuttavassa suunnittelussa.” (Kääntönen 1993, 13)
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aatteellista suuntaa selvästi yhteiskunnallisempaan ja poliittiseen suuntaan.3

Luonnonsuojeluyhdistyksen uusi puheenjohtaja Pekka Nuorteva vaati siirtymistä
pois perinteisen luonnonsuojelun rauhoituslinjalta kohti “ihmisen itsensä suojele-
mista kaikilta niiltä vaaroilta, jotka liittyvät luonnonvarojen väärinkäyttöön tai
luonnon saastuttamiseen jätteillä” (Järvikoski 1994, 35). Myös SLY:n julkaisema
Suomen Luonto -lehti radikalisoitui 1968–1969, jolloin lehti täyttyi ympäristön
pilaantumista ja saastumista käsittelevistä jutuista. Pari vuotta myöhemmin seurasi
yhdistyksen perusteellinen organisaatiouudistus: SLY muuttui Suomen Luonnon-
suojeluliitto r.y:ksi vuonna 1969. (Leino-Kaukiainen 1994; Järvikoski 1994;
Konttinen 1999b.)

Ympäristöherätys ei johtunut uusien ympäristötuhojen havaitsemisesta. Se ei
myöskään merkinnyt vain uuden nimen keksimistä vanhoille ongelmille. Kyse oli
selvästi uuden kehyksen etsimisestä koko ihmisen ja luonnon väliselle suhteelle.
Ympäristöongelmat eivät enää olleet yksittäistapauksia, vaan ne alkoivat jäsentyä
osana totaalista, kaikenkattavaa ympäristökriisiä. Yksittäiset saastumisongelmat
olivat ekokatastrofin merkkejä. (Haila 2001b.) Harri Helin tuli noihin aikoihin
koululaisena luontokerhotoimintaan ja muistaa 60–70-lukujen taitteen saasteherä-
tyksen aikana:

Mä oon -69 liittyny meijän koulun luontokerhoon ja siitä lähti mun luonnonsuojelijan
ura. […] Siis siinä oli se saasteherätys -69. -70:hän oli tää kansainvälinen luonnon-
suojeluvuosi. Että sikäli [...] mä tulin aika mielenkiintosessa vaiheessa. Luonnon-
suojeluliitolla oli kaikkia näitä saastejulisteita ja sillonhan oli tää Luonnonsuojeluliitto
voiko sanoa aika radikalisoitu ja vasemmistolaistui […] ja mä vaan muistan, mulla
on jotain vanhoja Suomen luontoja, niin itte asiassa, tässä näin 5–6/70 Suomen

3 Vuonna 1968 julkaistu Luonto-liiton 25-vuotisjuhlakirja Luonnon puolesta (toim.Kivi & Lokki)
kertoo saastumiskysymysten yhä hallitsevammasta roolista luonnonsuojelukeskustelussa. Kirjan
12 artikkelista 11 käsittelee luonnonsuojelua laajassa mielessä (mukana on jopa artikkeli
avaruuden suojelusta). Kirjan toimittajat toteavatkin että “varsin aktiivinen luonnonopillinen
harrastustoiminta – valokuvauksesta matematiikkaan – on juhlakirjassa joutunut jäämään
syrjään. […] [J]ärjestön juhlakirjan tendenssinä on katseen suuntaaminen tulevaisuuteen:
mitä tapahtuu luonnossa kaiken sen toiminnan tuloksena, jonka ihminen – luonnon osanen –
on käynnistänyt?” (s. 8)
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luonto, niin tässä näkee ne. [näyttää julistetta] Kun tiedät minkälaisia julisteita
Luonnonsuojeluliitolla on…Siis tää on meillä vieläkin myynnissä. Mutta oli tää
maapallosarja, että siinä oli näitä kuulokkeita ja kaasunaamareita… DDT, tämmönen
sinipunanen. Maapallo on pesusoikossa ja vessanpytyssä ja siis että tällai näin. Nää
oli todella julistavia nää julisteet eikä vaan sillai vaan kauniita niin kuin nykysin on
kaikki, kaikki paidat on nykysin kauniita ja sitten jos ei oo kaunis paita, niin sitten
siinä on huumoria. […] Se oli tosi rankkaa. Kun mä sanoin, että se oli saasteherätys,
niin se oli oikeesti sitä. Mutta joka tapauksessa -70, niin siinä tapahtu todella paljon.
Ja sitten voi sanoo, että joka tuutista tuli sitä saasteherätystä. (Harri Helinin haastattelu
24.8.2000.)

Ympäristöliikehdinnän näkökulmasta kyse oli toimintatilan kasvusta, erään-
laisesta kulttuurisesta mahdollisuusrakenteesta, joka mobilisoi ihmisiä mukaan
toimintaan ja kannatteli liikkeiden vaatimuksia. Helinin mainitsema saasteherätys
muodosti kollektiivisen kokemushorisontin, josta yksilöt ammensivat emotionaa-
lista energiaa käyttövoimaksi yhteiskunnalliseen toimintaan (vrt. Konttinen 1999b,
63–65). Tämä “kulttuurinen tila” helpotti myös Pirkanmaan luonnonsuojelu-
yhdistyksen perustamista ja mahdollisti sen nopean kasvun. Yhdistykselle oli
sosiaalinen tilaus, joka helpotti jäsenten hankkimista uudelle yhdistykselle:

Meidän yhdistys kun perustettiin silloin -69 niin seuraava vuosi -70 oli tämmönen
ensimmäinen… maailman ympäristönsuojeluvuosi – tai silloinhan puhuttiin vielä
luonnonsuojelusta – niin silloin me aloitettiin aikamoinen jäsenkampanja… ja
kahdessa vuodessa meillä oli lähes 1500 jäsentä.[…] Silloisessa Suomen
luonnonsuojeluliitossahan tilanne muodostu semmoseks, että kun me saatiin tämä
meidän yhdistys kunnolla toimimaan, näitä jäseniä hankituksi, niin sehän oli niin
komea porhallus, että mehän oltiin heti koko valtakunnan keulassa. Kahdessa
asiassa: se oli, yhteen aikaan se oli suurin yhdistys ja toiseksi nimenomaan se, että se
kasvo niin nopeasti. (Matti Leinonen 1994, Pirkanmaan luonnonsuojelupiiri 25 v.
video.)

Pirkanmaan luonnonsuojeluyhdistyksen perustaminen merkitsi selvää
ympäristönsuojeluun liittyvien vaatimusten lisääntymistä. Alkuvaiheen vaikuttamis-
yrityksissä korostui kirjelmien laatiminen kaupungin päättäjille, “jotka tuskin
korvaansa lotkauttivat” (Matti Leinosen haastattelu 29.3.1996).
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Yksi ensimmäisistä Pirkanmaan luonnonsuojeluyhdistyksen yhteiskunnallisen
ja poliittisen aktiivisuuden ilmauksista oli vuonna 1970 yhdessä biologian ja
maantiedon opettajien4  kanssa yhdessä tehty aloite ympäristönsuojelulautakunnan
perustamisesta osaksi Tampereen kaupungin hallintoa. Vuoden 1970 marraskuussa
kaupunginhallitus asettikin nelijäsenisen toimikunnan selvittämään kaupungin
saastumis- ja ympäristönsuojelukysymyksiä. Kaupunginjohtaja Pekka Paavola
nimeämä toimikunnan puheenjohtaja, Amerplast Oy:n toimitusjohtaja Sami
Suominen ei kiirehtinyt toimikunnan työn käynnistämisessä. Kun kokouskutsua ei
kuulunut vielä vuoden 1971 elokuussa, päätti biologian ja maantiedon opettaja
Matti Leinonen (yksi aloitteen laatijoista) erota toimikunnasta. Leinosen mukaan
toimikunnan tarkoituksena ei näyttänyt olevan ympäristönsuojelun edistäminen
vaan pikemminkin sen estäminen(haastattelu 29.3.1996.) Leinosen eron jälkeen
toimikuntaan nimetyn Seppo Salmisen mukaan toimikunta aktivoitui myöhemmin
ja sen keskustelut vaikuttivat kuitenkin mm. kaukolämmön kehittämiseen
Tampereella.

Niin mehän lähdettiin sitä tekemään, sen aikoinaan asetti Paavolan Pekan esityksestä
kaupunginhallituksen työryhmä ja tehtiin kyllä varsin perusteellista työtä siinä. Meillä
oli kokouksia, melkoinen määrä asiantuntijoita […] Se piti sisällään kaikki nää
ympäristöön liittyvät asiat jo silloin. Ja sen seurauksenahan sitten ryhdyttiin pikku
hiljaa toimimaan niin, että oltiin elinkeinoelämään, teollisuuslaitoksiin yhteydessä.
Ja myöskin tota tietoa meni sitten lainsäätäjille elikkä eduskunnalle päin, että tän
tyyppisiin asioihin pitäs ruveta kiinnittämään huomiota. Ja se näkyy nyt sitten
käytännössä aika monissakin hommissa… mutta meikäläinen, joka on kova purjehtija,
niin mä nään sen tuolla Näsijärvellä kaikkein parhaiten, joka alkaa nyt olla jotakuinkin
puhdas järvi. Yläjuoksustaan huolimatta ja siitäkin johtuen, että sielläkin nää asiat on
sitten otettu huomioon. Ja yksi vahva tekijä esmeks meidän kaukolämmön
kehittämiselle oli juuri tää meidän raportti. […] Oikeestaan, mun mielestäni Sami

4 Opettajankoulutus on osoittautunut yleiseksi luonnonsuojelutyössä toimivien ammatilliseksi
taustaksi. Konttinen (1999b, 182–184) selittää tätä luonnontieteiden ja luontoharrastuksen
yhteydellä perinteiseen luonnonsuojeluun, eräänlaisella kulttuurisella herkkyydellä sekä opettajien
valistushenkisyydellä, joka sopii yhteen luonnonsuojeluliiton maltillisen kansalaistoiminnan
kanssa. Esimerkiksi Pirkanmaan Luonnonsuojeluyhdistyksen ensimmäinen puheenjohtaja Matti
Leinonen on ammatiltaan biologian opettaja.
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oli tavattoman positiivinen ja näki aika hyvin ympäristöasiat. Jotkut olivat vähän
aliarvioineet Samia näissä asioissa, mutta kyllä hän aktiivisesti veti asiantuntijoita
sitten tähän toimikunnan kokouksiin kuultavaksi ja nää asiantuntijathan esitti
esimerkiksi just näissä vesiasioissa selvät raamit, että millä tää veden laatu saadaan
paranemaan jos sitä halutaan parantaa. (Seppo Salmisen haastattelu 18.8.2000.)

Leinosen ja Salmisen näkemyksissä toimikunnan merkityksestä on huomattava
ero – ja toimikunnan työn vaikutuksia on vaikea yksilöidä. Lienee selvää, ettei
toimikunnan työ ole sellaisenaan vaikuttanut esim. Näsijärven veden puhtauteen,
vaikka se onkin voinut välillisesti vaikuttaa esim. kaukolämpöverkoston rakenta-
miseen. Toimikunta jätti raporttinsa yli viisi vuotta perustamisensa jälkeen, vuoden
1976 alussa. Raportissa eriteltiin erilaisia ympäristön saastumiseen ja pilaantumi-
seen liittyviä ongelmia ja päädyttiin ehdottamaan, että ympäristönsuojelua kehitetään
Tampereen kaupungin olemassa olevan organisaation pohjalta. Näin ollen ainakin
aloitteen keskeinen vaatimus siitä, että Tampereen kaupunki perustaisi pysyvän
ympäristönsuojelulautakunnan, jäi toteutumatta – tai toteutui vasta 10 vuotta
raportin jättämisen jälkeen lainsäädännön niin vaatiessa.

Joka tapauksessa paikallisen ympäristönsuojelutoimikunnan perustaminen
Euroopan luonnonsuojeluvuonna 1970 kertoo kasvaneesta paineesta sisällyttää
ympäristönsuojelu paikallisen päätöksenteon piiriin. Toimikunnan vaivoin
käynnistynyt työskentely kertoo yhtäältä ympäristöherätyksen tuottamasta aktiivi-
suudesta ja toisaalta vastarinnasta, eli siitä, että kaikki eivät olleet asiasta yhtä
innostuneita. Ympäristönsuojelutoimikunnan perustamista voi pitää yhteiskunnalli-
sesti aktivoituneen luonnonsuojelutoiminnan saavutuksena, riippumatta sen
vaikutuksista Tampereen kaupungin toimintaan. Osaltaan toimikunnan
perustaminen kertoo 1960- ja 70-lukujen vaihteen merkityksestä paikallisessa
ympäristöliikehdinnässä Tampereella.
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6.3 Taistolaisuus ja taistelu Pirkanmaan
luonnonsuojeluyhdistyksestä

1970-luvun vasemmistolaistuminen vaikutti suoraan myös paikallisten ympäristön-
suojelujärjestöjen toimintaan. Pirkanmaan luonnonsuojeluyhdistys oli ehtinyt 5
vuoden ikään, kun se joutui vasemmistolaisten yliopisto-opiskelijoiden valtauksen
kohteeksi vuonna 1974. PLY:n oikeistolaiseen siipeen kuulunut Alpo Enivaara on
muistellut tapausta seuraavasti:

Sisäisesti yhtenäisenä sekä toiminnallisesti virkeänä ja tuloksellisena Pirkanmaan
LSY sai toimia 5 vuotta eli vuoteen 1974 saakka. Tuolloin taistolaismarxilaisylioppilaat
Tampereen yliopistosta kokosivat joukkonsa, marssivat yhdistyksen vuosikokoukseen
ja sen säännöissä olevaa porsaanreikää hyväksikäyttäen valtasivat yhdistyksen johdon.
Sillä, että organisaatio joutui tiettyä poliittista ideologiaa ajavan ryhmän työkaluksi,
oli luonnonsuojelun kannalta onnettomat seuraukset. (Enivaara 1981, 61.)

Pirkanmaan luonnonsuojeluyhdistyksen valtaus ei ollut Suomessa ainoa
laatuaan. Myös Keski-Suomen luonnonsuojeluyhdistys (KSLY) vallattiin paikallisten
opiskelijoiden voimin samana vuonna (Virmasalo 1996). Molempien valtausten
taustalla oli vasemmistolaisen opiskelijaliikkeen nousu 1970-luvun alun Suomessa.
Liikkeen ydin oli Sosialistinen opiskelijaliitto (SOL), joka oli perustettu vuonna
1965. SOL:sta tuli 1970-luvun alussa taistelukenttä kommunistien (SKP:n) sisäisissä
kiistoissa, jolloin se päätyi puolueen vähemmistösiiven leiriin. Tämän jälkeen
liikettä alettiin nimittää “taistolaiseksi” SKP:n vähemmistön johtajan Taisto Sinisalon
mukaan. SOL:n vaikutus näkyi suomalaisessa opiskelijaelämässä 1970-luvulla
erityisesti yliopistopaikkakunnilla. Tampereen yliopisto oli yliopistoista vasem-
mistolaisin, joten SOL:n menestys paikallisessa opiskelijapolitiikassa ei ollut
yllätys. 1970-luvun puolivälissä – eli juuri luonnonsuojeluyhdistyksen valtauksen
aikoihin – SOL oli Tampereella vahvimmillaan. SOL:n kannatus Tampereen
yliopiston ylioppilaskunnan vaaleissa oli korkeimmillaan vuonna 1975, jolloin se
sai yli 23% kaikista annetuista äänistä. SKDL:n kannatus oli yhteensä n. 36% ja
koko vasemmiston noin 56% (Hyvärinen 1994, 26–31).
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Matti Leinosen sanoin PLY:n valtauksessa oli kyse “stalinismin tunkeutumisesta
Pirkanmaan luonnonsuojeluyhdistykseen”. Aluksi vasemmistoradikaaleja ei haluttu
ottaa lainkaan yhdistyksen hallitukseen, mutta lopulta nämä valtasivat yhdistyksen
vaihtamalla äänestyksessä puolet yhdistyksen hallituksesta. Pian loputkin vanhan
hallituksen jäsenet vaihdettiin uusiin. (Matti Leinosen haastattelu 29.3.1996.)
Tästä seurasi “luonnonsuojelua ja ympäristönhoitoa edistävässä järjestössä toimin-
taa haittaava tila”, jonka seurauksia syrjäytetty Alpo Enivaara eritteli kirjeessään
Suomen Luonnonsuojeluliiton puheenjohtajalle professori Rauno Ruuhijärvelle
vuonna 1979:

Valtauksen seurauksena yhdistyksen toiminnassa alkoi näkyä puoluepoliittinen
sidonnaisuus ja se leimautui luonnonsuojelun nimissä tiettyä poliittista ideologiaa
ajavaksi järjestöksi. Jäsenkato alkoi ja määrä on ilmeisesti supistunut vähäiseen
murto-osaan siitä, mitä se oli ennen politisoitumista. […] Tiivistettynä voidaan
sanoa, että politisoitumisella ts. organisaation joutumisella määrättyä poliittista
ideologiaa ajavan ryhmän työkaluksi on ollut luonnonsuojelun kannalta onnettomat
seuraukset. Aktiivisimmat luonnonsuojelijat ovat kyllästyneet ja lähteneet riveistä.
Esim. Pirkanmaan luonnonsuojeluyhdistyksen, samoin kuin piirin toiminta on ollut
näkymätöntä ja on ilmeisesti täysin lamassa. (Alpo Enivaaran kirje Rauno Ruuhijärvelle
26.6.1979.)

Valtauksen jälkeen Tampereella oikeistolaiset ja vasemmistolaiset luonnon/
ympäristönsuojelijat taistelivat keskenään mm. yhdistysten nimistä. Luonnonsuojelu-
liiton organisaation uudistuessa kolmeportaiseksi (valtakunnallinen liitto, alueelli-
set piirit ja paikalliset yhdistykset) Pirkanmaan luonnonsuojeluyhdistys oli pitänyt
muuttaa Tampereen luonnonsuojeluyhdistykseksi. Tätä nimeä ei kuitenkaan vielä
ollut rekisteröity, joten yhdistyksestä syrjäytetyt kokoomuslaiset ottivat nimen
käyttöönsä perustaessaan uuden yhdistyksen vuonna 1976.5 Oikeistolaisten luon-
nonsuojelijoiden ongelmana oli kuitenkin Tampereen luonnonsuojeluyhdistyksen

5 Tampereen luonnonsuojeluyhdistys perustettiin 28.2.1976. Perustamiskokouksessa olivat läsnä
Lauri Ruippo, Alpo Enivaara, Erkki Kivikoski, Tauno Pöysäri ja Ilari Henttinen. Alpo Enivaara
valittiin uuden yhdistyksen puheenjohtajaksi. (pöytäkirja Tampereen luonnonsuojeluyhdistyksen
kokouksesta 28.2.1976.)
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asema – tai pikemminkin sen puute – Suomen Luonnonsuojeluliiton uudistuneessa
organisaatiossa: anomuksista huolimatta yhdistystä ei tahdottu hyväksyä jäsenyhdis-
tykseksi vuonna 1976 perustettuun Pirkanmaan luonnonsuojelupiiriin.6 Tämän
lisäksi myös valtakunnallinen liitto tuki vain “lähes toimintakyvytöntä” vallattua
Pirkanmaan luonnonsuojeluyhdistystä (Enivaara 1981, 62). Enivaara esittikin
liiton puheenjohtajalle professori Rauno Ruuhijärvelle huolensa yhdistyksen
toimintamahdollisuuksista “poliittisesti leimautuneessa” Suomen Luonnonsuojelu-
liitossa:

Piirin säännöistä ei löydy tukea piirin menettelyille. Ei voi välttyä ajatukselta, että
puoluepoliittinen sidonnaisuus vaikuttaa nykyisin ratkaisevalla tavalla piirin
päätöksiin.[…] Piirin ratkaisu, jota ilmeisesti myös Luonnonsuojeluliitto tuki,
tähtää Tampereen lsy:n eristämiseen ja toiminnan vaikeutumiseen. Tässä se ei ole
onnistunut. Tampereen lsy on toiminut aktiivisesti antamalla virastoille luonnon-
suojelua ja ympäristönhoitoa koskevia lausuntoja, sekä tekemällä esityksiä ja laatimalla
valituksia mm. epätyydyttävistä liikenneratkaisuista Tampereella. […] Luonnon-
suojeluliiton puheenjohtajana Teillä on parhaat edellytykset saada hälvennettyä
luonnonsuojeluorganisaatiota edelleenkin rasittava poliittinen leimautuneisuus ja
saada sen toiminta puhtaasti luonnonsuojelua edistävälle pohjalle. Tämä on perus-
edellytys, jotta luonnonsuojelijoiden kannanotoille annettaisiin nykyistä enemmän
arvoa. (Alpo Enivaaran kirje Rauno Ruuhijärvelle 26.6.1979.)

Vasemmistolaisten valtaama Pirkanmaan luonnonsuojeluyhdistys puolestaan
otti vuonna 1980 nimekseen Tampereen ympäristöyhdistys. Kilpailevien yhdistysten
ajamat asiat värittyivät poliittisesti oikeisto–vasemmisto-akselilla, millä oli Harri
Helinin mukaan merkitystä mm. Aamulehden uutisoinnissa.

6 Pirkanmaan luonnonsuojelupiirille osoitetussa kirjeessä 7.2.1977 Tampereen Luonnonsuojelu-
yhdistys esitti, että se hyväksyttäisiin piirin jäseneksi: “Sen johdosta, että myös Tampereen lsy oli
14.3.1976 perustamassa Pirkanmaan luonnonsuojelupiiriä, olisi odottanut, että se muiden
perustajayhdistysten tavoin olisi tullut piirin jäseneksi ilman eri hakemusta. Kun näin ei ole
tapahtunut, on yhdistys aiheettomasti joutunut diskriminoinnin kohteeksi.” (Alpo Enivaaran
allekirjoittama kirje luonnonsuojelupiirille 7.2.1977.) Piirin jäsenyhdistyksiksi oli perustavassa
kokouksessa Tampereen Työväentalolla hyväksytty Vammalan ympäristöpoliittinen yhdistys,
Oriveden Seudun lsy, Pirkanmaan lsy, Noki-Pirkan lsy sekä Mäntän Seudun lsy. Ensimmäiseksi
puheenjohtajaksi valittiin Terttu Laurila. (Pöytäkirja piirin perustavasta kokouksessta 14.3.1976.)
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-81 helmikuuhun asti Tampereella oli kaks luonnonsuojeluyhdistystä. Toinen oli tää
entinen tai sanotaan vasemmistolainen yhdistys Pirkanmaan luonnonsuojeluyhdistys,
joka kuulu [...] tohon liittoon. […] Ja sitten oli tää kokoomuslainen Tampereen
luonnonsuojeluyhdistys. Ja Aamulehti oli Kokoomuksen pää-äänenkannattaja, niin
Aamulehti aina siteeras Ruippoa ja tätä Kokoomuksen yhdistystä ja Kokoomuksen
yhdistys otti esimerkiksi kantaa siihen, siinä on se […] Vihilahden asuinalue, siinä
Hatanpään takana. Niin sehän on täytemaata. Siihen piti tulla tuo SKDL:n tanssilava,
niin – tää on ihan tosi juttu – niin Ruippo ja tää Tampereen luonnonsuojeluyhdistys
tyrmäs sen [...] tylysti. Ja sitten oli tää Tampereen ympäristöyhdistys, tää vasemmisto-
lainen, se taas puuttu näihin teollisuuden päästöihin, mutta Aamulehti ei mitään,
tuntenu koko yhdistystä. (Harri Helinin haastattelu 24.8.2000.)

Vallatun Pirkanmaan luonnonsuojeluyhdistyksen toiminnan uusia piirteitä
kuvaa mm. vuoden 1975 toimintasuunnitelma. Yhdistyksen nimi sai liitteen
“luonnon- ja ympäristönsuojelun joukkojärjestö”. Yhdistykseen aiemmin peruste-
tun rauhoitustoimikunnan nimi muutettiin perinteisen luonnonsuojelun toimikun-
naksi. Uutena toimikuntana perustettiin “välittömän elinympäristön toimikunta”,
joka mm. osallistui Verkatehtaan purkamisesta käynnistyneeseen keskusteluun
vuonna 1975 ja oli yhteydessä Pirkanmaan perinnepoliittiseen yhdistykseen.
(PLY:n toimintasuunnitelma vuodelle 1975.) “Joukkojärjestön” ideaa kuitenkin
himmensi vanhojen jäsenten joukkopako Pirkanmaan luonnonsuojeluyhdistyk-
sestä. Valtauksen jälkeen yhdistyksen jäsenmäärä putosi rajusti: Kun vuoden 1974
lopussa yhdistyksen kokonaisjäsenmäärä oli 1150, oli se seuraavan vuoden
toukokuuhun mennessä pudonnut 450:een (PLY:n hallituksen kokous 20.5.1975,
126§).

Pirkanmaan Luonnonsuojelupiirin perustamisen jälkeen 1976 piirin ensim-
mäiseksi puheenjohtajaksi valittiin Terttu Laurila, joka teki jo samana vuonna
esityksen sekä Tampereen luonnonsuojeluyhdistyksen että Pirkanmaan luonnon-
suojeluyhdistyksen lakkauttamisesta (PLP:n ylimääräinen kokous 6.11.1976,
14§). Kului kuitenkin vielä viisi vuotta ennen kuin yhdistysten lakkauttamisesta ja
uuden, yhteisen yhdistyksen perustamisesta päästiin sopuun.

Luonnonsuojeluliiton aloitteesta käynnistettiin syksyllä 1980 neuvottelut
kilpailevien yhdistysten yhdistämiseksi. Yhdentymisneuvotteluja käsittelevässä
Tampereen ympäristöyhdistyksen (vuoteen 1980 asti Pirkanmaan luonnonsuojelu-
yhdistys) muistiossa vuodelta 1980 todetaan, että yhdistykset “ovat neuvotelleet
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Tampereen luonnonsuojeluliikkeen yhdentämisestä.” Neuvottelussa sovittiin “reilun
pelin hengessä”, että vanhat yhdistykset lakkautettaisiin ja näiden tilalle perus-
tettaisiin uusi yhdistys nimeltä Tampereen ympäristönsuojeluyhdistys. Harri Helin
oli järjestämässä syksyn 1980 neuvotteluita ja seuraamassa uuden yhdistyksen
muuttumista “puolueettomaksi” jo parin vuoden kuluttua yhdistymisestä:

Mä tulin -80 ekan kerran palkatuksi taloon. Kevään mä olin puolipäivänen ja hoidin
semmosta Kokemäenjoen soudun käytännönjärjestelyä. Ja sit syksyn -80 mä olin
kokopäivänen ja mä käynnistin neuvottelut ja puoli vuotta me istuttiin […] ton
Tikankolon kabinetissa, siinä rautatieasemaa vastapäätä ja –81 helmikuussa sekä tää
Kokoomuksen yhdistys että SKDL:n yhdistys lakkautettiin ja sillon perusteettiin
Tampereen ympäristönsuojeluyhdistys. […] Leinosen Matti suostu sen puheen-
johtajaks, koska Leinonen oli demari ja kaikki pysty sen hyväksyy. Ja sitten molemmat
sai hallitukseen neljä paikkaa ja sit sinne valittiin vielä pari Hämeen luontopiiriläistä,
jotka oli [...] puolueettomii. Mut sit hyvin nopeeta, mä nyt väitän -82, -83 niin
viimesetkin politrukit oli [...] häipyny ja Tysy oli tavallaan, Tysy eli Tampereen
ympäristönsuojeluyhdistys oli puolueeton. (Harri Helinin haastattelu 24.8.2000.)

Helmikuussa 1981 vasemmistolainen ympäristöyhdistys ja oikeistolainen
luonnonsuojeluyhdistys saatettiin yhteen Tampereen ympäristönsuojeluyhdistyksen
nimen alla. Uudeksi puheenjohtajaksi valittiin aiemmin Pirkanmaan luonnon-
suojeluyhdistyksen ensimmäisenä puheenjohtajana (1969–1971) toiminut Matti
Leinonen. Kuten tamperelaisessa kunnallispolitiikassa, myös luonnonsuojelu-
järjestöissä sosiaalidemokraatit olivat avainasemassa: Leinonen oli puoluetaustansa
vuoksi sopiva henkilö sekä PLY:n puheenjohtajaksi vuonna 1969 että sovittelemaan
vasemmiston ja oikeiston välisen riidan repimää yhdistystoimintaa 1980-luvun
alussa.

Matti Kääntösen (1988) mukaan Tampereen ympäristönsuojeluyhdistyksen
perustamisen jälkeen “rauhoittuneissa oloissa [oli] helppo olla poliittisesti neut-
raali”, mutta “luonnonsuojelu kärsi kuitenkin Tampereella ja osittain koko
Pirkanmaallakin melkoisen takaiskun” (Kääntönen 1988a, 11). Alpo Enivaara
toivoi, “että yhdistys ottaa oppia menneestä ja säilyttää toimintansa johtotähtenä
luonnon- ja ympäristönsuojelun” (Enivaara 1981, 62).

Luonnonsuojeluyhdistyksen valtauksessa voidaan nähdä sukupolvien välisten
jännitteiden rooli vanhempien luonnonsuojelijoiden ja taistolaisten opiskelijoiden
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välillä. Vain kaikkein nuorimmat luonnonsuojelijat eivät kokeneet kiistaa omakseen:
vanhempien politikoinnista huolimatta nuoremmat luonnonsuojelijat kuitenkin
toimivat aktiivisesti Hämeen Luontopiirissä.

Ja tässä oli tää poliittinen riita ja sitten jäsenet eros ja meilläkin oli sillai, että minkä
takia mä en siirtyny aikuisjärjestöön, siis mä pysyin siinä Hämeen luontopiirissä eli
me boikotoitiin. Ja Hämeen luontopiiri, kun sä kysyit, että tekikö luontokerhot
mitään, niin ei. Niin Hämeen luontopiiri toimi erittäin aktiivisesti. Meillä oli
korkeetasonen se Hämeen luonto -lehti, Pertti Ranta oli puheenjohtajana ja sitten toi
Juha Viista teki sitä Hämeen luonto -lehteä, mistä mä puhuin. Se oli todella korkee-
tasonen tieteellinen julkasu. Ja sen lisäks me ruvettiin ottaa [...] ympäristöasioihin
kantaa. Eli tää meidän nuorisoyhdistys tavallaan toimi [...] sillon. (Harri Helinin
haastattelu 24.8.2000.)

Hyvärisen (1994, 64) mukaan 70-lukulaisen opiskelijaliikkeen yhteiskunnalli-
selle toiminnalle oli leimallista “politisoituminen”, jota pidettiin positiivisena
arvona ja jopa “kaiken hyväksytyn julkisen toiminnan kriteerinä”. Politisoituminen
ei kuitenkaan ollut ainoastaan dogmaattista marxilaisuuden soveltamista. Virmasalo
(1996) huomauttaa, että taistolaisten opiskelijoiden toiminta luonnonsuojelu-
yhdistyksissä ei ollut ainoastaan (puolue)poliittisesti motivoitua, vaan opiskelijoiden
aitona pyrkimyksenä oli tuoda uusia teemoja kansainvälisestä ympäristökeskuste-
lusta ja selvemmin yhteiskunnallista “ympäristöpoliittista” otetta suoraan paikallisen
tason toimintaan. Poliittisuuden korostus voidaan tulkita myös kritiikkinä
luonnonsuojeluyhdistysten toimintatapoja ja tavoitteita kohtaan. Opiskelijoiden
toiminta oli kuitenkin tuomittu vanhempien luonnonsuojelijoiden tulkinnoissa ei-
toivottuun poliittisen dogmatismin lokeroon.

6.4 Rakennussuojelun nousu

Myös rakennussuojelukysymykset tulivat ajankohtaisiksi Tampereella 1970-luvulla;
ympäristöherätys oli nostanut saastumiskysymysten lisäksi huolen elinympäristön
laadusta. Tampereella eräänlaisena uuden tietoisuuden alkuna voidaan pitää
kiistaa kaupungin keskustassa sijainneen vanhan verkatehtaan purkamisesta
1970-luvun alussa. Verkatehtaan – ja monen muunkin – kiistan taustalla oli
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Tamperetta kohdannut rakennemuutos, joka mullisti koko kaupungin keskustan
teollisen maiseman 1960-luvulta lähtien ja näkyi myöhemmin mm. Tampellan
kiistassa suurteollisuuden lopettaessa toimintansa kaupungin keskustassa (Hanko-
nen 1994). Myös kauppahallin virastotalon tapaus toimi rakennussuojelukeskus-
telun herättäjänä vuodesta 1972 (ks. luku 7).

Verkatehtaan laajentamis- ja uudistamistarve tuli ajankohtaiseksi 1960-luvulla.
Vuonna 1965 tehtiin päätös siirtää tuotanto pois Tampereen keskustasta. Yhtiö osti
uuden tontin Hankkiosta vuonna 1968 ja jätti kaupungille arkkitehtiprofessori Olli
Kivisen laatiman ehdotuksen vanhan tehtaan tontin uudeksi kaavaksi. Kivisen
suunnitelma perustui terassitaloratkaisulle ja muistutti modernistista arkkitehtuuri-
tutkielmaa. Valtuusto hyväksyi kaavan yksimielisesti vuonna 1969, ja sisäministeriö
vahvisti sen vuonna 1971. (Seppälä 1998, 206–207.) Verkatehtaan tontin ostaja-
ehdokkaat halusivat kuitenkin muutoksia alueen asemakaavaan. Keskus-Sato Oy
halusi rakentaa terassitalojen sijaan viisi 11-kerroksista asuintaloa, 17-kerroksisen
hotellin sekä liikerakennuksen. Pakettiin sisältyi tontin pohjoisreunalla olevien
Verkatehtaan konttorin ja värjäämön suojelu. Tampereen kaupunginvaltuusto
hyväksyi ilman soraääniä Keskus-Sato Oy:n toivomusten mukaisen asemakaavan
muutoksen maaliskuussa 1973, ja sisäasiainministeriö vahvisti muutoksen 1974.

Uudisrakennussuunnitelmat saivat arvovaltaisia vastustajia.7 Lukuisten
valituskierrosten jälkeen asia siirtyi valtion päätettäväksi. Valtioneuvosto ratkaisi
asian lopullisesti vasta 1977: yhtään rakennusta ei suojeltu. Ennen valtioneuvoston
päätöstä Verkatehdas Oy oli jo kertaalleen ehtinyt aloittaa alueen purkutyöt
maaliskuussa 1976. Purkamista seurasi väliaikainen toimenpidekielto, kun
moukarin alle oli jäänyt mm. suojeltavaksi aiottu Tammerkoskea reunustava
karstalankakehräämö. (Hankonen 1994, 99.) Alueen osittaisen suojelun kannalla
oli merkittävä joukko instituutioita mm. sisäministeriön asiantuntijat, museovirasto,
Hämeen lääninhallitus, sisäasianministeriön ympäristösuojeluosasto ja valtion
rakennustaidetoimikunta (Nuto 1992, 22–36). Suojelukiista ja etenkin markkina-

7 Professorit Erkki Helamaa ja Otto-I. Meurman kritisoivat uudisrakennussuunnitelmaa ympäristöön
soveltumattomana. Lisäksi kaavan muutosta vastustivat kaupungin julkisivulautakunta,
Yhteiskuntasuunnittelun seuran Tampereen alueosaston hallitus ja ryhmä arkkitehtiopiskelijoita.
(Nuto 1993, 23.)
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tilanne johtivat vielä kerran suunnitelman muuttamiseen. Kun alue rakennettiin
1980-luvun loppupuolella, se koostui 17-kerroksisesta Hotelli Ilveksestä, kauppa-
keskuksesta nimeltä Koskikeskus ja kolmesta asuinkerrostalosta. (Hankonen
1994; Nuto 1992.) Kaksi vanhaa Verkatehtaan rakennusta, konttori ja värjäämö,
säästettiin.

Verkatehtaan tapauksesta ei olisi tullut Verkatehtaan tapausta, ellei tehtaan
muutto olisi viivästynyt 1970-luvun puolelle, “ympäristöherätyksen” ja ympäristö-
kysymysten yhteiskunnallistumisen jälkeiseen aikaan. Vuonna 1972 Kauppahallin
virastotaloa suojelemaan perustettu Pirkanmaan perinnepoliittinen yhdistys
(Pirperpol) valitti yhdessä Pirkanmaan luonnonsuojeluyhdistyksen kanssa
korkeimpaan hallinto-oikeuteen sisäasiainministeriön vuoden 1974 päätöksestä,
jolla Verkatehtaan alueen kaavamuutos vahvistettiin.

Yhtäältä voisi ajatella, että Pirperpolin ja Pirkanmaan luonnonsuojeluyhdis-
tyksen välillä vallitsi työnjako: edellinen keskittyi kaupunkiympäristön vaalimiseen
ja jälkimmäinen luonnonympäristön suojeluun. Käytännössä jako ei ollut lainkaan
näin tiukka yhdistysten aktiivien tai ulkopuolistenkaan silmissä: Kauppahallin
virastotalon suojelukiistassa talon valtaajia nimiteltiin “luonnonsuojelijoiksi”.
Pirkanmaan luonnonsuojelupiirin näkökulmasta Pirperpol on muodostanut
luontevan yhteistyökumppanin kaupunkiympäristöön liittyvissä kysymyksissä.
Verkatehtaan ohella yhdistykset ovat tehneet yhteistyötä ainakin Kauppahallin
virastotalon kiistassa ja Tampellan tapauksen yhteydessä 1980-luvun lopulla:

[M]ulla tulee mieleen tietenkin Pirkanmaan perinnepoliittinen yhdistys eli Pirperpoli.
Että siinähän oli just ollu esimerkiks Kauppahalli, Kauppahallin virastotalo,
Verkatehdas, yleensäkin se tamperelainen purkukulttuuri. Niin ... me ollaan Pirperpolin
kanssa oltu paljonkin, siis Tertun aikana, yhteistyössä. Ja sitten –89 se, että mä anoin
ton Tampellan suojelua rakennussuojelulain nojalla johtu siitä, että toi Marna Maula
oli sillon ton Pirperpolin puheenjohtaja […] oli miehensä Jere Maulan kanssa
interreilillä Keski-Euroopassa. (Harri Helinin haastattelu 24.8.2000.)

1970-luvun poliittisesti latautuneessa ilmapiirissä Tampereen elinkeinoelämä
luokitteli Perinnepoliittisen yhdistyksen kommunistiseksi liikkeeksi. Kun Pirperpol
kutsui vuonna 1973 kauppakamarin julkiseen keskustelutilaisuuteen ajankohtaisten
purkuhankkeitten johdosta, todettiin kauppakamarissa, että yhdistys on voimak-
kaasti vasemmistolainen ja tehtiin päätös olla ottamatta kantaa yhdistyksen esiin
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nostamiin asioihin. Kauppakamarin puheenjohtajan, Verkatehtaan toimitusjohtaja
Henrik Liliuksen ja toimitusjohtajan sallittiin kuitenkin esittää henkilökohtaisia
näkemyksiään aiheesta. Vastaanotto oli tyly myös Aamulehdessä: päätoimittaja
Raino Vehmas torjui puheilleen tulleet Pirperpolin edustajat, “kalpeanaamaiset
naiset”. (Seppälä 1998, 199–200.)

Oli paradoksaalista, että Pirperpolin epäonnistunut yritys Verkatehtaan alueen
säilyttämiseksi kuitenkin ajoi rakennuslainsäädännön kehittämistä ja mielipiteen
muuttumista tehokkaasti eteenpäin (Nuto 1993, 34). Tämä epäonnistumisen
kääntyminen onnistumiseksi ei tietystikään selity vain Pirperpolin toiminnasta
käsin. Verkatehtaan kiistaa on syytä pitää Tampereen ja koko suomalaisen
rakennussuojelun historiassa ns. “kriittisenä tapauksena”. Verkatehtaan tapaus
“osoitti dramaattisesti rakennetun ympäristön haavoittuvuuden elinkeinorakenteen
murroksessa. Se osoitti myös lainsäädännön puutteet.” (Nuto 1993, 35).

Paikallisella tasolla Verkatehtaan purkaminen synnytti uuden viittauspisteen
myöhemmälle rakennussuojelukeskustelulle. Näin myös Kauppahallin virastotalon
purkukiistan ratkaisu selittyy osittain Verkatehtaan tapausta vasten. Verkatehtaan
herättämä keskustelu asetti Kauppahallin virastotalon uuteen kontekstiin. Niin
ikään Verkatehtaan purkaminen jäi vaikuttamaan myös yksilötasolla. Kriittisten
tapahtumien kognitiivisen tason toimintamekanismeihin voidaan ajatella kuuluvan
eräänlainen herääminen siihen, että tätä ei saa enää tapahtua. Vahva kokemus
Verkatehtaan purkamisen “sivistymättömyydestä” oli mukana vaikuttamassa siihen,
että Satu Hassi lähti mukaan vihreiden listalle vuoden 1984 kunnallisvaaleissa.

Verkatehtaan purkaminen oli mulle semmonen, että mä, musta se oli niin sivistymätön
juttu, että se oikeestaan, sen lisäksi että mä nyt sitten olin imeytynyt mukaan
semmoseen jengiin, joka rupes puuhaan sitten sitä [vihreiden] vaaliliitto -84, niin se
ylitti mun ärsytyskynnyksen. Että ilman Verkatehtaan purkamista mä en ois varmaan
sitten viittiny.[…] Mutta näin ollen sitten viitsin. (Satu Hassin haastattelu 8.9.2000.)

Vuonna 1984 Verkatehtaan purkamista surkuttelivat jo muutkin kuin ympäris-
tönsuojelijat. Tampereen ympäristönsuojeluyhdistyksen kyselyssä puolueille ennen
1984 kunnallisvaaleja Verkatehtaan rakennusten purkaminen mainittiin kaikkien
puolueiden vastauksissa ensimmäisenä kysyttäessä tarpeettomasti hävitettyjä ja
eniten suututtaneita paikallisia purkukohteita. (Leinonen 1984.)
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Samalla kun yleinen ilmapiiri muuttui rakennussuojelulle suotuisammaksi,
näyttää Pirkanmaan perinnepoliittisen yhdistyksen jäsenmäärä lähteneen laskuun.
Yhdistyksen jäsenmäärä nousi yhdistyksen perustamisesta lähtien tasaisesti 1980-
luvun puoliväliin asti, jolloin se parhaimmillaan oli 154, minkä jälkeen jäsenmäärä
on ollut laskussa (ks. Kuvio 14.) Toisaalta yhdistys ei ole pyrkinytkään olemaan
laajoja joukkoja kokoava organisaatio vaan pikemminkin asiantuntemusta ja
kulttuuripääomaa kokoava toimija. Yhdistyksen sääntöjen mukaan Pirperpolin
tarkoituksena on toimia perinnepoliittisena herättäjänä ja yhdyssiteenä eri
toimijoiden välillä. (Nuto 1993, 64.)

Pirperpolin jäsenmäärän nousua ja laskua voi tulkita mainitun herättelytehtävän
näkökulmasta. Yhdistys on tavallaan pyrkinyt tekemään itsensä tarpeettomaksi –
ja osittain onnistunut tässä. Samalla yhdistys on vakiintunut asiantuntijajärjestöksi,
joka saa kaupungilta toimintatukea ja jolta pyydetään lausuntoja kaavakysymyksissä.
Yhdistyksen rooli onkin muuttunut 1970-luvun herättäjästä 1980-luvun puolivälistä
lähtien rakennussuojelun seuraajaksi:

Pirperpol ei enää pidä sellaista meteliä kuin Verkatehtaan ja virastotalon kuumim-
pien taisteluiden aikaan, onhan suhtautuminen rakennettuun ympäristöön ja yleensä
ympäristöön muuttunut kaikissa piireissä. Mutta seurantaa tarvitaan, sillä vaikeita
rakennussuojelutapauksia tulee aina silloin tällöin, kuten Tampella-kiista osoitti.
(Nuto 1993, 91.)

Pirperpolin ensimmäisenä puheenjohtajana (1972–1975) ja myöhemmin
yhdistyksen hallituksen jäsenenä toimineen Kirsi Kunnaksen mukaan yhdistys on
ollut mukana vaikuttamassa siihen, että päätöksentekijöiden suhtautuminen kansa-
laisiin on muuttunut: “Tajuttiin, etteivät ihmiset ole mikään lammaslauma, jonka
kanssa voi huseerata miten vaan. Vaikka sitä vieläkin tehdään” (Nuto 1993, 91).
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7. TOISARVOINEN MILJÖÖTEKIJÄ KIISTAN KOHTEENA

7.1 Kauppahallin virastotalon suojelukiista
1972–1983

Tampereella rakennettiin 1960- ja 1970-luvuilla kiivaasti. Vuosina 1970–1974
asuinhuoneistoja valmistui enemmän kuin minään muuna ajanjaksona sodan
jälkeen (Rasila 1992, 151). Merkittävä valtakunnallinen rakentamisen trendi oli
ns. aluerakentaminen, jolla Suomeen rakennettiin kokonaisia asuntoalueita kau-
punkeihin muuttavalle väestölle. Tampereella Hervanta oli aluerakentamisen
huipentuma. Hervannasta järjestettiin suunnittelukilpailu 1960-luvulla ja alue
rakennettiin 70-luvulla. Hervannasta pyrittiin luomaan Tapiolaa tiiviimpi, tehok-
kaampi ja demokraattisempi. (Rasila 1992, 141–144.) Samaan aikaan kaupunki-
keskustoja uudistettiin kiivaasti. Tampereella modernisoitiin keskustan tuntumassa
olevat puutalovaltaiset työläiskaupunginosat Amuri ja Tammela lähiömäisiksi
kerrostalovaltaisiksi alueiksi.

Tehokkuuden nimissä purettiin myös Tampereen keskustasta vanhoja raken-
nuksia. Aikanaan purkamissuunnitelmat koskivat myös Tampereen kauppahallia.
Ajatuksesta luovuttiin, mutta Tampereen kaupunki suunnitteli rakennuskokonai-
suuteen kuuluvan kauppahallin edessä Hämeenkadun puolella sijaitsevan ns.
Kauppahallin virastotalon purkamista vuodesta 1966 lähtien. Kauppahalli ja
Kauppahallin virastotalo ovat osa kaupungin vuosisadan vaihteessa rakennettua
jugendkeskustaa. Keskustorin tuntumassa sijaitseva kauppahalli ja virastotalo
rakennettiin vuonna 1901 arkkitehti arkkitehtuurikilpailun voittaneen Hjalmar
Åbergin suunnitelman pohjalta.
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Ennen virastotalosta käytyä kiistaa ehti sen vierestä kadota nykyisen Sokoksen
paikalla ollut uusrenessanssia ja jugendia edustanut “Pulla-Helinin” talo, joka
purettiin vuonna 1972. Hieman aiemmin Pulla-Helinin taloa vastapäätä oli purettu
jugendtyylinen Blomin talo ja tilalle oli rakennettu Stockmannin tavaratalo1. Vasta
Verkatehtaan purkaminen (1976) ja kiista Kauppahallin virastotalosta nostivat
rakennussuojelun julkiseen keskusteluun.

Purkamista suunnitellaan – vastustus herää

Museoviraston edeltäjä, muinaistieteellinen toimikunta, arvioi tamperelaisia
rakennuksia vuonna 1966 ja nimesi yhdeksi suojelukohteeksi kauppahallin,
mutta ei virastotaloa. Tampereen kaupungin johto ryhtyi välittömästi valmistaviin
toimenpiteisiin virastotalon purkamiseksi. Päätös tehtiin salaisena: “ei julkisuu-
teen”. Virastotalo ja sen tontti siirrettiin 30.3.1966 kaupunginhallituksen esityksen
mukaisesti valtuuston päätöksellä Kiinteistö Oy Kauppa-Hämeen hallintaan, jossa
ylintä valtaa käytti kaupunginhallitus. Osakeyhtiö perustettiin aikanaan (23.8.1962)
vastaamaan raatihuoneen takaa purettujen talojen tilalle suunnitellun Kauppa-
Hämeen talon rakennuttamisesta. Talon tontti oli Tampereen kaupungin omistuk-
sessa, ja osakeyhtiö maksoi siitä kaupungille vuokraa Kiinteistö Oy Kauppa-
Hämeen tuoton mukaan. Osakeyhtiön johtokuntaan kuuluivat silloinen kaupungin-
johtaja Erkki Lindfors, apulaiskaupunginjohtaja Sampo Toni, apulaiskaupungin-
johtaja Veikko J. Vartola, konttorinhoitaja Pentti Tuhtonen, järjestösihteeri Reino
Lahtinen ja asioitsija Väinö Halttunen. Kaupunginjohtaja Lindfors toimi yleensä
kokousten puheenjohtajana. Osakeyhtiön kokouspöytäkirjoissa toistuu sana “yksi-
mielisesti” varsin tiheästi. (Kertomus Tampereen kaupungin kunnallishallinnosta
vuonna 1966 I, 298.)

Ennen edellä mainittua kaupunginvaltuuston ja hallituksen kokousta asiasta
oli jo keskusteltu Kiinteistö Oy Kauppa-Hämeen kokouksessa 16.2.1966:

1 Myöhemmin Stockmann siirtyi nykyiselle paikalleen Hämeenkadun päähän rautatieaseman
viereen.
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Puheenjohtaja [kaupunginjohtaja Lindfors] esitti, että Kiinteistö Oy Kauppa-Häme
tekisi kaupunginvaltuustolle esityksen siitä, että kysymyksessä oleva talo purettaisiin,
kuitenkin säilyttäen nykyiset kauppahallin tilat, joiden suhteen toteutettaisiin tarvittavat
peruskorjaukset. Lisäksi puheenjohtaja esitti ryhdyttäväksi seuraaviin toimenpiteisiin:
– Insinööri Korhosta pyydettäisiin, kuten alustavasti oli sovittu, suunnittelemaan
tilojen käyttöä.
– Arkkitehtuuritoimisto Aarne Ervin2  tehtäväksi jätettäisiin, kuten myöskin ennakolta
oli alustavasti keskusteltu, piirustusten ja suunnitelmien laatiminen kyseistä taloa
varten [...] Yksimielisesti päätettiin, että kauppahallin talon rakennustyö, mikäli
valtuusto sen hyväksyy, toteutetaan kiinteistö Oy Kauppa-Hämeen toimesta ja tämän
työn yhtiön puitteissa, minkä ohella kokouksen sihteerille jätettiin tehtäväksi asian
edelleenkehittäminen. (Kiinteistö Oy Kauppa-Hämeen johtokunnan kokouksen
pöytäkirja 16.2.1966.)

Kun Kauppahallin virastotalossa taidegalleriaa pitänyt Saskiat ry. sai tiedon
keväällä 1972 virastotalon purkamissuunnitelmasta, se lähetti kaupunginhallituk-
selle 23.4.1972 päivätyn kirjeen, jossa esitettiin rakennuksen säilyttämistä ja
korjaamista. Toinen vetoomus lähti seuraavalla viikolla (30.4.1972). Suuri joukko
tamperelaisia kulttuurivaikuttajia vetosi kaupunkiin Väinö Linnan laatimalla
kirjoituksella talon säilyttämisen puolesta. (Kauppahallin virastotalo, toimenpiteitä
vuosina 1972–1981.)

Vetoomukset eivät auttaneet, vaan kaupunginhallitus päätti3  9.5.1972, että
Kiinteistö Oy Kauppa-Häme saa ryhtyä toimiin virastotalon purkamiseksi. Samana
päivänä alkoi sanomalehtilakko, seuraava lehti ilmestyi vasta 21.5.1972. Kiinteistö
Oy Kauppa-Häme oli 1960-luvulla edennyt varsin rauhallisesti kauppahallin tontin
hyödyntämisessä, kunnes 1.9.1971 tilinpäätöskeskustelun yhteydessä todettiin,
että kaupungin perimä Kauppa-Hämeen tontin vuokra oli talon tuottoihin nähden
liian suuri. Osakeyhtiöllä oli kuitenkin mahdollisuus saada lisää vuokratuottoja
virastotalon tontille tulevasta rakennuksesta, joten yhtiö päätti odottaa periaatteellista

2 Sama toimisto huolehti myös raatihuoneen taakse rakennetun talon piirustuksista ja vastasi
keskustorin laidalla sijaitsevan kaupungin virastotalon suunnittelusta.

3 Kaupunginhallituksen päätös ei syntynyt yksimielisesti: varatuomari Orvokki Kauppila ja Tero
Tiililä äänestivät talon purkamista vastaan. Kauppa-Hämeen johtokuntaan kuuluvat
apulaiskaupunginjohtajat Sampo Toni ja Veikko Vartola eivät osallistuneet päätöksentekoon.
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päätöstä talon kohtalosta. (Kiinteistö Oy Kauppa-Hämeen johtokunnan kokouksen
pöytäkirja 1.9.1971.) Kaupunginhallituksen päätöksen jälkeen yhtiö ryhtyi toimeen
ja teki suunnitelmia virastotalon purkamisesta sekä uudisrakennuksen
rakentamisesta. Kiinteistö Oy Kauppa-Hämeen maksama vuokra toi Tampereen
kaupungille lisätuloja ja kauppahallin uudelleenrakennettavasta virastotalosta
toivottiin samanlaista rahasampoa.

Purkamispäätöksen jälkeen Tampereen Saskiat ry. lähetti kaupunginvaltuute-
tuille kirjeen Kauppahallin virastotalon säilyttämisen puolesta (17.5.1972). Liberaa-
lien valtuutettu Olavi Borg huolestui virastotalon kohtalosta ja teki asiasta kunnallis-
valituksen lääninhallitukselle. Valitus kuitenkin hylättiin syksyllä 1972, eikä
virastotalon purkamiselle ollut enää mitään laillisia esteitä. (Kauppahallin virasto-
talo, toimenpiteitä vuosina 1972–1981.) Saskiat eivät lannistuneet, vaan kutsuivat
koolle kokouksen (9.10.1972), jossa pohdittiin keinoja talon pelastamiseksi.
Kokousväki päätyi siihen, että ainoa keino estää virastotalon purkaminen oli
perustaa yhdistys, joka voisi tehdä suojeluesityksen lääninhallitukselle. Yhdistyksen
perustamisella oli kiire, sillä suojeluesityksen jättämisen määräaika oli kulumassa
umpeen.

Saskiat yrittivät vedota Kauppahallin virastotalon puolesta. Vastakaikua ei tullut, joten
pääteltiin, että tähän tarvitaan yhdistys. Vain rekisteröity yhdistys sai valittaa, joten
sellainen perustettiin kolmessa päivässä. (Marna Maulan haastattelu 7.5.1996.)

Näin syntyi Pirkanmaan perinnepoliittinen yhdistys (Pirperpol), joka esitti
Hämeen lääninhallitukselle kauppahallia ja virastotaloa suojeltavaksi rakennussuo-
jelulain nojalla viimeisenä mahdollisena päivänä (12.10.1972). Suojeluesityksessä
Pirperpol korosti virastotalon rakennustaiteellista arvoa:

Kauppahalli kokonaisuudessaan on sekä rakennus- että kaupunkihistoriallisesti
merkittävä H. J. Åbergin kilpailutyön pohjalta valmistunut rakennuskokonaisuus ja
Tampereen ensimmäisen arkkitehtuurikilpailutyön tulos, ja se liittyy elimellisesti
keskustorin miljööseen: Kauppahallin virastorakennus jugendtyylin edustajana
korostaa samalla erityisesti keskustorin etelä- ja länsilaidan omaperäistä jugend-
luonnetta. (Pirperpolin esitys Hämeen lääninhallitukselle kauppahallin ja sen virasto-
talon suojelusta rakennussuojelulain nojalla 12.10.1972.)
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Hämeen lääninhallitus määräsi rakennuksen toimenpidekieltoon suojelu-
esityksen harkitsemisen ajaksi 13.11.1972, kuitenkin enintään neljäksi kuukau-
deksi. Helmikuun 6. päivä 1973 tuli lääninhallituksen päätös: kauppahalli suojeltiin,
mutta virastotaloa ei.

Lääninoikeus on tutkinut asian. Sen selvityksen perusteella mikä asiakirjoista on
saatavissa, lääninoikeus katsoo, että puheena olevista rakennuksista varsinaista
kauppahallirakennusta on pidettävä rakennushistoriallisesti ja käyttönsä vuoksi
kulttuurihistoriallisesti erityisen huomattavana. Saman selvityksen mukaan läänin-
oikeus sen sijaan katsoo, ettei hakemuksessa tarkoitettua, Hämeenkadun varrella
olevaa virastorakennusta voida pitää rakennushistoriallisesti tai käyttönsä vuoksi tahi
historialliseen tapahtumaan liittyvänä kulttuurihistoriallisesti erityisen huomattavana
sekä ettei tämän rakennuksen voida katsoa muodostavan sanotun kauppa-
hallirakennuksen kanssa kulttuurihistoriallisten rakennusten suojelusta 27.11.1964
annetun lain 4 §:ssä tarkoitettua suojeltavaa rakennusryhmää. (Hämeen läänin-
hallituksen päätös kauppahallista ja virastotalosta N:o 58/VII I Lo 101 22676/833 H
72 Pir.)

Pirperpol valitti tästä Hämeen lääninhallituksen päätöksestä 6.3.1973 valtio-
neuvostolle ja esitti uudestaan virastotalon suojelua. Kaksi vuotta myöhemmin
(20.2.1975) valtioneuvosto vahvisti lääninhallituksen päätöksen, jossa Kauppahallin
virastotalo jäi vaille suojelua. (Kauppahallin virastotalo, toimenpiteitä vuosina
1972–1981.)

Ennen lääninhallituksen päätöstä Pirperpol lähetti sisäasiainministeriön kaavoi-
tus- ja rakennusosastolle 20.1.1973 päivätyn kirjeen, jossa kerrottiin, että kauppa-
hallin ja virastotalon tontilla ei ole voimassaolevaa asemakaavaa.4  Samalla Pirperpol
ehdotti ministeriölle, että se ottaisi yhteyttä Tampereen kaupunginhallitukseen ja
kehottaisi sitä laatimaan asemakaavan kauppahallin ja virastotalon tontille. (Nuto
1993, 101.)

4 Tontin edellinen asemakaava oli päivätty 10.6.1936. Kaavassa ei ole mitään rakentamiseen
liittyviä ohjeita, sen tehtävänä oli lähinnä korttelien numeroinnin vahvistaminen.
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Kaupunki myy virastotalon

Kun virastotalon purkamisen ja uudisrakennuksen rahoittajana toiminut Posti-
pankki vetäytyi hankkeesta, kaupunki päätti myydä talon.5  Keväällä 1975 kaupungin-
hallitus lähetti tarjouspyyntöjä virastotalon ostamisesta kiinnostuneille rahalaitok-
sille. Loppukesästä kaupunginvaltuusto päätti 6.8.1975 myydä Kauppahallin
virastotalon ja tontin, jolla se sijaitsi. (Kauppahallin virastotalo, toimenpiteitä
vuosina 1972–1981.) Kiinteistö Oy Kauppa-Häme luopui kaikista oikeuksistaan
tonttiin 15.8. 1975:

joka kaupungin kiinteistöosaston kanssa tehdyn ja marraskuun 9. päivälle 1972
allekirjoitetun sopimuksen mukaisesti oli luovutettu yhtiön käyttöön toistaiseksi ja
siksi kunnes lopullinen vuokrasopimus tehtäisiin. Päätettiin, että yhtiö luopuu
mainitusta tontista No 11 A/23/III käyttö ja nautintaoikeudesta kokonaisuudessaan,
joten tontin hallinta täysin palaa kaupungille, minkä vuoksi sopimus päätettiin
irtisanoa (Ote Kiinteistö Oy Kauppa-Hämeen kokouspöytäkirjasta 15.8 1975.)

Samassa kuussa (29.8.1975) virastotalosta tehtiin kauppakirja korkeimman
tarjouksen tehneen Tampereen Seudun Osuuspankin (TSOP) kanssa. Virastotalon
ja tontin hinnaksi tuli 7 550 000 markkaa. Uudisrakennuksen kerrosalaksi
sovittiin 5015 neliötä ja korkeudeksi seitsemän kerrosta. Kun kauppa tehtiin,
tontilla ei edelleenkään ollut asemakaavaa. Kauppakirjassa todettiin, että “ostaja
huolehtii kustannuksellaan tontilla No 1/23/III nykyään olevan virastotalon
purkamisesta.” (Tampereen kaupungin ja Tampereen Seudun Osuuspankin välinen
kauppakirja Kauppahallin virastotalosta 29.8.1975.) Myynnillä kaupunki halusi
paitsi välttää kiistaa kaupunkilaisten kanssa6  myös hyötyä taloudellisesti. Entinen
kaupunginjohtaja Pekka Paavola kommentoi kauppaa seuraavasti:

5 Postipankki oli hankkeessa mukana, koska se toivoi saavansa konttorilleen paikan Hämeen-
kadulta. Virastotalokiistan kuluessa Postipankki löysi paikan konttorilleen Rautatienkadulta
rautatieaseman vierestä ja vetäytyi hankkeesta.
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Pekka Paavola: [...] alunpitäen [ennen virastotalon myyntiä pankille], kun lähdettiin
vaan siitä, että tosta kiinteistöstä pitäis saada enemmän taloudellisesti irti kun mitä
siitä nyt sillon sai, mutta sen se vaikutti se ympäristö... se valtaukset ja muut
semmoset, että ainakin mä katsoin, ettei kaupungilla ole syytä lähteä nyt niinkun
julkiseen ristiriitaan. Niinpä me myytiin se Osuuspankille, joka sai sen riesan sitten
ittelleen, että se valitteli siinä sitten [...] koska me saatiin siitä, sen aikasen hintatason
mukaan, mun mielestäni ihan hyvä hinta. Joten siinä tehtiin semmonen väistöliike,
jolla kaupunki siitä niinku selvis.
Haastattelija: Kokiko pankki sitten tulleensa huijatuksi siinä?
Pekka Paavola: Joo, kyllä ne vähän joskus sitä väitti. Ja sillä perusteella ne sitten pyysi,
että me niinkun siirrettäs just näitä rahoja vähän heille. Ja joku milli taikka kaks me
sinne sitten talletettiin vähän myöhemmin, mutta se oli meille yks ja sama oliko ne
sitte Meritassa, tai silloisessa SYP:issä vai oliko ne siellä Osuuspankissa, että me ei
siinä sitten hävitty mitään, mutta he olivat tyytyväisempiä. (Pekka Paavolan haastattelu
8.4.1999.)

Heti kaupan jälkeen Pirperpol esitti TSOP:lle ja Osuuspankkien Keskuspankki
Oy:lle rakennuksen tai ainakin sen oleellisten osien säilyttämistä. Samana syksynä
Pirperpol lähetti myös Tampereen kaupungin maistraatille7 kirjeen, jossa pyydettiin,
että virastotalon tontille rakennuslupaa myönnettäessä otettaisiin huomioon paikan
erityisvaatimukset ja se, ettei tontilla ole voimassaolevaa asemakaavaa. (Kauppa-
hallin virastotalo, toimenpiteitä vuosina 1972–1981.)

Syksyllä 1976 kaupunki vaati valtiolta korvauksia kauppahallin suojelukustan-
nuksista, vaikka kaupunki olikin aikaisemmin ilmoittanut joka tapauksessa
säilyttävänsä hallin. Tästä vaatimuksesta museovirasto totesi, että “[k]aupunki
haluaa maksattaa valtiolla kauppahallin normaalin ylläpidon” (Helsingin Sanomat
8.9.1976). Kaupunki vaati korvauksia myös virastotalon väliaikaisen purkukiellon
aiheuttamasta purkamisen viivästymisestä. Asia eteni lopulta korkeimpaan
oikeuteen, joka kumosi molemmat korvausvaatimukset.

Kauppahallin virastotalokiista painui pois julkisuudesta kolmeksi vuodeksi,
kunnes TSOP ilmoitti joulukuussa 1979 purkavansa talon seuraavan vuoden

6 Verkatehtaasta syntynyt kansalaiskeskustelu oli tässä vaiheessa vielä tuoreena mielessä.
7 Maistraatti käsitteli kaikkien Tampereella rakennettavien talojen rakennuslupahakemukset.
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keväänä ja rakentavansa samalle paikalle seitsemänkerroksisen talon. Kuultuaan
TSOP:n aikeista Pirperpol laittoi liikkeelle vetoomuksen Tampereen jugend-
keskustan ja siihen liittyvän virastotalon puolesta. Vetoomuksen allekirjoitti yli
10 000 henkilöä ja se luovutettiin Tampereen Seudun Osuuspankille 13.2.1980.
(Marna Maulan haastattelu 7.5.1996; Kauppahallin virastotalo, toimenpiteitä
vuosina 1972–1981.)

Sisäasiainministeriö kehotti tammikuussa Tampereen kaupunginhallitusta
selvittämään mahdollisuudet virastotalon asemakaavan muuttamiseen siten, että
kaupunkikuvalliset näkökohdat tulisivat asianmukaisesti huomioonotetuiksi
(Sisäasiainministeriön kirje kaupunginhallitukselle 16.1.1980).

Pirperpol luovutti helmikuussa (13.2.1980) vetoomuksen virastotalon oleellis-
ten osien säilyttämisen puolesta OKO:n pääjohtaja Seppo Konttiselle. Hän puolestaan
antoi Pirperpolille lausunnon, jossa todettiin, että pankki on kaupungin niin
halutessa valmis neuvottelemaan Tampereen kaupungin kanssa virastotalon säilyttä-
misestä ja rakennusoikeuden menetysten aiheuttamista taloudellisista korvauksista.
Samassa kuussa Kiinteistö Oy Pankki-Häme ilmoitti olevansa valmis neuvottelemaan
kaupungin kanssa asemakaavan laatimisesta virastotalon tontille. (Kiinteistö Oy
Pankki-Hämeen kirje kaupunginhallitukselle 28.2.1980.)

Saman vuoden lopulla joukko tamperelaisia kaupunginvaltuutettuja teki Olavi
Borgin johdolla 8.10.1980 aloitteen virastotalon julkisivun säilyttämisestä. Seuraa-
van vuoden helmikuussa (23.2.1981) valtuusto päätti, ettei aloite anna aihetta
toimenpiteisiin. Kokouksessa esitetyssä kaavoitusviraston lausunnossa todettiin,
että:

Tampereen kaupunki on myynyt kysymyksessä olevan kiinteistön Tampereen Seudun
Osuuspankille tietyin rakennusoikeutta ym. koskevin varsin tarkoin määritellyin
kauppaehdoin. Mitä sitten tulee rakennuksen julkisivun säilyttämiseen ennallaan,
niin voidaan todeta, että tämä on täysin mahdollista, mikäli kiinteistönomistaja
rakennussuunnitelmia laatiessaan niin haluaa. (Tampereen kaupunginvaltuuston
kokouspöytäkirja 8.10.1981, kohta N:o 4.)

Lisäksi otettiin esille kaupunginjohtaja Pekka Paavolan (18.2.1980) päivätty
päätös, jossa todettiin:
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että tiedustellaan Tampereen Seudun Osuuspankilta, katsooko pankki asemakaavan
muutoksen tarpeelliseksi ja mikäli vastaus on myönteinen, pankkia pyydetään
selvittämään minkälaisen muutoksen se puolestaan kaavaan haluaisi. Tiedusteluun
ei toistaiseksi ole tullut vastausta. (Tampereen kaupunginvaltuuston kokouspöytäkirja
8.10.1981, kohta N:o 4.)

Kaupunginjohtaja Paavola ja Kiinteistö Oy Pankki-Häme näyttävät puhuvan
tietoisesti toistensa ohi. Molemmat osapuolet olettivat taktisesti toisen haluavan
muutosta asemakaavaan, koska kumpikaan ei ollut valmis maksamaan talon
säilyttämisestä syntyviä kustannuksia.

Kesäkuussa 1981, virastotalon täyttäessä 80-vuotta, Kiinteistö Oy Pankki-
Häme irtisanoi talon vuokralaiset. Sisäasiainministeriö ilmoitti 22.6.1981 päivätyllä
kirjeellä kaupungille harkitsevansa rakennuslain 143§:n mukaista kaupungin
velvoittamista kaavan muuttamiseen. (Kauppahallin virastotalo, toimenpiteitä
vuosina 1972–1981.) Tampereen kaupunginhallitus antoi vastauksen heinäkuussa
(14.7.1981) sisäasiainministeriölle esittäen, että kaavamuutos voitaisiin laatia
ainoastaan kaupungin ja TSOP:n kauppasopimuksen mukaisesti. Samassa kuussa
sisäasiainministeriö asetti rakennuslain nojalla kaupungille määräajan 31.3.1982
asti, johon mennessä kaupunginvaltuuston hyväksymä asemakaavan muutos on
hyväksyttävä ja alistettava sisäasiainministeriön vahvistettavaksi (Sisäasiainminis-
teriön kirje kaupunginhallitukselle 21.7.1981). Kaupunki toimi ripeästi: heinäkuun
lopulla 1981 kaupunginhallitus antoi kaavoitusvirastolle määräyksen laatia asema-
kaavan muutos.

Samassa kuussa Pirperpol esitti Hämeen lääninhallitukselle virastotalon
asettamista purkukieltoon, koska asemakaavan teko oli kesken ja kiinteistön
omistaja oli jo aloittanut purkutyöt (Pirkanmaan perinnepoliittisen yhdistyksen
kirje Hämeen lääninhallitukselle 27.7.1981). Heinäkuun viimeisenä päivänä
Pirperpol esitti lääninhallitukselle virastotalon suojelemista rakennussuojelulain
nojalla (Pirkanmaan perinnepoliittisen yhdistyksen kirje Hämeen lääninhallituk-
selle 31.7.1981). Samana päivänä, perjantaina, perustettiin myös Kauppahallin
virastotaloliike, joka valtasi talon seuraavan viikon keskiviikkona (5.8.1981)
kolmeksi tunniksi.
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Valtauksia ja vastarintaa

Valtaus aloitti virastotalokiistan viimeisen vaiheen. Se tapahtui päivää ennen
Tampereen kaupungin rakennuslautakunnan kokousta, jossa oli määrä päättää
virastotalon purkamisesta. Virastotaloliikkeeseen kuuluvat valtaajat vaativat
kaupunkia tekemään asemakaavan muutoksen, joka estäisi talon purkamisen.
Pirkanmaan luonnonsuojelupiirin sihteerin Harri Helinin mukaan Virastotalo-
liikkeen idean taustalla vaikutti Koijärviliike, joka loi uskoa vaikuttamismahdolli-
suuksiin suoran toiminnan kautta (Harri Helinin haastattelu 30.4.1996). Virasto-
talon valtaus herätti laajan koko syksyn jatkuneen julkisen keskustelun. Kiistan
osapuolet kommentoivat tapahtumia lehtien palstoilla kolumneissa ja mielipide-
kirjoituksissa. Valtauksesta kirjoittivat ainakin Aamulehti, Tamperelainen, Hämeen
Yhteistyö, Kansan Uutiset, Kansan Lehti, Helsingin Sanomat, Ilta-Sanomat ja Uusi
Suomi. Virastotalon valtaamiseen liittyi annos dramatiikkaa, Kansan Lehti kuvaili
tapausta seuraavasti:

– Jugend talo on säilytettävä.
– Sisäministeriö on antanut pakkomääräyksen tehdä tontille kaava, jossa on otettava
huomioon kaupunkikuva: Valtuuston tulee HETI ottaa asia käsittelyyn.
– Ei elementtilaatikkoa kauppahallin eteen.
Siinä vaateet, joita eilen pian klo 16 jälkeen talon vallanneet nuoret esittivät.
Virastotalon pyörökaari-ikkunoista hulmahtivat säilyttämisvaatimuksin piirustetut
liput ja kolmannessa kerroksessa talon puolustajat köyttivät itsensä lämpöpattereihin
kettingein. Ulkona taputteli käsiään liki sadan ihmisen kannattaja- ja taistelijajoukko.
(Kansan Lehti 6.8.1981.)

Valtaus ei vaikuttanut rakennuslautakunnan päätökseen, vaan valtauksen
jälkeisenä päivänä (6.8.1981) lautakunta teki päätöksen virastotalon purkamisesta.
Hämeen lääninhallitus vastasi Pirperpolin 27.7.1981 tekemään esitykseen
asettamalla talon elokuun puolivälissä enintään kuusi kuukautta kestävään toimen-
pidekieltoon, jotta suojelua koskeva anomus saataisiin lainvoimaisesti ratkaistua
(Hämeen lääninhallituksen päätös kulttuurihistoriallisten talojen suojelua koske-
vassa asiassa 14.8.1981 1258/A31). Kaupunginvaltuusto piti elokuussa 17 valtuu-
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tetun pyynnöstä virastotalon kaavoituksesta ylimääräisen kokouksen, jossa asia jäi
pöydälle äänin 44–23 (Aamulehti 20.8.1981).

Lääninhallitus päätti (7.9.1981) olla suojelematta virastotaloa rakennus-
suojelulailla, koska suojelusta olisi aiheutunut sen mukaan kohtuutonta vahinkoa
tontin omistajalle. Pirperpol valitti (2.10.1981) valtioneuvostolle lääninhallituksen
päätöksestä. Samassa kuussa (26.10.1981) Pirperpol teki kaupunginhallitukselle
muistutuksen 11.9.1981 päivättyyn asemakaavan muutosehdotukseen. Marras-
kuussa (25.11.1981) virastotalon valtaajat olivat syytettyinä Tampereen raastuvan-
oikeudessa. Asian käsittely jatkui sieltä Turun hovioikeuteen. (Nuto 1993, 103.)
Valtaajat tuomittiin pieniin – tulojen mukaisiin – sakkoihin (Kauko Tuovisen
haastattelu 12.9.1996).

Kauppahallin virastotalon ja muiden purkuhankkeiden nostattamista tunnel-
mista keskusteltiin sanomalehdissä syksyllä 1981.

Suomen arkkitehtiliiton puheenjohtaja Juhani Pallasmaa arvioi, että Tampere on
saanut viime vuosien tapausten valossa erityisen kiivaan väittelypaikan maineen.
– En varmaankaan tulkitse vain henkilökohtaista mielikuvaani sanoessani, että
viimeisen vuosikymmenen aikana syntyneen keskustelun pohjalla Tampere ja Turku
kilpailevat tasaveroisesti kulttuurivihamielisimmän kaupungin maineesta Suomessa.
(Juhani Heikkilä, Aamulehti 21.11.1981.)

Virastotaloliike teki marraskuun lopussa 1981 tamperelaisille kaupungin-
valtuutetuille puhelinkyselyn virastotalon säilyttämisestä. Kaupunginvaltuutettujen
enemmistö (35 valtuutettua) ilmoitti tuolloin kannattavansa ainakin virastotalon
julkisivun säilyttämistä. (Tamperelainen 3.12.1981.) Helmikuussa (3.2.1982)
kaupunginvaltuusto hyväksyi kuitenkin selvällä enemmistöllä virastotalon kaavan
kauppakirjan mukaisen muutosehdotuksen, jossa ei ollut suojelumääräyksiä.
Hämeen lääninhallitus julisti Pirperpolin esityksen perusteella rakennuksen jälleen
kuuden kuukauden toimenpidekieltoon, joka päättyi 14.8.1982. (Nuto 1993,
103.)

Lokakuussa 1982 Virastotaloliike ja Pirperpol luovuttivat kirjelmän sisä-
ministerille ja opetusministerille. Valtioneuvosto antoi päätöksen suojeluasiassa
seuraavan vuoden alussa. Taloa ei suojeltu, mutta neuvotteluissa Tampereen
kaupungin, virastotalon omistajan Kiinteistö Oy Pankki-Hämeen, opetusministeriön
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ja sisäasiainministeriön kesken oli sovittu, että virastotaloa ei pureta ainakaan
kymmeneen vuoteen. (Nuto 1993, 103.) Sisäasianministeriö hyväksyi kauppakirjan
mukaisen kaavan 30.12.1982. Neuvotteluratkaisun vuoksi taloa ei suojeltu raken-
nussuojelulailla, vaikka valtioneuvosto katsoikin, että virastotalo oli kulttuurihisto-
riallisesti erityisen huomattava rakennus (Valtioneuvoston päätös 20.1.1983).
Valtuusto pysyi asiassa vanhalla kannallaan, mutta pankki oli muuttanut mielensä
ja suostui kymmenen vuoden “herrasmiessopimukseen”. Osuuspankki sai takin-
käännöksestään Pirkanmaan luonnonsuojelupiirin ympäristöpalkinnon ja virasto-
talo avattiin remontoituna joulukuussa 1983.

Uusin Kauppahallin virastotaloa koskeva asemakaava hyväksyttiin kaupungin-
valtuustossa 13.8.1997 ja vahvistettiin ympäristöministeriössä 21.1.1999. Ympäris-
töministeriön päätöksestä valitettiin korkeimpaan hallinto-oikeuteen, joka hylkäsi
valituksen ja piti ympäristöministeriön päätöksen voimassa. Valtuuston hyväksy-
mässä kaavassa Tampereen kaupunki on muuttanut linjansa täysin. Kaavassa
todetaan virastotalosta:

Rakennustaiteellisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokas ja kaupunkikuvan säilymisen
kannalta tärkeä rakennus. Rakennusta ei saa purkaa. Rakennuksessa suoritettavilla
korjaus ja muutostöillä ei saa turmella rakennuksen rakennustaiteellisia arvoja.
(Tampereen kaupunki ympäristövirasto asemakaavayksikkö, kaava nro 7405,
12.3.1997.)

7.2 Virastotalokiistan analyysi

Virastotalokiista lehtiaineistossa

Virastotalokiistassa oli kaksi keskeistä käännekohtaa, joista ensimmäinen liittyi
Tampereen kaupunginhallituksen tekemään purkamispäätökseen keväällä 1972
ja toinen virastotalon valtaukseen syksyllä 1981. Ensimmäinen tarkastelujakso,
vuoden 1972 toukokuu, osuu aikaan, jolloin Tampereen kaupunki vielä omisti
virastotalon. Tarkastelujaksojen välissä tapahtui omistajanvaihdos. Menetettyään
rahoittajan omalta hankkeeltaan Tampereen kaupunki möi talon tarjouskilpailun
jälkeen Osuuspankille, jotta pankki veisi hankkeen loppuun, ja saadakseen
taloudellista hyötyä ainakin kauppasumman verran.
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Pienimuotoinen kansalaiskeskustelu Kauppahallin virastotalon kohtalosta
alkoi jo ennen kaupunpunginhallituksen päätöstä. Jatkokeskustelua vaikeutti se,
että samana päivänä kun kaupunginhallitus päätti (9.5.1972) virastotalon
purkamisesta alkoi sanomalehtilakko. Lakko kesti 12 päivää, seuraava lehti
ilmestyi 21.5.1972. Sanomalehtilakko hillitsi myös virastotalon purkamispäätöksen
uutisointia, vain Aamulehti (yksi uutinen) ja Tamperelainen (kaksi uutista)
uutisoivat asian. Aamulehti (21.5.) otsikoi toteavaan sävyyn: “Tampereen vanha
virastotalo väistyy”. Tamperelaisen päätoimittaja Erkki Kanerva kirjoitti laajemman
jutun 10.5. 1972: “Tänään tapetilla Hämppi ja verkatehdas – mutta miten kävi
Amurin ja Tammelan” ja myös toisen: “Hämeenkatu 19 puolustuksen viimeinen
valtti: Laiton päätös”. Aamulehdessä julkaistiin myös kaksi mielipidekirjoitusta,
joista toinen, arkkitehtuurin professori Otto I. Meurmanin kirjoitus “Tampere älä
hävitä” (7.5.1972), kehotti säästämään virastotalon ja toinen, “Pelastetaan Hämpistä
jotakin” (26.5.1972), ehdotti kompromissia, jossa ensimmäisen kerroksen
julkisivu säästettäisiin ja muu talo purettaisiin. Virastotaloon liittyviä lehtijuttuja oli
ensimmäisellä tarkastelujaksolla vain viisi.
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Kuvio 15.
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juttutyypit 1.8.– 31.10.1981.

n=149



187

TOISARVOINEN MIJÖÖTEKIJÄ KIISTAN KOHTEENA

Virastotalon valtaus keväällä 1981 aiheutti lehdistössä huomattavasti voimak-
kaamman reaktion. Tarkasteltavalla kolmen kuukauden ajanjaksolla 1.8.1981–
31.10.1981 tamperelaisissa sanomalehdissä oli yhteensä 149 virastotaloa käsitte-
levää juttua.

Kaikki lehdet uutisoivat valtauksen, ja virastotalokiistan käsittely jatkui julki-
suudessa myös valtauksen jälkeen. Mielipidekirjoitusten suuri osuus kertoo asian
herättämistä intohimoista. Osuuspankki, kaupungin luottamusmiehet, toimittajat,
Pirkanmaan perinnepoliittinen yhdistys, virastotaloliike ja kaupunkilaiset
osallistuivat kilvan keskusteluun. Taloa purkava pankki oli selvästi altavastaajana
eri lehtien yleisönosastoissa. Mielipidekirjoitukset käsittelivät pääasiassa sitä,
mitä talolle pitäisi tehdä. Virastotalokiistan sivujuonteena virisi myös keskustelu
kunnallispolitiikan menettelytavoista.

Virastotalokiistan keskeiset toimijat ja policy-argumentaatio

Kaupunki ja sen toimielimet olivat eniten esillä virastotalokiistan uutisoinnissa.
Myös Tampereen Seudun Osuuspankki, Hämeen lääninhallitus ja kansalaiset
(Pirperpol, Virastotaloliike, muut kansalaisjärjestöt ja yksittäiset kansalaiset)
esiintyivät ensisijaisina määrittelijöinä lehtiaineistossa (katso kuvio 16).

Virastotalokiistaan osallistuneiden keskeisten toimijoiden argumentit löytyvät
mielipidekirjoituksista. Esimerkit on valittu siten, että kaikkien kiistaan osallistu-
neiden keskeisten toimijoiden esittämät argumentit tulevat niissä esille. Virasto-
talokiista kesti vuodesta 1972 vuoteen 1983, joten valitut tarkastelujaksot ovat vain
viipaleita kiistan yhdestätoista vuodesta.

Keskustelun aloitti ensimmäisellä tarkastelujaksolla yhdyskuntasuunnittelun
professori Otto I. Meurman suhteellisen pitkällä mielipidekirjoituksellaan “Tampere
älä hävitä” (Aamulehti 7.5.1972). Meurman totesi, että kerrostalojen purkamis-
vimma näyttää leviävän Helsingistä myös muualle Suomeen. Hän puhui virastotalon
säilyttämisen puolesta perustellen suojelua viihtyisyydellä sekä taloudellisilla ja
kulttuurihistoriallisilla syillä.
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Kuvio 16.
Virastotalokiistan ensisijaiset määrittelijät

uutisaineistossa 1.8.–30.9.1981.
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Otto I. Meurmanin vetoomuksesta kului yhdeksän ja puoli vuotta siihen kun
virastotalo vallattiin. Valtauspäivänä Aamulehdessä julkaistiin Tampereen Seudun
Osuuspankin toimitusjohtajan Arto Lehdon mielipidekirjoitus (Aamulehti
6.8.1981). Hän kirjoitti virastotalosta otsikolla: “Uudisrakentaminen on ainoa
mahdollisuus”. Lehdon mielestä kaikki mahdolliset vaihtoehdot oli tutkittu ja hän
oli omasta puolestaan valmis lopettamaan keskustelun virastotalon kohtalosta.
Arto Lehdon kirjoitus oli vastaus Aamulehdessä 2.8.1981 olleeseen juttuun “Tämä
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on aarre – Kumpi oli ensin kaava vai rakennus?”, jossa toimittaja Airi Saloniemi
asettui varsin selvästi virastotalon säilyttämisen kannalle. (Katso s. 190)

SKDL:n valtuustoryhmän kannanotto julkaistiin samana päivänä (6.8.1981)
Hämeen Yhteistyössä. Ryhmä vetosi Osuuspankkiin, Tampereen kaupungin johtoon
ja valtiovaltaan, jotta nämä ryhtyisivät toimiin virastotalon julkisivun pelastamiseksi.

Virastotalon valtaamisen jälkeisellä viikolla lehdistö pursusi mielipidekir-
joituksia, joista kaikki – yhtä lukuun ottamatta – kannattivat virastotalon (tai sen
julkisivun) suojelua. Porvarillisen valtuustoryhmän puheenjohtaja Yrjö Silo kirjoitti
mielipidekirjoituksen Aamulehteen 15.8.1981 otsikolla “Virastotalo ja valtuusto”.
Silon mukaan lukuisat henkilöt olivat tiedustelleet hänen kantaansa ja Silo katsoi
välttämättömäksi vastata tiedusteluihin. Kaupungin ja pankin tekemä rakennus-
oikeuden takaava kauppasopimus oli Silon mukaan sitova. Jos sopimus rikottaisiin

Yhdyskuntasuunnittelun professori Otto I. Meurmanin argumentaatio:

asiantilan kuvaus johtopäätökset
– väitetään, että rakennus on kunnoltaan – ei hävitetä kauppahallin

huono, mutta tämä ei pidä paikkaansa; virastotaloa
rakennus sijaitsee lujalla maaperällä,
perustus ja seinämuurit kestävät, vesi-
katon rungosto ei ole viallinen, eikä
välipohjien rakentamisessa ole vikaa

– rahaa tarvitaan muuhun rakentamiseen,
ei keinotteluun ja keskustan tiivistämiseen oikeutukset

– olisi harkitsematonta repiä kelvollinen
rakennus ja samalla maksaa uuden
rakentamisesta

– ympäristönäkökohdat
– katunäkymien yhtenäisyys
– rakennustaiteelliset arvot
– sopusuhtaisuus ja kauneus edistävät

viihtyisyyttä ja kotiseuduntuntua
– “genius loci”, kaupungin henki, on

arvo, jota ei sovi hävittää
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olisi kaupunki Silon näkemyksen mukaan korvausvelvollinen. Silon mielestä laki
kulttuurihistoriallisesti merkittävien rakennusten suojelusta on selvä, kustannukset
kuuluvat valtion, ei kaupungin maksettaviksi. Silo totesi kirjoituksessaan: “On
helppoa ja huoletonta – sekä poliittisten laskelmien mukaan ehkä poliittisesti
kannattavaa – yhtyä sinänsä hyvää tarkoittaviin mutta todellisuudessa sopimusten
rikkomista vaativiin.” Myytyään virastotalon Osuuspankille kaupunki siirsi myös
päätösvallan Osuuspankille ja keskittyi puolustamaan tehtyä sopimusta. Julkisissa
perusteluissa kaupungin päätavoitteena näytti olevan kustannuksien välttäminen.
Silon kirjoitusta voidaan pitää myös kaupunkia johtavan aseveliakselin näkemyksenä
virastotalokiistasta.

Osuuspankin toimitusjohtajan Arto Lehdon argumentaatio:

asiantilan kuvaus johtopäätökset
– kaupunki on myynyt Kauppahallin – uudisrakentaminen on

virastotalon Osuuspankille ja kau- ainoa vaihtoehto
passa sovittiin talon tilalle tulevan
rakennuksen kerrosalasta

– rakennusoikeuden hyväksikäyttä-
minen edellyttää 7-kerroksista
rakennusta (virastotalossa on
4 kerrosta) oikeutukset

– virastotalo edustaa kertaustyyliä – “on sovittu” -sopimukset velvoittavat
eikä rajoitu keskustoriin ja on siten – taloudellinen tehokkuus on peruste
“toisarvoinen miljöötekijä”. sinänsä –rakennusoikeuden hyväksi-

– purkaminen on taloudellisesti ainoa käyttäminen on rakentajan oikeus ja
mahdollinen vaihtoehto omistajalle keskeinen päämäärä

– kertaustyylit ovat puhtaisiin tyyleihin
nähden arvottomia

– jos sopimuksesta poiketaan, joutuu
kaupunki korvaamaan Osuuspankin
menetyksen

– suojelukysymykset oli jo ostovuonna
1975 loppuunkäsitelty
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Silon linjoilla oli myös Aamulehden kolumnisti “Malakias”8  (21.8.1981),
jonka mielestä koko kiistassa puhuttiin vääristä asioista:

Toisin kuin moni vilpitön luulee, ei asiassa ole kysymys arvostukseen perustuvasta
mielipiteestä, onko talo säilytettävä vai ei. Sen sijaan mielestäni on kysymys siitä,
millaisia edellytyksiä on käsitellä uudelleen jo kerran lainvoimaisilla ratkaisuilla
loppuun saatettu asia, noudatetaanko Suomessa kulttuurihistoriallisesti merkittävien
rakennusten suojelua koskevaa lakia, jonka mukaan kustannukset kuuluvat valtiolle
ja voivatko kansalaiset yleensä lainkaan luottaa tehtäviin hallinnollisiin ratkaisuihin.

Kiinnostavaa Malakiaksen argumentaatiossa on se, että hän tulkitsee
kaupunkilaisten uskon hallintoon horjuvan myös siitä, että hallinto korjaisi
mahdollisia virheitään. Legitimiteetin säilyttäminen noudattamalla sopimuksia
nousee merkittävämmäksi tekijäksi kuin itse sopimusten sisältö.

Yrjö Silon argumentaatio:

asiantilan kuvaus johtopäätökset
– kaupunki on myynyt Kauppahallin ––––– Osuuspankki tekee tahtonsa

virastotalon Osuuspankille ja sopi- mukaan
nut sitovasti kauppakirjassa virasto- – asia ei kuulu enää kaupungille
talon tilalle tulevan rakennuksen – tulevan kaavan täytyy noudattaa
kerrosalasta ja korkeudesta Osuuspankin ja kaupungin

– kustannukset suojelusta kuuluvat välistä kauppakirjaa.
valtiolle, eivät kaupungille (laki)

oikeutukset
– “on sovittu” -sopimukset ovat

velvoittavia ja niitä noudatetaan
– laillisuus
– pankki osti talon vasta kun

suojeluasia oli lopullisesti ratkennut

8 Malakiaan nimimerkin taakse kätkeytyy Aamulehden kunnallistoimituksen johtaja Matti Arjanne.
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Yrjö Silon kirjoituksen vieressä oli Pirkanmaan perinnepoliittisen yhdistyksen
aktiivin Jaakko Syrjän kirjoitus “Pankit ja kulttuuri” (Aamulehti 15.8.1981). Syrjä
asetti Osuuspankin “rikkaan maalaisserkun asemaan,” joka ei ole vielä oppinut
sitä, kuinka kaupungissa käyttäydytään. Hän painotti, että pankki tiesi ostaneensa
“kuuman perunan”. Syrjä toi juridisen omistusoikeuden rinnalle kadunmiehen
“omistaman” kaupunkikuvan. Syrjä ihmetteli myös sitä, että kaupunki kävi pankin
kanssa kauppaa rakennusoikeudesta.

Jaakko Syrjän argumentaatio:

asiantilan kuvaus johtopäätökset
– kun Osuuspankki osti talon, – ei pureta virastotaloa

sen olisi pitänyt huomioida
myös kansalaismielipide

– asian moraali ei ole sopimus-
oikeudellinen kysymys, vaan
kadunmiehen puolella, joka
omistaa Tampereen kaupunki-
kuvan oikeutukset

– pankilla mahdollisuus ilmaista – kadunmiehen oikeus kaupunkikuvaan
kulttuuritahtonsa – talo on arvo sinänsä

Kahta päivää ennen Syrjän kirjoitusta Tampereen teknillisen korkeakoulun
ylioppilaskunta kirjoitti Kansan Lehteen “Kaupunginhallitukselle ja Osuuspankille”
(Kansan Lehti 13.8.1981) todeten, että nykyisten sukupolvien vastuuseen kuuluu
jättää tuleville sukupolville “tietoa menneisyydestämme”. Samalla kehotettiin
kaupunkia “todelliseen kulttuuritekoon” ja Osuuspankille muistutettiin, että
ympäristökysymykset eivät ole “pelkästään tuoton maksimoimistehtävä”. Pauli
Välimäki kirjoitti samana päivänä Hämeen Yhteistyöhön jutun “Olen konservatiivi,
haluan säilyttää”, joka oli TTKK:n ylioppilaskunnan kanssa samoilla linjoilla.
Välimäki liitti nykyisten sukupolvien vastuuseen tulevia sukupolvia kohtaan vastuun
myös menneitä sukupolvia kohtaan ja ihmetteli, “miten työväenliike on niin
vieraantunut historiastaan, että se pystyy silmää räpäyttämättä kunnioittamaan
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luokkasodassa kaatuneiden muistoa ja seuraavassa hetkessä tuomitsemaan ympä-
ristöliikkeen suoran toiminnan?!” 9

Tampere-seura kommentoi tilannetta Kansan Lehdessä 22.8.1981 julkaistulla
lyhyellä mielipidekirjoituksella, jossa vaadittiin Osuuspankilta, että mikäli pankki
aikoo purkaa talon, sen “tulisi järjestää yleinen tai tamperelaisia koskeva suun-
nittelukilpailu talosta”.

Virastotalokiista nostatti myös keskustelun tamperelaisesta tavasta hoitaa
kunnallisdemokratiaa. Kaupunginvaltuusto piti 17 valtuutetun pyynnöstä ylimää-
räisen kokouksen käsitelläkseen virastotalon kaavoitusta 19.8.1981. Asia äänestet-
tiin pöydälle ilman keskustelua äänin 44–23. Menettely aiheutti kiivaan sosiali-
demokraattisen puolueen sisäisen keskustelun Kansan Lehden yleisönosastossa
22.8.–29.8.1981. Keskustelu koski sitä, miten ja millä perusteilla ryhmäpäätöksiä
tehdään. Osa valtuutetuista ja muutamat kunnallispolitiikan seuraajat olivat
närkästyneitä siitä, että keskustelu virastotalon kaavasta jäädytettiin äänestämällä
aseveliakselin järjestelemien ryhmäpäätösten mukaan.

Kauko Kumpulainen puolusti Kansan Lehdessä ryhmäpäätöksiä omintakeiseen
tapaan:

Ottamatta kantaa varsinaiseen taloasiaan – taustatietojen puutteen vuoksi – keskityn
mieluummin itse perusongelmaan. Siispä, mikä on ryhmäpäätösten merkitys, arvostus
ja seuraus sosialidemokraattisen työväenliikkeen päätöksenteossa. [...] jos tehdään
tyhmyyksiä tehdään ne yhdessä. (KL 29.8.1981.)

Virastotaloa koskevat mielipidekirjoitukset jakaantuivat lehtien suhteen melko
tasaisesti. Aamulehdessä, Kansan Lehdessä ja Tamperelaisessa oli kirjoituksia
sekä purkamisen puolesta että purkamista vastaan. Hämeen Yhteistyössä yksikään
kirjoitus ei kannattanut virastotalon purkamista. Purkamisen vastustajilla ja
julkisivun suojelun kannattajilla oli määrällinen ylivoima. Ajalla 1.8.–31.10. 1981
Virastotalon purkamista puolustettiin viidessätoista mielipidekirjoituksessa ja
vastustettiin kolmessakymmenessäneljässä.

9 Välimäki jatkoi vielä: “En myöskään jaksa ymmärtää ay-liikkeen edustajia, jotka suostuvat
tekemään lähes mitä työtä vain, kunhan työolot ovat kunnossa. Tehdään aseita, puretaan
arvokkaita rakennuksia, kaadetaan viheralueita. Ei kai duunari mikään kone ole, piru vieköön!
Miksi lakkoasetta käytetään vain kun kyseessä on oma suu?” Välimäen kirjoituksessa on
huomattavissa tympääntyminen aatteettomaksi käyneeseen vasemmistolaisuuteen.
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Virastotalokiista on sikäli mielenkiintoinen, että sen elinkaari vuodesta 1972
vuoteen 1983 kattaa ajan ympäristöherätyksestä vihreän liikkeen syntyyn johtaneen
Koijärven kiistan jälkeiseen aikaan. Virastotalon valtauksen aikoihin Suomessa
elettiin paikallisten ympäristökiistojen värittämää aikaa, joka toi mukanaan mm.
uuden ympäristöministeriön vuonna 1983. Virastotalokiista saikin lisäpontta
1980-luvun alussa voimakkaasti lisääntyneestä ympäristökeskustelusta ja itse
virastotalon valtaus tapahtui Koijärven esimerkin innoittamana. Valtakunnan
tasolla vihreät olivat eduskuntavaaleissa mukana vuonna -83 ja Tampereella
kunnallisvaaleissa vuonna -84 vaaliliitossa “Vihreä vaihtoehtoinen Tampere”
(Rasila 1992, 334). Osa virastotalokiistaan osallistuneista kaupunkilaisista oli
mukana käynnistämässä vihreän liikkeen toimintaa Tampereella. Kiistassa oli
nähtävissä kaupunkiympäristöön liittyvien ympäristön laatukysymysten
korostuminen. Vanhan rakennusperinnön esteettiset arvot nostettiin yksioikoista
tehokkuusajattelua vastaan. (vrt. Konttinen 1996.)

Tampereen kaupungin johdon suunnitelmissa oli hoitaa virastotalon purka-
minen ja uuden talon rakentaminen “perinteiseen” tapaan. 1960-luvun alussa oli
Tampereen raatihuoneen takaa purettu kaupunginhotelli ja raastuvanoikeuden
rakennus. Tilalle oli rakennettu uusi liike- ja toimistorakennus, ns. Kauppa-
Hämeen talo, jonka vuokratuotot menivät talon rakennuttaneen Oy Kauppa-
Hämeen kautta kaupungin kassaan. Sama toimintamalli oli tarkoitus toistaa
virastotalon kohdalla, mutta ajat olivat muuttuneet, ja kaupunki sekä myöhemmin
pankki joutuivat tinkimään tavoitteestaan.

Kansalaistoiminta virastotalon puolesta oli varsin kiivasta ja pitkäjänteistä.
Kaupungin, pankin ja valtion toiminnan vastahakoisuuteen vaikutti ilmeisesti se,
että mikään taho ei ollut valmis maksamaan kustannuksia virastotalon suojelusta.
Taloudellisia tappioita pyrittiin välttämään viimeiseen asti. Lopulta maksumieheksi
joutui pankki.

Eripura alusta alkaen

Kiistan aikana purkusuunnitelmaa kritisoivia protestiääniä nousi esiin paljon. Ero
oli merkittävä suhteessa kahteen aikaisempaan tutkimaamme tapaukseen. Kansa-
laistoiminta organisoitui heti keväällä 1972, kun kaupungin suunnitelmat virasto-
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talon purkamisesta tulivat yleiseen tietoisuuteen. Vastarinta kulminoitui julkisuu-
dessa syksyllä 1981 virastotalon valtaukseen. Kamppailua käytiin myös muilla
foorumeilla kuin lehdissä. Purkamisen vastustajat olivat asiantuntevaa, koulutettua
joukkoa, jotka paitsi herättivät keskustelun aiheesta myös tunsivat mahdolliset
valituskanavat ja käyttivät niitä. Lukuisat valitukset lääninhallitukseen, eri oikeus-
asteisiin ja ministeriöihin estivät talon purkamisen. Ilman kansalaisjärjestöjen
hallinnollista kyvykkyyttä talo olisi tuskin enää pystyssä.

Mielipidekirjoitusten määrä kertoo tapauksen herättämistä intohimoista.
Määrittelykamppailun käyminen lehdistössä vaikutti osaltaan siihen, että asenteet
olivat kahdeksankymmentäluvun alkuun mennessä ehtineet muuttua, eikä
virastotalon purkaminen ollut enää mahdollista. Osa tarkastelluista mielipidekirjoi-
tuksista oli suunnattu kaikille sanomalehden lukijoille. Toisaalta taas osa jutuista,
esimerkiksi Kansan Lehden keskustelu tamperelaisesta kunnallispolitiikasta, oli
lähinnä puolueen sisäistä keskustelua. Kirjoitusten pääasiallisena tarkoituksena
oli vakuuttaa universaaliyleisö oman näkökulman oikeellisuudesta.

Purkamisen kannattajien tekstit nostivat määrälliset perusteet paremmaksi
arvioimisen kriteeriksi. Taloudellinen tuottavuus ja kaupunkitilan tehokkaampi
käyttö tukeutuvat kvantitatiiviseen lokukseen. Toisaalta keskustelua päätöksenteon
perusteista ja jatkuvuudesta on vaikea lukea vain kvantitatiivisen lokuksen kautta.
Esimerkiksi sopimusten kunnioittaminen on pikemminkin kvalitatiiviseen lokuk-
seen tukeutuva argumentti. Joka tapauksessa virastotalon kohtalo näyttäytyi monille
paikallisille poliitikoille vain yhtenä tapauksena muiden samanlaisten joukossa.
Sopimusten pitävyys oli päättäjille vahvempi periaate kuin kaupunkirakenteen
historiallisten arvojen pysyvyys.

Virastotalon purkamisen vastustajille kiista näyttäytyi rakennussuojelukysy-
myksenä, jonka ensin Saskiat, sitten Pirperpol ja Virastotaloliike nostivat esiin.
Kaupunki ja pankki olivat jatkamassa jo aiemmin valitsemallaan linjalla, mutta
kansalaistoimijat kyseenalaistivat vakiintuneen toiminnan tavan. Kauppahallin
virastotalokiistassa institutionaalinen puhe pyrki perustelemaan valintoja, jotka
olivat jo konfliktitilanteessa kyseenalaistuneet purkamista vastustavien kansalais-
piirien vaatimusten ja vasta-argumenttien paineessa. Kummankin puolen yleisön-
osastokirjoitukset suuntautuivat universaaliyleisölle, ihmisille, jotka olivat tavallaan
kiistan ulkopuolella, mutta joiden kautta haettiin legitimaatiota omalle näkökan-
nalle.
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Purkamisen vastustajien ydinargumentti oli perinteen, talon ja paikallishistorian
arvo. Virastotalo nähtiin korvaamattomana osana keskustorin miljöötä ja
tamperelaista rakennushistoriaa. Osa virastotalon purkamisen vastustajista tuki
kvalitatiivista argumenttiaan määrällisillä argumenteilla. Virastotalon suojelun
tarvetta perusteltiin paitsi kaupunkilaisten tahdolla (= enemmistö kannattaa
suojelua) myös sillä, että on taloudellisesti järjetöntä purkaa hyväkuntoinen talo.

Kiistan kuluessa virastotalo leimattiin myös “kertaustyyliseksi”, ei siis puhtaan
jugend-tyylin edustajaksi. Virastotalokiistan argumentaatiossa on löydettävissä
samoja elementtejä kuin Pyynikin moottoritiesuunnitelmasta käydyssä keskuste-
lussa. Molemmissa tapauksissa esiintyi tietty hygieenisyyden tai puhtauden elementti.
Tiehanketta perusteltiin sillä, että Pyynikin harjuun oli jo aiemmin kajottu, sen
luonnontilaisuus oli jo peruuttamattomasti menetetty ja tien rakentaminen olisi
vain yksi askel jo ammoin aloitetulla tiellä. Virastotalon purkamista taas perusteltiin
sillä, että virastotalo edusti kertaustyyliä, s.o. epäpuhdas, eikä siksi ollut rakennus-
taiteellisesti kovin arvokas.

Suojelu voittaa, vaikka kaupunki ei peräänny

Virastotalokiistassa muodostui kaksi koalitiota. Osuuspankki ja kaupungin johto
muodostivat toisen koalition ytimen, Pirperpol ja virastotaloliike toisen. Molemmat
koalitiot saivat tukijoita eri puolilta, joskin ainakin mielipidekirjoitusten perusteella
näyttää siltä, että kansalaisliikkeillä oli kaupunkilaisten selvä tuki takanaan.
Kaupungin johdon asemaa ja valtaa tapauksessa kuvastaa se, että suurin osa
valtuutetuista suhtautui myönteisesti virastotalon julkisivun säilyttämiseen
virastotaloliikkeen tekemässä puhelinkyselyssä vielä vuoden 1981 lopulla mutta,
kun asemakaavasta päätettiin vuoden 1982 alussa, valtuutettujen mieli olikin
muuttunut. Kansalaisliikkeiden institutionaalinen voima oli vähäinen, mutta julkisen
määrittelykamppailun (viestimet) ja ylipaikallisten instituutioiden (museovirasto,
lääninhallitus, eri ministeriöt) avulla ne saivat tilanteen käännetyksi virastotalon
varmasta purkamisesta sen vapaaehtoiseen suojeluun.

Virastotalokiistassa kohtasivat tehokkuus- ja perinnediskurssi. Tehokkuudella
tarkoitetaan tässä taloudellista tehokkuutta, joka ilmenee pyrkimyksenä kaupunki-
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tilan taloudellisesti tuottavaan käyttöön, ja perinteellä kulttuurihistorian arvosta-
mista. Kiistan alkuvaiheessa Tampereen kaupunki pyrki taloudelliseen tehokkuuteen
kaupunkitilan hyödyntämisessä. Kaupungin edustajien kommenteissa taloudellinen
tehokkuus oli – hegemonisen diskurssin tapaan – luonnollinen tosiasia. Kaupunki-
organisaation sisällä muita vaihtoehtoja kuin talon purkamista ei näytetty edes
harkitsevan, koska kaupunkitilan tuottavampi so. tehokkaampi käyttö oli varsin
kyseenalaistamaton ja yleisesti hyväksytty tavoite. Pankki puhui taas vaihtoarvon
kasvusta ja siitä syntyvästä taloudellisesta tehokkuudesta. Kaupunki ja vuonna
1975 talon ostanut Tampereen Seudun Osuuspankki jakoivat samat tavoitteet,
jotka oli sinetöity kauppasopimuksella.

Virastotalokiistassa ensin kaupungin ja sitten pankin käyttämä taloudellisen
tehokkuuden diskurssi näyttäytyi pitkään varsin itsestäänselvänä ja hegemonisena
ainakin aseveliakselille itselleen. Ainoan mahdollisen vaihtoehdon korostamisella
pyrittiin sulkemaan muut mahdolliset vaihtoehdot keskustelun ulkopuolelle.
Tämä on ymmärrettävää, sillä hegemonisen diskurssin, itsestäänselväksi muotou-
tuneen puhetavan, sisältä voi olla vaikea nähdä hegemonian rapautumista. Hegemo-
nisen diskurssin voima perustuu kyseenalaistamattomaan varmuuteen, ja kun

Tehokkuusdiskurssi

Osuuspankki
Aseveliakseli
Valtuuston pj. Vilho Halme (sd)
Valtuuston porvariryhmän
pj. Yrjö Silo (kok)
Kaupungin virkamiesjohto

Taulukko 2.
Virastotalokiistan osapuolet ja diskursiiviset horisontit.

Perinnediskurssi

Pirperpol, Virastotaloliike, Tampereen
ympäristöryhmä, Tampereen yliopiston
ylioppilaskunta, Tampereen teknillisen
korkeakoulun ylioppilaskunta, nimim.
Malakias, SKDL:n valtuustoryhmä, Mauri
Sirnö (skdl), Olavi Borg (lib), Otto I.
Meurman, Väinö Linna, Pekka Laurila,
Kirsti Puustinen, Jaakko Syrjä
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10 Merkittävänä ennakkotapauksena on pidetty korkeimman oikeuden tuomiota vuodelta 1960
(taltio 2074), jossa Helsingin kaupunki tuomittiin maksamaan vahingonkorvauksia Suomen
Pankille. Kaupunki oli tehnyt esisopimuksen pankin kanssa eri tontiksi muodostettavan maa-
alueen myynnistä, ja pankki oli suunnittellut rakentavansa tontille toimitalon. Helsingin kaupunki
oli siten sitounut pankin suunnitelmia tukevan asemakaavan aikaansaamiseen, mutta kaavoitti
mainitun alueen myöhemmin katutilaksi. Ennakkotapaus on kuitenkin niin vanha ja
erityislaatuinen, että siitä ei voi Mäkisen mukaan vetää yleistettäviä uudempia tapauksia koskevia
johtopäätöksiä. Osa oikeusoppineista on pitänyt mainittua päätöstä jopa virheellisenä. (Mäkinen
2000, 281–285; Klami, 1982, 71.)

varmuus järkkyy, järkkyy myös hegemonia. Perinnediskurssin ydin oli näkemys
virastotalon arvosta ja ainutlaatuisuudesta. Tätä argumenttia tuettiin muilla argu-
menteilla: hyväkuntoisen talon purkaminen oli taloudellista tuhlausta (so. tehotonta)
ja kaupunkilaisilla oli omat oikeutensa suhteessa kaupunkikuvaan.

Näiden kahden “rintamalinjan” sivuun asettui menettelytapadiskurssi, joka
koski kahta toisiinsa kietoutuvaa asiaa: kaupungin suhdetta tekemiinsä sopimuksiin
ja ryhmäpäätösten sitovuutta. Osa keskustelijoista suhtautui asiaan siten, että
päätökset on jo tehty ja kaupungin pitää noudattaa tulevassa tontin kaavoituksessa
pankin kanssa tehtyä kauppakirjaa, toisten kanta asiaan ei ollut aivan yhtä selvä.
Useiden kaupungin luottamusmiesten kirjoitukset ottivat kantaa vain
menettelytapoihin, pienempi osa kommentoi suoraan itse virastotalokiistaa.

Yksityisoikeudellisen sopimisen ja kaavoituksen
teoria ja käytäntö

Virallisen tulkinnan mukaan yksityisoikeudelliset sopimukset eivät saa sitoa
kaavoitusta, joka on julkisoikeudellista toimintaa. Periaatteessa rakennusoikeudesta
ei makseta, kun sitä annetaan tai otetaan pois. Käytäntö on kuitenkin toinen.
Tehtyään kaupat virastotalosta kaupunki vetosi järkähtämättä Osuuspankin kanssa
tehtyyn kauppasopimukseen kaavoitusta sitovana tekijänä ja korosti samalla, että
sopimuksen rikkomisesta seuraa korvausvelvollisuus. Kaavoitussopimusten rikko-
misesta on vaadittu korvauksia oikeusteitse hyvin harvoin.10 Kaupungin pelkäämät
vahingonkorvauskanteet olisivat olleet toki mahdollisia myös virastotalon tapauk-
sessa, koska rakennusoikeus oli sisällytetty kaupungin ja pankin väliseen kauppa-
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sopimukseen. Toteutumattoman oikeudenkäynnin lopputulosta on kuitenkin
mahdotonta tietää.

Kaavoitussopimusten ongelmana on pidetty niiden aiheuttamaa demokratia-
vajetta (Mäkinen 1996, 93). Virastotalokiistan yhteydessä avoin ja demokraattinen
päätöksenteko kaavan sisällöstä kävi lähes mahdottomaksi, koska kaupungin
johto oli oman tulkintansa mukaan sitonut kätensä jo ennen tontin kaavoittamista.
Jos kaupungin toimintaa tarkastellaan puhtaasti taloudellisesta näkökulmasta,
tämä oli luonnollisesti järkevää. Pekka Paavolan haastattelu paljastaa silloisen
kaupunginjohtajan ja hänen taustaryhmänsä orientaation:

Haastattelija: Mutta tässä virastotalokiistassa sen myynnin intressi oli nimenomaan
se, että haluttiin välttää sitä konfliktia kaupunkilaisten kanssa?
Paavola: Niin kyllä. Ja kuitenkin saada rahat pois [...] kyllä, mutta myös sitä, että ...
aina täytyy... jos ei yhdellä tavalla saada sitä taloudellista etua, niin täytyy ottaa se
toisesta, mutta että se talouden niinkun hallitsevuutta tässä... keskustelussa. (Pekka
Paavolan haastattelu 8.4.1999.)

Kaupungin menettely kertoo taloudellisen rationaliteetin tinkimättömyydestä,
mutta se ei anna kovin korkeaa kuvaa demokraattisen keskustelun tilasta. Keskus-
telua rajoitettiin myös myöhemmin 19.8.1981 kaupunginvaltuuston virastotalon
tontin kaavoitusta varten kokoonkutsutussa ylimääräisessä kokouksessa.
Keskustelua ei käyty, koska sosiaalidemokraatit esittivät ja kokoomus kannatti
asian pöydälle jättämistä. Neljä sosiaalidemokraattia, yksi liberaali, kaksi keskusta-
laista ja 16 SKDL:n valtuutettua vastusti asian pöydällepanoa. Sosialidemokraattinen
Kansan Lehti (20.8.1981) uutisoi kitkerään sävyyn:

Purkutuomion saaneeksi talorähjäksi Tampereen kauppahallin virastotalo on harvi-
naisen hyvissä voimissa. Laho ja rapautunut talo kykeni keskiviikkoisessa kaupungin-
valtuuston kokouksessa rikkomaan raudanlujaksi tunnetun tamperelaisen ryhmäkurin
[...] Valtuutetut – monet heistä, eivät ajatelleet asiaa tunteella, vaan sydämellä. Ja he
kokevat asian todella niin tärkeäksi, jopa ryhmäkurin rikkomisen arvoiseksi.

Ryhmäkurin rikkoutuminen oli lähes ennenkuulumatonta. Vaikka kokoomus
pysyi yhtenäisenä, neljä sosiaalidemokraattia loikkasi “vihollisen puolelle”. Aseveli-
akselin rivit osoittivat pieniä hajoamisen merkkejä. Aiemmat tutkimamme tapaukset
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11 Tyylisuuntaa kutsuttiin 30-luvulla yleisesti “rappiorenessanssiksi” tai “tyylinaamiaisiksi”.
12 Asuin-, liike-, tai toimistokäytössä olevaa kivitaloa.

päätettiin aseveliakselin määrittämän marssijärjestyksen mukaisesti, mutta
virastotalokiistan yhteydessä sosiaalidemokraattien ja porvarien ryhmät eivät enää
toimineet “yhtenä miehenä”, kuten tapana oli.

Virastotalokiista lopetti kivitalojen purkamisen keskustasta

Vanhan rakennuskannan aliarvostus ja tehokkuuden tavoittelu jättivät jälkensä
tamperelaiseen kaupunkikuvaan. Jäljet Tampereen ydinkeskustassa olisivat tosin
voineet olla vielä pahempia. Aiemmin (vuonna 1936) Tampereen keskustan
asemakaavakilpailun oli voittanut suunnitelma, jossa Tampereen raatihuoneen ja
Keskustorin eteläpuolella olevien jugend-talojen paikalle oli sijoitettu funktiona-
listisen ihanteen mukaisia korkeita lamellitaloja. Voittaneen ehdotuksen pohjalta
laadittua asemakaavaa ei ehditty toteuttaa ennen sotia. Vuonna 1942 paikalliskult-
tuuria vaaliva Tampere-seura ehdotti raatihuoneen purkamista, koska 1930-
luvulta periytynyt uusrenessanssityylin halveksunta oli vielä voimissaan.11 Raati-
huoneesta purettiin siipirakennukset vuonna 1964, kun paikalle rakennettiin
tapauskuvauksen alussa mainittu ns. Kauppa-Hämeen talo, jonka vuokratulojen
innoittamana myös Kauppahallin virastotalon purkamisen suunnittelu aloitettiin.

Vanhojen rakennusten suojelusta alettiin Tampereella laajemmin keskustella
vasta Verkatehtaan purkamisen mahdollistavan kaavan ja virastotalokiistan
yhteydessä. Ennen mainittuja tapauksia vanhojen asuinalueiden purkamista uusien
tieltä kommentoitiin lakonisesti tyyliin: “Vanha väistyy uuden tieltä”. Virastotalo-
kiistan jälkeen tilanne oli kuitenkin toinen: sen jälkeen Tampereen keskustasta ei
ole purettu yhtäkään vanhaa kivitaloa12.
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Ympäristökysymys julkisen keskustelun tilassa

Kauppahallin virastotalon kiistassa esiintyi aikaisempiin käsittelemiimme tapauksiin
nähden uusia piirteitä. Keskustelu ei edennyt hallinnollisten toimien ja tehtyjen
suunnitelmien viitoittamien linjojen mukaan. Julkinen keskustelu ei ollut aiempien
tapausten tapaan ortodoksista, vaan polititisoimista eli pelivaran osittamista
tapahtui laajalla rintamalla. Keskusteluissa haastettiin Kauppahallin virastotalon
purkamispäätös, asiantuntijoiden arviot talon kunnosta sekä paikallisen hallinta-
tavan toimintalogiikka. Tapauksen yhteydessä problematisoitiin lisäksi talon omis-
tajan oikeus purkamiseen vetoamalla tamperelaisten “omistamaan” kaupunki-
kuvaan ja nostettiin esiin nykyisten sukupolvien vastuu tulevia ja menneitä sukupolvia
kohtaan. Myös tiukaksi tiedetty tamperelainen ryhmäkuri joutui koetukselle.
Keskustelu myös siirtyi voimalla osajulkisuuksista yleisjulkisuuteen. Kiistaa virasto-
talon kohtalosta käytiin kaikkien paikallisten lehtien palstoilla. Myös oikeusistuimet
ja ministeriöt vedettiin keskusteluun mukaan. Paikalliset lehdet eivät tyytyneet
raportoimaan tapahtumien kulkua, vaan vaihtoehtoiset argumentit saivat aiempaa
enemmän tilaa julkisuudessa. Julkisuutta asialle tuotettiin myös tietoisesti 10 000
tamperelaisen allekirjoittamalla vetoomuksella ja virastotalon valtauksella.
Kaupunkiympäristö potitisoitui ja nousi julkisen keskustelun teemaksi Tampereella
erityisesti virastotalokiistan loppuaikoina.
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Kuva 5.
Lielahden maakaasuvoimala Epilän harjun päässä
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8. YHÄ PUHTAAMPAA ILMAA TAMPERELAISILLE

1 Vuonna 1960 sähkölaitos ja tamperelaiset teollisuuslaitokset tuottivat yhteensä noin kolmanneksen
kaupungissa kulutetusta sähköstä. Helpotusta TKS:n sähköpulaan – vesitilanteesta riippuvan
vesivoiman tuotannon heilahdellessa – toi mm. J. W. Enqvistin Lielahden tehtaan höyryvoima-
laitoksen liittäminen kaupungin verkkoon vuonna 1960. (Anttila 1993, 256–257, 265.)

8.1 Epilän voimalakiista 1981–1984

Sotien jälkeisessä Suomessa energiankulutus oli selvässä kasvussa. Vuodesta 1950
vuoteen 1962 sähkönkulutus Tampereella kolminkertaistui ja Tammerkoski –
“Suomen Manchesterin äiti” – alkoi näyttää liian pieneltä kaupungin tarvitseman
sähkön tuottamiseen. Tampereen kaupungin sähkölaitoksen (TKS) tuottaman
sähkön osuus oli vuonna 1960 enää vain noin 10 prosenttia kaupungissa kulutetusta
sähköstä. Loput tuotettiin paikallisten teollisuuslaitosten omissa voimalaitoksissa1 ja
hankittiin valtakunnanverkosta Imatran Voimalta. Sähkön kulutuksen kasvaessa
kaupungilta vaadittiin toimia energiahuollon tulevaisuuden turvaamiseksi. (Anttila
1993, 255–265)

Suomessa siirryttiin 1950-luvulta lähtien vesivoimasta lämpövoimalla ja usein
tuontipolttoaineilla tuotettuun sähköön (Vehmas 1993, 149–150). Paikallisella
tasolla tämä tarkoitti yhdistetyn sähkön- ja lämmöntuotannon sekä kaukolämpö-
laitosten rakentamisen vähittäistä yleistymistä. Alueelliset kaukolämpölaitokset
alkoivat Suomessa olla energiantuotannon vaihtoehtoja vasta 1950-luvulla. Helsin-
gissä, Espoossa ja Lahdessa oli päädytty kaukolämpövoimaloiden rakentamiseen.
Tampereen kaupunginvaltuusto päätti kaukolämpölaitoksen rakentamisesta
toukokuussa 1963. Vaihtoehtona oman voimalan rakentamiselle olisi ollut
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osallistuminen Porin suureen lauhdevoimalahankkeeseen. Tamperelaisen
kaukolämpövoimalan rakentamisen puolesta puhui TKS:n apulaisjohtaja Pekka
Raunio, joka oli saanut puolelleen kaupunginjohtaja Erkki Lindforsin. Lisäksi
Imatran Voiman kanssa vuonna 1962 solmittu sähköntoimitussopimus piti Tampe-
reen poissa Porin suurvoimalahankkeesta, mutta se oli samalla tehnyt kaupungista
riippuvaisen Imatran Voiman sähköstä. Paikallista sähkön ja lämmön yhteistuotantoa
ns. vastapainevoimalla pidettiin sähkölaitoksella kaikkein edullisimpana vaihto-
ehtona. (Anttila 1993, 265–268.)

Kaukolämpöä alettiin markkinoida sen siisteydellä, varmuudella, rakennus-
kustannusten säästöillä ja ympäristösyillä. Vuoden 1969 loppuun mennessä
kuudesosa kaupungin 55 000 asunnosta oli kaukolämmön piirissä. Lämpö tuli
kaukolämpökeskuksista, joita käytettiin keräämään lämpökuormaa varsinaista
voimalaitosta varten. (Anttila 1993, 270–274.) Imatran Voiman uuden edullisen
korvaussähkösopimuksen takia Naistenlahteen suunnitellun lämpövoimalan
rakentaminen venyi vuosikymmenen vaihteeseen asti. Voimalaitoksen tarvitsemalle
öljylle louhittiin valtavat kalliovarastot 35 metriä Näsijärven pinnan alapuolelle
1968–69. Valtuusto päätti Naistenlahden voimalan ykkösosan rakentamisesta
maaliskuussa 1969 ja Naistenlahti I saatiin käyttöön joulukuussa 1971. (Anttila
1993, 274–279.)

Sodanjälkeinen Suomi oli tullut yhä riippuvaisemmaksi tuontiöljystä niin, että
parin vuosikymmenen aikana polttoaineomavaraisuus oli menetetty. Markan
devalvointi 1967 ja etenkin vuoden 1973 öljykriisi nostivat energiakustannuksia
selvästi, mikä johti säästötoimenpiteisiin ja energiahuollon uudelleenarviointiin.
(Anttila 1993, 280–288; Vehmas 1993, 153–171.) Riippuvuutta tuontipoltto-
aineista, erityisesti öljystä, pyrittiin vähentämään. Yhtenä vaihtoehtona oli paikallinen
ydinvoimala. Vielä 1960-luvun lopulla Tampereen Kauppiin suunnitteilla ollut
lämpöydinvoimalahanke kaatui kuitenkin asutuksen läheisyyden takia läänin-
hallituksen vastustukseen. Kivihiili puolestaan oli seurannut öljyn hintakehitystä
eikä Katowicen kivihiilen saanti näyttänyt mahdolliselta ennen 1980-lukua. Neste
puolestaan ei voinut luvata maakaasun saamista Tampereelle, joten turve alkoi
kotimaisuutensa takia näyttää parhaalta polttoainevaihtoehdolta. Päätös Näsijärven
rannalle Naistenlahteen rakennettavasta turvevoimalasta tehtiin 1974. Naistenlahden
turvevoimala, ns. Naistenlahti II, käynnistyi lokakuussa 1977. (Anttila 1993, 290.)
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Kolmas lämpövoimalaitos

Kuntasuunnitelmassa 1980–1985 ei ollut vielä suunnitteilla uutta lämpövoimalaa
(Kaupunginkanslia 1979). Vuoden 1981 helmikuussa uuden lämpövoimalaitoksen
rakentamisesta keskusteltiin kuitenkin jo julkisuudessa. Kaupunginjohtaja Paavola
piti valtuuston kyselytunnilla kivihiiltä ainoana todellisena polttoainevaihtoehtona
ja Lielahden teollisuusaluetta parhaana paikkana voimalalle.

Pekka Paavolan mukaan kolmas lämpövoimala on välttämätön vuosikymmenen
puolivälissä tai heti sen jälkeen. Koska voimalan suunnittelu ja rakentaminen kestää
useita vuosia, on uuden voimalan paikkaa ruvettu jo haeskelemaan. Ainoaksi kaikki
edellytykset täyttäväksi paikaksi on osoittautunut G. A. Serlachius Oy:n Lielahden
tehtaiden alue ja siellä teollisuuskylän puoleinen reuna. Lielahti on hyvä paikka,
koska jäähdytysvesi saadaan Näsijärvestä ja polttoaine voidaan tuoda paikalle rauta-
teitse. Polttoainevaihtoehtoja on suunnittelussa ollut mukana neljä: hake, kivihiili,

Kuvio 17.
Suhteellinen sähkön kulutus (kWh/asukas) Tampereella 1950–1989.

(Rasila 1992, 397.)
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turve ja öljy. Näistä öljy on heti alkuunsa tuomittu liian kalliiksi. Hakkeen soveltuvuus
suurvoimalaan taas on epävarmaa. [...] Turpeen saantiin Paavola suhtautuu hyvin
epäilevästi. Uuden voimalaitoksen esisuunnittelussa onkin pyritty varautumaan siihen
mahdollisuuteen, että ainoaksi mahdollisuudeksi jää kivihiili, kun otetaan huomioon
saannin varmuus, teknilliset käyttömahdollisuudet ja hinta. (Kansan Lehti 19.2.1981.)

Paavolan kielteistä asennetta turvetta kohtaan selittänee turpeen tuotannon
vaikeutuminen ja turvepula vuoden 1980 sadekesän takia ja Vapon halukkuus
nostaa turpeen hintaa 60 prosentilla. Sopimusta kaupungin ja Vapon välillä ei
syntynyt, mutta hinta nousi joka tapauksessa. (Anttila 1993, 299.)

Kuntasuunnitelmassa 1982–87 uusi lämpövoimalaitos oli sijoitettu G. A. Ser-
lachiuksen omistamalle teollisuusalueelle Lielahteen. Uuden laitoksen suunniteltiin
valmistuvan vuonna 1986. Sitä ennen Naistenlahti I muutettaisiin turvekäyttöiseksi.

Suunnitelman alussa toteutetaan Naistenlahti I muuttaminen turvekäyttöiseksi. Muutos-
työn kustannusarvio on runsaat 70 Mmk. Varsinainen uusi hanke on suunnitelma-
kauden loppupuolella toteutettava uusi 60/120 MW tuottavan lämmitysvoimalaitoksen
rakentaminen Lielahteen. Uuden laitoksen todennäköinen polttoaine tulee olemaan
hiili, koska turvetta ei saatane riittävää määrää [...] varmuutta maakaasun saamisesta
riittävän edullisin ehdoin ei sellaisella varmuudella saada vuoteen 1983 mennessä,
jolloin laitteiston tekninen suunnittelu on aloitettava. (Kaupunginkanslia 1981, 17.)

Pyrkimys kaukolämmön lisätuotantoon käynnisti sähkölaitoksella suunnittelun
läntisten alueiden lämmöntuotannosta vastaavan voimalaitoksen rakentamiseksi,
joka olisi korvannut öljyä käyttävät pienet kaukolämpökeskukset. Valmistumis-
ajankohta 1986 edellytti, että esisuunnittelun tuli käynnistyä syksyllä 1982 ja
sijoituspaikka ratkaista keväällä 1983. (Anttila 1993, 303.)

Voimalan vaikutuksia epäillään

Lielahden Lentävänniemi-yhdistyksen silloisen puheenjohtajan Olavi Parosen
mukaan Lielahden asukkaat reagoivat kivihiilivoimalasta nousseeseen julkisuuteen
välittömästi. Asukkaiden mielestä voimalaa ei tarvittu. Lielahdessa oli 1980-luvun
alusta lähtien ollut vireää kansalaistoimintaa, joka liittyi läheisen teollisuuden



207

YHÄ PUHTAAMPAA ILMAA TAMPERELAISILLE

aiheuttamiin terveys- ja ympäristöhaittoihin. Asukkaat olivat mm. vaatineet Lielahteen
omaa terveysasemaa. (Olavi Parosen haastattelu 2.9.1996.)

Lielahden alueen omakotiyhdistykset, poliittiset järjestöt ja Lentävänniemi-
yhdistys muodostivat yhdessä Lielahden–Lentävänniemen kansalaistoimikunnan,
joka järjesti 5.4.1981 keskustelutilaisuuden kivihiilivoimalasta. Sähkölaitoksen
edustajien mukaan kivihiilivoimalan rakentaminen olisi vähentänyt alueen ilman-
saasteongelmia. Käyttöpäällikkö Esko Jarvan mukaan kivihiilivoimalan haittoja oli
liioiteltu: Lielahden ja Lentävänniemen alueiden ilmansaasteet tulisivat vähenemään
raskasta polttoöljyä käyttävien aluelämpökeskuksien poistuessa käytöstä.

Riittävän korkealla savupiipulla ja tehokkaalla sähkösuodattimella voidaan pölypäästöt
minimoida. Vaikeimmat ongelmat ovatkin rikkiyhdisteissä. Rikkidioksidia ei voida
poistaa, mutta se laimenee riittävän pitkän savupiipun avulla. (Esko Jarva Aamulehdessä
6.4.1981.)

Savukaasujen rikinpoisto oli mahdollista, mutta kallista. Kauppa- ja teollisuus-
ministeriön Ekono Oy:llä teettämän selvityksen mukaan puhdistus olisi nostanut
hiilellä tuotetun sähkön hintaa 6–20 prosenttia. Ekonon mukaan rikinpoisto-
laitteiden rakentaminen pieniin voimaloihin ei ollut kannattavaa. (Kansan Uutiset
7.10.1982.) Lielahden asukkaat puolestaan epäilivät koko voimalan tarpeellisuutta
ja halusivat tietää, miksi maakaasuvaihtoehtoa ei ollut selvitetty. Asukkaat kysyivät
myös, oliko taloudellisuus ainoa suunnitteluperuste voimalle.

Rainio puhuu täällä vain taloudellisuudesta. Näistä puheista saa sellaisen käsityksen,
että taloudellisuus on ensin ja vasta sitten ympäristökysymykset. Mutta meille tämä
asuinpaikka on arvokkain kaikesta mitä on olemassa. Emme me halua tänne uusia
saasteita, sanoi omakotiasukas Jaakko Saarinen. (Tiedonantaja 9.4.1981.)

Sähkölaitoksen johtajan Pekka Rainion mukaan voimalasta ei ollut suunni-
telmaa eikä lopullisia päätöksiä, ja suunnittelu oli vasta alustavalla asteella. Mitään
vaihtoehtoja ei ollut suljettu pois, mutta maakaasua Rainio piti epärealistisena
vaihtoehtona. Keskustelussa kaupunginvaltuutetut olivat yksimielisiä voimalan
tarpeesta. (Aamulehti 6.4.1981.)
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Voimala vaihtaa paikkaa

Vuosien 1982–1987 kuntasuunnitelmassa kolmas lämmitysvoimalaitos sijaitsi
vielä G. A. Serlachiuksen tehdasalueella (Tampereen kaupunginkanslia 1981).
Vuoden 1981 asemakaavan muutosehdotuksella oli tarkoitus varata voimalalle
alue Serlachiuksen Lielahden tehdasalueelta. Kaavamuutos oli esillä asemakaava-
lautakunnassa maaliskuussa 1981, mutta se jätettiin pöydälle. Kaava-alueen
omistivat yhdessä Lielahden Teollisuuskiinteistö Oy ja G. A. Serlachius Oy, joka oli
toivonut kaupungilta teollisuusalueensa rakennusoikeuden lisäämistä. (Aamulehti
26.3.1981.)

Vuonna 1985 uudelle ympäristöministeriölle antamassaan lausunnossa Tampe-
reen kaavoitusvirasto perusteli vuoden 1981 asemakaavan muutoksen jumiutu-
mista seuraavasti:

Voimalan sijoittamista Lielahden teollisuusalueelle Serlachiuksen omistamalle maalle
on aikaisemmin tarkasteltu asemakaavan muutosehdotuksella vuonna 1981. Tätä
ehdotusta vastaan esitettiin useita muistutuksia, joissa oli yli 300 allekirjoitusta.
Koska alueen maapohja raskaan rakennusmassan sijoittamista ajatellen on hyvin
heikko ja kun Serlachius lisäksi ilmoitti, ettei yhtiö ole valmis myymään aluetta
kaupungille, paikasta luovuttiin. (kaavoitusviraston lausunto YM:lle 4.4.1985.)

Näistä syistä ilmeisesti merkittävin oli Serlachiuksen haluttomuus myydä
maata lämpövoimalalle. Kaavoitusviraston lausunto antaa samalla ymmärtää, että
lielahtelaisten muistutukset kaavaa vastaan olisivat osasyynä voimalan paikan
vaihtumiselle. Anttilan (1993, 303) mukaan “tiedot kertoivat”, ettei Serlachius
hyväksynyt voimalaitosta naapurikseen pelätessään tuotteidensa likaantuvan. Uuden
voimalan sijoituspaikka siirtyi Serlachiuksen alueelta Epilänharjun itäpäähän,
VR:n omistamalle Lielahden aseman alueelle. Matkaa Epilän asutukseen oli tältä
paikalta alle sata metriä. (kaavoitusviraston lausunto YM:lle 4.4.1985.)

Maakaasuvoimalatoimikunta vaatii vaihtoehtoja

Epilä-Seura perustettiin 1982, jolloin voimalahanke ja sen suunniteltu sijoittaminen
Epilänharjun päähän oli jo tiedossa (Seija Marjamäen haastattelu 20.6.1996).
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Seura järjesti keskustelutilaisuuden voimalahankkeesta Kaarilan koululla syys-
kuussa 1982. Kaupungin sähkölaitoksen suunnitelmia olivat esittelemässä johtaja
Pekka Rainio sekä apulaiskäyttöpäällikkö Esko Jarva. Rainio sai epiläläisten vihat
niskoilleen todetessaan, että tiukimmin voimalaa vastustavat ne, jotka eivät edes
tunne voimalan sijoituspaikkaa. (Aamulehti 1.10.1982.)

Tilaisuuden jälkeen Epilä-Seura lähetti kaupunginvaltuutetuille kirjeen, jossa
esitettiin, että voimalapäätöstä tulisi lykätä, kunnes kaikki jo tehdyt sopimukset ja
hinta- ym. vertailut julkistettaisiin sekä tarpeelliset lisäselvitykset tehtäisiin mm. eri
energialähteiden kustannuksista, saastevaikutuksista ja uuden ilmansuojelulain
asettamista velvoitteista (Epiläläisten kirje kaupunginvaltuutetuille 8.10.1982).

Huhtikuussa 1983 Lielahden–Lentävänniemen kansalaistoimikunta kutsui
koolle läntisen Tampereen asukasyhdistyksiä keskustelemaan voimalahankkeesta
(Aamulehti 28.4.1983). Läsnä oli noin 40 henkilöä ja 18 eri järjestön edustajaa.
Vilkkaan ja monipuolisen keskustelun henki oli varsin selvä: jos Tampereella
todella tarvitaan uusi voimala, sen polttoaineen tulisi olla maakaasu. Kaupungin
olisi oltava erityisen aktiivinen maakaasun hankkimiseksi Tampereelle, eikä
päätöstä voimalan polttoaineesta saisi tehdä ennen kuin valtakunnallinen maakaasu-
ratkaisu on selvä. (Olavi Parosen kutsu toimikunnan ensimmäiseen kokoukseen,
toukokuu 1983.)

Sama joukko kokoontui vielä toisen kerran 25.5.1983 ja päätti perustaa
“kansalaistoimikunnan maakaasuvoimalan puolesta.” Toimikunnan puheenjohta-
jaksi valittiin Olavi Paronen ja sihteeriksi Kari Harju. Kaupunginhallitukselle ja
-valtuutetuille päätettiin lähettää kirjelmä sekä päätettiin aloittaa nimenkeräys
voimalan rakentamispäätöksen siirtämiseksi. (kokousmuistio 25.5.1983 kokouk-
sesta.) Maakaasu oli voimalatoimikunnan vaatimuslistalla ensimmäisenä. Olavi
Parosen mukaan tämä vaihe voimalakiistassa oli viivytystaistelua: maakaasuvaihto-
ehdolle yritettiin saada lisää aikaa (Parosen haastattelu 2.9.1996).

Maakaasuvoimalatoimikunta teki kaupunginhallitukselle aloitteen, jossa
esitettiin, että kaupungin suunnitteleman lämpövoimalan polttoaineeksi valitaan
maakaasu, mikäli energiatarpeesta tehtävät tarkistuslaskelmat osoittavat voimalan
rakentamisen välttämättömäksi. Päätöstä voimalan rakentamisesta ja sijoitus-
paikasta esitettiin siirrettäväksi siihen saakka, kunnes voimalan tarve ja maakaasun
saatavuus olisi selvitetty. Perusteluissa korostettiin maakaasun saasteettomuutta
sekä taloudellisia tekijöitä, mm. maakaasuvoimalan pienempiä investointikustan-
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nuksia. Aloitteen allekirjoitti aluksi 21 järjestöä ja myöhemmin siihen liittyi vielä
26 järjestöä. (ks. Taulukko 3.) Mukana oli asukasyhdistyksiä, omakotiyhdistyksiä
sekä poliittisten puolueiden paikallisosastoja, enimmäkseen vasemmalta, joskin
myös liberaalit ja keskusta olivat mukana. (Kansanliikkeen aloite kaupunginhallituk-
selle 8.6.1983.)

Asukasyhdistykset 14 SKDL:n paikallisyhdistykset 6
Suomi–Neuvostoliitto-seuran osastot 9 SDP:n paikallisyhdistykset 2
ympäristöjärjestöt 3 Liberaalit & keskusta 2
seurakunnat 2 työttömien ja eläkeläisten järjestöt 3
ammattiosastot 2 muut järjestöt 4

järjestöjä yhteensä 47

Taulukko 3.
Maakaasuvoimalan puolesta -kansalaistoimikunnan aloitteen

allekirjoittaneet yhdistykset.

Rakentaminen viivästyy

Voimalakeskustelu sai uutta vauhtia syksyllä 1983. Kaupunginhallitus oli oikeuttanut
sähkölaitoksen tilaamaan Ekono Oy:ltä konsulttityönä tulevan voimalaitoksen
tarkoituksenmukaisuutta, taloudellisuutta ja ympäristövaikutuksia koskevan
selvityksen (Kaupunginhallitus 27.6.1983). Voimalan suunnittelun edetessä myös
kansalaistoiminta aktivoitui entisestään. Maakaasuvoimalatoimikunta keräsi n.
7500 allekirjoitusta adressiin, jolla vaadittiin kivihiilivoimalan rakentamispäätöksen
lykkäämistä, kunnes lisäenergian todellinen tarve sekä maakaasun saanti Tampe-
reelle olisi selvitetty (Tampereen ympäristönsuojeluyhdistyksen ja kansalaistoimi-
kunnan kirje ympäristöministeriöön 25.10.1983; Seija Marjamäen haastattelu
20.6.1996).
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Asukkaiden vastustuksesta huolimatta suunnittelua jatkettiin. Sähkölaitoksen
Pekka Rainio uskoi vastustuksen vaimenevan, kunhan asukkaille jaettaisiin oikeaa
tietoa. Taktiikkana oli vähätellä voimalaitoksesta aiheutuvia haittoja ja korostaa
siitä ympäristöllekin saatavaa hyötyä. (Anttila 1993, 303.) Sähkölaitos painatti
tamperelaiskoteihin jaetun esitteen “Tutkittua tietoa Tampereen kivihiilivoimala-
hankkeesta”, joka lupasi “yhä puhtaampaa ilmaa tamperelaisille”. Kaukolämpö-
voimalan rakentamisella päästäisiin pois öljyn käytöstä ja pikkupiipuista, jolloin
päästöt vähenisivät. Sijoituspaikkaa perusteltiin lauhdeveden saannilla Näsijärvestä
ja vieressä olevan rautatien mahdollistamalla hiilenkuljetuksella. (Tutkittua tietoa...
TKS 1983; Anttila 1993, 303.)

Paikka täyttää hyvin edellä mainitun voimalan sille asettamat vaatimukset eikä se
tehtyjen selvitysten mukaan aiheuta oikein suunniteltuna haittaa lähialueen asutukselle.
Oleellisinta lähiseudun ympäristövaikutusten kannalta on, että voimalan piippu
rakennetaan n. 140 metrin korkuiseksi, laitos varustetaan tehokkailla savukaasun
puhdistuslaitteilla, varastona toimiva hiilikenttä sijoitetaan paikalla olevaan soramont-
tuun ja että vallitsevan tuulen alapuolisella sektorilla on laaja teollisuusalue. (Tutkittua
tietoa... TKS 1983.)

Kaupunginvaltuusto vaati lisäselvityksiä voimalan sijoituspaikka- ja polttoaine-
vaihtoehdoista syyskuussa 1983 (Kaupunginvaltuusto 14.9.1983). Kaupungin-
valtuutettu Seppo Kovala (kok) asui Epilän harjulla 200 metrin päässä voimalaitok-
sen sijoituspaikasta ja protestoi hanketta vastaan, vaikkei osallistunutkaan kansalais-
toimikunnan toimintaan. Kovala sai oman puolueensa vihat niskoilleen, ja kaupun-
ginjohtaja Paavola hyökkäsi avoimesti häntä vastaan valtuuston kokouksissa.
(Seppo Kovalan haastattelu 10.4.1996.)

Maakaasuvoimalatoimikunta päätti hakea korkeampien auktoriteettien tukea
maakaasuratkaisun puolelle. Jo aikaisemmin toimikunta oli ollut yhteydessä
ulkomaankauppaministeri Jermu Laineeseen, joka tunnettiin maakaasun puolesta-
puhujana. Laine kutsuttiin Tampereelle lokakuun alussa järjestettyyn keskustelu-
tilaisuuteen Lielahteen Kaarilan koululle. (Muistio toimikunnan kokouksesta
8.6.1983; Olavi Parosen ilmoitus keskustelutilaisuudesta järjestöille, syyskuu
1983.)

Maakaasuvoimalatoimikunnan ja Tampereen ympäristönsuojeluyhdistyksen
järjestämässä keskustelutilaisuudessa ulkomaankauppaministeri vakuutti, että
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maakaasua oli mahdollista saada myös Tampereelle. Laine puolusti maakaasuvaihto-
ehtoa mm. työllisyydellä: maakaasun lisätuontia Neuvostoliitosta tarvittiin idän-
kaupan tasapainottamiseksi ja Suomen vientiteollisuuden työpaikkojen turvaami-
seksi. Laine uskoi myös, että maakaasun hinta tulisi alenemaan. Samassa tilaisuu-
dessa sähkölaitoksen toimitusjohtaja Pekka Raunio korosti, ettei lopullisia ratkaisuja
ollut vielä tehty. Rainio myönsi myös maakaasun ympäristöystävällisyyden. (Aamu-
lehti 3.10.1983.)

Keskustelua käytiin ympäristöargumentein, päästöistä, terveyshaitoista jne.
Rikkidioksidipäästöjen todettiin pudonneen keskustorilla puoleen vuodesta 1970
ja vuosikeskiarvo 50 mikrogrammaa alitti WHO:n suositukset (Anttila 1993, 304).
Epilän asukkaat olivat joka tapauksessa huolestuneita: Seija Marjamäen mukaan
TKS ja kaupunki eivät edes harkinneet muita sijoitusvaihtoehtoja kuin Epilänharjun
päätä. Julkisestikin kiisteltiin myös kivihiilivoimalan rikinpoistolaitteiden tarpeelli-
suudesta ja vallitsevien tuulten suunnista. Asukkaiden mielestä ns. “vallitsevat
tuulet” eivät olleet vallitsevia talvisin, kun lämmöntuotannon tarve oli suurimmillaan.
(Seija Marjamäen haastattelu 20.6.1996.)

Maakaasun saanti varmistuu, voimalan paikka ei muutu

Joulukuussa 1982 oli luultu, ettei kaasua saataisi ennen kuin 1990-luvulla. Kaasun
tuontipäätöksen ratkaisi kuitenkin Suomen kauppataseen ylijäämä, joka pakotti
etsimään NL:sta tuontikohteita.2 Teollisuuden kiinnostukseen vaikutti myös oletettu
ympäristönormien tiukentuminen. Syksyllä 1983 kivihiili oli putoamassa pois
kilpailusta, mutta Vapo nosti turpeen kaasun kilpailijaksi. Ilman rikinpoistolaitteita
hankintahinnaltaan 365 miljoonan markan hiilivoimalaitos oli edelleenkin edullisin
vaihtoehto. Aiheesta virinnyt ympäristökeskustelu teki maakaasusta uudelleen

2 Maakaasuputkihanke Neuvostoliitosta Suomeen oli käynnistynyt jo 1960-luvulla, ja se kytkeytyi
moniin poliittisiin kuvioihin, kuten idänkauppaan, Nesteen valta-asemaan suomalaisessa energia-
politiikassa ja presidentti Kekkosen asemaan. Maakaasuputki valmistui vuonna 1973 ulottuen
aluksi Kaakkois-Suomeen, ja maakaasun toimitus alkoi seuraavana vuonna. Maakaasun tuonnista
tehtiin presidentin siunauksella Nesteen monopoli. (Vehmas 1993, 171.)
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vaihtoehdon. Kaasua puolustivat voimakkaimmin SKDL ja Hämeen Yhteistyö.
(Anttila 1993,305.)

Sähkölautakunta esitti marraskuussa 1983 voimalaitoksen sijoituspaikaksi
Epilänharjun itäpäätä. Valtuustossa asia jätettiin kertaalleen pöydälle mutta hyväk-
syttiin lopulta joulukuussa. Kaupunginhallitus ja valtuusto hyväksyivät esityksen
äänestämällä. Polttoaine oli yhä avoin kysymys, mutta vaihtoehtoina olivat nyt
maakaasu ja turve. (Kaupunginvaltuusto 7.12.1983.) Epilä-Seura ja muutama
yksityinen valittivat sijoituspäätöksestä lääninoikeuteen vaatien päätöksen kumoa-
mista sijoituksen osalta. Hämeen lääninoikeus katsoi kuitenkin, että valtuuston
valituksenalainen päätös koski vain valmistelua, eikä siitä kunnallislain mukaan
voinut valittaa. (Aamulehti 15.3.1984.)

Ratkaiseva käänne maakaasun suuntaan tapahtui vuodenvaihteessa 1983–
1984. Olavi Parosen mukaan Paavola kääntyi maakaasun kannalle, kun kaasun
saaminen Tampereelle alkoi varmistua. Paavola sanoi tässä vaiheessa olleensa
koko ajan kaasun kannalla ja viivyttäneensä päätöstä strategisista syistä. (Olavi
Parosen haastattelu 2.9.1996.) Voimalatoimikunnan Olavi Paronen ja Kari Harju
kuvasivat tilannetta seuraavasti:

Kaupungin johtavat sos.dem. kunnallispoliitikot ovat nyt asettuneet maakaasuratkaisun
“tekijöiksi” ja kaukonäköisiksi kauppamiehiksi, jotka ovat jopa onnistuneet säästä-
mään satoja miljoonia kuntalaisten veromarkkoja. Tilannetta voi verrata pallopeleistä
tuttuun “onnenkantamoiseen”, jossa maalintekijän osuus on toissijainen muuhun
maalia edeltäneeseen pelin kulkuun verrattuna. Samat pelimiehet, jotka ensin ajoivat
kivihiiltä ja sitten turvetta voimalan polttoaineeksi vähätellen niiden aiheuttamia
ympäristövaikutuksia ja Neuvostoliiton kaupan merkitystä Tampereen työllisyyteen,
ovat tänään “maalintekijöitä”. (Hämeen Yhteistyö 18.5.1984.)

Pekka Paavolan mukaan öljyn kallistuttua ja turpeen hankinnan vaikeuksien
takia maakaasu ja kivihiili jäivät vaihtoehdoiksi, joiden välillä neuvoteltaessa
tärkeintä oli mahdollisimman edullisten ratkaisujen takaaminen kaupungille.

Kyllähän siinä tietysti kivihiili oli vakavastikin otettavana vaihtoehtona alunpitäen oli,
koska se nähtiin välttämättömänä. Sillon oli semmosta vähän ajatusta, että kuka sen
takaa sitten, että toi maakaasuputki pysyy aina auki, että täytyy olla niinkun joku
varapolttoaine, jota voidaan sitten käyttää, ja kivihiili nähtiin siinä sitten, mutta sitten
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se varsinainen tekijä oli kyllä se, että öljyhän oli sitten näitten öljykriisien jälkeen
noussut niin arvokkaaksi polttoaineeksi, että sitä ei voinu ajatella muuta ku tommosena
varapolttoaineena, mut ei varsinaisena jatkuvasti käytettävänä. Sitten turve oli taas
[...] siitä nyt oli kokemuksia tosta Naistenlahdesta. Oli todettu että sen saannissa on
omat vaikeutensa, ja eikä sekään ole sitten tätä ympäristöökään ajatellen [...], ettei
sen varaan niinkun laajassa mitassa kannata laskea. No sitten nää hakkeet ja muut
semmoset oli sillon niinku, ne on vieläkin, sellaisia että tommonen iso, valtavan iso
voimalaitos ei mistään pysty hankkimaan sitä, niin jäljelle jäi tää maakaasu ja kivihiili
ja tuota [...] sillon sitten kun tätä maakaasuputkee – se taas oli sitten Suomen ja
Neuvostoliiton välisten joittenki kauppasuhteiden tulosta että se tuli ja Neste sitä
hoiteli. Nesteelle oli sitten hyvin tärkeetä, että ne saa sitä sitten niinkun määrätyn
määrän kaupaksi täällä maassa [...] mutta toisaalta ne piti sillä kauheeta hintaa. Ja
me käytiin niitä kauppaneuvotteluita sitten samanaikasesti sen Nesteen kanssa ja jos
me oltas sanottu vaan, että okei, me teemme maakaasuvoimalan ja piste, niin se hinta
Nesteeltä ostettuna olis ollu valtavan korkea. Mutta kun me pidettiin siinä koko ajan
sitä, niissä kauppaneuvotteluissa auki sitä toista mahdollisuutta, ettei se olekaan
maakaasu, vaan se on kivihiili, niin Neste niinkun alensi hintojaan aika kummasti.
(Pekka Paavolan haastattelu 8.4. 1999.)

Maakaasusopimus varmistui keväällä 1984. Voimalan sijoituspaikka ei
kuitenkaan muuttunut. Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan ja asemakaavan
muutosehdotuksen sekä siunasi maakaasun hankintasopimuksen vuoteen 1999
asti toukokuussa 1984. (Kvalt Pl 7/1984)

Asemakaavasta valittivat uudelle ympäristöministeriölle Epilä-Seura, voimalan
naapurit Aimo ja Rauni Syrjänen, maakaasuvoimalatoimikunnan puheenjohtaja
Olavi Paronen sekä Timo Jakobsson. Valituksissa vaadittiin, ettei ministeriö
vahvistaisi kaupungin tekemää kaavaa alueelle. Perusteluina käytettiin mm. sitä,
että muut vaihtoehdot oli jätetty tutkimatta, kaavaratkaisun ylimitoitusta (kaavaan
olisi mahtunut maakaasuvoimalan lisäksi kiinteän polttoaineen laitos) sekä
kasvavia melutasoja ja maisemallisia haittoja. (Epilä-Seuran (18.6.1984), Timo
Jakobssonin (20.6.1984), Aimo ja Rauni Syrjäsen (19.6.1984) ja Olavi Parosen
(20.6.1984) valitukset ympäristöministeriölle.)

Sijoituspaikka ei muuttunut valitusten ansiosta. YM oli hankkinut VR:n,
TVH:n, Tampereen seutukaavaliiton sekä YM:n ympäristön- ja luonnonsuojelu-
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osaston lausunnot asiasta. Vain YM itse halusi lisäselvityksiä voimalan vaikutuksista
maisemakuvaan sekä voimalan ja liikenneympäristön aiheuttamista melukysymyk-
sistä. Muilla ei ollut huomauttamista kaavaan. Kaavoitusviraston vastineessa YM:lle
todetaan, että

asemakaavan valmistelun yhteydessä on neuvoteltu eri viranomaisten kanssa parhaan
mahdollisen ympäristötuloksen saavuttamiseksi. Se, että asemakaavassa on varauduttu
myös kiinteän polttoaineen voimalan rakentamismahdollisuuteen, perustuu
sähkölaitoksen lausunnossaan esittämiin näkökohtiin.[...] Kaavoitusvirasto toteaa
voimalarakennusten liittymisestä ympäristöönsä, että asiaa on selvitetty pienoismallein
sekä tähän vastineeseen liittyvin lisäselvityksin. Näiden perusteella on arvioitavissa,
huomioon ottaen voimalarakennusten luonne, että rakennukset kohtuullisen hyvin
sopeutuvat ympäristöönsä. Voimalarakennukset tulevat sijoittumaan kahden radan
väliselle alueelle vanhaan sorakuoppaan, irralleen olemassa olevista asunto- ja
työpaikka-alueista.” (Kaavoitusviraston lausunto 4.4.1985.)

Kaavoista valitettiin aina KHO:een asti, mutta sijoituspaikka ei muuttunut.
Seija Marjamäen mukaan voimalaan kuitenkin saatiin alkuperäistä suunnitelmaa
paremmat melua vaimentavat sisäseinät. Lisäksi voimala rakennettiin alkuperäisiä
suunnitelmia alemmalle tasolle. Harjun asukkaiden mielestä tämä oli maiseman
kannalta parempi ratkaisu, vaikka samalla voimalan piiputkin tulivat alemmalle
tasolle. (Seija Marjamäen haastattelu 20.6.1996.)

Kansalaistoimikunnan päähuomio oli kiinnittynyt maakaasuun, ja sijoitus-
paikkakysymys ei enää yhdistänyt voimia samalla tavalla. Olavi Parosen mukaan
vain rippeet kansalaistoimikunnasta jäivät vaatimaan voimalan sijoituspaikan
uudelleenharkintaa (Olavi Parosen haastattelu 2.9.1996). Epilän harjun päähän
rakennetun Lielahden maakaasuvoimalan hankinnat aloitettiin keväällä 1985 ja
voimala otettiin käyttöön suunnitellusti 1.11.1988 (Anttila 1993, 308–309).
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8.2 Epilän voimalakiistan analyysi

Voimalakiista lehtiaineistossa

Epilän voimalahankkeeseen liittyvä lehtiaineisto kerättiin kahden kuukauden
ajalta syksyltä 1983 (15.10.–16.12.), jolloin sekä voimalan polttoainevalinta että
sijoituspaikka tulivat kaupunginhallituksen ja -valtuuston käsittelyyn ja nousivat
paikallisten lehtien otsikoihin. Aineistoa löytyi eri lehdistä yhteensä 79 juttua.
Näistä suurin osa oli uutisia, mutta mielipidekirjoittelu – jota käytiin pääasiassa
voimalan vastustajien ja sähkölaitoksen välillä – oli myös vilkasta. Mielipide-
kirjoittelun määrä kertoo tapauksen ristiriitojen noususta julkiseksi kiistaksi.
Pääkirjoituksia löytyi aiheesta vain Hämeen Yhteistyöstä, jonka sivuilla taas ei käyty
mielipiteiden vaihtoa – mahdollisesti siksi, että lehti oli niin selkeästi maakaasun
puolella.

Loppuvuodesta 1983 voimalan alkuperäiseksi polttoaineeksi suunniteltu
kivihiili oli edelleen yhtenä polttoainevaihtoehtona, vaikka kaasun ja turpeen
asemat olivatkin kohentuneet pari vuotta aiemmasta tilanteesta. Valtuusto päätti,
että polttoaineeksi valitaan kaasu tai turve, jolloin polttoaineita oli keskustelussa

Kuvio 18.
Juttutyypit Epilän voimalakiistaa koskevassa aineistossa.
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kolme: hiili, turve ja kaasu. Sijoituspaikan osalta käytiin myös keskustelua, joskin
selvästi vähemmän kuin polttoainevalinnasta. Polttoainevalinta liittyi selvästi
valtakunnanpolitiikkaan, mikä kävi yhä ilmeisemmäksi, kun Suomen ja Neuvosto-
liiton välisen kauppasopimuksen solmiminen tuli ajankohtaiseksi. Lehtiaineistoon
ei kuitenkaan ole sisällytetty juttuja, jotka liittyvät pelkästään tähän kauppasopi-
mukseen, vaan ainoastaan kirjoitukset, joissa kysymys liitetään samalla myös
Tampereen voimalaratkaisuun.

Keskeiset toimijat ja policy-argumentit

Epilän voimalakiistaan liittyvässä lehtiaineistossa äänensä saivat kuuluville – eli
ensisijaisiksi määrittelijöiksi nousivat – Tampereen kaupungin sähkölaitoksen
lisäksi kansalaiset, eri polttoainevaihtoehtoja ajavat intressipiirit sekä valtakunnan
vaikuttajat (ministerit). Hämeen Yhteistyön ja Kansan Lehden sivuilla voimalakysy-
mykseen ottivat kantaa – lähinnä maakaasun puolesta – myös SKDL ja
ammattiyhdistykset.

Kuvio 19.
Ensisijaiset määrittelijät voimalakiistan uutisaineistossa 15.10.–16.12.1983.
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Todellisuudessa tapauksen kulku eteni “vyyhtenä”, jossa erilaisia vaihtoehtoja
esiintyi samanaikaisesti eikä esimerkiksi polttoainevaihtoehtoja voinut erottaa
siitä kysymyksestä, rakennetaanko voimala ylipäänsä vai ei. TKS:n argumentaatiota
on tapauksen dynamiikan säilyttämiseksi tarkasteltu kahdessa vaiheessa: ensin
keväällä -83 julkaistun kivihiilivoimalasta kertovan tiedotteen avulla ja myöhemmin
lehtiaineiston tarkastelujaksolla saman vuoden lopulla. Muiden toimijoiden argu-
mentaatio on perustuu lehtiaineistoon.

Varsinainen keskustelu voimalasta käynnistyi, kun TKS julkaisi tiedotuslehtisen
“Tutkittua tietoa Tampereen kivihiilivoimalahankkeesta”.

Yleisölle suunnatun tiedotteen argumentaatio kietoutuu lähes kokonaan
ympäristökysymysten ympärille. “Ympäristösaasteet” on tiedotteessa nostettu
keskeiseksi huolenaiheeksi. Hiilen valintaa polttoaineeksi puolustettiin ilman
laajempia perusteluja, vaikka samassa esitteessä puhuttiin myös maakaasun

TKS:n tiedotuslehtisen argumentaatio:

asiantilan kuvaus johtopäätökset
– keskitetty lämmöntuotanto on – Tampereelle on järkevää

taloudellista ja vähentää päästöjä rakentaa hiiltä käyttävä
– kaukolämmön kysyntä kasvaa lämmitysvoimalaitos
– Tampereella on vähän hyviä Epilän harjun päähän

sijoituspaikkoja voimalalle
– Epilän harjun pää täyttää hyvin

voimalan sijoitukselle asetettavat
vaatimukset oikeutukset

– Ilmatieteen laitoksen tutkimus osoit- – kaukolämmön laajentaminen on
taa, että huonoin vaihtoehto on taloudellista ja parantaa ilman
voimalan rakentamatta jättäminen laatua huolimatta polttoainevalinnasta.

– voimala on suunniteltu mahdollisim- – sijoitusvaihtoehdot on tutkittu ja
man haitattomaksi optimoitu sekä ilman laadun että
(mm. 140 metrin piippu) lämmöntuotannon kustannustehok-

kuuden näkökulmista
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eduista: “ilman rikkidioksidipitoisuudet Tampereen alueella ilmeisesti edelleen
pienenisivät, mikäli energiantuotannossa ja teollisuudessa käytettäisiin laajemmin
maakaasua.” Esitteen alkuperäinen tarkoitus oli rauhoittaa kansalaisten epäilyksiä,
mutta itse asiassa keskustelu vain kiihtyi, kun “tutkittua tietoa” jaettiin tamperelais-
koteihin.

Saman vuoden lopulla tilanne näytti jo aivan erilaiselta. Lokakuussa Aamulehti
julkaisi TKS:n toimitusjohtaja Pekka Raunion laajan yliökirjoituksen otsikolla
“Tampereella useita energiavaihtoehtoja” (Aamulehti 19.10.1983), jossa TKS:n
kanta polttoainekysymykseen näytti selvästi avoimemmalta. Kivihiilivoimalan
tärkeimmäksi valintaperusteeksi paljastui polttoaineen edullinen hinta.

TKS:n toimitusjohtaja Pekka Raunion argumentaatio:

asiantilan kuvaus johtopäätökset
– polttoainetilanne on muuttunut: – kivihiili on talous- ja ympäristö-

kaasu ja turve ovat kilpailussa perusteilla riittävän hyvä vaihto-
mukana ehto, mikäli muut polttoaineet

– neuvottelut Vapon ja Nesteen eivät osoittaudu edullisemmiksi
kanssa käynnissä pitkällä tähtäimellä.

– polttoaineen valinta on ensisi-
jaisesti taloudellinen ongelma

– kivihiili on yhä halvin vaihtoehto oikeutukset
– hiilen ympäristöhaitat täysin – TKS tavoittelee ensisijaisesti energian-

hallittavissa tuotannon kustannustehokkuutta ja
kunnallistalouden hyötyjä

– polttoainevalinnassa ympäristö on tois-
sijainen tekijä

Ainoalta vaihtoehdolta aiemmin näyttänyt kivihiili alkoi menettää kilpailu-
etujaan. Kivihiilen ympäristöystävällisyys tarkoitti ilmeisesti samaa kuin keskitetyn
lämmöntuotannon ympäristöystävällisyys yleisesti. Rainio totesi kirjoituksessaan,
että
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uuden lämmitysvoimalaitoksen tultua käyttöön ovat rikkiongelmat paikallisena kysy-
myksenä Tampereella siirtyneet historiaan. Tämä pitää paikkansa siinäkin tapauksessa,
että uuden voimalaitoksen polttoaineeksi joudutaan ottamaan kivihiili.

Myöhemmin Aamulehti totesi, että “ympäristövaikutuksia sähkölaitos ei pidä
oleellisina valintaperusteina” (Aamulehti 22.11.1983, 11). Rainion argumentaatiota
tukevat myös kaupunginjohtaja Pekka Paavolan kommentit: “Kyllä tässä voi käydä
niin, että käteen jäävät turve tai maakaasu. Kun saamme kirjallisen tarjouksen
Nesteeltä, tehdään päätöksiä. Jos kaasun hinta on tarpeeksi alhainen, okei, se
valitaan. Jos hinta on korkea, ei käy.” (Aamulehti 13.11.1983, takasivu)

Maakaasun tuontisopimus ja hinta olivat siis yhä auki, mutta kaasu sai
puolestapuhujia valtakunnan vaikuttajien taholta, kun Suomen ja Neuvostoliiton
välinen tavaranvaihtosopimus seuraavalle vuodelle tuli ajankohtaiseksi syksyllä.
Vuorineuvos Helge Haavisto, kauppa- ja teollisuusministeri Seppo Lindblom sekä
ulkomaankauppaministeri Jermu Laine puolustivat maakaasun valintaa vedoten
idänkaupan tasapainoon. Maakaasun puolesta puhui myös kaasua Neuvostoliitosta
tuova Neste Oy, joka korosti myös kaasun puhtautta ja sen vaatimien laitosinvestoin-
tien edullisuutta.

Ylipaikallisten maakaasun puolustajien argumentaatio:

asiantilan kuvaus johtopäätökset
– idänkaupan tasapaino puhuu – maakaasun tuontia Neuvosto-

maakaasun puolesta liitosta olisi lisättävä
– maakaasun tuonti auttaisi idän- – maakaasu olisi valittava Tampe-

kauppaa, jos sillä korvattaisiin reen  uuden voimalan poltto-
lännestä tuotavaa hiiltä aineeksi

– ilmansuojelun kehittyminen
nostaa hiilen kustannuksia oikeutukset

– Neuvostoliiton kanssa pitää – maakaasun tuonti edistää hyviä
saada aikaiseksi realistinen suhteita Neuvostoliittoon
tavaranvaihdon kasvu – Suomen talous ja työllisyys ovat

sidoksissa kauppaan Neuvostoliiton kanssa
– maakaasu on puhtaampaa ja

taloudellisempaa kuin hiili
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Turvetuottajien näkökulma nousi tamperelaislehdissä esiin syksyllä turvetta
toimittavan Vapo:n ja Pohjanmaan turvetuottajien taholta.

Turvetuottajien argumentaatio:

asiantilan kuvaus johtopäätökset
– turvekuntien tulevaisuus – Tampereen kaupungin tulisi

riippuu Tampereen voimala- valita turve uuden voimalan
päätöksestä polttoaineeksi

– maakaasun tuonti vaarantaa
turvetuotannon työpaikat

– kaasuputki tulee kalliiksi
– turpeen käytön lisääminen oikeutukset

toisi 300 työpaikkaa lisää – työllisyyden hoito
– turve on edullinen ja koti- – turpeen kotimaisuus

mainen polttoaine – kansantalouden omavaraisuus

Ekono Oy piti selvityksessään hiiltä – ilman rikinpoistolaitteita – halvimpana
vaihtoehtona. Sähkölautakunta esitti kuitenkin “yllättäen”, että voimalan poltto-
ainevaihtoehdot rajattaisiin maakaasuun ja turpeeseen. Sähkölautakunta perusteli
esitystään nimenomaan työllisyyssyillä.

Sähkölautakunnan päätöksen liitteenä olevissa asiakirjoissa oli salassa pidettä-
viä vertailutietoja vaihtoehdoista sekä “eri kansalaisjärjestöjen, yhteisöjen, ym.
kannanottoja, joissa vastustetaan esitettyä voimalaitoksen paikkaa tai kivihiili-
voimalan rakentamista” (Kh 21.11.1983, 2757b§). TKS:n suunnitelmat saivat
myös julkisuudessa vastaansa kansalaisten kirjoituksia, joissa voimalahanketta
vastustettiin sinänsä tai ainakin puolustettiin maakaasuvaihtoehtoa. “Kansalaistoimi-
joista” mielipidekirjoituksia kirjoittivat lähinnä Epilä-Seuran (ja samalla maakaasua
puolustavan kansalaistoimikunnan) jäsenet Seija Marjamäki ja Eero Välikangas.
Välikankaan mielestä uutta voimalaa ei tarvittu lainkaan.
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Eero Välikankaan argumentaatio:

asiantilan kuvaus johtopäätökset
– lämpöä riittää Länsi-Tampereella – uutta voimalaa ei tarvita,

ja Sähköä saa halvalla IVO:lta toinen lämpökeskus riittää
– suunnitellut vaihtoehdot ovat – maakaasu joka tapauksessa

likaisia parempi kuin hiili
– 7500 äänestäjää ilmoittanut

kantansa suunnitelmia vastaan
– sähkönkulutusennusteet eivät oikeutukset

ole pitäneet paikkansa – asukkaiden elämän laatu ja
– ihmiset valmiita maksamaan ympäristön viihtyvyys, siisteys ja puhtaus

puhtaasta ympäristöstä – polttoaineen hinta ei kerro koko totuutta:
kyse on eri asioiden arvottamisesta

– yleinen mielipide on voimalaa vastaan

Seija Marjamäen argumentaatio:

asiantilan kuvaus johtopäätökset
– maisemalliset näkökohdat on – voimala sijoitettava muualle

jätetty huomioimatta voimalan kuin Epilään
suunnittelussa – valtuuston tekemä sijoitus-

– maisemalliset arvot ovat päätös ei hyväksyttävä
Epilässä merkittäviä

– toisin kuin Epilä, Lielahden
teollisuusalue on valmiiksi oikeutukset
kaavoitettu (paikaksi oli – maisema ja asuinalueiden
alunperin kaavailtu teolli- erityispiirteet keskeisiä arvoja
suusaluetta) – asukkaiden näkökulma tärkeämpi

– Keski-Euroopan esimerkit kuin teollisuuden
varoittavat rikkidioksidin – hiilivoimala toisi happosateita
haitoista Tampereelle

– valtuusto ei tiedä kaikkea – päätöksenteon legitimiteetti on
olennaista voimalasta kyseenalainen, koska valtuustoa

on johdettu harhaan
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Seija Marjamäen huomio kiinnittyi Epilän maisema-arvoihin ja erityisesti
voimalan sijoituspäätökseen ja kaavoitukseen. Lisäksi Marjamäki puuttui Epilän
voimalan päätöksentekoon kritisoiden tapauksen menettelytapoja ja valtuuston
puutteellista tietopohjaa.

Epilän voimalahankkeen yhteydessä ympäristökiista ilmeni toisaalta
sijoituspaikkaan liittyvänä maankäytön ja maisemansuojelun ongelmana ja toisaalta
voimalan polttoainevalintaan liittyvänä kysymyksenä eri polttoainevaihtoehtojen ja
laitosratkaisujen synnyttämistä saastepäästöistä. Konfliktin kulkua tarkasteltaessa
huomio kiinnittyy siihen, miten voimalan alkuperäiseksi polttoaineeksi esitetty
kivihiili joutui väistymään maakaasun tieltä. Mielenkiintoinen on myös voimalan
sijoituspaikasta tehty ratkaisu, joka jäi kuitenkin tapauksen julkisessa käsittelyssä
vähemmälle huomiolle. Sekä polttoaineen että sijoituspaikan osalta alkuperäinen
“paras mahdollinen vaihtoehto” siirtyi tai siirrettiin ajan kuluessa taustalle, ja sen
korvasi uusi “paras mahdollinen vaihtoehto”.

Kaikki voimalakeskusteluun osallistuneet toimijat käyttivät keskustelussa
ympäristöargumentteja – joskin eri perustein ja erilaisten policy -vaihtoehtojen
puolesta. Ympäristöargumentit tukivat sekä sähkölaitoksen tehokkuusdiskurssia
että Epilän asukkaiden vaatimuksia. Tällöin kysymys siitä, mikä oli ympäristöystäväl-
listä, muodostui myös kiistan kohteeksi. Sähkölaitoksen ympäristöargumentaatio
rakentui energiantuotannon keskittämisen ja järkeistämisen varaan, jolloin mikä
tahansa polttoaine oli parempi kuin silloinen alueellisten (öljy)lämpökeskusten
järjestelmä. Epilän asukkaat puolestaan olivat huolissaan elinympäristöstään,
Epilän harjumaisemasta sekä voimalan tuottamista ilmansaasteista. Kiistan osapuolet
olivat yhtä mieltä siitä, että “ympäristökysymys” oli osa voimalakiistaa, mutta
ympäristökysymyksen määrittelystä ja priorisoinnista kamppailtiin siinä missä
voimalan polttoaineestakin.

Epilän voimalakiista puhkesi hieman virastotalon kiistaa myöhemmin. Asenne-
ilmasto oli kuitenkin samantyyppinen. Virastotalokiistan voitto tarjosi kannustavan
esimerkin kivihiilivoimalaa vastustaville kaupunkilaisille. 1980-luvun alussa Länsi-
Saksassa käynnissä ollut keskustelu ilmansaasteiden aiheuttamista metsäkuolemista
kantautui Suomeenkin, ja sitä käytettiin tukemaan Epilän hiilivoimalan vastaisia
argumentteja mielipidepalstoilla. Kauppahallin virastotalokiistan toimijoiden tapaan
myös Epilän voimalakiistaan osallistuneista kansalaistoimikunnan toimijoista osa
oli mukana käynnistämässä vihreän liikkeen toimintaa Tampereella. Epilän voimala-
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kiistan merkitys oli kuitenkin tässä suhteessa vähäisempi kuin Kauppahallin
virastotalon kiistan. Voimalakiista kertoo ympäristöarvojen ja -argumenttien
vakiintumisesta paikalliseen keskusteluun. Kiistassa on myös nähtävissä ympäristöön
ja elämäntapaan liittyvien laatukysymysten korostuminen (vrt. Konttinen 1996).

Laaja maakaasukoalitio

Maakaasuvaihtoehdon taakse muodostui Epilän tapauksessa laaja koalitio erilaisia
toimijoita, joiden yhteisvaikutuksesta voimalahanke lykkääntyi niin, että maakaasu
lopulta valittiin voimalan polttoaineeksi. Paikallisella tasolla maakaasun puolesta
toimi “Kansalaistoimikunta maakaasuvoimalan puolesta”, jonka allekirjoittajiin
kuului Länsi-Tampereen asukasyhdistysten ja erilaisten järjestöjen (esim. ympäris-
tö-, nais- ja ammattijärjestöt) lisäksi myös vasemmistolaisia paikallisyhdistyksiä,
sekä Länsi-Tampereelta muitakin kunnallispolitiikan oppositiota edustavia yhdis-
tyksiä.

Kansalaistoiminnan mallit olivat voimalakiistassa suhteellisen perinteisiä:
kansalaistoimikunta keräsi nimiä, haki asialleen julkisuutta lehdistössä ja järjesti
yleisötilaisuuksia. Kansalaistoimikunta tukeutui myös valtakunnan tason vaikuttajiin,
lähinnä ulkomaankauppaministeri Jermu Laineeseen, joka kutsuttiin Tampereelle
puhumaan vuoden 1983 lokakuussa. Laine puhui Tampereella maakaasun puolesta
myös Tampereen omakotiyhdistysten järjestämässä tilaisuudessa. Julkisuuden
välityksellä tilanteen määrittelyyn vaikuttivat laineen lisäksi myös Neste Oy:n johto
sekä kauppa- ja teollisuusministeri Seppo Lindblom.

Koska maakaasua puolustavien toimijoiden lähtökohdat olivat selvästi erilaiset,
voidaan sanoa, että kyse oli tilapäisestä tai satunnaisesta eri toimijoiden intressien
kohtaamisesta voimalaratkaisuun liittyvän policy-vaihtoehdon kohdalla. Tällaisen
koalition kohdalla ei ole siten syytä puhua yhtenäisestä “diskursiivisesta koalitiosta”,
joka jakaisi saman “sosiaalisen konstruktion” (vrt. Hajer 1995). Kansalaistoimi-
kunta oli selvästi ns. yhden asian liike, jonka ainoa yhteinen nimittäjä oli maakaasun
puolustus.

Kaupunginvaltuustossa SKDL ja paikallislehdistä Hämeen Yhteistyö olivat
selvästi maakaasun puolella, ja kansalaistoiminta maakaasun puolesta luettiin
helposti poliittisen vasemmiston kanssa samaan leiriin. Vasemmistolainen painotus
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näkyi toimikunnan koostumuksessa, kun mukaan tuli Suomi–Neuvostoliitto-
seuran paikallisosastoja ja ammattiosastoja. Tulkinta vasemmistolaisuudesta ei
kuitenkaan pitänyt tarkkaan ottaen paikkaansa – ottaen huomioon muiden
asukasyhdistysten “ruohonjuuritason” vahvan osallistumisen – eikä miellyttänyt
kaikkia osallistujia. Seija Marjamäki kertoi kuulleensa, että hänetkin oli jossakin
keskustelussa leimattu “kommunistiksi”, vaikka hän ei kuulunut mihinkään
puolueeseen. (Seija Marjamäen haastattelu 20.6.1996) Paikallislehdistä vasemmis-
tolainen Hämeen Yhteistyö uutisoi muita lehtiä innokkaammin kansalaistoimikun-
nan tekemisiä:

Se, että sähkölaitoksen johto on kääntänyt kelkkansa [...] on katsottava ennen
kaikkea ihmisten omaehtoisen toiminnan ansioksi. Kansalaistoiminta on saanut
aikaan säpinää ja pakottanut päättäjät katsomaan laskelmiaan toisenlaisessa valossa.
Poliittista tahtoa maakaasuvaihtoehdon puolesta ei aluksi löytynyt juuri muualta kuin
kansandemokraattien keskuudesta. Ihmisten aktiivisuuden ansiosta tahto levisi
pikku hiljaa myös muihin poliittisiin ryhmiin. (Hämeen Yhteistyö, pääkirjoitus
17.11.1983.)

Poliittisen vasemmiston aktiivisuutta voimalakiistassa selittää yhtäältä Neuvosto-
liitosta tulevan maakaasun “poliittisesti korrekti” alkuperä ja toisaalta SKDL:n
oppositioasema kunnallispolitiikassa, joka motivoi vasemmistolaisia kunnallis-
poliitikkoja ja järjestöjä “ulkoparlamentaariseen” toimintaan kansalaisliikkeissä.

Paikan puolustus

Maakaasua puolustanut laaja koalitio ei enää polttoainevalinnan ratkettua jaksanut
samassa määrin kiinnostua voimalan sijoituspaikasta. Kansalaistoimikunta ja
etenkin Epilä-Seuran aktiivit vaativat kuitenkin sijoituksen harkitsemista uudelleen
ja tekivät mm. valituksia kaavapäätöksistä uuteen ympäristöministeriöön.
Kaupunginhallituksessa SKDL:n edustajat halusivat lykätä voimalan sijoituspäätöstä
mutta hävisivät äänestyksen. Valtakunnallisille toimijoille sijoituskysymys oli
polttoainevalinnan ratkettua ymmärrettävästi toissijainen.

Kokoomuksen valtuutettu, Epilässä asuva kiinteistövälittäjä Seppo Kovala,
nousi julkisuudessa mielenkiintoiseen “mustan lampaan” asemaan vastustaessaan
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– ainoana puolueessaan – voimalan sijoittamista Epilään. Kovala äänesti Epilän
kohdalla tyhjää sekä kaupunginhallituksessa että -valtuustossa. Sähkölaitoksen
historiikki (Anttila 1993, 303) mainitsee Kovalan “Epilä-Liikkeen kellokkaana”.
Tosiasiassa Kovala toimi kuitenkin pikemminkin yksin kuin osana hiilivoiman
vastaista liikettä. Kovalan nousemista julkisuuteen selittänee hänen poliittinen
taustaryhmänsä, johon verrattuna hänen mielipiteensä muodostivat selvän poik-
keuksen tässä kysymyksessä.

Selkein vastakkainasettelu kvalitatiivisten ja kvantitatiivisten argumenttien
välillä liittyi juuri voimalan sijoituspaikkaan. Epiläläiset puolustivat erityisesti
Epilänharjun maisema-arvoja, kun sähkölaitoksen ja Ekono Oy:n argumentaatio
perustui täysin taloudelliseen optimointiin. Epilän asukkaat halusivatkin pitää
Lielahden teollisuusalueen sijoitusvaihtoehdon keskustelussa mukana. Kaupungin
tekemien sopimusten nojalla tämä vaihtoehto oli kuitenkin TKS:n tarkastelun ja
“optimoinnin rajojen” ulkopuolella kiistan loppuvaiheessa – vaikka se suunnittelun
alkuvaiheissa oli ollut paras mahdollinen paikka voimalalle.

Päätetyn sijoituspaikan vastustuksessa on nähtävissä ns. NIMBY-ulottuvuus:
kiistassa oli kyse alueen asukkaiden elämänpiirin puolustamisesta3. Eniten sijoitus-
päätös kosketti Epilän ja Länsi-Tampereen alueen asukkaita, joista kukaan ei
halunnut voimalaa omalle alueelleen. Voimalan sijoituspaikan vastustajat nostivat
esiin voimalan maisemalliset vaikutukset, ilmansaasteet ja kysymyksen voimalan
meluhaitoista, jotka liittyivät itse laitoksen toimintaan ja – etenkin kivihiili- ja
turvevaihtoehdoissa – polttoaineen kuljetuksen haittoihin. Kivihiilivoimalan
vastustajat vetosivat argumenteissaan happosateiden varoittaviin esimerkkeihin ja
suomalaisen metsän tulevaisuuteen.

Ajatus keskitetyn lämmöntuotannon ympäristöeduista ei vakuuttanut Länsi-
Tampereen asukkaita 1980-luvun alussa, jolloin sähkölaitos esitti, että suuri hiiltä
polttava voimala olisi ympäristöystävällinen asutuksen lähelläkin. Kaupungin
politiikkaa suhteessa alueen asukkaisiin voidaan pitää “hajota ja hallitse” -tyyppi-
senä: ympäristöministeriölle lähetetyssä vastineessa vuonna 1985 kaupunki antoi

3 NIMBY (Not In My Back Yard) -ilmiöllä tarkoitetaan yleensä tapausta, jossa paikallisesti
vastustetaan jonkin yhteiskunnallisesti merkittävän hankkeen toteuttamista. NIMBY -ilmiöstä
yleisesti ja ydinjätteiden sijoituksen kannalta erityisesti ks. Litmanen 1996.
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ymmärtää, että Lielahden asukkaiden muistutukset olisivat vaikuttaneet selvästi
voimalan sijoituspaikan siirtoon Epilään, vaikka painavampi syy oli ilmeisesti
Serlachius Oy:n haluttomuus myydä voimalan tarvitsemaa maa-aluetta kaupungille.

Taloudellisuus vastaan työllisyys ja ympäristö

Epilän voimalakiistan paikallisten toimijoiden voidaan nähdä kantavan selkeästi
kolmea erilaista diskurssia, jotka liittyivät 1) voimalan taloudelliseen kannattavuu-
teen ja kustannuksiin sekä polttoaineen että sijoituspaikan valinnassa, 2) suomalai-
seen ja erityisesti tamperelaiseen työllisyystilanteeseen sekä 3) voimalaan liittyviin
erilaisiin ympäristökysymyksiin.

Epilän kiistan eri vaiheissa sähkölaitoksen ympäristön laatuun liittyvä argumen-
taatio vaihtui kustannus–hyöty-optimoinniksi, jossa ympäristöllä ei ollut juuri
mitään sijaa. Kaupunkilaisia yritettiin vakuutella “tutkittua tietoa...” -esitteessä
vetoamalla nimenomaan ympäristösyihin, mutta Aamulehdessä sähkölaitoksen
toimitusjohtaja Raunio esitti vain taloudellisia perusteluja.4  Taloudellisuusdiskurssi
ilmeni puhtaimmillaan Ekono Oy:n, TKS:n ja Pekka Paavolan kommenteissa,
joissa yksinkertaisesti todettiin, että taloudellisesti edullisin vaihtoehto on paras.

Tämän diskurssin piirissä taloudellisuus asetti selvät reunaehdot muiden
näkökohtien harkinnalle: “Taloudellisten mahdollisuuksien sallimissa rajoissa on
polttoainevalinnoissa tietenkin kiinnitettävä huomiota muuhunkin kuin pelkkään
megawattituntihintaan.” (toimitusjohtaja Raunio, Aamulehti 19.10.1983).5

Taloudellisuusdiskurssi näyttäytyi edellä mainittujen toimijoiden puheissa hegemo-
nisena diskurssina, joka kuitenkin oli selvästi haastettu työllisyys- ja ympäristö-

4 Näyttää siltä, että sähkölaitoksen toimitusjohtaja Raunio ei halunnut ymmärtää voimalan
vastustuksen erityisiä paikallisia syitä vaan suhtautui niihin välinpitämättömästi (Seija Marjamäen
haastattelu 20.6.1996). Aamulehdessä (19.10.1983) Raunio pohti vastustuksen motiiveja
todeten: “Kivihiili ei sisämaan kaupungille ole luontainen polttoaine. Tämä ehkä osaltaan selittää
sitä vastarintaa, jota sähkölaitoksen ajatukset kivihiilen käytöstä ovat herättäneet.”

5 Tällaisen puhetavan kohdalla näyttää kuitenkin siltä, että vain halvin polttoaine mahtuu
“taloudellisten mahdollisuuksien sallimiin rajoihin.” Keskustelun lähtökohtana ei siis ollut
tilanne, jossa kaupungilla olisi ollut tietty summa sijoittaa millaiseen voimalaan tahansa.
Lehdistössä polttoaineiden hinnoista ei juuri esitetty vertailulukuja.



228

YMPÄRISTÖKYSYMYS JA ASEVELIAKSELI

argumenteilla. Merkkinä tästä taloudellisuusdiskurssin puolustuskannalle
joutumisesta voidaan pitää esim. Raunion tapaa rajata TKS:n tehtävä taloudellisen
optimoinnin piiriin “muiden näkökohtien” jäädessä poliittisten päätöksentekijöiden
päätettäviksi.

Maakaasun tuonti Suomeen toimi Epilän tapauksessa ylipaikallisena
elementtinä, johon oli pakko ottaa kantaa paikallisessa keskustelussa. Työllisyyden
ja idänkaupan ja sitä kautta implisiittisesti koko Suomen ja Neuvostoliiton suhteiden
määrittely osaksi voimalakiistaa muodosti painavan argumentin polttoainevalinnalle,
vaikka turvekin olisi suosinut kotimaista työllisyyttä. Tampereella kyseessä olivat
työpaikat yrityksissä, joiden vienti suuntautui Neuvostoliittoon. Työllisyysdiskurssin
ympärille muodostui diskursiivinen koalitio, joka kokosi päätöksentekijöitä yli
puoluerajojen niin, että työllisyys oli selkeänä perusteluna, kun sähkölautakunta
ja kaupunginhallitus rajasivat kivihiilen pois polttoainevaihtoehtojen joukosta:

Jos jo tässä vaiheessa katsotaan esim. työllisyysvaikutukset riittävän painaviksi
tekijöiksi maakaasun tai turpeen puolesta ympäristövaikutusten lisäksi, voi valtuusto
ilmaista kantansa voimalaitoksen perussuunnittelussa ja polttoaineselvittelyissä
ohjeellisesti huomioon otettavaksi. (Sähkölautakunta 15.11.1983, 200§.)

SKDL ja SDP puolustivat työllisyysnäkökohtia Hämeen Yhteistyön ja Kansan
Lehden sivuilla. Työllisyyden korostamisesta huolimatta aseveliakseliin kuuluva
SDP lähti huomattavasti hitaammin mukaan maakaasukoalitioon kuin SKDL.
Työllisyyden puolesta puhuivat myös ay-liike, kansalaistoimikunta maakaasu-
voimalan puolesta ja ylipaikalliset toimijat kuten ministerit ja turvetuottajat.
Työllisyyttä tosin käytettiin erilaisten argumenttien oikeutuksena.

Ympäristökysymykset olivat selvästi läsnä Epilän voimalakiistan määrittelyssä.
Lähes kaikki toimijat ottivat kantaa ympäristöargumenteilla, mutta harvat nostivat
ne ensisijaisiksi omassa argumentaatiossaan. Epilä-Seuran edustajien argumen-
taatio Epilän maisema-arvojen puolesta edusti huolta lähiympäristöstä, johon
liittyi myös huoli ilman laadusta yleisemminkin ja uusi happamien sateiden uhka:

Mitä tulee kaupungin lausuntoon siitä, että voimalaitoksen ympäristöhaittoja on
suuresti liioiteltu, pitää pyytää viranomaisia tutustumaan tarkkaan esim. rikki-
dioksidipäästöjä käsitteleviin tietoihin, joita on viime aikoina saatu Keski-Euroopasta.
(Seija Marjamäki, Aamulehti 7.11.1983 otsikolla “Epilänharjun maisema-arvot”.)
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Happamat sateet muodostuivat osaksi ympäristödiskurssia, jota käytettiin
kivihiiltä vastaan. Kansainvälisesti tunnettu ympäristöongelma kiinnitettiin paikal-
liseen kontekstiin. Esimerkiksi Tampereen Seutukaavaliiton johtaja Aulis Harti-
kainen esitti huolensa (otsikolla “Happamia sateita Pirkanmaallakin” Aamulehdessä
23.10.1983) happamien sateiden vaikutuksista Pirkanmaalla.

Epilän tapaus tarjoaa mielenkiintoisen näkökulman eri diskurssien välisiin
valtasuhteisiin ja niiden muuttumiseen. Hegemoninen taloudellisuusdiskurssi oli
aluksi vahvoilla, mutta ympäristö- ja työllisyysdiskurssit haastoivat sen ja valtasivat
siltä vähitellen tilaa. Taloudellisuusdiskurssi piti kuitenkin pintansa läpi koko
tapauksen sulauttaen itseensä ympäristöargumentteja. Ympäristödiskurssin –
ilman laadun ja happamien sateiden korostamisen – vahvistuminen siirsi kivihiili-
voimalan rikinpoistolaitteiston taloudellisen tarkastelun sisään: voimalan alusta-
vassa suunnitteluvaiheessa rikinpoistolaitteisto oli sivuutettu täysin, mutta vuonna
1984 sähkölautakunta totesi, että kivihiili olisi muussa tapauksessa taloudellisin
vaihtoehto, “mutta rikinpoiston kustannukset ovat siksi korkeat, että niiden
mukaanottaminen laskelmissa tekee kivihiilen sekä turvetta että maakaasua
epäedullisemmaksi.” Ekono oli päätynyt toteamaan, että “maakaasu on tällä
hetkellä selvästi edullisin polttoainevaihtoehto uudelle voimalaitokselle”. (Sähkö-
lautakunta 2.5.1984, 100§.)

Taloudellisuus siis säilytti keskeisen asemansa sähkölaitoksen argumentaa-
tiossa loppuun asti. Yllä esitetty kommentti rikinpoistolaitteista kertoo kuitenkin
taloudellisuuden arviointiperusteiden muuttumisesta kiistan kuluessa. Julkisen
keskustelun tilaa hallitsivat kaupungin sähkölaitoksen edustajat ja erilaiset asian-
tuntijat teknis-taloudellisine argumentteineen, mutta he eivät kuitenkaan voineet
sivuuttaa ympäristökritiikkiä. Puhdas tuotantotalouden ja tehokkuuden näkökulma
haastettiin ympäristö- ja työllisyysargumenteilla paikallisissa lehdissä mutta myös
muissa julkisissa tiloissa, kuten voimalaa vastustaneiden kansalaisliikkeiden
keskustelutilaisuuksissa. Lisäksi julkisen keskustelun tila eriytyi tapauksen kuluessa
niin, että vasemmiston lehdet puolustivat maakaasun asemaa ja sen ympäristö-
ystävällisyyttä selvemmin kuin Aamulehti. Maakaasuvaihtoehtoa puolustaneen
kansalaisliikkeen synnyttämässä julkisuudessa yhdistyivät Tampereen ympäristö-
historiassa mielenkiintoisella tavalla ammattiyhdistysten eli perinteisen “vanhan
liikkeen” (vrt. Ilmonen 1998) ja “uuden” ympäristöliikkeen vaatimukset. Kyse oli
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kuitenkin lähinnä väliaikaisesta koalitiosta, joka oli pikemminkin policy-koalitio
kuin diskursiivinen koalitio.

Riskit ja rationalisointi: “Ne, jotka hikos hikos ihan turhaan”?

Pekka Paavola muistelee maakaasusopimuksen syntyä Nesteen kanssa kaupungin
neuvotteluvoittona, jolla saatiin lopulta mahdollisimman edullinen ratkaisu.

[...] kun me pidettiin siinä koko ajan sitä, niissä kauppaneuvotteluissa auki sitä toista
mahdollisuutta, ettei se olekaan maakaasu, vaan se on kivihiili, niin Neste niinkun
alensi hintojaan aika kummasti. Ja se oli semmosta tietynlaista kauppapoliittista
bluffia siinä mielessä, ettei siinä ollu sen ihmeellisempää. Että ne, jotka siitä hikos,
niin hikos ihan turhaan. (Pekka Paavolan haastattelu 8.4.1999.)

Kaupungin johtoa syytettiin maakaasusopimuksen jälkeen jälkiviisaudesta ja
asian parhain päin selittämisestä. Paavolan tapauksen muistelusta on luettavissa
tietynlaista jälkikäteistä rationalisointia. Voimalan “turhaan hionneiden” vastustajien
näkökulmasta päällimmäisinä olivat pikemminkin kivihiilivoimalan riskit kuin
kauppapoliittinen strateginen ajattelu eri polttoaineiden toimitusehdoista. Voimala-
kiistan jännitteitä muodostui siten toisistaan huomattavasti poikkeavien perspek-
tiivien välille: vastakkain olivat yhtäältä perinteiset kunnallispoliittiset ryhmittymät,
toisaalta maallikot – joiden näkökulma lähti voimalaitoksen uhkaamasta elämän-
piiristä – ja asiantuntijat kuten sähkölaitoksen tekniset asiantuntijat ja kauppa-
neuvotteluja käyvä kaupunginjohtaja, jotka tarkastelivat voimalaitoshanketta
abstraktien kalkyylien, lähinnä “taloudellisuuden” pohjalta.

Kiistan ytimessä näyttää olleen myös luottamuspula maallikoiden ja asian-
tuntijoiden välillä. Voimalahankkeen vastustajien kritiikki kohdistui suunnittelun
ja päätöksenteon menettelytapoihin, sähkölaitoksen suhtautuminen vastustajiin
oli puolestaan vähättelevää. Kaikesta päätellen julkinen kommunikaatio kuntalaisten
kanssa oli sähkölaitokselle uutta ja vastentahtoista. Sähkölaitoksen johdon kommen-
tit epiläläisten asiantuntemattomuudesta voimalan paikan suhteen ja kuvitelma
siitä, että vastustus laantuu, kun ihmiset saavat “oikeaa tietoa” hankkeesta,
kertovat tapauksen “sosiaalisen hallittavuuden” ongelmallisuudesta. Sähkölaitos
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hallitsi voimalan teknisen toteutuksen, mutta hankkeen poliittinen ja sosiaalinen
hallittavuus osoittautui vaikeimmaksi tehtäväksi. (vrt. Raivola & Kamppinen 1994,
56–60.)

Yhtenä juonteena tapauksessa oli epätietoisuus suunnittelun ja päätöksenteon
etenemisestä: voimalahankkeen vastustajat suhtautuivat epäillen sähkölaitoksen
vakuutteluihin siitä, ettei “mitään ole vielä päätetty”. Sähkölaitos oli voimalahank-
keessa paljon suurempien julkisuuden paineiden alla kuin vesilaitos Näsijärven
saastumistapauksessa. Sähkölaitoksen asiantuntemuksesta ja sen rajoista käytiin
kiistan kuluessa määrittelykamppailua, jossa sähkölaitos joutui puolustamaan
asiantuntemustaan vetoamalla teknisen asiantuntemuksen ja politiikan väliseen
rajaan. Kansalaisliike kyseenalaisti tämän rajanvedon ja sähkölaitoksen asiantunte-
muksen sekä kyseenalaisti – implisiittisemmässä mielessä – laitoksen palvelutehtä-
vän hyvinvoinnin tuottajana. Sähkölaitos ja hiilivoimalan vastustajat käsittelivät
hyötyjä ja haittoja eri mittatikuilla, eikä ympäristövaikutusten arviointiin ollut
kiistan kuluessa tarjolla eri osapuolten hyväksymiä legitiimejä menetelmiä ja
neuvottelufoorumeita. Nykypäivän näkökulmasta Epilän kiista näyttää helposti
tapaukselta, joka puolustaa laajan ja osallistuvan vaikutusten arvioinnin tarvetta
vastaavien hankkeiden yhteydessä.
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9. VAKIINTUVA YMPÄRISTÖKYSYMYS

9.1 Koijärven suhdanne 1970-luvun lopulla

Ympäristöherätyksestä huolimatta ympäristökysymys oli Suomessa vielä 1970-
luvulla muiden yhteiskunnallisten ongelmien sekä vasemmistolaisen kulttuuriradi-
kalismin ja perinteisen luonnonsuojelun ristiaallokossa. Luonnonsuojelutoimintaa
hidastivat politikoinnin ohella myös taloudelliset suhdanteet. 1970-luvun puoli-
välissä elettiin lamakautta, joka nosti työttömyyden ja talouden ongelmat ympäristö-
ongelmien ohi julkisuudessa. Näin myös Luonnonsuojeluliiton merkitys vaikuttajana
väheni, vaikka sen jäsenmäärä jatkoikin kasvuaan. (Järvikoski 1991; Suhonen
1994.)

Vuonna 1979 syntynyt Koijärviliike merkitsi uuden kauden alkua ympäristö-
liikkeiden toimintatavoissa; luonnonsuojelijat kahliutuivat työkoneisiin ja rakensivat
patoja perattuun laskuojaan. Koijärvestä tuli kertaheitolla “radikaalin ympäristö-
ajattelun ja kansalaistottelemattomuuden symboli” (Leino-Kaukiainen 1994, 81).
Koijärven kiistan leimaamaa ympäristökamppailujen aaltoa 1980-luvun alussa on
kuvattu myös modernin suomalaisen ympäristöliikehdinnän syntymä- ja kukoistus-
kaudeksi. (Rannikko 1994; Järvikoski 1991).

1970-luvun ympäristöherätyksen edustajien tavoin Koijärvi-liikkeen aktivistit
näkivät ympäristön yhteiskunnallisena kysymyksenä. Edeltäjiään selvemmin
Koijärven sukupolvi aktivistit kritisoivat kulutusyhteiskuntaa ja korostivat kulutus-
ja elämäntapavalintojen merkitystä yhteiskunnallisina tekoina. 1960- ja 70-lukujen
tilanteesta 80-luvun alku erosi myös siinä, että kansalaistoimijoiden usko valtio-
valtaan ja edistykseen olivat hiipumassa. Lisäksi taistolainen opiskelijaliike alkoi
hiipua 70-luvun lopulta lähtien, jolloin uudet nuoriso- ja opiskelijakulttuurin
muodot valtasivat tilaa itselleen. (Järvikoski 1991; Rannikko 1994, 12–14.)

Koijärven emotionaaliseen dynamikkaan näyttää liittyneen eräälainen irrottau-
tuminen pysähtyneisyyden ajasta. Osmo Soininvaaran mukaan 1970-luvun lopulla
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elettiin apatian aikaa, jolloin ei tuntunut tapahtuvan mitään.1 Suomi oli toipumassa
1970-luvun taloudellisesta lamasta ja nuoriso oli toipumassa taistolaisen vasem-
mistoradikalismin kiihkeimmistä ajoista. Elettiin jonkinlaista yleisen apatian ja
tylsistymisen aikaa, johon voidaan liittää myös suomalaisen sisäpolitiikan jähmet-
tyneisyys Kekkosen viimeisinä presidenttivuosina. Koijärven symbolinen merkitys
epäilemättä korostui tätä taustaa vasten. (vrt. Barbalet 1999.)

Tampereella Koijärven kiista muodostui merkitykselliseksi ympäristöliikehdin-
nän innoittajaksi. Selvimmin tämä oli nähtävissä Kauppahallin virastotalon kiistassa,
jonka yhteydessä Koijärven mallin mukainen suora toiminta näyttäytyi tamperelaisille
ensimmäistä kertaa talon valtauksena vuonna 1981 (ks. luku 7). Suora toiminta
oli uutta. Nuoren tamperelaisen ympäristönsuojelijan näkökulmasta Koijärven
merkitys oli ennen kaikkea siinä että “joku teki jotain”:

Mutta sitten tosiaan -79, mä olin just Ranskassa ollu linturetkellä, Hämeen luontopiirin
retkellä. Mä palasin sieltä ja telkkarin ja TV-uutisissa oli, että tää Koijärvi…kuivataan
ja se tuntu... aivan hirveeltä. Kolmanneks paras lintujärvi kuivuu, sieltä valuu se vesi
pois ja kukaan ei tee mitään. Että siitähän oli taloja purettu, kun suojeluanomus
makas jossain ja soita oli ojitettu, aavistusojitettu, ja metsiä oli hakattu, kun pelättiin,
että ne suojellaan. Ja tää Koijärvi valu ja sitten mä tosiaan näin, että sinne on rynnännyt
joku Ville Komsi ja jotain muita ja musta se oli aivan ihanaa. Ja sitten mä otin mun
pikkuveljen auton ja kameran ja lähdin sinne, että mä poikkeen siellä ja otan
valokuvan ja teen, meillä oli semmonen Hämeen luontopiirin lehti kun Hämeen
luonto, joka oli semmonen kiltti harrastuslehti että mä teen siihen jonkun jutun
Koijärvestä. Ja mä jäin sinne, että mä olin siellä sen kolmen ja puolen kuukauden
aikana niin jotain yli 50 päivää. […] Se oli pakko. Mä näin sen […] tosiaan näin
teeveestä ja se oli siis kerta kaikkiaan vaan pakko. Siis ensin se tunne, että ei voi olla
totta, että toi vesi valuu. Sitten ihanaa, joku on tehny jotain. […] (Harri Helinin
haastattelu 24.8.2000.)

9.2 Taitekohtana 1980-luvun puoliväli

1980-luvun puolivälissä ympäristöliikehdinnän aalto Suomessa laantui. Tätä
selittää osaltaan vihreän liikkeen synty ja siirtyminen politiikkaan, toisaalta

1 Soininvaara kertoo Koijärven kiistaan johtaneista tapahtumista TV2:n dokumenttiohjelmassa
“Mitä kuuluu Koijärvi?” (Ohjaus Untamo Eerola, esityspäivä 1.2.1995).
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ympäristöministeriön perustaminen vuonna 1983. Ympäristöhallinnon perustami-
nen oli ollut yksi ympäristöliikkeen kestovaatimuksista jo 1960- ja 70-lukujen
ympäristöherätyksestä lähtien (Rannikko 1994, 14). Ympäristökysymyksen historia
oli siis kulkenut 15 vuoden kuluessa ympäristöherätyksestä kohti ympäristöongel-
mien poliittis-hallinnollista haltuunottoa. Ympäristökysymyksen painoarvo
yhteiskunnallisessa keskustelussa oli jatkuvasti kasvanut. 1980-luvun puolivälissä
elettiin Tampereellakin ympäristönsuojelun kannalta toiveikasta aikaa: vihreät
olivat nousseet valtuustoon, ympäristöongelmat ja ympäristönsuojelu olivat nousseet
yhä hyväksytymmäksi keskustelunaiheeksi, ympäristöministeriö oli juuri perustettu
ja ympäristöhallinto oli laajenemassa myös kunnalliselle tasolle. Lisäksi paikalliseen
poliittiseen mahdollisuusrakenteeseen vaikutti kaupunginjohtaja Pekka Paavolan
ero lahjussyytösten saatelemana. Uudeksi kaupunginjohtajaksi valittiin vuonna
1985 perinteisellä sosiaalidemokraattien mandaatilla Jarmo Rantanen. Kaupungin-
johtajan vaihdos herätti Tampereen Luonnon sivuilla toiveita paremmista ajoista
ympäristönsuojelun kannalta.

Tampereen Luonto -lehden välityksellä haluamme toivottaa uudelle kaupunginjohta-
jallemme Jarmo Rantaselle parhainta onnea ja menestystä! […] Koska [ympäristön-
suojelu]työtä tehdään täysin vapaaehtoisesti muun työn ohella, eivät voimat aina
tahdo riittää. Tarvitaan kaupungin elinten sekä muiden yhdistysten ja järjestöjen
tukea. Lisää yhteistyökanavia tarvitaan moniin suuntiin ja uskommekin, että myös
täällä Tampereella, teknokraattien kaupungissa ollaan ympäristöasioissa siirtymässä
uuteen aikaan uuden kaupunginjohtajan myötä. (Tampereen Luonto 3/85, s. 3.)

Edellä kuvatut ympäristöliikehdinnän vaiheet – ympäristöherätys ja Koijärven
aikainen liikehdintä – näkyvät selvästi “aaltoina” paikallisten luonnonsuojelu- ja
ympäristönsuojelujärjestöjen jäsenmäärien kehityksessä. Aaltojen huiput sijoittuvat
1960- ja 70-lukujen sekä 1970- ja 80-lukujen taitteisin. Lisäksi yhdistysten
jäsenmäärät ovat kasvaneet 1980-luvun lopulle osuneen “kolmannen aallon”
kohdalla.2  (ks. Kuvio 20.) Paikallisen ympäristöliikehdinnän ensimmäinen aalto

2 Tässä on huomattava, etteivät paikallisen liikehdinnän aallot välttämättä ole suorassa yhteydessä
yleisempien, esimerkiksi kansalliseen liikehdintään liittyviin “aaltoihin”. Kysymys on myös
metodologinen; yhdistysten jäsenmäärien tarkastelu antaa erilaisen kuvan kuin esim. sanoma-
lehtien ympäristöuutisoinnin tarkastelu.
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kuvastuu selvänä kasvupiikkinä Pirkanmaan luonnonsuojeluyhdistyksen perus-
tamisen jälkeen vuosina 1969–74. PLY:n jäsenmäärät putosivat kuitenkin dra-
maattisesti vuoden 1974 lopussa tapahtuneen valtauksen jälkeen.4 PLY:n Pirkan-
maan luonnonsuojeluyhdistyksestä lähteneitten oikeistolaisten luonnonsuojeli-
joiden perustama Tampereen luonnonsuojeluyhdistys ehti viiden vuoden olemas-
saolonsa aikana kasvaa noin 150 jäsenen suuruiseksi.

Tiedot jäsenmäärien kehityksestä tukevat Enivaaran (1981) esittämiä arvioita
luonnonsuojelutoiminnan “lamaantumisesta” 1970-luvun puolivälin jälkeen. Tässä
valossa Koijärven aloittaman uuden liikehdinnän aallon merkitys kasvaa entisestään.
Vuonna 1976 perustetun Pirkanmaan luonnonsuojelupiirin jäsenmäärien kehitys
1970-luvun lopussa osoittaa selvästi Koijärven synnyttämän “aallon” merkityksen
paikallisessa ympäristönsuojelutoiminnassa.

1980-luvun puolivälissä yhdistysten jäsenmäärät kääntyivät laskuun noustak-
seen taas 1980-luvun lopulla. Yhden selityksen tälle notkahdukselle tarjoaa
ympäristöliikkeen menestys: 1960- ja 70-lukujen taitteen ympäristöherätyksestä
alkaen esitetyt vaatimukset ympäristöministeriön perustamisesta toteutuivat vuonna
1983. Mikäli vaatimuksia ympäristöministeriön perustamisesta tarkastelee yhteis-
kunnallisena prosessina, oli sen kehityksessä käyty läpi vaiheet vaatimusten
artikuloimisesta poliittisen kiistojen kautta ongelman haltuunottoon (vrt. Väli-
verronen 1996). Ympäristöhallinnon kehitys vähensi ympäristöprotestien tarvetta.
Samalla 1980-luvun alku toi mukanaan vihreän liikkeen suomalaiseen politiikkaan.

9.3 Vihreät kunnallispolitiikassa

Koijärvi oli olennainen katalysaattori vihreän liikkeen syntyprosessissa. Välimäki
ja Brax (1991, 14) ovat todenneet, että “Koijärviliike oli suoraa toimintaa, se oli
radikaalia luonnonsuojelua. Se oli uuden sukupolven ympäristöliikettä. Kaikki
nämä piirteet ovat olleet vihreiden synnyn aatteellisena hiivana”. Koijärven kiistan

4 PLY:n jäsenmääristä oli saatavissa ainoastaan yksi tieto yhdistyksen vuoden 1975 kokouksesta,
jonka mukaan vanhoja jäseniä yhdistykseen olisi jäänyt 400 ja uusia liittynyt 50. Valtauksen
jälkeisissä PLY:n ja Pirkanmaan luonnonsuojelupiirin toimintakertomuksissa ja –suunnitelmissa
ei mainita PLY:n jäsenmäärien kehityksestä mitään.
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yhteys liikkeen syntyyn tulee ymmärrettäväksi verkostonäkökulmasta: Koijärvestä
muodostui paikka, jossa monet siihen asti toisitaan tietämättä toimineet ihmiset
huomasivat, etteivät he olleet yksin ajatustensa kanssa. Koijärvellä vieraili kesän
1979 aikana suuri joukko ihmisiä, jotka muodostivat tulevan vihreän liikkeen
verkoston. Ville Komsi nousi Helsingin kaupunginvaltuustoon vuonna 1980 ja
eduskuntaan 1983. (Välimäki & Brax 1991, 12–14; “Mitä kuuluu Koijärvi” TV-
dokumentti 1995.)

Tampereella vihreät osallistuivat ensimmäistä kertaa kunnallisvaaleihin vuonna
1984. Vaaleja edeltäneet paikalliset tapahtumat – etenkin Kauppahallin virastotalon
kiista ja Epilän voimalakiista – helpottivat vihreiden verkostoitumista. Tampereen
ympäristönsuojeluyhdistyksen aktiivit olivat aktiivisesti perustamassa paikallista
vihreää liikettä, mutta mukaan vaaleihin lähti myös muita “vaihtoehtoisia” ryhmiä.

Vihreet tuli ehdokkaaks Tampereen vaaleihin ja nyt kysytään, että valtasko nää vihreet
Tysyn eli Tampereen ympäristönsuojeluyhdistyksen, niin mä vastaan, että päinvastoin.
Me vallattiin vihreet. Eli mä olin Tysyn hallituksessa, Havun Jokke oli Tysyn hallituksessa,
Braxin Anne oli, Marjamäen Seija. Siis me [...] perustettiin vihreä vaihtoehtonen
Tampereen yhteislista. Sitten me pyydettiin näitä femakkoja mukaan, siinä Satu
[Hassi] ja kumppanit ja sit siinä oli jotain muuta humusakkia ja sitten oli semmosia
sosiaalipolitiikan tyyppejä. (Harri Helinin haastattelu 22.8.2000.)

Ympäristönsuojelijoiden lisäksi Vihreiden yhteislistalle nimeltä “Vihreä Vaihto-
ehtoinen Tampere” saatiin mukaan myös feministejä sekä paikallisen vaihtoehtoisen
sosiaalipolitiikan yhdistyksen aktiiveja. Satu Hassi oli ennen Tampereen vihreisiin
liittymistään ollut mukana mm. naisten rauhanliikkeessä, mutta koki omikseen
myös ympäristöasiat, etenkin energia-asiat ja rakennussuojelukysymykset.

Osittain näitten femppuyhteyksien kautta, osittain sitten näitten tämmösten vasemmisto-
ihmisten kautta sitten mun tuttavapiiriin tuli myöskin tätä tämmöstä ympäristöporuk-
kaa. Ja olin siis näissä tämmösissä vähän uuden tyyppisissä liikehdinnöissä, mä olin
muun muassa naisten rauhanliikkeessä, että mä vuonna -83 mä osallistuin, kun
niillähän oli tämmönen kolmen rauhankävelyn sarja. Vuonna -81 Pariisi–
Kööppenhamina, vuonna -82 meni Neuvostoliittoon ja vuonna -83 käveltiin New
Yorkista Washingtoniin. Mä olin siinä New York–Washington-kävelyssä. [...] Sitten
vuonna -84 niin joskus keväällä, mulle yks tuttu soitti ja kertoi, että nyt puuhataan
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semmosta vaihtoehtoväen vaaliliittoo kunnallisvaaleihin, että lähdenks mä mukaan
femppujen listalle siihen. Ja mä sit pienen nikottelun jälkeen mä suostuin.[…] Mulle
siinä aluks oli kaks keskeistä motiivia. Toisaalta, että mä olin vakuuttunu siitä, että tää
vanhan mallinen energiapolitiikka johtaa maapallon umpikujaan ja sitten nimenomaan,
siis tää rakennetun historian säilyttäminen, niin kuin vanhojen miljöiden säilyttäminen
oli mulla näitä. […] Siinähän [vihreissä] oli neljä jengiä, siinä oli tää feministiporukka,
joka oli siis siinä meijän eka listalla otsikoitu Akkalista tai Akkaväki tai joku
tämmönen. Sitten oli vaihtoehtosen sosiaalipolitiikan lista. Sitten oli varsinainen
tämmönen ympäristöaktivistien lista ja sitten oli muut. (Satu Hassin haastattelu
8.9.2000.)

Vuoden 1984 kunnallisvaaleissa vihreitten lista sai 5666 ääntä, jotka oikeuttivat
neljään paikkaan kaupunginvaltuustossa. Ensimmäisinä vihreinä valtuustoon
pääsivät Anne Brax, Satu Hassi, Liisa Ihalainen sekä Markku Martin. Kukin
valtuutettu edusti yhtä vihreän listan taustaryhmistä: Brax ympäristönsuojelijoita,
Hassi feministejä ja Ihalainen vaihtoehtoisen sosiaalipolitiikan yhdistystä. Martin
edusti ryhmää “muut”. Hän oli saanut lisänimen “Myrkky” paljastettuaan vuonna
1983 Nokian kondensaattoritehtaan päästäneen PCB:tä veteen ja ilmaan Tampereella
ja saatuaan potkut tehtaalta tämän takia.

Vihreiden syntyä Tampereella selittää paitsi kansallinen Koijärven jälkeinen
liikehdintä ja kansainvälinen vihreän liikkeen synty, myös paikallinen turhautuminen
kaupungin hallintatapaan. Politiikkaan lähtemällä haettiin uusia vaikutusmahdolli-
suuksia, kun ympäristöjärjestöjen aloitteet eivät tuntuneet saavan ymmärrystä
kaupungin johdossa. Satu Hassin päätöstä lähteä mukaan tuki Verkatehtaan
purkaminen, Harri Heliniä puolestaan motivoi kaupungin johdon teknokraattisuus.
Ajankohtainen oli myös Pyynikillä sijainneen Nahkatehtaan kaavoituskiista.

Paavola […] sano, että hän on teknokraatti ja ylpeä siitä. Se oli hyvin ärsyttävä Pekka
Paavola. Niin, me kertakaikkiaan haluttiin muutosta. Kaikki se pari vuotta, kun Tysy
oli ehtiny siihen mennessä toimia, mä olin hallituksessa, niin kaikki meijän alotteet
tyrmättiin ja tollai, että se tuntu niin turhauttavalta. Ja sit aateltiin, että lähetään itte
rytinällä siihen mukaan. Tuo oli Pyynikillä se Pirkanmaan Nahka[tehdas] lähdössä
pois sieltä ja se polki jalkaa se Timo Ahlqvist, niitten toimitusjohtaja, että ne lähtee
Kangasalle jos ne ei saa sinne rakennusoikeutta. Nehän sai sinne ne tönkkötalot niin
kuin sen Suomi-Trikoon viereen. (Harri Helinin haastattelu 22.8.2000.)
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Suurten puolueiden piirissä Vihreiden nousua kunnallispolitiikkaan ei kuiten-
kaan nähty uhkaavana ilmiönä. Vihreiden ryhmä oli pieni ja poliittisesti melko
kokematon, eikä sitä osattu sijoittaa perinteisten puolueiden hallitsemalle poliitti-
selle kentälle. Kokoomuksen Timo P. Nieminen muistelee ensimmäisiä vihreitä
poliittisesti kokemattomina – etenkin verrattuna “Sirola-opiston käyneisiin kommu-
nisteihin”.

Mun mielestä, ne ensimmäiset vihreet, jotka tuli, eikä näin pitäs siis sanoo, mun
mielestä niin ne oli kyllä niin hentosia, et tota ei oikein viitsiny niinku täydellä
arsenaalilla ryhtyä niitten kanssa keskustelemaan. Tota kun sitä oli tässä taisteltu
kovin Sirola-opiston läpikäyneitten kommunistien kanssa, niin sitä niinku ajo niinku
semmosella puolella kapsiteetilla sillon alkuvaiheessa. Vähän niinku melkein neuvo
niitä, et älkää nyt noin, vaan noin. Kun ne oli mun ikäsiä.[…] Vanhemmathan sitten
niitten kanssa otti yhteen, mut emmä viitsiny. Mä olin niitten kanssa ihan hyvissä
väleissä ja kyllä mä niitä niin ymmärsin tavallaan. Mut sitten mä sanoin, ettei tässä nyt
mitään turhia puolueita tarvita, et miksette te jos sä oot vähän demarien kannalla ja
sä oot Kokoomuksen ja sä Kepun, niin menkää sinne ja perustakaa sinne vihreet
ryhmittymät ja muttakaa sitä puoluetta. Se on paljon tärkeempi Suomelle, kun se, että
tota jonakin päivänä teillä on kolme kansanedustajaa. (Timo P. Niemisen haastattelu
31.8.2000.)

Rasila näkee vihreiden nousun Tampereen kunnallispolitiikkaan osana “poliit-
tista pirstoutumista” (Rasila 1992, 333–335). Kolmen suuren Tampereen kunnallis-
politiikkaa sodan jälkeen hallinneen puolueen rinnalle oli noussut pienempiä
ryhmiä etenkin 1970-luvulta lähtien. Vuonna 1984 kunnallisvaaleissa podettiin
Rasilan mukaan eräänlaista 1970-luvun “politiikan ylikorostuksen” jättämää
krapulaa, mistä kertoi se, ettei puolueiden muodostamien vaalilistojen ulkopuolisilla
listoilla ollut mitään poliittisia tunnuksia.

Tampereella vasemmisto–oikeisto-jako oli perinteisesti tiukka, ja SKDL oli
muodostanut kunnallispolitiikan opposition. Vihreät leimautuivat aluksi porva-
rillisen valtuustoryhmän liittolaisiksi solmittuaan valtuustokauden alussa 1985
teknisen vaaliliiton Kokoomuksen, RKP:n ja SMP:n valtuutettujen kanssa lautakunta-
paikkojen jakamiseksi. Toisaalta vihreän liikkeen tyyliin ei kuulunut ryhmäkuri,
jota poliitiset sopimukset edellyttivät. Sosiaalidemokraattien Lasse Eskonen reagoi
vihreiden ja kokoomuksen sopimukseen Kansan Lehdessä vuoden 1985 tammi-
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kuussa uuden valtuuston aloitettua työskentelynsä. Eskonen piti vihreitä poliittisina
opportunisteina ja epäluotettavina sopimuskumppaneina:

Kauppa käy ja lautakuntapaikat vaihtavat omistajaa. Tampereen vihreillä oli kova halu
todistaa, että heistä kerrotut puheet piilo-, sala-, nyky- ja entisinä kommunisteina ovat
vailla perää. Siksi vaaliliitto Tampereen oikeiston kanssa oli tärkeä. Tampereen
porvareille taas oli tärkeää todistaa, ettei vaaleissa niin huonosti käynytkään, vaikka
häviöksi kirjattiin kaksi paikkaa. Siksi vihreiden mukaantulosta oltiin valmiit
maksamaan vaikka taivasosuus. Tampereen valtuustossa on ainakin paperilla 33
porvaria. Niistä 27 yrittää tehdä yhteisiä ryhmäpäätöksiä ja kuusi [vihreät 4 + SMP
2] puhaltaa kukin omaan hiileensä. Syntyneestä teknisestä vaaliliitosta huolimatta
näin on asiat. Tämän ennusteen totuusarvo mitataan, kun vihreät ovat temppelinharjalla
jossain asiakysymyksessä. Se taas voi tapahtua ennemmin kuin arvataankaan. Tampe-
reella vihreät siis ovat kallellaan porvareihin päin. Helsingissä ja Vantaalla kelpaa
kumppaniksi vasemmisto […] Saattaisi luulla, että vihreät vasta ovat avaraa porukkaa.
Kysymys on kuitenkin siitä itsestään. Pelin politiikasta puhtaimmillaan. Osto- ja
myyntiliike on toiminut. Halvalla on yritetty ostaa ja kalliilla myydä. Matemaattiset
asemat ovat ratkaisseet. Liitoilla ei ole yritettykään ennakoida tulevia yhteistyökump-
paneita. Mihin homma johtaa käytännön valtuustotyössä, on mielenkiintoista nähdä.
Asia kerrallaan, sanovat vihreät. Erikseen hinnoiteltuna arvaan minä. (Lasse Eskonen
Kansan Lehdessä 5.1.1985.)

Myöhemmin vihreät omaksuivat selvemmin oppositioryhmän roolin. Vuoden
1988 kunnallisvaaleja edeltänyt kiistely puolueen perustamisesta oli heikentänyt
selvästi vihreiden menestystä vaaleissa, ja vihreiden kannatus putosi valtakunnalli-
sesti. (Välimäki & Brax 1991, 25.) Tampereella vihreät olivat menettäneet yhden
neljästä valtuustopaikastaan vuoden 1988 vaaleissa. Vihreiden tulevaisuus poliitti-
sena voimana näytti epävarmalta. Tästä huolimatta vihreät pyrkivät säilyttämään
etäisyyttä puoluepolitiikkaan eivätkä liittoutuneet suurten puolueiden kanssa.
Tämä strategia herätti Satu Hassin mukaan suuremmissa puolueissa hämmästystä:

No sitten, siinä -88 vaaleissa vihreet hävis yhden paikan, että meidän ryhmä pieneni
neljästä kolmihenkiseks, jonka demarit ja Kokoomus tulkitsi siten, että ihmiset ei nyt
näistä vihreistä arvoista nyt enää piittaa. Nehän teki keskenään semmosen diilin, että
meidät jätetään täysin ilman lautakuntapaikkoja mikäli me emme liity siihen
Kokoomuksen johtamaan suureen porvarilliseen valtuustoryhmään. Ne todella niin
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kuin ajatteli, että me sitten liityttäisiin siihen. Ja se oli niille suuri hämmästys, kun mä,
kun me ei sitten liitytty. (Satu Hassin haastattelu 8.9.2000.)

Pauli Välimäen mukaan vihreistä vakiintui Tamperelaisessa politiikassa uuden-
lainen sitoutumaton oppositioryhmä:

Tampereella oli pitkään ollu sillä tavalla, että oli ollu vaan vasemmistoliitto sellainen
oppositioryhmä. Niin vihreet tuli siihen toiseks oppositioryhmäks. Selvästi oltiin
aluks niinkun oppositioryhmä ja kuitenkaan me ei oltu vasemmistolainen ryhmä
[…] Vihreet aluksi edusti tavallaan semmosta niinku sitoutumatonta ryhmää ja voi
sanoa, että siitä alkaen valtuustossa on ollu myös tämmönen sitoutumattomia
vaihtoehtoja. Kun vihreet on politisoitunu, niin sittenhän sinne tuli TAPUlaiset. Et siinä
vaiheessa ikäänkuin se jako kolmeen murtui. .. […] Me tietysti käytettiin sitä
hyväksemme myöskin, että kun me haluttiin korostaa sitä, että emme ole oikeistoa
emmekä vasemmistoa, niin silloin oli mahdollisuus tehdä yhteistyötä molempien
kanssa, eikä haluttu liittoutua. (Pauli Välimäen haastattelu 6.8.2000.)

Vihreät vakiinnuttivat paikkansa tamperelaisessa politiikassa vasta Tampella-
kiistan jälkeen. Vuoden 1992 kunnallisvaaleissa vihreiden paikkaluku kasvoi
kolmesta seitsemään (ks. Kuvio 21). Tampella-liikkeen merkitys oli vihreiden
menestykselle ratkaiseva.

 Kuvio 21.
Vihreiden valtuustopaikat Tampereen kunnallisvaaleissa 1984–2000.
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9.4 Ympäristönsuojelulautakunta

Toiveita ympäristönsuojelun aseman kohentumisesta herättivät 1980-luvun jälki-
puoliskolla myös ympäristönsuojelun hallinnolliset uudistukset. Paikallisen ympä-
ristönsuojelutoimikunnan 1970-luvulla hautaama idea ympäristölautakunnan
perustamisesta Tampereelle nousi esiin ympäristöhallinnon uudistuessa 1980-
luvulla valtion aloitteesta. Suomeen rakennettiin kolmiportainen ympäristöhallinto.
Ympäristöministeriö perustettiin 1983, minkä jälkeen laki kuntien ympäristön-
suojelun hallinnosta vuonna 1986 teki ympäristönsuojelulautakunnat pakollisiksi
kaikissa yli 3000 asukkaan kunnissa. Tampereella päätös ympäristölautakunnan
perustamisesta tehtiin juuri ennen lain määräajan umpeutumista vuoden 1986
lokakuussa. Ympäristölautakunnan perustamista kommentoitiin sarkastiseen
sävyyn Tampereen Luonnon sivuilla jo vuonna 1985:

Tampereelle joudutaan monien harmiksi lopultakin perustamaan ympäristö-
lautakunta. Nimenomaan joudutaan perustamaan, sillä vapaaehtoisesti sitä tuskin
olisi koskaan perustettu. Mutta laki on laki, ei kai sen tuloa voi enää pitkittää millään
verukkeella. [...] Odotan jännityksellä Aamulehteen ilmoitusta: Tampereen kaupungin
ympäristötoimiston johtajan virka julistetaan haettavaksi. Virkaan valitaan henkilö,
jolla on ylempi korkeakoulututkinto ja arvosanat ympäristönsuojelussa, ympäristö-
politiikassa ja ekologiassa sekä kokemusta ympäristöhallinnosta ... tai reipas poika,
jolla on kokoomuksen jäsenkirja... (Viista 1985.)

Viistan maalailema uhkakuva osui tavallaan kohdalleen: ympäristöpäällikön
virkaan valittiin Kokoomuksen mandaatilla 30-vuotias diplomi-insinööri Harri
Kallio. Uusi ympäristöpäällikkö pyrki kuitenkin yhteistyöhön ympäristönsuoje-
lijoiden kanssa. Vuoden 1987 aikana alkoi Tampereen Luonnon sivuilla ilmestyä
säännöllinen Tampereen kaupungin ympäristöpäällikön palsta, jonka välityksellä
kaupungin ympäristövalvontayksikkö tiedotti TYSY:lle omasta toiminnastaan.5

Kallio kirjoitti Tampereen Luontoon säännöllisesti vuoteen 1992 asti ja on tämänkin
jälkeen osallistunut lehden sivuilla käytävään keskusteluun. Lisäksi Tampereen

5 Samanlaisia palstoja pitivät Tampereen Luonnon (myöh. Tampereen Seudun Luonto) sivuilla
aika ajoin myös Kangasalan ja Nokian kunnalliset ympäristösihteerit.
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Luonto liitettiin ympäristölautakunnan esityslistat saavien tiedotusvälineiden jouk-
koon. Tampereen Luonto (1/87, 2) tervehti tätä avausta otsikolla “Tysy sai listat”:
“Tampereen Luonto -lehti ja Tampereen ympäristönsuojeluyhdistys tulkitsevat
tämän kädenojennukseksi ympäristölautakunnalta. Yhteistyölle on siis edellytyk-
siä…”

Haastattelussaan vuonna 1987 Kallio kaipasi luonnonsuojelijoiden aktiivisuutta
puolustamaan ympäristönsuojelua päätöksenteossa sekä ympäristölautakunnan
painoarvoa kaupungin organisaatiossa:

Yhdistysväki liikkuu aktiivisesti luonnossa ja havaitsee epäkohtia. Kaikissa mahdol-
lisissa esim. rauhoitusasioissa kannattaa ottaa yhteyttä joko kirjeitse tai poikkea-
malla. Tällä hetkellä näyttää tekemistä olevan hirveästi. Asiat kuitenkin hautuvat ja
etenevät pinnan alla. Katson, että luonnonsuojeluliike on valvova yhdenasianliike,
sillä on yksi etu valvottavanaan: luonnonsuojelu. Toimistossa ja lautakunnassa
joudumme katsomaan asioita laajemmin ja huolehtimaan myös elinkeinoelämän
kehityksestä esimerkiksi. Pitäkää meitä silmällä, ettemme unohda luonnonsuojelua.
[…] Kannattaisi vaikuttaa poliittisiin päättäjiin kuntasuunnitelman ja budjetin
käsittelyvaiheessa, jotta toimisto ja lautakunta saavat resurssit toimia. Vasta sitten
saamme asiat eteenpäin. (Harri Kallion haastattelu, Helin 1987.)

Yhteistyö luonnonharrastusyhdistysten ja kaupungin välillä Kallion mainit-
semissa rauhoitusasioissa käynnistyi kaikkein nopeimmin. Matti Kääntönen oli
kehunut vuonna 1985 tehtyä “Tampereen maisemat ja luonnonsuojelu” -selvitystä
ensimmäiseksi kaupunginhallituksen vakavaksi yritykseksi ottaa kaupunkiluontoa
koskevaa tietoa huomioon kaupunkisuunnittelun pohjana. Näyttääkin siltä, että
1980-luvun puolivälistä lähtien luonnonharrastusjärjestöjen rooli asiantuntijoina
luonnonsuojelu- ja kaavoituskysymyksissä on tunnustettu.

“Tampereen maisemat ja luonnonsuojelu” on ensimmäinen laatuaan vähänkään
virallisluontoisempi selvitys Tampereella, joka todenteolla pyrkii ottamaan huomioon
kaupunkiluonnosta jo olemassaolevan tiedon. Aikaisemmat selvitykset ovat olleet
tässä suhteessa joko puutteellisia, yksipuolisia tai vanhentuneita niin, etteivät ne ole
riittäneet luonnon- ja ympäristönsuojelun huomioon ottavan kaupunkisuunnittelun
pohjaksi. […]Olikin lähes ensimmäinen kerta, kun luonnon paikallistuntemusta
näin täysimääräisesti hyödynnettiin Tampereen kaupungissa. (Kääntönen 1985.)
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Yhteistyö luonnonharrastusjärjestöjen ja kaupungin ympäristöviranomaisten
välillä vaikutti uusien luonnonsuojelualueiden perustamiseen 1980-luvun lopulla
ja 1990-luvun alussa. (Toimela 1994, 64; Kosonen 1992.) Vuonna 1988 Matti
Kääntönen kirjoitti Tampereen Luontoon otsikolla “Tarvitaanko ympäristöliikettä
enää Tampereella?” Viitaten Timo Järvikosken Aamulehdessä ilmestyneeseen
kirjoitukseen (AL 2.9.1988), Kääntönen toteaa, ettei hallintoon voi täysin luottaa
ympäristöasioiden hoitajana, vaan “ympäristöliikkeen loputtomana tehtävänä on
jatkuvasti muistuttaa luonnon ja yhteiskunnan suhteen uudelleenarvioinnin
välttämättömyydestä”. Käytännössä tämä merkitsee Kääntösen mukaan jatkuvaa
päätöksenteon seurantaa ja kontrollia sekä muistuttamista päätösten ympäristö-
vaikutuksista.6

[T]ehtävä vaatii jatkuvaa valppautta, mutta mahdollisimman paljon myös asian-
tuntemusta. Usein näet viranomaisilla on nykyään tapana pyytää joistakin hankkeista
lausuntoja ja jopa selvityksiä tavallista lyhyemmällä varoitusajalla. Mikäli paikallisilla
luonto- ja ympäristöaktiiveilla ei silloin liikene aikaa tai tietoa, hankkeen suunnittelijat
vievät hankkeensa läpi ilman minkäänlaisia muutoksia. Silloinkin, kun ympäristö-
ihmisten taholta ehditään tai älytään puuttua hankkeisiin, ne tavallisesti ratkaistaan
muiden etupiirien taloudellisten näkökohtien mukaan. Mutta pienien voittojen
saavuttaminen voisi jälkimmäisessä tapauksessa olla silti mahdollista. Tampereen
kokoisessa kaupungissa tehdään lähes viikottain päätöksiä, jotka tavalla tai toisella
koskettavat ympäristöä. Tampereen kaupunki on Suomen valtion tavoin sitoutunut –
kuten Timo Järvikoski toteaa – “taloudelliseen edistymiseen, eikä sen piirissä siten
juuri ole halua muutoksiin tuotantoelämässä”. Suuriin yleislinjoihin ei tamperelainen
ympäristöliike siten voi vaikuttaa: hallinnon ja “talousmafian” elämän perusteita
tuhoava toiminta jatkuu Tampereella kuten muuallakin. Mutta on paljon yksittäisiä
tapauksia, hankkeita ja suunnitelmia, joissa tuhovaikutusta on minimoitavissa tai
joita on täysin mahdollista torjua. (Kääntönen 1988b, 10.)

Kääntönen luettelee jutussa tärkeiksi kohteiksi mm. Aitolahden ja Teiskon
rannat Tampereen pohjoispuolella, mahdollisen Kiikkistensalmen sillan rakenta-
misen Aitolahden yli, Kaupin puiston säilymisen viher- ja virkistysalueena. Kääntösen

6 Ympäristöjärjestöjen rooli tässä tehtävässä on ymmärrettävä myös lainsäädännön kehityksen
valossa: laki ympäristövaikutusten arvioinnista hyväksyttiin Suomessa vasta 1994.
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artikkelista on luettavissa siirtymä ympäristönsuojelijoiden roolissa päätöksenteon
ulkopuolelle jätetyistä kriitikoista lausuntoja kirjoittaviksi asiantuntijoiksi. Kääntö-
nen korostaa ympäristöjärjestöjen asiantuntemuksen ja muidenkin resurssien
roolia, jotta nämä pystyisivät vastaamaan hallinnon haasteisiin – kuten lausunto-
pyyntöihin. Samalla kirjoituksessa näkyy sävyltään pessimistinen toteamus sen
suhteen, kuinka paljon luonnonsuojelijat pystyvät toiminnallaan vaikuttamaan
kaupungin tai muiden suurten organisaatioiden toiminnan perusteisiin.

Tiivistäen voidaan todeta, että tamperelainen ympäristöliikehdintä eli 1960-
luvulta 1990-luvulle politisoitumisen ja neutralisoitumisen syklejä. Neutraali ja
epäpoliittinen luonnonharrastus oli ensin vaihtunut 1960- ja 70-lukujen taitteessa
yhteiskunnallisemmaksi ympäristönsuojeluksi ja edelleen radikaaliksi vasemmisto-
laisten opiskelijoiden yhteiskuntakritiikiksi. Radikalismin jaksoa seurasi järjestö-
toiminnassa sovittelun ja poliittisten jännitteiden neutraloitumisen jakso, joka
tiivistyi Tampereen ympäristönsuojeluyhdistyksen perustamiseen vuonna 1981.
Samalla kuitenkin Koijärven suhdanne oli synnyttänyt uuden ympäristön politi-
soitumisen aallon, joka ruokki paikallisia kiistoja ja johti vihreän liikkeen syntyyn.
1980-luvun alku olikin aktiivisen ympäristön politisoitumisen aikaa, kuten
Kauppahallin virastotalon ja Epilän voimalan kiistat osoittavat. Vihreän liikkeen
siirtyminen kaupunginvaltuustoon 1984 merkitsi paikallisessa ympäristön poli-
tiikassa uutta vaihetta, johon myös edellä esitetyt Matti Kääntösen kommentit
liittyvät: ympäristönsuojelusta oli tulossa hyväksytty osa vallitsevaa kulttuuria ja
poliittista järjestelmää.
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Kuva 6.
Tampella ja Tammerkoski
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10. KAIKKIEN TAMPERELAISTEN KOKONAISEDUN NIMISSÄ

1 Seppo Salminen on ollut aupunginvaltuutettu yhtämittaisesti vuodesta 1981, valittu kuluvalle
edustusjaksolle 2001–2004, kaupunginhallituksen jäsen vuosina 1983–92 ja kaupungin-
valtuuston puheenjohtaja vuosina 1993–97. SDP:n valtuustoryhmän puheenjohtaja 1982–1987,
SDP:n kunnallisjärjestön sihteeri 1973–78, Tampereen kotilinnasäätiön toiminnanjohtaja
vuodesta 1984.

2 Tampellan tontin 26 hehtaarista 2 oli vesialuetta.
3 Tampereen asema tehtaiden kaupunkina oli vahva, sillä 1840-luvulta lähtien maan suurin tehdas

oli Tammerkosken pohjoisen länsirannan Finlayson ja 1860-luvulta lähtien kosken pohjoisella
itärannalla sijaitsi maan toiseksi suurin koneellinen tuotantolaitos eli pellavatehdas. Vuonna
1862 Tampereella sijaitseva Frenckellin paperitehdas oli maan kolmanneksi suurin tuotantolaitos.

10.1 Taistelu Tampellasta 1989–1995

Ehkä sitten toi Tampella-kiista oli se 80-luvun kaikkein pahimpia asioita, joka ei ole
kyllä vieläkään ohi. Ja siinä todella otettiin aika voimakkaasti yhteen ja katsottiin, että
mikä toi tilanne on. (Seppo Salminen1 18.8.2000.)

Tampella on suurin Tammerkosken rannalle rakentuneista tehdasalueista. Se
peittää noin neljäsosan eli 26 hehtaarin alueen2 Tampereen ydinkeskustasta ja
sijaitsee kosken itärannalla, kaupungin keskustan koillisosassa. Alueen historia
alkoi vuonna 1844 toimintansa aloittaneesta Idmanin masuunista. Adolf Törngren
sai vuonna 1856 oikeudet pellavatehtaan perustamiseen. Samana vuonna
ruukinpatruuna Gustaf August Wasastjerna osti Idmanin masuunin ja perusti
vuotta myöhemmin paikalle konepajan. Tuleva Tampella alkoi muotoutua, kun
pellavatehdas rakennettiin masuunin viereen ja Tampereen Pellava- ja
Rautateollisuusosakeyhtiö perustettiin vuonna 1861.3 Tampereen Pellava- ja
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Rautateollisuusosakeyhtiön alkutaival oli hankala, sillä sen perustajat ajautuivat
heti osakeannin jälkeen konkurssiin. Samalla konkurssin partaalle ajautui muuta-
mia vuosia aiemmin perustettu Suomen Yhdyspankki. Osakkaat päättivät kuitenkin
pelastaa yhtiön.

Vuonna 1914 tehdas hyötyi I maailmansodan aiheuttamasta taloudellisesta
suhdanteesta, kun Venäjältä tuli kiireellinen toimituspyyntö: 10 000 telttaa ja 50
000 leipälaukkua. Samalla tilattiin 48 veturia Venäjän rautateille. Konepaja-
puolesta oli jo tuohon aikaan kasvanut veturinvalmistuksen4 ansiosta pellavatehdasta
suurempi. Tampereen Pellava- ja Rautateollisuusosakeyhtiön konepajan valmista-
mille vetureille riitti tilaajia usein yli valmistuskapasiteetin. Ainoastaan itsenäisty-
misen jälkeiset vuodet ja 1930-luvun alun lama löivät loven tilauksiin. Pellava oli
puuvillaan nähden kallis raaka-aine, ja puuvilla alkoi syrjäyttää sitä tekstiilien
valmistuksessa. Tampereen Pellava- ja Rautateollisuusosakeyhtiö vastasi ajan
haasteeseen fuusioimalla itseensä Lapinniemen puuvillatehtaan 1934. Tampellan
konepaja laajentui jatkuvasti, ja sen työntekijämäärä ylitti 1000 henkeä ennen
talvisotaa. (Jutikkala 1979, 391, 396.)

Toisen maailmansodan aikaan Tampere oli Suomen tärkein sotatarvike-
teollisuuden keskittymä. Sodan jälkeen sotakorvaukset työllistivät tamperelaista
teollisuutta. Tampella valmisti 14,7 % kaikista sotakorvauksina maksetuista
uusista koneista ja laitteista (Rasila 1992, 36). Sotakorvausurakka loppui Tampellan
osalta vuoteen 1952. Vielä kymmenen vuotta toisen maailmansodan jälkeen
Tammerkosken rannat olivat täynnä teollisuustoimintaa: Tampellan tehdasalue,
sitä vastapäätä sijaitseva Finlayson, kosken puolivälissä Tampereen kaupungin
sähkölaitoksen pato, alajuoksulla Verkatehdas, Liljeroosin kehruutehdas ja Takon
kartonkitehdas. Tampereen Pellava- ja rautateollisuusosakeyhtiön nimi muutettiin
virallisesti Oy Tampella Ab:ksi vasta vuonna 1961 (Rasila 1994, 208). Tehtaan
menestys jatkui: vuonna 1970 Tampella oli Suomen kolmanneksi menestynein
yritys. Konsernissa oli puuhiomo, paperitehdas, kartonkitehdas ja puuvillatehdas.
Seuraavalla vuosikymmenellä tehtaan palveluksessa oli jo noin 13 000 henkilöä.

Vuonna 1870 Tampereen teollisuuden suhteellinen osuus oli huipussaan, kun koko maan
tehdastyöväestä oli yli 40 % Tampereella, ja 26,4 % suomalaisesta tehdastyöväestöstä työskenteli
Finlaysonin puuvillatehtaassa. (Rasila 1984, 26, 45; ks. myös Seppälä 1981 ja Seppälä 1998.)

4 Veturinvalmistus Tampellassa alkoi vuonna 1900.
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Öljykriisin jälkeinen lama vei kuitenkin Tampellalta tilauksia, ja vielä vuonna 1977
Tampellan toimitusjohtaja kertoi Aamulehden haastattelussa, että Tampella ei ollut
saanut tilauksia aikoihin ja suunnitteli toimintojen karsimista (Seppälä 1998,
202).

Tampellan tehdasalue oli vakiintunut osaksi tamperelaista koskimaisemaa.
Hämeensillalta5 pohjoiseen päin katsottaessa Tampellan punatiilirakennukset
reunustavat Tammerkosken oikeaa ja Finlaysonin tehdasalue vasenta reunaa.
Etelään päin avautuu näkymä länsipuolella vielä toiminnassa olevaan Takon
paperitehtaaseen ja itäpuolella Koskikeskukseen, joka rakennettiin 1976 puretun
Verkatehtaan paikalle.

Tampella-kiista alkoi lehtiotsikosta

Tampellan kiista alkoi, kun Aamulehti julkaisi 13. kesäkuuta 1989 etusivullaan
uutisen otsikolla “Tampella kiirehtii keskustatontin kaavaa”. Juttu pohjautui
tiedotustilaisuuteen, jossa Tampellan johto kertoi yhtiön tulevaisuudensuunnitel-
mista. Tampella suunnitteli uudenaikaisemman tuotantolaitoksen rakentamista
Tampereen eteläpuolelle. “Uusinvestointien suuruusluokka on noin miljardi
markkaa, luonnehtii Tampellan hallituksen puheenjohtaja [ja SKOP:n pääjohtaja]
Christopher Wegelius.” (AL 13.6.1989.) Säästöpankkien Keskus-Osake-Pankki
(SKOP) oli tullut Tampellan pääomistajaksi noin kahta vuotta aiemmin ostaessaan
Suomen Yhdyspankin osuuden yhtiöstä6.

Tampellan johdon mukaan tulevien investointien rahoituksesta noin puolet
oli tarkoitus saada Tampellan keskustatontin myynnistä. Tontti oli merkitty voimassa
olevassa kaavassa teollisuusalueeksi. Tampella halusi muuttaa kaavan asuinrakenta-
miseen sopivaksi ja samalla neuvotella mahdollisimman suuren rakennusoikeuden
alueelle. Mitä suurempi rakennusoikeus ns. kantatontille saataisiin, sitä enemmän
rahaa Tampella tulisi saamaan alueesta myydessään sen. Uuden tehtaan rakenta-

5 Tammerkosken yli vievä Hämeensilta liittää Tampereen keskustan itä- ja länsipuolen toisiinsa.
6 Muita Tampellan omistajia: Tampereen aluesäästöpankki ja TAPin eläkesäätiö. Samaan aikaan

TAP oli Skopin suurin osakkeenomistaja.
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misen avaimet olivat siis kaavoittajan eli Tampereen kaupungin käsissä. Tampellan
pääjohtaja Pekka Salo kommentoi tilannetta näin:

Muutto on kaupungista kiinni. Asia ei etene ennen kuin Tampereen kaupunki on
saanut ratkaistua kantatontin kaavoituksen […] jos aluetta ei kaavoiteta, niin silloin
ei Tampereelle myöskään rakenneta mitään. (AL 13.6.1989.)

Kesäkuun puolenvälin uutinen tuli yllätyksenä monille. Tuolloin vihreiden
kaupunginvaltuutettuna olleen  Satu Hassin7 mukaan joukko asiasta kiinnostuneita
ihmisiä oli jo aiemmin viritellyt keskustelua Tampellasta:

Mä olin itse yrittänyt vähän herätellä kansanliikettä jo aikaisemmin. Nimittäin -88 tuli
julkisuuteen tämmönen tieto, että Tampella suunnittelee muuttamista muualle ja että
sitä kaavoitetaan sitä. Se niinku lipsahti semmonen tieto julkisuuteen. No mä kun luin
sen, niin mä aattelin, että nytten koitetaan toimii paremmin kuin Verkatehtaan
tapauksessa. Et nyt […] kansalaiset liikkeelle ajoissa. No mä sitten kavereineni niin
kutsuin koolle kaikki mahdolliset järjestöt mitä Tampereella me vaan tiedettiin […],
jotta se mitä Tampellan alueelle tapahtuu, […] tapahtuis […] kansalaiskeskustelun
saattamana. [...] Siinä kokouksessa [oli] monta kymmentä ihmistä […] Vanhan
kirjastotalon musiikkisali mun mielestä oli aika täynnä. Siel […] valittiin innok-
kaimmista, […] suunnilleen kymmenpäinen toimintaryhmä, joka otti nimekseen
Tampella-ryhmä. […] Me sitten järjestettiin keskustelutilaisuuksia ynnä muuta,
mutta ne ei todellakaan sit vetäny paljo väkee. Ja sit me käytiin myöskin […]
tapaamassa kaavoituspäällikköö. […] Kaavoituspäällikkö Teräsmaa8 sanoi meille,
että Tampellan osalta ei ole tapahtumassa mitään. Että Finlaysonin, siinä on prosessi
menossa, mutta ei Tampella. [Tämä tapahtui ] -88 syksyllä. Et -88 syksyllä vaalien alla
[…] me järjestettiin tuolla Tullikamarilla keskustelutilaisuus, johon tuli vissiin
melkein pelkästään järjestäjät. (Satu Hassin haastattelu 8.9.2000.)

7 Satu Hassi on ollut uodesta 1991 lähtien kansanedustaja,  vihreän eduskuntaryhmän puheenjohtaja
1991–93 ja Vihreän liiton puheenjohtaja vuosina 1997–2000. Ympäristö- ja kehitysyhteistyö-
ministerinä hän onb toiminut 1999–2002.

8 Kaavoituspäällikkö Markku Teräsmaa oli 1980-luvun lopussa ainoa sitoutumaton johtava
virkamies Tampereen kaupungin organisaatiossa (Rasila 1992, 378).
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Hassi oli kuuden eri valtuustoryhmän naisedustajien kanssa tehnyt vuotta
aiemmin (11.5.1988) valtuustoaloitteen esittäen, että “kaupunginhallitus tutkisi
mahdollisuuksia keskustan vanhojen tehdasalueitten uudelleenkäyttöön yhteis-
työssä kansalaisjärjestöjen ja -ryhmien sekä kaupungin luottamushenkilöiden
kanssa.” Aloite päätettiin merkitä tiedoksi 27.12.1988 kaupunginhallituksen
kokouksessa. Sen liitteeksi hyväksyttiin Laila Halmeen ponsi, jossa todettiin, “että
suunnitteluprosessin kuluessa kehitetään eri tiedotusmuotoja kaupunkilaisten ja
kaupungin viranomaisten välisen informaatiotarpeen mukaisesti”.

Aihe poistui julkisuudesta, mutta Tampella ja Tampereen kaupunki jatkoivat
vuonna 1987 kesäkuussa alkaneita neuvotteluja kantatontin kaavoituksesta
yksityisesti (Tampereen kaupunginhallituksen kokouskutsu 28.4.1995). Kaupungin
kaavoitusosaston ja yhtiön näkemykset rakennusoikeuden määristä olivat kuitenkin
niin kaukana toisistaan, ettei neuvottelutulokseen ollut päästy vielä kesäkuuhun
1989 mennessä, jolloin Tampella toi asian julkisuuteen nopeuttaakseen alueen
kaavoitusta. Yhtiöllä oli kiire. Satu Hassi muistelee, että yhtiö olisi halunnut
päätökset valmiiksi juhannukseen mennessä.

Mulle oli […] tullu kutsu maanantaina […] about jotain 12. kesäkuuta, […]
tilaisuuteen, jossa informoidaan niin sanotusta Tampella-asiasta, Tampellan [...]
kaavoitussuunnitelmista. Kun mä sain sen kutsun, niin mä aattelin, jaa kuinka fiksua,
että ne silleen [...] hyvissä ajoin ennakkoon jostain kaukaisen tulevaisuuden jutuista
informoi, mut mä aattelin, että ei tää oo mitään niin päivän polttavaa, et mä en [...]
tän takia tuu sielt maalta kaupunkiin. Ja [...] seuraavana päivänä Havun Jokke soitti
mulle hädissään, että Aamulehdessä oli ollut semmonen juttu, että Tampella vaatii siis
hirveetä rakennusoikeutta sinne tontille ja mä sitten aattelin, että se on nyt varmaan
joku ihan virhe. Ja [...] sitten samana tai seuraavana päivänä mulle soittaa Tampellan
hallintojohtaja Kai Miesmäki, joka sanoo, että jotta ei syntyisi sellaista mielikuvaa,
että me emme ole olleet avoimia, niin koska minä en ollut siinä maanantain
tilaisuudessa, niin hän nyt soittaa minulle informoidakseen vihreätä ryhmää siitä, että
he haluaa valtuustolta juhannukseen mennessä päätöksen tästä tulevasta
rakennusoikeudesta. Mä olin siis [...] aivan ällistynyt, mä siis, mä rupeen sille neuvoo
sitä Miesmäkee, mä sanon, että kuule, mä en nyt oikein usko, että tällainen voi mennä
mitenkään läpi, että eihän näin toimita. Sit vast vähän ajan kuluttua mulla rupes
raksuttaa, että herranjumala, tässä on tosi kyseessä. (Satu Hassin haastattelu 8.9.2000.)
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Samaan aikaan kun neuvotteluja käytiin kulissien takana, oli Tampereen
kaupunki käynnistänyt tutkimushankkeen9, jossa selvitettiin paikallisten teollisuus-
tilojen uudelleenkäytön kehittämistä (Niemi & Nurmi 1989). Tutkimusaikataulu
oli kiristetty suhteellisen tiukaksi. Esimerkiksi kaupunkisuunnittelun osuudelle
oli varattu aikaa puolitoista vuotta, joten päämääristä ja tavoitteista ei ehditty
keskustella. Arkkitehti Johanna Hankonen toteaa (1994, 104), että “Tampella
sopimus teki kerralla turhaksi kaiken tutkimushankkeeseen sisältyneen visioinnin
teollisen rakennuskannan taloudellisesta uusiokäytöstä ja hätiköityjen ratkaisujen
välttämisestä.” Tilanteen luonne paljastui tutkijoille, kun kaupungin edustajat
vaativat Tampella-sopimuksen tekovaiheessa tutkimuksen päivittämistä työn
tekoaikaa aikaisemmaksi. Hankonen (1994, 104) vahvistaa yleisesti valtuustossakin
vallinneen näkemyksen, jonka mukaan tutkimuksella ja kaupungin toimilla
Tampella-sopimuksen yhteydessä ei ollut minkäänlaista loogista yhteyttä. Tampella-
sopimuksen solmimisen aikana ei vuonna 1988 hyväksytyn Tampereen keskustan
osayleiskaavan tavoite “luoda puitteet hallitulle täydennysrakentamiselle ja
kaavalliset edellytykset nykykäytännöstä poistuvan kerrosalan uudelle käytölle”
suuremmin merkinnyt. (Hankonen 1994.) Kaavassa Tampellan alue oli edelleen
merkitty teollisuudelle, vaikka kaavan hyväksymisen aikaan Tampellan aluetta
koskevat neuvottelut olivat jo käynnissä. Hassi muisteli myöhemmin Ilta-Sanomien
jutussa sitä, missä järjestyksessä valtuutetuille oli tiedotettu tutkimushankkeesta ja
Tampellan alueen kaavoitustilanteesta.

Ns. suuri yleisö lienee ollut siinä uskossa, että Verkatehtaan purkamisen tyyppinen
vandalismi ei ole enää mahdollista. […] Tällainen käsitys oli monella tamperelaisella
kaupunginvaltuutetullakin vielä kesäkuun alussa, jolloin valtuusto purjehti
opintomatkalle Leningradiin. Sitä ennen pidettiin pieni seminaari, jossa valtuutetuille
julkistettiin vanhojen tehtaiden uudelleenkäyttöä koskeva tutkimus, jota paikallisella
korkeakoululla oli tehty kolme vuotta. […] Valtuutetut olivat autuaan tietämättömiä,
että samana päivänä kun he astuivat laivaan, lähti ryhmäpuheenjohtajille ja
kaupunginhallituksen jäsenille kirje, jossa heidät kutsuttiin seuraavana maanantaina
eli 12.6. pidettävään “tiedotustilaisuuteen”. Siinä Tampella oli esittävä uhkavaati-
muksena: Joko kaupunki kaavoittaa firman tontin riittävän arvokkaaksi tai sitten

9 Rahoittajina ympäristöministeriö ja asuntohallitus. Tutkimus tehtiin Tampereen teknillisen
korkeakoulun rakennussuunnittelun, yhdyskuntasuunnittelun ja rakentamistalouden laitoksilla.
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Tampella vaihtaa kotikuntaa. Tässä vaiheessa asia oli tietenkin jo pohjustettu
poliitikkojen “ykkösketjun” kanssa. Mukana olivat ainakin valtuuston puheenjohtaja
Alpo Korkeela, apulaiskaupunginjohtaja Erkki Heinonen sekä sisäministeri Jarmo
Rantanen, joka oli virkavapaalla Tampereen kaupunginjohtajan virasta. (IS, Satu
Hassi 7.9.1989.)

Tampellan aloite tuli yllätyksenä myös monille Tampereen kaupungin virka-
miehille. Mm. kaupungin tiedotuspäällikkö Jari Seppälä vahvistaa, että hän ei
tiennyt Tampellan aluetta koskevista neuvotteluista ennen kuin asia vuosi julki-
suuteen (Jari Seppälän puhelinhaastattelu 23.7.2002).

Vain kolme päivää Aamulehden otsikon jälkeen Pirkanmaan luonnonsuojelu-
piiri teki Hämeen lääninhallitukselle esityksen Tampellan alueen rakennusten
suojelusta rakennussuojelulain nojalla vedoten siihen, että alue oli useiden
arvioiden mukaan kulttuurihistoriallisesti, historiallisesti, rakennustaiteellisesti,
kaupunkikuvallisesti ja maisemallisesti erittäin merkittävä kohde:

Lehtitietojen mukaan Tampereen kaupunki aikoo tehdä periaatepäätöksen alueen
kaavoituksesta ennen juhannusta. Tarkoituksena on kaavoittaa alueelle rakennus-
oikeutta niin paljon, että Tampella saa tontistaan noin 600 miljoonaa markkaa: Jotta
tähän päästäisiin nostetaan nykyistä 162 000 m2 kerrosalaa lähes 400 000 kerrosneliö-
metriin. Käytännössä tämä tarkoittaa joko vanhojen rakennusten purkamista tai
pilvenpiirtäjien rakentamista niiden lomaan, jolloin menetetään alueen arvo. On
pelättävissä, että tämä aikojen kuluessa elimellisesti kehittynyt kulttuurihistoriallinen
miljöö muunnetaan typerän kulutussirkuksen temppeliksi entisen verkatehtaan
alueen tapaan. (Pirkanmaan luonnonsuojelupiirin esitys lääninhallitukselle
16.6.1989.)

Rakennussuojeluesitys tehtiin Pirkanmaan luonnonsuojelupiirin nimissä
osittain sen takia, että Tampereella rakennussuojeluasioissa kunnostautuneen
Pirkanmaan perinnepoliittisen yhdistyksen puheenjohtaja oli matkoilla.

Ja sitten -89 se, että mä anoin ton Tampellan suojelua rakennussuojelulain nojalla
johtu siitä, että toi Marna Maula oli sillon ton Pirperpolin puheenjohtaja. Niin hän oli
miehensä Jere Maulan kanssa inter-raililla Keski-Euroopassa ja jonkun piti tehdä
jotain, niin mä sitten anoin sen piirin nimissä Tampellan suojelua. Ja meijänkin
puheenjohtaja Haavisto oli Atlanttia ylittämässä, mä [...] jännityksellä ootin, että mitä
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se Masa sanoo. Oonko mä ylittänyt toimivallan ja tosiaan [...] yhdistyksen toimialankin
tavallaan. Että kuuluuko meille rakennussuojelu? Ja sit mä menin Masan tykö ja
sanoin, että mä nyt oon tälläi tehny. Sit se sano, että hyvä, saatiin vähän säpinää. (Harri
Helinin haastattelu 24.8.2000.)

Tampellan tapaus näytti Verkatehtaan toisinnolta. Silloinkin tehtaan omistanut
yhtiö halusi jalostaa keskustatonttinsa rahaksi. Purkaminen alkoi 70-luvun puoli-
välin paikkeilla epäselvissä olosuhteissa, ja Tammerkosken alajuoksun itäpuolelle
rakentui kauppakeskus ja 17-kerroksinen hotelli. Verkatehtaan purkaminen
herätti aikanaan voimakkaan kansalaiskeskustelun, ja tapauksesta aiheutuneet
traumat toimivat käyttövoimana vielä reilua vuosikymmentä myöhemmin Tampellan
kiistassa. Vihreä kaupunginvaltuutettu Jouko Havu kuvasi vihreiden tunnelmia
tapauksen tiimoilta Aamulehden yleisönosastossa 20.6.1989:

Taasko meillä on edessä vuosien takaisen Verkatehdas-taistelun kaltainen tilanne, jos
teollisuus uhkaa pistää pillit pussiin, ellei kaavoitus järjesty sen haluamalla tavalla?

Tampella ilmoittaa, että sillä on kiire. Ymmärrän hyvin yrityksen uudistumistarpeen
ja sen halun toimia nopeasti. Kaupunginvaltuutettuna en sitä vastoin voi ymmärtää
näiden asioiden tähänastista käsittelyä Tampereen kaupungin hallinnossa. Kun
olemme vuosien varrella luottamushenkilöinä yrittäneet käynnistää keskustelua
esim. Tampellan, Finlaysonin ja Takon alueiden tulevista käyttötavoitteista, meidät on
vaiennettu toteamuksella: “Ei näistä asioista ole syytä keskustella, teollisuus voi
luulla, että haluamme ajaa sen pois täältä.” Kun Tampella on nyt esittänyt vaatimuksensa,
keskustelu näköjään pyritään estämään toteamuksella: “Ei näistä nyt ehdi keskustella,
nyt on kiire.” (Jouko Havu, AL 20.6.1989.)

Kiista näkyi julkisuudessa; lehdissä oli lähes joka päivä juttuja aiheesta.
“Tampella-kesän” aikana paikallisten sanomalehtien pääteemana näytti olevan
keskustan tehdasalueen kohtalo. Kesäkuun viimeisenä päivänä Aamulehden etu-
sivulla uutisoitiin:

Neuvotteluja Tampellan teollisuustontin kaavamuutoksesta ei saatu vielä torstainakaan
päätökseen. Yhteiseen sopimukseen vedoten Tampellan ja Tampereen kaupungin
neuvottelijat vaikenivat tälläkin kertaa neuvottelujen sisällöstä ja saavutuksista.
(Aamulehti 30.6.1989.)
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Neuvotteluja käytiin suljettujen ovien takana, ja kaupunkilaiset odottivat
tuloksia. Tampellan toimitusjohtaja Kai Miesmäki kommentoi tilannetta: “Kerromme
kyllä sopimuksen sisällön, kun neuvottelut on saatu päätökseen ja sopimus on
valmis.”(Aamulehti 30.6.1989) Aamulehden pääkirjoituksessa peräänkuulutettiin
uuden, Tampellan ja Finlaysonin alueille yhteisen suunnittelukilpailun järjestämistä
ja ihmeteltiin samalla olematonta tiedottamista kuntalaisille: “Kunnallinen
tiedottaminen ja avoimuus sen sijaan ovat kärsineet: tamperelaiset ovat kaupunkinsa
sydämen rakentamisesta ulkona – kirjaimellisestikin, koska vain harva on käynyt
Finlaysonin–Tampellan alueilla.” (AL 1.7.1989.)

Sopimus esiteltiin lehdistölle torstaina 6.7.1989. Sopimuksen julkista kiinnosta-
vuutta kuvaa se, että Iltalehteä lukuun ottamatta kaikki tarkastelemamme päivittäin
ilmestyvät sanomalehdet uutisoivat asian10. Tampereen kaupungin ja Tampellan
yhteisessä tiedotteessa tilanne kuvattiin seuraavasti:

Tampellan ja Tampereen kaupungin edustajien välillä on saavutettu neuvottelutulos
Tampellan ns. kanta-aluetta koskevasta kaavasuunnittelusta. Sekä Tampereen
kaupunginhallitus että Tampellan hallitus käsittelevät sopimusehdotusta kokouk-
sissaan maanantaina, 10.7.1989. Tampellan liiketoimintojen kehittämiselle saavutettu
neuvottelutulos on merkittävä. Tampellan tavoitteena on luoda painopistealueilleen
selkeät, itsenäiset ja nykyaikaiset toimitilat. Ns. Tampellan kanta-alueen tarjoamat
mahdollisuudet tämän tavoitteen saavuttamiseksi ovat vähäiset. (Tampereen kaupungin
ja Tampellan tiedote 6.7.1989.)

Tiedotustilaisuus oli järjestetty tiedotusvälineille. Muutamia valtuutettuja oli
hankkiutunut paikalle toimittajan ominaisuudessa, esimerkiksi Jouko Havu edusti
Vihreää Lankaa ja Satu Hassi Ilta-Sanomia.

Ja [...] sitten samana päivänä järjestettiin tiedotustilaisuus ja sinnehän ei päästetty
periaatteessa poliitikkoja tai siis valtuutettuja. Ainakaan niillä ei ollu puheoikeutta.
Ja mä nyt sitten, Havun Jokke oli hankkinut jo ittelleen, että hän oli siellä Vihreen
langan edustajana, mun tartti keksii sit joku muu lehti, jota mä edustan. Ja sitten mä
keksin soittaa Iltasanomiin, että otatteko multa jutun tästä asiasta. […] No sitten
siellä tiedotustilaisuudessa niin toi Vesa Kauppinen, joka oli vt. kaupunginjohtaja kun

10 Aamulehti, Kansan Lehti, Hämeen Yhteistyö, Helsingin Sanomat, Ilta Sanomat ja Kansan Uutiset.
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Jarmo Rantanen oli sisäministerinä siihen aikaan, niin ilmotti, että nyt jokainen joka
kysyy tai sanoo jotakin, niin sanokoon mistä tiedotusvälineestä. Ja sillä oli tietysti
tarkotus sulkea[…] niin meidän suut. No sit Jokke […] ilmotti olevansa Vihreästä
langasta, niin Vesa Kauppinen, että mikä se on? No sit kun mä pyysin puheenvuoroa,
niin Vesa Kauppinen: Mistä tiedotusvälineestä? Mä sanoin, että tällä kertaa Iltasanomista.
Yleisönosastosta siis? Ja […] joka tapauksessa, johon [Esa Kauppinen] [...] aika
moni toimittaja sano mulle jälkikäteen, että se teki siitä valtakunnallisen asian se mun
Iltasanomien juttu, jolle Iltsikka anto sivun. (Satu Hassin haastattelu 8.9.2000.)

Hassi kirjoitti Ilta Sanomiin otsikolla “Kaavoitusvandaalit vauhdissa Tampe-
reella”:

On vuosikymmenen skandaali, että tämän suuruusluokan ratkaisua valmistellaan ohi
normaalien asiantuntijaelinten, valtuutetuilta salassa ja runnotaan läpi salamavauhtia
keskellä kesää. […] Tampella on ainakin viime kesästä alkaen kaikessa hiljaisuudessa
yrittänyt painostaa kaavoitusvirastoa laatimaan alueelle firman mieleistä kaavaa.
Kaavoituspäällikkö Markku Teräsmaa ei kuitenkaan toiminut “toivotulla tavalla”,
kuten eräs Tampellan edustaja asian ilmaisi. Niinpä Tampella päätti edetä toista tietä
ja kääntyä korkean tason poliitikkojen puoleen. […] kun kysyin Teräsmaan henkilö-
kohtaista kantaa tapahtumien kulkuun, hän ei suostunut kommentoimaan. Katsoi
vain surullisin silmin ja kertoi olevansa “hyvin väsynyt”. “ (IS, Satu Hassi 7.7.1989.)

Sopimuksen esittelypäivänä Kansan Lehdessä oli nimimerkillä “Mustaa makka-
raa” -kolumni, jossa arvioitiin valtuustoryhmien toimintaa valtakoalition (SDP &
Kokoomus) näkökulmasta:

Sen kevät on osoittanut, että valtuuston suuret ryhmät SDP, yhtynyt porvariryhmä ja
jossain määrin uutena piirteenä SKDL kykenevät varsin juohevaan yhteistyöhön,
jonka pitävyys ja kestävyys joutuu tosikoitokseen vasta elokuun valtuuston kokouksissa.
Valtuuston varsinaisiksi oppositioryhmiksi ovat jääneet vihreät ja Deva11, joilla
puolestaan näyttää olevan varsin kiinteä yhteistyökosketus. Ne löytävät tarvittaessa
aina toisensa, aina siihen mittaan, että devalainen kaupunginhallituksen jäsen Lea
Minkkinen toimii ikään kuin vihreidenkin äänitorvena kh:ssa. Muutoin näyttää
pahasti siltä, että vihreiltä on pallo pahasti hukassa. Jouko Havua näyttää edelleen
pahasti risovan vihreiden kunnallisvaaleissa kokema “yllätystappio”, joka aiheutti
ryhmän kutistumisen niin pieneksi, ettei sen paikka enää yltänyt edes kaupankäynnin

11 Demokraattinen vaihtoehto (Deva) oli SKDL:n sisäinen vähemmistöryhmä.
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avulla kaupunginhallituspaikkaan. Ulkona olemisen tunne purkautuu turhautuneina
ja osin kaunaisina vuodatuksina. (KL 6.7.1989.)

Kuten kaupungin ja Tampellan tiedotteessa luvattiin, asiaa käsiteltiin kaupungin-
hallituksessa 10.7.1989. Kaupunginhallitus hyväksyi Tampella-sopimuksen, jonka
mukaan alue kaavoitettaisiin 420 000 kerrosneliömetrille. Tampella Oy hyväksyi
sopimuksen samana päivänä omassa kokouksessaan. Kaupunginhallituksen jäsen
Lea Minkkinen jätti päätökseen eriävän mielipiteen: “Nyt pidetty kiire ja informaation
niukkuus eivät luo tarpeellista perustaa vastuulliselle päättämiselle ‘vuosisadan
ratkaisuksi’ luonnehditusta asiasta.” (Kh 10.7.1989, 1822 §.)

Samalla kaupunginhallitus antoi Hämeen lääninhallitukselle lausunnon
Pirkanmaan luonnonsuojelupiirin tekemään suojelualoitteeseen. Kaavoitusviraston
laatiman lausunnon mukaan rakennussuojelulakia ei tarvitse soveltaa kaavoituksen
yhteydessä, koska kaavoitusmenettelyn jokaisessa vaiheessa otetaan huomioon
alueen erityispiirteet, kuten vanha rakennuskanta. Kaupunginhallituksen mukaan
Tampellan alueella sijaitsevien arvokkaiden rakennusten suojelu voitiin riittävissä
määrin turvata rakennuslain säädösten nojalla. (Kh 10.7.1989, 1823 §.)

Kaupunginhallituksen päätöstä seuranneena päivänä toimittaja Hannu Seppon-
en nosti Hämeen Yhteistyön sivuilla kysymyksen kaupungin virkamiesten roolista
Tampella-sopimuksen tekemisessä. Sepposen mukaan kaupungin puolesta sopi-
muksesta neuvotelleet miehet istuivat myös sopimuksesta hyötyvien yritysten
hallituksissa. (HY 11.7.1989.) Neuvottelijoiden ja päättäjien rooleja on kuvattu
Taulukossa 4, katso sivu 273).

Tampella-liike syntyy

Tampella-liikkeen alku kirvoittaa erilaisia muistikuvia toimintaan osallistuneiden
mieliin. Tampella-liikkeeseen osallistuneen Suomen Luonnonsuojeluliiton
piirisihteerin Harri Helinin mukaan liike sai alkunsa 20.7.1989: “ryhmä vihaisia
ihmisiä kokoontuu tamperelaisen ravintolan terassille ja toteaa: Tarttis varmaan
tehdä jotain” (Luonnonsuojelija 2/1990). Tellervo Tuominen muistelee, että
liikkeessä oli alussa kaksi ryhmää:
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Mehän niinku polkastiin tää juttu alkuun ja me oltiin tässä niin sydämestämme
mukana. Tää tota, et kun mä sanoin, että tää alko Tillikasta, niin ei tää oikeesti alkanu
Tillikasta. Siinä vaiheessa, kun Harri Helin tuli Tillikassa mulle esittäytymään ja meillä
oli molemmilla, mä en nyt muista minkä radioaseman paita, kun meitä molempia oli
haastateltu samana päivänä. Ja Harri tuli kertoo, et on tämmönen Tampella-liike, et
tulisinko mukaan, et heitä on siinä muutama. […]. Satu oli meidän mökillä
kumminkin huilaamassa. Ja sit sillä välin niinku lehdestä näin mielestäni, vai mistä
kuulin, että tämmönen suunnitelma on olemassa. Ja sit siinä oli kiivaita soittoja,
soittelin Satulle sinne maalle. […] Mä en mitään muuta keksiny, niin mä tein
kantelun oikeusasiamiehelle. […] Mut kumminkin […] tää Tampella-liike […]
synty sillai, et siinä oli niinku Satu ja Maire ja minä oltiin niinku yks tämmönen alku.
Sitten tota Harrin mielestä se oli […] Havu, joka tiettynä päivänä […] sano. […]
Se oli […] aikaisemmin. Me ollaan tsekattu se yhdessä tilaisuudessa. Kyllä se sitten
ilmeisesti oli tosiaan niinku Havu ja Helin, jotka […] aikasemmin […] sitä asiaa
keskusteli. (Tellervo Tuomisen haastattelu 31.8.2000.)

Yhtä kaikki Tampella-liike sai alkunsa syksyllä 1989. Se ei ollut yhden
henkilön koolle kutsuma ryhmä, vaan useampien samaan aikaan asiasta kiinnos-
tuneiden joukko. Tampella-liikkeen toimintaan tarkkailijana osallistuneen Johanna
Lammin mukaan liikkeen toimintaa organisoivaan ydinjoukkoon kuului noin
kymmenen henkeä. Syksyllä 1989 liikkeen postituslistalla oli 45 henkilöä, jotka
osallistuivat liikkeen yleiskokouksiin satunnaisesti. Joukkoon kuului alueen kohta-
losta huolestuneita yksityishenkilöitä, valtuutettuja ja poliittisten paikallisyhdistysten
jäseniä. Kokouksia pidettiin ainakin 13 kappaletta vuosien 1989–1991 aikana.
(Lammi 1992, 133.) Näiden kahden ryhmän lisäksi liikkeen tukijoina voidaan
nähdä esimerkiksi ne 261 tieteen ja taiteen edustajaa, jotka olivat allekirjoittaneet
Aamulehdessä julkaistun julistuksen Tampellan alueen säilyttämisen puolesta.
Aamulehti kirjoitti: “Tampella-liikkeessä on sen edustajien mukaan, jäseniä lähes
kaikista poliittisista ryhmittymistä. Ainoastaan demariksi ei kukaan ole
tunnustautunut.” (Tampella-Extra; AL 17.8.1989; vrt. Lammi 1992, 117).

Lammi ei mainitse nimeltä ydinryhmän jäseniä, mutta käsittelemämme lehti-
aineiston ja tekemiemme haastattelujen perusteella voidaan sanoa, että ydin-
joukkoon kuuluivat ainakin Satu Hassi, Harri Helin, Tellervo Tuominen, Hannu
Sepponen, Jouko Havu, Paavo Isaksson, Marja-Leena Kanerva, Liisa Ihalainen,
Jaakko Kivelä ja Leena Mamia. Useat Tampella-liikkeen aktiivit kuuluivat siihen
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sukupolveen, jolle toiminta 1960- ja 70-lukujen opiskelijaliikkeessä oli tuttua
(Lammi 1992, 64).

Tampella-liike tuotti myös omaa julkisuutta julkaisemalla kaksi lehteä: Tampella
Extra ja Tampella Extra II. Lehdistä ensimmäinen ilmestyi Tampereen luonto -
lehden numerona ennen kuin valtuusto päätti Tampella-sopimuksesta. Lehti
keskittyi lähinnä Tampella-sopimuksen vastustamiseen. Toisessa lehdessä taas
pohdittiin sopimuksen solmimisen taustalla vaikuttavaa moraalia. Tampella-
liikkeen jäsenet tehtailivat myös valituksia; yhteensä 12 valitusta lähti mm. Hämeen
lääninoikeudelle, eduskunnan oikeusasiamiehelle ja Tampereen rikospoliisille
(Lammi 1992, 134).

Julkisuudessa puhuttiin ensimmäistä kertaa Tampella-liikkeestä, kun Aamulehti
ja Kansan Lehti julkaisivat 17.8.1989 Tampella-liikkeen tiedotteeseen perustuvan
uutisen, jossa kerrottiin Tampella-liikkeen epäilevän, että Tampella-sopimukseen
liittyy poliittisia virkapaketteja ja muita kylkiäisiä. Tätä ennen oli kirjoitettu
“liikkeelle lähteneistä ihmisistä” ja “epävirallisesta toimintaryhmästä”.

Kesäkuun puolestavälistä alkanut kaavoituskiire herätti ihmettelyä lehtien
palstoilla. Tampellan toimitusjohtaja Kai Miesmäki pyrki vastaamaan tähän
ihmettelyyn antamalla Aamulehdelle haastattelun, jossa hän kiisti Tampellan
lähtöaikeet:

– Tampella ei ole kiristänyt Tampereen kaupunkia millään tavalla aluettaan koskevassa
asiassa. Näin vastaa yhtiön toimitusjohtaja Kai Miesmäki julkisuudessa esitettyihin
väitteisiin. Hän torjuu myös puheet kähminnästä ja ihmettelee, miksi joillekin
tamperelaisille on syntynyt kuva maakaupoista.
–Tampella saa kaupungilta vain kaavan. Alueen rakentamisesta tulevat rahat Tampella
lyö kiinni uuteen tuotantolaitokseen. […] Tamperelaiset ovat ihmetelleet työpaikkojen
säilymistä koskevaa suullista sopimusta. Huoli on Miesmäen mukaan aiheeton.
Tampella ei aio lähteä Tampereelta. (AL 30.7.1989.)

Marna Maula, Jukka Järvinen ja Vesa-Jukka Vuorela12  lähettivät kaupunginhalli-
tukselle ja valtuustolle 31.7.1989 päivätyn kirjeen, jossa he vetosivat valtuustoon,
jotta se jättäisi sopimuksen hyväksymättä:

Oheisissa [kuvat kirjeen liitteenä, katso kuva 1, sivu 260] rakennusoikeutta
havainnollistavissa kaavaillustraatioissa esitetään massoina se, mitä käytännössä
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Kuva 1
Kaavaillustraatio 434 000 kerrosneliömetrin sijoittamisesta

Tampellan alueelle.
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tarkoittaa 434 000 m2 rakennusoikeutta. […] Rakentamalla voimassaolevia suosi-
tuksia ja normeja noudattaen näiden sijoittaminen näin pienelle alueelle on kuitenkin
mahdotonta. Sen johdosta, että me allekirjoittaneet epäilemme kyetäänkö edellä
esitetyt seikat huomioon ottaen Tampellan alueen kaavoitus hoitamaan tyydyttävästi
ja lain hengen mukaisesti esitämme, että valtuusto jättäisi hyväksymättä kaupungin-
hallituksen esityksen sopimukseksi.

Kaavoitussopimus valtuustoon ja kirjallinen kysymys
hallitukselle

Tampella-sopimusta käsiteltiin valtuustossa elokuun alussa (2.8.1989). Suurimmat
ryhmät eivät halunneet asiasta valtuustokeskustelua, joten kaupunginvaltuuston
puheenjohtaja Alpo Korkeela esitti pöydällepanoa, “koska eräiden valtuustoryh-
mien” taholta oli esitetty, että asiaa pitäisi vielä harkita. Korkeela kysyi valtuustoryh-
mien puheenjohtajien kantaa ryhmien suuruusjärjestyksessä. Kokoomuksen Timo
P. Nieminen kannatti ensimmäisenä esitystä, ja näin keskustelu rajattiin koskemaan
vain pöydällepanoa. Näin Vihreät ja Deva pystyivät keskustelemaan sopimuksesta
vain kiertoteitä käyttämällä:

Siis vihreet ja Deva oli ainoot, jotka vastusti tätä, kaikki muut oli tän Tampella-
sopimuksen kannalla. Marja-Leena Kanerva sanoi, että nyt ne jätkät meinaa tehdä
sillai, että se pannaan pöydälle ilman keskustelua, koska siis oli nyt myöskin SKDL:n
ryhmässä oli tarpeeks väkee, joka vaati sitä pöydälle. Pöydällepanon rajan, se
tiedettiin, että se tulee ylittymään. Ja tota ne sopi näin, että puheenjohtaja antaa ensin
puheenvuoron suurimpien valtuustoryhmien puheenjohtajille, jotka pyytää ja kannattaa
sen pöydälle, jonka jälkeen ei saa puhuu muusta kuin pöydällepanosta. Me mietittiin
Marja-Leenan kanssa, että mitäs me nyt tehdään. Sit me keksittiin, että siellä oli
esityslistalla Tampereen kaupungin […] joku johtamiskäytäntöjen [uudistaminen].
Me aateltiin, että no puhutaan sen kohdalla tästä. […] Mä en ajatellut, että mä pyydän

12 Marna Maula oli Pirkanmaan perinnepoliittisen yhdistyksen hallituksen jäsen, Jukka Järvinen oli
yhdyskuntasuunnittelun assistentti TTKK:n Arkkitehtuurin osastolla sekä Yhteiskuntasuunnittelun
seuran Tampereen alueen osaston hallituksen jäsen ja Vesa-Jukka Vuorela taas arkkitehtiopiske-
lijoiden Arkkitehtikillan puheenjohtaja.
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ekan puheenvuoron, mutta siinä kun se avattiin se kohta, niin musta se tuntu niin
ikuisuudelta, musta tuntu, että nyt se kohta […] pamahtaa ohi ilman, että kukaan
pyytää puheenvuoroa ja sit mä painoin nappia ja mä sain ekan puheenvuoron. Ja sit
mä sanoin ensin vähän jotain yleisiä ja sitten […], että niin että tän ns. Tampella-
sopimuksen valmisteluun niin tota osottaa […] ongelmia niissä ja näissä ja näissä
Tampereen johtamiseen liittyvissä asioissa. Ja Alpo Korkeela useamman kerran se
sano mulle, että tota, että nyt puhutaan tästä johtamiskäytäntöpaperista, että asiaan.
Ja mä sanoin, että minä puhun johtamisesta, että kyllä arvoisa valtuuston puheenjohtaja
varmaan on sen verran fiksu, että ymmärtää, että Tampereen kaikkien aikojen
suurimman kaava-asian valmistelu on johtamista. Et se oli […] äärimmäisen
semmonen latautunu tilanne. Mulla oli niinku siis tavallaan henkinen energia, kaikki
mikä oli käytettävissä, niin oli niinku siin pelissä. […] Alpo [Korkeela, valtuuston
puheenjohtaja] moneen kertaan yritti keskeyttää ja mä vaan jatkoin […] Tavallaan
se tilanne teki musta sitten semmosen Tampella-liikkeen symbolin. (Satu Hassin
haastattelu 8.9.2000.)

Tampella-sopimus herätti keskustelua myös valtakunnallisella tasolla. Samana
päivänä kun valtuuston kokous pidettiin (2.8), kansanedustajat Marjatta Stenius-
Kaukonen (Deva), Pertti Lahtinen (SKDL) ja Jukka Gustafsson (SDP) esittivät
Suomen hallitukselle kirjallisen kysymyksen, jossa puututtiin kunnissa vallitsevaan
lain hengen vastaiseen kaavoituskäytäntöön. Siinä kysyttiin, mihin toimenpiteisiin
hallitus aikoo ryhtyä lainsäädännön korjaamiseksi siten, että kaavoitussopimukset
eivät estäisi kuntalaisten eduista lähtevän kaavoituksen ja arvokkaan rakennetun
ympäristön suojelemista:

Rakennuslain mukaan kaavoituksen ja siihen liittyvien selvitysten tulisi ohjata kunnan
rakentamista ja taloudellisia sopimuksia eikä päinvastoin. Nykyinen käytäntö on
kuitenkin muotoutunut sellaiseksi, että aluerakentamista koskevat sopimukset tehdään
ensin maanomistajan sanelemin ehdoin ja asemakaava laaditaan sopimuksen
mukaisesti kuntalaisten edut sivuuttaen. Vaikka menettelyn on monesti katsottu
mahtuvan lain puitteisiin, on se selvästi rakennuslain hengen vastaista […] Mihin
välittömiin toimenpiteisiin hallitus aikoo ryhtyä lainsäädännön korjaamiseksi siten,
että esimerkiksi Tampereen kaupungin ja Oy Tampella AB:n välinen kaavoitussopimus
ei voi olla esteenä kuntalaisten ja koko yhteiskunnan eduista lähtevän kaavoituksen
ja tarvittaessa maan lunastuksen toteuttamiseksi kohtuuhintaisten asuntojen ja
kelvollisen asuinympäristön sekä arvokkaan rakennetun ympäristön suojaamisen
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turvaamiseksi. (Kirjallinen kysymys hallitukselle 2.8.1989, Marjatta Stenius- Kaukonen,
Pertti Lahtinen ja Jukka Gustafsson.)

Tämän lisäksi kansanedustajat Marjatta Stenius-Kaukonen ja Pertti Lahtinen
esittivät myös toisen kirjallisen kysymyksen, jossa he kiinnittivät huomiota edellisten
kunnallisvaalien jälkeen käytyyn keskusteluun kunnallisten luottamusmiesten
jääviydestä. Esimerkiksi suurten pankkien ja rakennusliikkeiden johtajat ovat
ongelmallisessa tilanteessa, jos he toimivat myös valtuutettuina, koska toisaalta he
edustavat äänestäjiään, mutta toisaalta heidän edustamillaan yrityksillä on
huomattava intressi valvottavanaan kunnallisessa päätöksenteossa. Kansanedustajat
pitivät Tampereen kaupungin ja Tampellan välisen kaavoitussopimuksen valmistelua
esimerkkinä mainitusta ongelmasta. Kysyjät esittivät valtioneuvoston asianomaisten
jäsenten vastattavaksi seuraavan kysymyksen: “Aikooko hallitus ryhtyä pikaisiin
toimenpiteisiin kunnallisen päätöksenteon puolueettomuuden turvaamiseksi
luottamushenkilöiden valintakriteerejä sekä jääviysäännöksiä uudistamalla?”
(Kirjallinen kysymys hallitukselle 2.8.1989 , Marjatta Stenius- Kaukonen ja Pertti
Lahtinen.)

Kaupunkilaiset: Tampella-sopimus hätiköity

Tampellan pääneuvottelija, Tampereen aluesäästöpankin toimitusjohtaja Paavo
Prepula, kertoi elokuun alussa Tampella-yhtiön tulevaisuuden näkemyksistä ja
Tampella-sopimuksen hyväksymisen tai hylkäämisen vaikutuksista yhtiön
ratkaisuihin. Prepulan tarkoitus oli evästää kaupungin päättäjiä ja korjata eräitä
julkisuudessa esiintyneitä väittämiä. Hän asettui selvästi tiukemmalle linjalle kuin
pari päivää aiemmin lehdissä esiintynyt Tampellan toimitusjohtaja Kai Miesmäki.

Tampellan alueesta neuvotellun sopimuksen saattamisella tavoiteltuun päätökseen
on sittenkin kiire. Tampellan hallintoneuvosto pitää elokuun aikana kaksi kokousta,
joissa hyväksyttyjä ja hylättyjä sopimusesityksiä käsitellään. Ellei sopimusesitys
toteudu, Tampella on varautunut siirtämään massa- ja paperikonetuotantonsa Pohjois-
Italiaan. […] Tampellan hallintoneuvoston jäsen Paavo Prepula sanoo Tampellan
pelanneen koko kaksivuotisen neuvottelukierroksen ajan avoimin kortein ja kertoneen
omista välttämättömistä investoinneistaan. Tampella olisi halunnut sopimuksen
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13 Samana päivänä Pekka Salon kanssa oli liikkeellä myös Asukasliitto. Sen tiedotteessa vaadittiin
Tampella-sopimuksen hylkäämistä ja ohjeistettiin, että “suunnittelun tulee edetä kaikissa
vaiheissaan avoimen kansalaiskeskustelun ja kansalaisten vapaan vaikuttamisen pohjalta.”

käsittelyyn jo ennen kesäkautta, jotta yhtiö olisi voinut päättää omista kehittämis-
suunnitelmistaan kesän aikana. […] – On kohtuullista, että tämä Tampereen
alueella oleva kehittämisvaihtoehto on mukana silloin, kun ratkaisuja yhtiön keskeisistä
kehittämispäätöksistä tehdään. Tampellalla on kiire, sen on pakko tehdä ratkaisuja
olemassa olevista vaihtoehdoista, vakuuttaa Paavo Prepula. (KL 2.8.1989.)

Aamulehti otsikoi samasta tiedotustilaisuudesta: “Tampellan pääneuvottelija
Paavo Prepula tiukkana: Tampereen vaihtoehtona Italia”. Prepula kiisti julkisuu-
dessa esiintyneet väitteet painostuksesta ja sopimattomista neuvottelukytkennöistä.
Prepulan mielestä väitteet oli ymmärrettävissä lähinnä ‘hassahtaneiden saduiksi”,
joita ajatusten esittäjät eivät luultavasti itsekään uskoneet. (AL 2.8.1989.)

Paavo Prepulan tiukkuus oli ymmärrettävää yhtiön taloudellisen tilanteen
valossa. Tampella huolestutti Säästöpankkeja ja SKOP:n johtoa. Suomen pankin
johtaja Esko Ollila kävi jo keväällä 1987 varottamassa Christopher Wegeliusta
Tampellan tilasta: “Varo Tampellaa. Siitä minä haluan varoittaa. Tampella on
vaarallinen… Älä jää istumaan sen kanssa, se saattaa vetää SKOP:n suohon” (Saari
1992, 135, 140). SKOP:n tavoitteena oli saneerata yrityksestä toimintakykyinen,
kun markkinoilta vielä löytyi rahaa ja investointihalukkuutta (Saari 1992, 113),
mutta sopimusneuvottelujen viivästyminen lykkäsi saneeraussuunnitelmaa.

Myös Tampellan pääjohtaja Pekka Salo kommentoi hieman myöhemmin
Tampellan taloudellista tilannetta. Hänen mielestään erilaisilla uudistamistoime-
piteillä oli kiire. Tampellan toimintakuntoon saattaminen vaati voimakkaita toimen-
piteitä. Kaavoitussopimus näytti yhdeltä tavalta turvata yrityksen toimintaedellytyksiä
Suomessa. Mikäli yhtiötä ei onnistuttaisi trimmaamaan kuntoon ennen suhdanteiden
laskua, tilanne kävisi vakavaksi. Salon mielestä yhtiön toiminnan tehokkuutta pitää
nostaa, koska “Paluu kahden – kolmen vuoden takaisiin lukuihin tietäisi kuolemaa.”
Salon mukaan koko massa- ja paperikonetuotantoa oli mahdotonta siirtää Italiaan,
mutta sinne saattoi kuitenkin siirtää enemmän kuin alun perin oli ajateltu13. (AL
18.8.1989.)



265

KAIKKIEN TAMPERELAISTEN KOKONAISEDUN NIMISSÄ

Kaupunkilaisten näkemys sai lisävalaistusta, kun Aamulehden mielipidetiedus-
telu kertoi, että kaksi kolmasosaa tamperelaisista piti Tampellalle luvattua rakennus-
oikeutta liian suurena ja sopimuksen valmistelua hätiköitynä. Enemmistö kyselyyn
osallistuneista (48 %) halusi hillitympää rakentamista ja hankkeen palauttamista
valmisteluun (AL 2.8.1989). Professori-valtuutettu Erkki Pystynen (kok) kommen-
toi kyselyä tuoreeltaan Iltasanomissa. Pystynen oli huolestunut kuntalaisten arvos-
telukyvystä, ei epäluottamuslauseesta sinänsä:

– En ole huolestunut tuloksesta. Sen sijaan ihmettelen, että kuntalaiset ovat saattaneet
asettaa kyseenalaiseksi valtuuston kyvyn tehdä onnistunut päätös, kommentoi
professori-valtuutettu Erkki Pystynen (kok) (IS 3.8.1989.)

Tamperelainen asianajaja Tomi Vähätalo14 kiinnitti 8.8.1989 Aamulehdessä
huomiota siihen, että Tampella-sopimus on tehty sitovaksi Tampereen kaupungille,
mutta ei yhtiölle. Vähätalo oli löytänyt ennakkotapauksen Korkeimman oikeuden
päätöksestä (2027/29.8.1960), jossa kaupunki tuomittiin korvauksiin sopimuksen
rikkomisesta perusteilla, jotka olisivat olleet nähtävissä jo sopimuksen tekohetkellä.
Vähätalo piti ongelmana sitä, että sopimus velvoitti kaupunkia, mutta ei Tampella-
yhtiötä. Sopimuksen kohta, jonka mukaan yhtiöllä oli “oikeus tehdä kokonaisuuteen
nähden tarpeellisia tuotantoteknistaloudellisia toimintamuutoksia konsernin ja
yhteistoimintayhtiöiden puitteissa”, vapautti Vähätalon mukaan Tampellan vastuusta.
Sopimuksen rikkomisen korvausvelvollisuus asettuisi siten yksipuolisesti kaupungin
harteille. (AL 8.8.1989.) Vähätalo sai myöhemmin tukea Helsingin yliopiston
korkeimman oikeuden professorilta Jaakko Pöyhöseltä, joka arvioi (AL
21.10.1990), että “kaupunki on suhteellisen heikoilla, jos Tampella-sopimuksen
tulkinnasta syntyy erimielisyys.” Vähätalon osoittama kohta oli myös Pöyhösen
mielestä pulmallisen väljä ja epätasapainossa sikäli, että kaupungin on tuskin
mahdollista kumota mitään Tampellan esittämiä tuotantoteknistaloudellisia
perusteluja.

14 Vähätalo toimi Harri Helinin asiamiehenä tämän valittaessa myöhemmin Hämeen lääninoikeuteen.
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Penttilän malli julkisuuteen

Koska valtuuston kokouksessa 2.8.1989 oli osoitettu kiinnostusta toistaiseksi
salassa pidettyä Wienissä asuvan arkkitehtiprofessori Timo Penttilän Tampella-
suunnitelmaa kohtaan, sitä esiteltiin valtuutetuille 10.8.1989 (Kh 25.6.1990,
1572 §). Suunnitelmasta oli keskusteltu ainakin muutaman valtuutetun kesken jo
elokuun toisen päivän kokouksessa.

Se Penttilän malli oli ollu suuri salaisuus siihen asti ja mä olin siis saanu siitä tiedon
sitä kautta, että sillon toinen elokuuta siinä kokouksessa, kun se pantiin pöydälle,
niin Irja Tulonen tuli mulle selittää, että kuule Satu, sä munaat nyt itses, kun sä
käyttäydyt tällä tavalla aggressiivisesti tässä asiassa, että se on ihan niinku pötypuhetta,
että tästä tulis jotain rumaa, että kuule minä [Tulonen] olen nähnyt semmosen oikeen
tosi hienon mallin ja mä sitten, että jaa, missäs semmonen on ja sit Irja huomas
puhuneensa sivusuuhun ja sit sano, että se nyt on semmonen niinku yksityinen,
yksityisen teettämä, että se näytettiin vaan mulle. Mutta se oli ehkä näytetty Kokoomuk-
sen […] valtuustoryhmälle. Mut sit ne päätti julkistaa sen, se oli Tampellassa sitten
esillä se Penttilän malli ja sen […] ideahan oli osoittaa, että siihen tontille mahtuu
vielä paljon enemmän kun se. (Satu Hassin haastattelu 8.9.2000.)

Suunnitelman historia ulottui kahden vuoden taakse, jolloin Tampella (edusta-
janaan Esa Mattinen), Tampereen Haka (edustajanaan Matti Keskinen), Helsingin
Haka (edustajanaan Matti Kapanen) ja Ahti-Polar (edustajanaan Erkki Heinonen15),
tilasivat Penttilältä, Kari Lindiltä ja Sakari Tilanterältä suunnitelman, jota käytettiin
“illustroimaan” keskustatontin rakentamisen mahdollisuuksia kaupungin ja
Tampellan välisissä Tampellan alueen rakennusoikeutta koskeneissa neuvotteluissa.
Suunnitelman kerrosalaksi ilmoitettiin 650 000 neliömetriä. Se rakentui neljästä
40-kerroksisesta tornista ja niiden keskelle sijoitetusta 18-kerroksisesta
ympyrätalosta, jonka sisäpihalle olisi mahtunut Tampereen Tuomiokirkko
(Hankonen 1994, 108). Tilauksen teki Tampereen Hakan toimitusjohtaja Matti
Keskinen vuoden 1987 kevättalvella16, ja rakennusliikkeet maksoivat suunnitelman

15 Siirtyi sittemmin Tampereen apulaiskaupunginjohtajaksi.
16 Timo Penttilän haastattelu (Aamulehti 5.8.1989), Tampereen Hakan toimitusjohtajan Matti

Keskisen haastattelu (Hämeen yhteistyö 15.08.1989).
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Kuva 3.
Havainnekuva arkkitehti TimoPenttilän Tampellan aluetta

koskevasta suunnitelmasta.

tekemisestä Penttilän toimistolle 3 miljoonaa markkaa (Hankonen 1994, 108).
Penttilän suunnitelman esittelystä uutisoitiin:

Torstaina kaupunginvaltuuston jäsenille järjestetyssä tiedotustilaisuudessa professori
Timo Penttilä arvioi, että Teräsmaalta [kaupungin kaavoituspäällikkö] puuttuu
myönteisiä ideoita, joita voitaisiin hyödyntää Kanta-Tampellan alueen suunnittelussa.
Professori Penttilä oli ärsyyntynyt Kansan Lehdessä ja Aamulehdessä julkaistuista
kaavoituspäällikön haastatteluista, joissa Penttilän työryhmän laatiman Tampella-
mallin yksityiskohtia arvioitiin kriittisesti. (KL 11.8.1989.)
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Vaikka kaupunkilaiset saivatkin tietää asiasta vasta kesäkuussa 1989, neuvot-
telut oli aloitettu kulissien takana jo kaksi vuotta aiemmin. Tampellan toimitusjohtaja
oli 2.6.1987 lähettänyt apulaiskaupunginjohtaja Seppo Suuripäälle kirjeen, jossa
todettiin:

Viitaten keskusteluihin koskien Tampellan ns. kanta-tonttia ehdotamme perustettavaksi
suunnitteluryhmän, johon Tampereen kaupunki nimeäisi edustajansa. Tehtävänä
olisi ehdotuksen tekeminen kanta-tontin tulevasta pitkän tähtäyksen käyttötarkoi-
tuksesta. […] Suunnitteluryhmään kuuluisivat Tampella puolelta toimitusjohtaja
Paavo Prepula hallituksen jäsenen ominaisuudessa, projektinjohtaja Jorma Heinonen
Interpolator Oy:stä (SKOP:lainen) sekä hallintojohtaja Esa Mattinen Tampellasta. (AL
16.8.1989, Markku Leppäsen kolumni.)

Kaupunki nimesi edustajat Tampellan ehdottamaan suunnitteluryhmään apu-
laiskaupunginjohtaja Seppo Suuripään päätöksellä17. Kaupungin edustajiksi nimet-
tiin vt. kaavoituspäällikkö Markku Teräsmaa ja kiinteistöpäällikkö Matti Perämaa.
Työryhmän tehtävänä oli ehdotuksen tekeminen kantatontin tulevasta käyttötarkoi-
tuksesta. (Tampereen kaupunginhallituksen kokouspöytäkirja 13.11.1989.)

Penttilän suunnitelma valmistui kesällä 1988. Tampereen Hakan hallituksen
jäsenen Matti Luukisen haastattelun mukaan rakennusliikkeille kerrottiin virallisesti
vasta elokuun alussa 1989, että Penttilän suunnitelmaa ei käytetä Tampella alueen
jatkosuunnitelmissa. (HY 15.8.1989). Kaikki siis tiesivät suunnitelmaa esiteltäessä,
että Penttilän mallia ei alueelle toteuteta, koska jo kaupunginhallituksessa hyväksytyn
kaavoitussopimuksen kerrosneliömäärät olivat huomattavasti esiteltyä suunnitelmaa
pienemmät. Koska alueesta tehtiin sopimus ennen kaavoitusta tai muuta tarkempaa
suunnittelua, oli Penttilän malli ainoa olemassa oleva suunnitelma Tampellan
alueen tulevasta ilmeestä. Vaihtoehtojen puutetta kuvasi sosialidemokraattien
valtuutetun Terttu Johanssonin kommentti: “Helpompi tästä olisi todeta jotain, jos
olisi pari, kolme muuta mallia, joihin verrata.” (AL 11.8.1989.)

Tampellan alueen suureelliset suunnitelmat saivat Iltasanomien kolumnistin
Diilerin kommentoimaan pankinjohtaja Sakari Haukan aiemmin esittämää visiota

17 Kaupunginjohtaja Jarmo Rantanen toimi tuolloin sisäministerinä.



269

KAIKKIEN TAMPERELAISTEN KOKONAISEDUN NIMISSÄ

siitä, että uusi ja ehompi Tampellan alue houkuttelisi kansainvälisten suomalais-
yhtiöiden pääkonttoreita Tampereelle:

Haukan liitävissä visioissa siintänee Tamhattanin uljas tulevaisuus, jolloin liikemiehet
porhaltavat sinne Helsingistä senaattori Matti Hokkasen ja Tampere-talon huvimestarin
Carl Öhmanin suunnittelemalla erikoispikajuna Tamponialla. (IS 8.8.1989.)

Tampella Extra ja Rock-konsertti

Jo ennen kiistan alkua perustettu Tampella-ryhmä, joka kokosi Pirkanmaan
luonnonsuojelupiirin, Pirkanmaan perinnepoliittisen yhdistyksen, Yhteiskunta-
suunnittelun seuran ja Arkkitehtikillan aktiiveja, järjesti Tampella-sopimuksesta
ensimmäisen yleisen keskustelutilaisuuden 14.8.1989. Vain Aamulehti uutisoi
tapauksen. Kai Wartiainen totesi tilaisuudessa, että “Tampereella ratkaistaan
monimutkaisia ongelmia 1960-luvun yksinkertaisilla menetelmillä. Professori
Hannu Tapani Klamin puolestaan kommentoi, että Tampella-sopimus on ristiriidassa
lain kanssa, koska “lain mukaan julkinen etu on asetettava yksityisen edun edelle”
(AL 15.8.1989; KL 15.8.1989). Tampella-liikkeen toimittama Tampereen seudun
luonnon erikoisnumero Tampella Extra 5/89 (jakoon 17.8.1989) julkaisi Klamin
Tampella-sopimusta koskeneen kirjoituksen kokonaan. Lehti lähetettiin Tampereen
kaupunginvaltuutetuille ja luonnollisesti Tampereen seudun luonnon tilaajille,
mutta pääosin Tampella Extran 15 000 painos jaettiin kädestä käteen. Tampella
Extra tuotettiin melkoisessa kiireessä. Aikaa oli vähän ja teknisiä valmiuksia vielä
vähemmän:

Siinä oli muun muassa semmonen episodi, että me, joku hiffas, että jos me ladotaan
se Macintoshilla kun sillon siis ei ollu vielä tavallista tää, että ladotaan suoraan niinku
tietokoneella ja tulostetaan, oliko se nyt Pahkasian toimituksessa tai jossain tällasessa,
vedostetaan, niin sit me säästetään monta tonnii kustannuksii, kun meidän ei tarvii
viedä sitä mihkään ladottavaksi. Ja kukaan meistä ei ollu aikasemmin käyttäny
Macintoshia, mä olin siis kyllä tehny tekstii tietokoneella, mutta Tellervo [Tuominen]
ja Hannu [Sepponen] ei ollu tehny vissiin sitäkään. Ja sit mulle tuotiin viikonlopuks
kolme Macintoshia, jotka mä sitten annoin Tellervolle ja Hannulle. Ja mulle joku
selitti, että kuinka tätä käytetään ja sit mä näytin sen Tellervolle ja Hannulle. Meillä
oli todella siis tekstit valmiina sunnuntai-iltana, jotka maanantaina sitten vedostettiin
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palstoiksi […], tiistaina painettiin, keskiviikkona jaossa vissiin. Että siis about
viikossa me tuotettiin se lehti. (Satu Hassin Haastattelu 8.9.2000.)

Tampella-Extrassa oli myös Tampereen akateemisten porvarien kirjoitus
otsikolla “Ohjaako Tampereen kaavoitusta yleinen vai yksityinen etu?”18  Akateemiset
porvarit vetosivat “Kokoomuksen valtuustoryhmän malttiin ja harkintaan: kaavoitus-
sopimus jätettäköön pöydälle [kaupunginvaltuuston 2.8 kokouksessa], keskustelu
sopimuksen todellisista vaikutuksista ja vaihtoehdoista on vielä käymättä”. Akatee-
miset porvarit oli puolueiden paikallisjärjestöistä ensimmäinen, joka ilmaisi
“itsenäisesti” kantansa sopimuksesta.

Tampereen akateemisten porvarien linja jatkui Tampellan Extran kirjoitusta
tiukempana Kokoomuksen omassa Nykypäivä-lehdessä, johon mainitun yhdistyksen
puheenjohtaja kirjoitti otsikolla “Mahdollisuus valintoihin”:

Tampellan kaavoitusjupakka on parasta, mitä Tampereelle on tapahtunut vuosi-
kymmeniin. Se johtanee aseveliakseliyhteistyön loppumiseen viimeistään ensi
kunnallisvaalien jälkeen. Näin tamperelaisille avautuu muitakin vaihtoehtoja kuin
“on sovittu”. […] Järjestöväki on henkeään pidätellen saanut seurata Kokoomuksen
sahaavan omaa oksaansa ajamalla kynsin hampain Manhattania (tai korotettua Itä-
Pasilaa) Tampereelle, vaikka kaksi kolmannesta kaupunkilaisista AL:n mielipide-
tiedustelun mukaan ei hyväksy hankkeen valmistelua. (Nykypäivä 18.8.1989.)

Keskustelua herättivät myös Tampella-sopimuksen kätketyt motiivit. Epäiltiin,
että sopimuksen nopeaan runnomiseen liittyi vaalirahoitusta tai muita vaiettuja
rahallisia etuja. Tampella-liikkeen tiedotteessa vaadittiin vastausta asiaan:
“Tampella-liike vaatii, että isot valtuustoryhmät Kokoomus, SDP ja SKDL ilmoittavat,
liittyykö Tampella sopimuksen käsittelyyn kylkiäisiä tai virkapaketteja” (Tampella-
liikkeen tiedote 16.8.1989).

Tampella-liike julkaisi myöhemmin vielä toisen lehden: Tampella Extra II
ilmestyi marraskuun lopulla (29.11.1989) 10 000 painoksella19. Lehdessä esiteltiin

18 Sama kirjoitus ilmestyi Tamperelaisen Mielipide -palstalla.
19 Tampella Extran toimituskuntaan kuului 8 henkilöä ja se oli laajuudeltaan 15 sivua. Kahdeksan-

sivuista Tampella Extra II:ta teki vastaavana päätoimittajana Hannu Sepponen, toimituskunnan
jäseninä Johanna Lammi ja Paavo Isaksson. Lammi tosin oli merkitty toimituskunnan jäseneksi
ilman, että hän itse tiesi asiasta (Aviisi 12.12.1990).
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vaihtoehtoista Tampella-visiota sekä käsiteltiin “korruptoitua kunnallispoliittista
järjestelmää”, jääviyskysymyksiä ja rakennusliikkeiden valtaa. Lisäksi lehdessä
haastateltiin sekä Kansan Lehden entistä toimituspäällikköä Alpo Tiitistä että
Tampellan entistä pääluottamusmiestä Olli Auvista, jotka molemmat tuomitsivat
sopimuksen.

Museovirasto reagoi Tampella-sopimukseen suhteellisen nopeasti, koska
asiaa pidettiin ilmeisen tärkeänä. Se osoitti Tampereen kaupunginhallitukselle
17.8.1989 päivätyn aloitteen, jossa korostettiin Tampellan alueen rakennushisto-
riallista ja kansainvälistä ainutlaatuisuutta:

Tampereen koskikeskusta on teollisuushistoriallisesti ja kaupunkikuvallisesti ainut-
laatuinen rakennettu ympäristö maassamme. Erityisesti ylemmän kosken rannalla
kaupungin keskustassa sijaitseva Tampella ja sitä vastapäätä oleva Finlaysonin tehdas
ilmentävät edelleen erinomaisella tavalla maamme varhaisen industrialismin syntyä
ja kehitysvaiheita. Tällä kokonaisuudella on eri yhteyksissä todettu olevan huomattavaa
kansainvälistäkin kulttuurihistoriallista merkitystä. Sen rakennusmiljöön olennaisten
osien säilyminen ja kehittäminen teollisuusperintöä kunnioittaen on haastava ja
valtakunnallisesti merkittävä tehtävä. Tampereella ei tule enää toistaa sellaisia
Tammerkosken historialliselle teollisuusympäristölle tuhoisia ratkaisuja, jotka tehtiin
kymmenkunta vuotta sitten Verkatehtaan alueen yhteydessä. […] Museovirasto
esittää, ettei Tampereen kaupunki ennen riittäviä selvityksiä ja ratkaisumahdolli-
suuksien kartoittamista tee sellaisia sitovia ratkaisuja, jotka muodostavat esteen
Tampellan alueen historian ja ympäristön vaalimiselle.

Taiteilijat Mansen puolesta -liike, Tampella-liike ja Tampereen elävän musiikin
yhdistys järjestivät 20.8.1989 “Manse vastaan Manhattan” rock-konsertin Vanhan
kirjastotalon puistossa ruotiakseen samalla Tampereen kaupungin ja Tampellan
välistä kaavoitussopimusta. Sopimusta vastustettiin ja konserttia mainostettiin yli
250 taiteilijan, tieteilijän ja ammattiyhdistysaktiivin allekirjoittamalla, sopimusta
vastustavalla “Tammerkosken tehdasmiljöön puolesta” -adressilla, joka julkaistiin
Aamulehdessä ja Hämeen Yhteistyössä. Konsertin yhteydessä järjestettiin “Hyde
Park” -keskustelutilaisuus, johon oli kutsuttu Tampellan hallituksen jäsen, TAP:n
toimitusjohtaja Paavo Prepula, Tampellan johtaja Kai Miesmäki, Sosiaalidemokraat-
tisen valtuustoryhmän puheenjohtaja Jukka Leino, porvarillisen valtuustoryhmän
puheenjohtaja Timo P. Nieminen ja vihreiden Satu Hassi. Tapahtumaan osallistui
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Aamulehden mukaan noin 2000 ihmistä. Aamulehti uutisoi: “Manse vastaan
Manhattan päätyi tasapeliin”, johon Hannu Sepponen, yksi tilaisuuden järjestäjistä,
vastasi Aamulehden yleisönosastossa (AL 22.81989) otsikolla “Tasapuolinen,
muttei tasapeli”. Vastineessa kerrottiin, että tilaisuuden osanottajajoukko oli
tottuneen rockfestivaalijärjestäjän arvion mukaan 4000–5000 henkeä ja että
konsertin yhteydessä järjestetyssä kädennostoäänestyksessä vain 9 ihmistä kannatti
sopimusta loppujen vastustaessa.20

Päivää ennen valtuuston päätöstä (21.8.1989) Suomen luonnonsuojeluliiton
piirisihteeri Harri Helin jätti tutkintapyynnön Tampereen rikospoliisille.21 Hän
epäili, että Tampella-sopimuksen valmisteluun oli osallistunut 3 henkilöä (apulais-
kaupunginjohtaja Seppo Suuripää, varatuomari Matti Perämaa ja kaupunginhalli-
tuksen varajäsen Matti Luukinen), joiden jääviys toteutti mahdollisesti virkarikoksen
tunnusmerkistön. Epäily jääviydestä perustui siihen, että Seppo Suuripää kuului
Tampereen Hakan22 ja Tampereen Aluesäästöpankin hallituksiin, ja toimitusjohtaja
Paavo Prepula toimi Tampella-sopimuksen pääneuvottelijana Aluesäästöpankin
puolelta. Matti Perämaa taas oli samaan aikaan Tampereen Hakan hallituksen
puheenjohtaja ja Tampereen kaupungin neuvottelija Tampellan kaava-asiassa.
Matti Luukinen oli Tampereen Hakan hallituksen jäsen mutta osallistui silti
Tampereen kaupunginhallituksen kokoukseen, joka päätti Tampella-sopimuksesta.

Tampella-sopimus herätti myös Vihreiden puoluejohdon huomion. Vihreän
liiton puheenjohtaja Heidi Hautala piti puheen Helsingin ja Espoon vihreiden
kesätapaamisessa Espoon Suvisaaristossa ja kommentoi Tampella-asiaa.

20 Konsertin eturivissä oli lauma skinheadeja, jotka vastustivat Tampella-suunnitelmaa, mutta
hieman eri perustein kuin monet muut: “Muistan vieläkin, kun siinä, tässä isossa juhlassa, niin
eturivissä istu semmosia skinejä, jotka vastustivat niitä Tampellaan suunniteltuja tornitaloja siitä
syystä, että sinne tulee mustia asumaan. Ja […] M. A. Numminen sanoi, että hyvänen aika, että
ettekö te todellakaan pidä koirista? (Tellervo Tuomisen haastattelu 31.8.2000.)

21 Helin käynnisti näin rikosoikeudellisen prosessin, jonka lopputuloksena joku epäillyistä
henkilöistä saatetaan asettaa syytteeseen ja mahdollisesti tuomittavaksi. Prosessi on kuitenkin
yksityisoikeudellinen siinä mielessä, että jos tutkintapyynnössä esiintyneet henkilöt tai joku
henkilöistä tuomitaan syyllisiksi, niin oikeuden päätös ei vaikuta itse kaavoitusprosessin
laillisuuteen tai laittomuuteen.

22 Haka oli tilannut Timo Penttilältä Tampellan alueen suunnitelman ja oli Tampellan alueen
mahdollinen rakentaja.
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Tampereen kaupunginvaltuuston ensi tiistain Tampella-päätös on kansallisesti
merkittävä. Se ennakoi kunnallisen kaavoitusmonopolin surullista tulevaisuutta.
Kuntalaiset ovat menettämässä mahdollisuudet laadukkaaseen, historialliset
kerrostumat säilyttävään ympäristöön. […] Kaavoitusperuste, 1400 työpaikan
säilyttäminen on sitä paitsi näennäinen: seuraava kriisi ei vie Tampellan työpaikkoja
Pohjois-italiaan, vaan esimerkiksi Etelä-Koreaan.[…] Selvän juridisen esteellisyyden
lisäksi luottamushenkilöiden kytkennät Tampellaan ovat juuri sitä moraalista
esteellisyyttä, josta entinen oikeuskansleri Kai Korte muistutti uusien valtuustojen
ryhtyessä työhönsä vuoden alussa. […] Tampella sopimus on moraalista estottomuutta.
Kissalan pojat ovat Tampereella menettäneet tajun omista rajoistaan. (Heidi Hautalan
puhe 20.8.1989.)

Tampereen Tampereen Tampereen Ahti ja Polar Tampella-
kaupunki Haka aluesäästö- rakennus- sopimuksen

pankki yhtiöt neuvottelijat

Seppo Kiinteistö- ja Hallituksen Hallituksen
Suuripää kaavoitusasioista jäsen jäsen
 (kok) vastaava apulais-

kaupunginjohtaja

Matti Kaupungin Hallituksen Hallituksen Kaupungin
Perämaa Kiinteistö- puheenjohtaja jäsen neuvottelija

päällikkö

Erkki Apulaiskaupun- Ahdin toimitus- Kaupungin
Heinonen ginjohtaja johtaja  1.3.1989 neuvottelija
(kok) 2.4.1989 lähtien saakka ja Polarin

johtaja 1.4.1989
asti

Matti Kaupungin- Hallituksen
Luukinen hallituksen jäsen
(skdl) varajäsen

Paavo Toimitus- Hallituksen Tampellan
Prepula johtaja puheenjohtaja neuvottelija

Taulukko 4.
Jääviyskysymys Tampella-kiistassa.
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Valtuuston päätös johtaa valituksiin

Tampereen kaupungin valtuusto kokoontui 22.8.1989 pohtimaan Tampella-
sopimusta. Valtuuston kokous oli merkittävin puhetilanne koko Tampella-kiistan
elinkaaren aikana, sillä lukuisten muiden puheenvuorojen lisäksi kaikkien
valtuustoryhmien puheenjohtajat ja vs. kaupunginjohtaja käyttivät puheenvuoron,
joissa he argumentoivat oman näkökantansa puolesta pitkään ja perusteellisesti.
Näihin ryhmäpuheenvuoroihin paneudutaan Tampella-kiistaa analysoivassa osiossa.
Puheenvuoroissa oli nähtävissä selvä jako sopimuksen puolustajiin ja vastustajiin.
Suurimmat ryhmät eli SDP, Kokoomus ja SKDL olivat sopimuksen hyväksymisen
kannalla. Vihreät ja Deva taas vastustivat sitä selkeästi. Yhden hengen SMP:n
ryhmän kanta oli ambivalentimpi. Ryhmänsä puheenvuorossa edustaja vastusti
sopimusta, mutta äänestyshetken koittaessa hän ei äänestänyt puolesta, vastaan tai
tyhjääkään. Jokainen valtuustoryhmä piti ryhmäpuheenvuoron, jossa perusteltiin
ryhmän kantaa sopimukseen. SDP:n ryhmäpuheenjohtaja pastori Jukka Leino oli
aiemmin puolustanut sopimusta lehtihaastattelussa: “Kyllä tässä asiassa on
oleellisinta tamperelaisten kokonaisvaltainen etu. Tampella on Tampereen teollinen
selkäranka ja kaikkien kaupunkilaisten etu vaatii, ettei sitä selkärankaa katkaista.”
(KL 20.7.1989.) Päätöksen aikoihin kaupunginhallituksen jäsenenä toiminut
Seppo Salminen (SDP) muistelee valtuuston päätöstä seuraavasti:

Sitä jotkut piti moraalittomana ja pitää edelleenkin moraalittomana, että tämmönen
sopimus tehtiin. Sillon kun lähdettiin, täytyy myöntää, että ehkä meillä ajatuksena oli
osittain myöskin se, että sillä pystytään varmistamaan se, että Tampellan metalli-
teollisuutta jää Tampereelle. Ja se oli yks aika tärkeä lähtökohta kyllä ainakin
meikäläisen ajattelumaailmassa. […] Ja kun tiedetään, että joka tapauksessa
tällasista paikoista teollisuus pikkuhiljaa häviää ja etsii uusia paikkoja, niin myöskin
kaupungin etu oli se, että siitä sitten saatiin selkeä sopimus syntymään miten sitä
aluetta kehitetään ja saatiin itse siinä sanella tiettyjä ehtoja ja edellyttää myöskin
silloiselta maanomistajalta tiettyjä taloudellisia toimenpiteitä sen alueen kehittämiseksi.
(Seppo Salmisen haastattelu 18.8.2000.)

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Tampellaa koskevan kaavoitussopimuksen äänin
56–8. Päätös tehtiin 14 tuntia kestäneen valtuuston kokouksen jälkeen. Äänet
jakautuivat pitkälti odotusten mukaan. SDP, Kokoomus ja SKDL äänestivät
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sopimuksen puolesta. Vastaan äänestivät Vihreät (3), Deva (4) ja yksi ryhmä-
päätöksestä livennyt SKDL:n valtuutettu. Myös kaksi sosiaalidemokraattien valtuu-
tettua jätti noudattamatta valtuustoryhmänsä aiemmin tekemää ryhmäpäätöstä ja
äänesti tyhjää. Smp:n valtuutettu ei äänestänyt ollenkaan, vaikka osallistuikin
kokoukseen.

Jälkikäteen Tampella-liikkeessä toiminut Harri Helin oli hyvillään erityisesti
vs. kaupunginjohtajan Vesa Kauppisen valtuuston kokouksessa pitämästä puheesta.

Kauppisen puheestahan mä oon hyvin ylpeä. Kauppinen piti valtuustopuheen silloin
Tampella-sopimuksen aikana. Ja sit se viittas että tää Tampella-liikkeen tiedottaja –
tarkotti mua – on kuin tää Joseph Göbbels [...] Se niin kauan hokee että valkonen
on musta, että kaikki sen uskoo. [...] Ja Göbbelssistä tuli joku dokumentti ja sitähän
pidetään hyvin tehokkaana tiedottajana [...] Jos mä haen työpaikkaa niin pitää Vesa
Kauppiselta mennä pyytämään suosituksia. (Harri Helinin Haastattelu 24.8.2000.)

Kaupunginvaltuuston päätöksestä tehtiin seitsemän valitusta Hämeen läänin-
oikeuteen23 Tampella-liikkeen jäsenten toimesta. Kaikissa valituksissa vaadittiin
kaupunginvaltuuston päätöksen (22.8.1989) kumoamista, koska päätökseen
valmisteluun ja tekemiseen oli osallistunut esteellisiä henkilöitä. Valituksissa
nähtiin, että kunta oli laiminlyönyt ilmoitusvelvollisuutensa luottamusmiehiä ja
kuntalaisia kohtaan sekä salannut asioiden todellisen tilanteen24. Valituksissa
kiinnitettiin huomiota myös siihen, että sopimus solmittiin ennen kuin sen
seurauksia oli selvitetty. Sopimuksen nähtiin lisäksi johtavan rakennussuojelulain
ja rakennuslain vastaiseen kaavoittamiseen. Valituksen tekijät kiinnittivät huomiota

23 Näin käynnistyi julkisoikeudellinen prosessi, jossa tutkittiin Tampella-sopimuksen tekemiseen
liittyvien menettelyjen lainmukaisuutta. Tämän oikeusprosessin tehtävänä oli tarkistaa sopimuksen
lainmukaisuus. Jos oikeus toteaa sopimuksen rikkoneen lakia, niin sopimus kumoutuu lain-
vastaisena. Julkisoikeudellinen prosessissa ei anneta päätöstä sopimukseen tekemiseen osallistu-
neiden henkilöiden syyllisyydestä tai syyttömyydestä. Valittajina toimivat Luonnonsuojeluliiton
piirisihteeri Harri Helin Tampereelta, Jaakko Kivelä, Tellervo Tuominen, Paavo Isaksson, Marja-
Leena Kanerva sekä kaupunginvaltuutetut Satu Hassi, Jouko Havu, Liisa Ihalainen, ja varavaltuutettu
Juha Viista, sekä Leena Mamia ynnä joukko tamperelaisia. (Lammi 1992, 133–134.)

24 Kunnallislain (37 §) mukaan kuntalaisille on annettava riittävät tiedot yleistä mielenkiintoa
herättävistä vireillä olevista kunnan asioista. Hallintomenettelylain (13 §) mukaan asian
vireilläolosta on ilmoitettava julkisesti, jos asian ratkaisulla voi olla huomattava vaikutus laajalla
alueella tai lukuisien henkilöiden oloihin.
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siihen, että kunnallistekniikan rakentamisen vastuiden (Tampella vs. kaupunki)
osalta Tampella-sopimus johtaisi tulkintavaikeuksiin. Tampella-sopimuksen nähtiin
loukkaavan myös yhdenvertaisuusperiaatetta, koska se tarjosi huomattavan
taloudellisen edun vain yhdelle tontinomistajalle. Kaikissa valituksissa sopimuksen
nähtiin toimivan kunnan yleistä etua vastaan.

Deva:n valtuustoryhmän puheenjohtajan Marja-Leena Kanervan ja Vihreiden
ryhmäpuheenjohtajan Satu Hassin valituksessa kiinnitettiin huomiota sopimuksen
valmistelun salamyhkäisyyteen:

Mielestämme olemme jokaisessa mahdollisessa eteen tulleessa tilanteessa [doku-
mentoitu valituksessa] tuoneet julki halumme saada tietää, mikä keskustan tehdas-
salien suunnittelun tilanne on: Katsomme, että tämä pyrkimyksemme ei ole voinut
jäädä epäselväksi. Tästä huolimatta meille ei ole kerrottu edes sitä, että neuvottelut
Tampella alueesta ovat käynnissä eikä sitä, ketkä ovat kaupungin neuvottelijat. Sen
sijaan on kesäkuun 12. päivään asti annettu ymmärtää, että Tampella koskevat
ratkaisut tulevat ajankohtaisiksi aikaisintaan ensi vuosikymmenellä. (Satu Hassin ja
Marja-Leena Kanervan ja valitus 26.9.1989.)

Tampereen vihreiden valtuustoryhmän tekemästä valituksesta Hämeen
lääninoikeudelle julkaistiin lehdistötiedote 26.9.1989, jossa kiinnitettiin huomiota
Tampellan alueen tulevaan tehokkuuslukuun, joka näytti vihreiden mukaan
nousevan sopimuksen perusteella vähintään 1,7:ään. Rakennustehokkuuden mai-
nittiin olevan yli 40 % suurempi kuin Helsingin Merihaassa ja Itä-Pasilassa25.

Hämeen lääninoikeus pyysi Tampereen kaupunginhallitukselta selvitystä
kaupunginvaltuuston Tampella-päätöstä koskeneisiin edellä mainittuihin valituksiin.
Tampereen kaupunki vastasi kaikkiin valituksiin yhdellä Hämeen lääninoikeudelle
suunnatulla selvityksellä. Valitukset käsiteltiin kaupunginhallituksen kokouksessa
13.11.1989 (Kh 13.11.1989, asia nro 35, 2858 §). Kaupungin lakimiesosaston
antamassa vastauksessa kumotaan kaikki valituksissa esitetyt näkökohdat26.

25 Hämeen lääninoikeuteen tehtyjen valitusten lisäksi sekä Tellervo Tuominen että Paavo Isaksson
jättivät oikeusasiamiehelle kantelun. Edellinen koski sopimuksen valmistelua, jääviyskysymyksiä
ja tiedotusta ja jälkimmäinen kuntalaisen oikeutta saada tietoja.

26 Nostamme tässä esiin ainoastaan niihin henkilöihin liittyvät kommentit, joiden toiminnan
perusteella valtuuston päätös (22.8.1989) kumottiin myöhemmin.
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Useissa valituksissa katsotaan, että asian valmisteluun tai päätöksentekoon ovat
osallistuneet myös esteelliset henkilöt, eli apulaiskaupunginjohtajat Seppo Suuripää
ja Erkki Heinonen, kiinteistöpäällikkö Matti Perämaa, kaupunginvaltuuston puheen-
johtaja Alpo Korkeela ja kaupunginvaltuutettu Matti Luukinen. […] Apulaiskaupungin-
johtaja Suuripää on kaupunginjohtajan ensimmäisenä varamiehenä 8.6.1987 päättänyt
nimetä Tampereen kaupungin edustajiksi työryhmään vt. kaavoituspäällikkö Markku
Teräsmaan ja kiinteistöpäällikkö Matti Perämaan. Valituksissa katsotaan jo tämän
vaiheen kuuluvan 22.8.1989 tehdyn päätöksen valmisteluun. Valitusten mukaan
eräät rakennusliikkeet mm. Asuntokeskuskunta Tampereen Haka, jonka hallituksen
puheenjohtaja Perämaa on, ovat sittemmin tilanneet Penttilän suunnitelman. Kaupun-
ginhallitus toteaa, että kesäkuussa 1987 tehdyn päätöksen tarkoittamat neuvottelut
eivät johtaneet tulokseen. Eivät myöskään neuvottelut, joita Oy Tampella Ab:n ja
kolmen rakennusliikkeen välillä käytiin ja joihin ns. Penttilän suunnitelma liittyi.
Todettakoon erikseen, että Penttilältä tehtävää tilausta ei käsitelty Tampereen Hakan
hallituksessa, eikä Perämaa ollut tässä asiassa muutoinkaan osallisena, ei Tampereen
Hakan hallituksen puheenjohtajana eikä Tampereen kaupungin kiinteistöpäällikkönä.
Oy Tampella Ab:n ja rakennusliikkeiden välisten neuvottelujen rauettua aloitettiin
keväällä 1989 kaupungin ja Tampellan välillä uudet neuvottelut joissa pääneuvottelijana
toimi vs. kaupunginjohtaja Kauppisen nimeämänä apulaiskaupunginjohtaja Erkki
Heinonen. Näiden neuvottelujen tuloksena sopimusehdotus valmistuikin. […]
Kaupunginhallitus katsoo, ettei Tampellan kanssa tuloksettomasti aikaisemmin
neuvotelleen Tampereen Hakan hallituksen puheenjohtajuus tai jäsenyys voi aiheuttaa
esteellisyyttä Perämaalle, Suuripäälle tai kaupunginhallituksen varajäsenelle Matti
Luukiselle. (Kh 13.11.1989, asia nro 35, 2858 §.)

Lea Minkkinen (Deva) jätti kaupunginhallituksen päätökseen eriävän mieli-
piteen. Hän katsoi, että “valituksissa yksityiskohtaisesti eritellyt perusteet Tampella-
sopimuksen kumoamiselle ovat olemassa.” (Lea Minkkisen eriävä mielipide kh
13.11.1989, asia nro 35, 2858 §.) Marraskuussa Harri Helinin tekemä tutkinta-
pyyntö oli edennyt siihen vaiheeseen, että rikosylikomisario Eelis Sihvo antoi
asiasta tiedotteen:

Rikospoliisi on suorittanut tarpeelliset tutkimukset ja lähettää asiakirjat edelleen
yleisen syyttäjän harkittavaksi Tampereen kaupunginviskaalinvirastoon. […] kaikki
asiassa kuulustellut ja tutkimuskirjeessä jääveiksi nimetyt virka- ja luottamushenkilöt
[Suuripää, Perämaa, Luukinen] ovat kieltäneet osallistuneensa asian valmisteluun ja
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päätöksentekoon esteellisinä. (Rikosylikomisario Eelis Sihvon tiedotusvälineille
osoitettu tiedote 27.11.1989.)

Museovirasto täydensi aiempaa aloitettaan27 Tampellan alueen kaavoitusta
koskevalla lausunnolla (30.11.1989) Hämeen lääninhallitukselle Pirkanmaan
luonnonsuojelupiirin tekemästä suojeluesityksestä. Museoviraston mukaan alueen
arvokkaimmat rakennukset pitäisi suojella rakennussuojelulain nojalla.

Koska kyseessä kuitenkin on ympäristö, jonka kulttuurihistoriallinen arvo ja merkitys
maamme teollisuushistorian kannalta on yleisesti tunnustettu, olisi tietysti ollut
välttämätöntä jo alun perin selvittää [ennen kaavoitussopimuksen tekemistä], missä
laajuudessa alueen vanhaa rakennuskantaa tulisi suojella ja mitä vaatimuksia tämä
asettaa miljöön uusiutumista ja rajoituksia suunniteltaessa. […] Museovirasto
katsoo, että rakennussuojelulailla on suojeltava Tammerkoskeen rajautuvasta tehdas-
rakennuskokonaisuudesta Lapintien puoleiset ja kosken äärellä olevat rakennukset.
[…] Alueen muiden kulttuurihistoriallisesti merkittävien rakennusten säilyminen
on turvattava asemakaavassa annettavin suojelumääräyksin. Museovirasto haluaa
erityisesti korostaa entisten veturikokoonpanohallien, ns. kelloholvin ja tehtaanjohdon
entisen asuinalueen neljän asuinrakennuksen suojelun tärkeyttä. (Museoviraston
lausunto 30.11.1989.)

Ympäristöministeriö taas katsoi, että alueen riittävä suojelu on mahdollista
kaavalla (lausunto Hämeen lääninhallitukselle pyynnöstä 6.2.1990). Ympäristö-
ministeriö vaati samalla, että “kaavoitusprosessissa otetaan huomioon alueen
ominaispiirteet, mm. alueen arvokas vanha rakennuskanta.” Samalla ympäristö-
ministeriö katsoi, että Tampellan alueen arvokkaan rakennuskannan suojelu on
mahdollista rakennuslain säädösten nojalla. Kaupunginhallitus merkitsi esityksen
tiedoksi kokouksessaan 12.2.1990.

Arkkitehtuurikilpailu ja oikeuden päätöksiä

Tampereen kaupunginhallitus päätti 19.2.1990 valtuuston antaman evästyksen
mukaan, että Tampellan alueesta järjestetään arkkitehtuurikilpailu. Tampereen
kaupunki ja Tampella sopivat maksavansa puoliksi kilpailun kuluiksi lasketut 1,8

27 17.8.1989 kaupunginhallitukselle osoitettu aloite.



279

KAIKKIEN TAMPERELAISTEN KOKONAISEDUN NIMISSÄ

miljoonaa markkaa28. Tampereen kaupunki nimesi kilpailun palkintolautakuntaan
eri vaiheissa yksitoista henkilöä. Palkintolautakunnan puheenjohtajaksi nimettiin
sisäministeri ja kaupunginjohtaja Jarmo Rantanen, ja sihteeriksi arkkitehti Kristiina
Jääskeläinen.29 Lea Minkkinen (Deva) jätti kaupunginhallituksen päätökseen
eriävän mielipiteen. Hänen mielestään kutsukilpailun sijaan olisi kaupunginhalli-
tuksen päätöksellä pitänyt järjestää yhdistetty avoin ja kutsukilpailu siten,

että ensimmäinen ideavaihe olisi ollut kaikille avoin ja […] että toiseen olisivat
osallistuneet kutsuttujen ohella kaksi ensimmäisen vaiheen voittanutta toimistoa.
[…] Täydennetyssäkin päätösesityksessä lähtökohtana on ohjien pitäminen tiukasti
Tampella-sopimusta valmistelleen pienen piirin käsissä, mistä kertoo mm.
palkintolautakunnan luottamusmiespaikkojen heltiäminen ainoastaan sopimukseen
jo sen valmisteluvaiheessa sitoutuneiden puolueiden edustajille. Sama näkyy myös
siinä, että päätös ei sinällään velvoita avoimuuteen. Ensinnäkin palkintolautakunta
päättää mahdollisesti kilpailun laajentamisesta, toiseksi ainoastaan palkintolauta-
kunnan hyväksymät toimistot voivat päästä kilpailuun mukaan. (Tampellan alueen
laajennettu kutsukilpailu, Arvostelupöytäkirja 29.4.1991; Kh 19.2.1990, 530 §.)

Kilpailu käytiin lopulta ns. laajennettuna kutsukilpailuna kahdessa vaiheessa30.
Järjestäjät olivat kutsuneet kilpailuun kuusi toimistoa, mutta kilpailuun lähetettiin
määräaikaan mennessä yhteensä 48 ehdotusta, jotka kaikki hyväksyttiin mukaan.
Kilpailun kakkosvaiheeseen hyväksyttiin mukaan kuusi ehdotusta ja varasijalle
kaksi lisää. Kilpailun ensimmäisen vaiheen jälkeen jatkoon valituille ehdotuksille

28 Tampereen kaupunginhallitus korotti 2.4.1990 kilpailuun käytettävää summaa 2,4 miljoonaan
markkaan, josta Tampereen kaupunki maksaisi puolet.

29 Palkintolautakunnan jäseniksi nimettiin apulaiskaupunginjohtaja Erkki Heinonen (25.6.1990
saakka), vs. kaupunginjohtaja Vesa Kauppinen (25.6.1990 alkaen), kaavoituspäällikkö Markku
Teräsmaa, arkkitehdit Antti Tähtinen ja Rainer Mahlamäki, professori Jere Maula,
kaupunginhallituksen puheenjohtaja Lasse Eskonen, kaavoituslautakunnan jäsen Ossi Muujärvi,
kaupunginvaltuutettu Irja Tulonen ja liikenneinsinööri Risto Laaksonen (2.4.1990 alkaen). Lea
Minkkinen ehdotti myös Marja-Leena Kanervaa palkintolautakunnan jäseneksi, mutta äänestyksen
jälkeen Kanerva putosi pois. Tampella nimesi palkintolautakuntaan omina edustajinaan (1.3
alkaen) arkkitehti (SAFA) Simo Järvisen ja ekonomi, rakennusinsinööri Martti Peipon. Suomen
arkkitehtiliitto nimesi (28.2.1990) omiksi edustajikseen Pertti Maisalan ja Matti Seppäsen.

30 Ensimmäinen vaihe alkoi 19.4.1990 ja päättyi 14.9.1990. Toinen vaihe alkoi 5.11.1990 ja päättyi
1.3.1991.
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annettiin “suositus jatkokehittelyksi”. (Tampellan alueen laajennettu kutsukilpailu,
Arvostelupöytäkirja 29.4.1991.)

Samaan aikaan kun Tampellan alueen arkkitehtuurikilpailu alkoi, luettiin
Tampereen raastuvanoikeudessa syytteet kahdelle Tampereen kaupungin
virkamiehelle ja sekä yhdelle kaupunginhallituksen varajäsenelle. Tampereen
kaupunginviskaali Sinikka Kauppinen vaati Tampereen raastuvanoikeudessa
(21.3.1990) rangaistusta Tampella-sopimuksen valmisteluista. Syytteet saivat
apulaiskaupunginjohtaja Seppo Suuripää, kiinteistöpäällikkö Matti Perämaa ja
kaupuginhallituksen varajäsen Matti Luukinen31. Syyttäjän mielestä mainitut virka-
miehet ja luottamusmies olivat olleet esteellisiä osallistuessaan asian valmisteluun:

Syyttäjä vaati Suuripäälle rangaistusta jatketusta tuottamuksellisesta virkavelvollisuuden
rikkomisesta ja Perämaalle ja Luukiselle tuottamuksellisesta virkavelvollisuuden
rikkomisesta. – Suuri asia edellyttää erittäin suurta huolellisuutta kaikissa vaiheissa.
Asiakirjoista ei ilmene, miten esteellisyysseikkoihin on kiinnitetty huomiota. Esteellisyys
on tullut vastapuolelle yllätyksenä, syyttäjä Sinikka Kauppinen toteaa. (IL 22.3.1990.)

Satu Hassi kanteli eduskunnan oikeusasiamiehelle 15.5.1990 Tampereen
kaupunginhallituksen ja sen esittelijänä toimineen vs. kaupunginjohtajan toimin-
nasta. Satu Hassi pyysi eduskunnan oikeusasiamiestä tutkimaan, olivatko Tampereen
kaupunginhallitus ja hallituksen esittelijänä Vesa Kauppinen toimineet laillisesti
antaessaan 15.11.1989 Hämeen lääninoikeudelle selityksen Tampella-sopimusta
koskevista valituksista. Hassin keskeisin syytös oli, että valheelliset väitteet liittyivät
Matti Perämaan, Seppo Suuripään ja Alpo Korkeelan esteettömyyteen. Hassi pyrki
osoittamaan kaupungin omiin asiapapereihin vedoten, että kiinteistöpäällikkö
Matti Perämaa ja apulaiskaupunginjohtaja Seppo Suuripää olivat osallistuneet 2.–
4.6.1989 järjestetylle Wienin matkalle, jossa keskusteltiin Penttilän laatimista
suunnitelmaluonnoksista. Kaupunginhallitus oli aiemmin Hämeen lääninoikeudelle
antamassaan selityksessä todennut, ettei Perämaa ollut tässä asiassa muutoinkaan
osallisena, ei Tampereen Hakan hallituksen puheenjohtajana eikä Tampereen

31 Suuripää ja Luukinen olivat Hakan hallituksen jäseniä ja Perämaa Tampereen Hakan hallituksen
puheenjohtaja.
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kaupungin kiinteistöpäällikkönä. (Satu Hassin kantelu eduskunnan oikeusasia-
miehelle 17.5.1990.)

Kaupunginhallitus kiisti 25.6.1990 Hassin väitteet ja totesi Perämaata koskevien
lainausten liittyvän kiinteistöpäällikkö Perämaan osallisuuteen Penttilän suunnitel-
man tilaukseen. Suuripään osalta taas kysymys oli kaupungin mukaan siitä,
osallistuiko tämä kaupungin edustajana tonttiasian käsittelyyn siinä vaiheessa,
jolloin Tampereen Haka oli neuvotteluissa Tampellan kanssa. Kaupunginhallituksen
mukaan kaupunginhallituksen aiemmin esitetyt väitteet pitivät edelleen paikkansa:
mainitut henkilöt eivät olleet kaupunginhallituksen mukaan jäävejä. (Kh 25.6.1990,
152 §.)

Yksityisoikeudellinen prosessi sai välitilinpäätöksen, kun Tampereen raastuvan-
oikeus totesi Perämaan esteelliseksi. Koska Perämaa oli Tampellan alueen rakennus-
oikeudesta neuvottelevan työryhmän jäsen, hänet katsottiin esteelliseksi intressi-
jääviyden ja hallintomenettelylain esteellisyyttä koskevan yleislausekkeen mukaan.
Oikeuden päätöksen mukaan Perämaan olisi pitänyt vetäytyä työryhmästä. (Tampe-
reen raastuvanoikeuden päätös 24.5.1990, 734 §.) Perämaan rike katsottiin
kuitenkin niin pieneksi, että syyte hylättiin. Syyttäjä oli tyytymätön Tampereen
raastuvanoikeuden päätökseen ja hän valitti asiassa hovioikeuteen. Sosiali-
demokraattisen Kansan lehden pääkirjoituksessa otettiin asiaan kantaa otsikolla
“Jääviyskupla puhkesi”.

Syytteet hylättiin [raastuvanoikeudessa] kokonaisuudessaan. Häly asian ympärillä ei
varmaan kuitenkaan hälvene sen poliittisuudesta johtuen. Tampellafanaatikkojen
lienee vaikea tunnustaa tappiotaan. He yrittävät kaikin keinoin edelleen lietsoa
epäluuloja ja jarruttaa asian jatkokäsittelyä. Samalla he uskovat politiikkansa tehoon
eduskuntavaaliaseena. Juna lienee kuitenkin jättänyt ammattivalittajat ajat sitten
seisakkeelle. Asian todellinen luonne lienee jo selvinnyt tamperelaisten enemmistölle.
(Kansan Lehti 25.5.1990.)

Rakennusliikkeiden ja kaupungin johdon välisissä suhteissa otettiin uusi
askel, kun Teknillinen apulaiskaupunginjohtaja Erkki Heinonen ilmoitti Aamu-
lehdessä (2.6.1990) palaavansa takaisin liike-elämään. Hän kertoi siirtyvänsä
Haka-Rakentajat Oy:n toimitusjohtajaksi syyskuussa 1990. Ennen ilmoitustaan
Heinonen ehti olla runsaan vuoden kaupungin palveluksessa ja toimia Tampella-
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sopimuksen viimehetken pääneuvottelijana. Tamperelaisen pääkirjoituksessa
kommentoitiin Heinosen eroa 6.6.1990 ja lainattiin teemoja hänen lähtöhaastatte-
lustaan:

Hän kysyy miten paljon maksaa se, että tärkeät päätökset venyvät pitkien valitusten
vuoksi. Heinonen heittää pahan piikin kansanliikkeiden satuhasseille, kun hän
toteaa, että eri kansanliikkeiden johtohahmoissa on usein vain sellaisia henkilöitä,
jotka ratsastavat eteenpäin mielessä vain oma etu ja julkisuuden etsintä. (Tampere-
lainen 6.6.1990.)

Tampereen raastuvanoikeuden vapauttavaa päätöstä seurasi Lääninoikeuden
ilmoitus siitä, että se ei käsittele Harri Helinin valitusta, joka koski valtuutettujen
väärää sisääntuloa valtuuston kuntasuunnitelmaa käsitelleessä kokouksessa syksyllä
1989. Nimimerkki Mustaa Makkaraa kirjoitti takaiskuista: “Rivit Hassin ja Helinin
takaa ovat harvenemassa entisestään. Valitusten menestymiseen eivät enää monet
usko. Perusteiden ontuminen karkottaa sympatiseeraajatkin.” (Ilta-Tampere32

27.6.1990.)

Tampella myy tonttiaan

Tampella-liikkeen aktiivit33 olivat syyskuussa 1990 saaneet vihiä siitä, että Tampella
aikoo myydä tonttinsa eteenpäin. Niinpä he lähettivät Harri Helinin allekirjoittaman
kirjeen kaupunginhallitukselle, jossa he vaativat kaupunkia lunastamaan Tampellan
tontin, mikäli yhtiö myisi sen eteenpäin.

Kulunut vuosi on osoittanut, että Tampella-sopimuksen perusteluiksi esitettyihin
työllistämislupauksiin ei voi enää luottaa. Tälläkin hetkellä on voimassa lomautus-
varoitus Tampellan “pääbisneksiin” kuuluvassa Tamrockissa. Tampella on jo
lomauttamassa alkuvuodesta palkkaamiaan työntekijöitä […] Tampereen kaupungin
kokonaisedun mukaista olisi se, että kaupunki lunastaisi Tampellan tontin kaava-

32 Ilta-Tampere oli Kansan Lehden oheisjulkaisu.
33 Satu Hassi, Jouko Havu, Harri Helin, Paavo Isaksson, Jyrki Laaksonen ja Tellervo Tuominen.
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sopimuksen rauettua. Rakennuslaki antaa tähän mahdollisuuden. (Harri Helinin
allekirjoittama kirje kaupunginhallitukselle 14.9.1990.)

Lunastuksen sijaan Tampereen kaupunginhallitus päätti, että Tampella saa
siirtää Tampella-sopimuksen kehitysyhtiö Exofennicalle, jonka osakkaina olivat
Tampella (49 %) YIT (49%) ja Tampellan eläkesäätiöt (2%). Hallitus päätti myös,
että sopimussiirtoa ei viedä kaupunginvaltuuston päätettäväksi. Sopimuksen mukaan
YIT saa rakentaa ns. Kanta-Tampellan 26 hehtaarin alueen. Päätökseen kirjattiin
Lempisen (skdl) eriävä mielipide34. (Kh 17.9.1990, 2025 §.) Kaupungin kanta oli
selkeä. Sopimusosapuoli voi vaihtua, kunhan sopimuksen velvoitteista pidetään
kiinni.

Kansan Lehti uutisoi syyskuun puolivälissä (18.9.1990), että Tampellan ja
YIT:n kauppa pelastaisi Tampellan tuloksen. 200 miljoonan markan osuus 800
miljoonan kauppasummasta oli tarkoitus maksaa heti syksyllä. Tampellan tappio
oli ollut vuoden neljän ensimmäisen kuukauden aikana 104 miljoonaa, joka
paikattiin myymällä Tampellan omistuksessa olevia Yhtyneiden paperitehtaiden
osakkeita. Loppuvuoden tappion oletettiin olevan kaksinkertainen. Tampellan
keskustatontista saatavan kauppasumman alkuerä olisi kattanut sen juuri sopivasti.

Tampellan vaikeuksista alettiin puhua lehdistössä laajemmin syksyllä 1990.
Uutiset lomautuksista, yhtiön pilkkomisesta ja investointien viivästymisistä aiheuttivat
epävarmuutta. Lokakuun lopussa Tampellan huikeasti kasvaneet tappiot tulivat
julkisuuteen, ja samalla Tampella ilmoitti vähentävänsä satoja työntekijöitä Tampe-
reella (AL 27.10.1990). Yhtiön tulos oli elokuuhun mennessä painunut 225 mil-
joonaa markkaa tappiolle ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja.

Tampellan hallintojohtaja Kai Miesmäki, johtaja Jouko Jaakkola ja tiedotus-
johtaja Eeva Artimo kutsuivat Kansan Lehden päätoimittajan Vesa Karvisen ja Ilta-
Tampereen päätoimittajan Paavo Luokkalan lounaalle. Kävi ilmi, että Tampellan
johto oli tyytymätön lehden linjaan. Erityisesti Tampella-liikkeessä toimivan Tampel-
lasta ahkerasti kirjoittaneen Sepposen jutut olivat närkästyttäneet Tampellan
johtoa. Kansan Uutisten (31.10.1990) mukaan päätoimittaja Karvinen soitti

34 Kaksi kaupunginhallituksen jäsentä (Lempinen ja Minkkinen) halusivat siirtää asian
kaupunginvaltuuston päätettäväksi ylimääräisenä asiana 19.9.1990 kokouksessa. Asiasta
äänestettiin, ja esittelijänä toimineen vs. kaupunginjohtaja Kauppisen ehdotus voitti äänin 9–2.
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35 Lääninoikeus ja korkein hallinto-oikeus tutkivat päätöksentekoprosessien laillisuutta. Jos
prosessissa havaitaan jääviyksiä, itse päätös kumotaan, mutta jääveiksi todettuja henkilöitä ei
rangaista henkilökohtaisesti. Henkilökohtaisen syyllisyyden toteaminen ja rankaisu kuului
raastuvanoikeuden toimialaan.

lounaan jälkeen Sepposelle ja ilmoitti, että tämä ei saa enää kirjoittaa Tampellan
asioista.

Vasemmistoliiton valtuustoryhmän puheenjohtaja Mauri Sirnö kysyi valtuus-
tossa, mihin toimiin Tampereen kaupunki on ryhtynyt täyttääkseen Tampella-
sopimuksen velvoitteet ja miten Tampellan viimeaikaiset toimet sekä investointien
mahdollinen viivästymisen vaikuttavat Tampella alueen kaavoitusprosessiin
(Valtuustokysely 22.10.1990). Kaupunginjohtajan virkaa hoitanut Vesa Kauppinen
vastasi kyselyyn kaupunginvaltuuston kyselytunnilla 31.10.1990. Hänen mukaansa
varsinaiseen kaavoitukseen ryhdyttäisiin vasta, kun olisi selvää, että Tampella
pystyy toteuttamaan kaavoitussopimuksen velvoitteet. (Vs. kaupunginjohtaja Vesa
Kauppisen vastaus valtuuston kyselytunnilla 31.10.1990.) Kaupunginhallituksen
puheenjohtaja Lasse Eskonen oli Kauppista aavistuksen verran jyrkempi. Hänen
mukaansa Tampellalle annetaan vuosi aikaa osoittaa, että se pitää kiinni sopi-
muksesta. Jos näin ei tapahdu, kaavoitus ei Eskosen mukaan myöskään etene.
(AL 1.11.1990.)

Oikeus kumoaa Tampella-sopimuksen

Tampella-sopimus kaatui, kun Hämeen lääninoikeus35 kumosi 16.11.1990 päivä-
tyllä päätöksellä Tampereen kaupunginvaltuuston tekemän päätöksen (22.8.1989).
Oikeuden mukaan sopimus oli syntynyt virheellisessä järjestyksessä. Lääninoikeus
katsoi, että kiinteistöpäällikkö Matti Perämaa ja kaupunginjohtaja Erkki Heinonen
olivat esteellisiä osallistuessaan Tampella-sopimuksen valmisteluun. Perämaan
asema Tampereen kaupungin neuvottelijana sopimusta valmisteltaessa ja saman-
aikainen jäsenyys ja puheenjohtajuus Tampereen Hakan hallituksessa tekivät
Perämaasta esteellisen. Koska Tampereen Haka oli tilaamassa ns. Penttilän
suunnitelmaa, oli yhtiöllä odotettavissa “erityistä hyötyä” Tampellan alueen
rakentamisesta, ja Perämaan puolueettomuus neuvottelijana oli siten vaarantunut.
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Heinonen taas oli toiminut Ahti-rakennusyhtiön toimitusjohtajana 1.3. saakka ja
siirtynyt sitten Polar-rakennusyhtiön johtajaksi työskennellen rakennusyhtiössä
1.4.1989 saakka. Sitten Heinonen oli siirtynyt Tampereen kaupungin apulais-
kaupunginjohtajaksi ja tuolloin toiminut kaupungin neuvottelijana Tampella-
sopimusta valmistelevassa työryhmässä. Lääninoikeuden mukaan oli pitävää näyttöä
siitä, että Heinonen oli osallistunut keskusteluihin koskien Penttilän suunnitelman
tilaamista ollessaan rakennusyhtiö Ahdin toimitusjohtajana. Ahti oli myös maksanut
osansa suunnitelman kustannuksista. (Hämeen lääninoikeuden päätös
16.11.1990.)

Kaupunginvaltuuston päätös oli syntynyt virheellisessä järjestyksessä. Valtuuston
kokouksessa (22.8.1989) olisi pitänyt varavaltuutettujen sijasta olla asianomaisen
vaaliliiton ja puolueen ensimmäiset varajäsenet. Hämeen lääninoikeuden päätöksen
mukaan kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Alpo Korkeela, apulaiskaupungin-
johtaja Seppo Suuripää ja kaupunginhallituksen varajäsen Matti Luukinen eivät
olleet toimineet esteellisinä.

Tampella-liike juhli oikeuden päätöstä Pirkanmaan luonnonsuojelupiirin
toimistossa. Voitonmaljoja juotiin, mutta aiemmista vaatimuksista ei tingitty.

Kylähulluiksi häiriköiksi leimatun kansanliikkeen aktivistit eivät heittäneet vapaalle
edes juhlissa. Liikkeen näkyvin hahmo Satu Hassi (vihr.) paukutti julkilausumaa
samppanjakulausten lomassa. Liike vaatii edelleen, että kaupunki lunastaa Tampellan
tontin omakseen rakennuslain nojalla. (AL 24.11.1990.)

Kaikki valtuustoryhmät36 vihreitä lukuun ottamatta reagoivat Tampella-sopi-
muksen kaatumiseen hyväksymällä yhteisen kolmikohtaisen julkilausuman
26.11.1990. Ne totesivat, että lääninoikeuden päätös ei muuta ryhmien suhtautumista
sopimuksen sisältöön. Valtuustoryhmien näkemyksen mukaan sopimusta ei
myöskään ollut tarpeen tuoda uudelleen valtuustoon ennen osayleiskaavaluon-
noksen valmistumista. Ne katsoivat lisäksi, että jos Tampella pitää kiinni velvoit-
teistaan, niin kaupunki pitää kiinni omistaan. Ryhmät edellyttivät, että suunnittelua
jatketaan tehtyjen päätösten mukaisesti. Porvarillinen ja sosiaalidemokraattinen

36 Kokoomus, RKP, Liberaalit, Keskusta, Kristilliset ja SMP, Sosiaalidemokraatit ja Vasemmistoliitto.
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valtuustoryhmä hyväksyivät julkilausuman yksimielisesti. Vasemmistoliitto hyväksyi
se äänin 6–5.

Vihreiden Jouko Havu kommentoi Hämeen lääninoikeuden päätöstä tuoreel-
taan Vihreiden ryhmäpuheenvuorossa 28.11.1989 valtuuston talousarvio-
kokouksessa:

Tampella-jupakan viime käänteen jälkeen on eräissä yhteyksissä terävästi ja kitkerästi
etsitty “syyllisiä” asioiden kulun viivyttämiseen. Vaikka syyllisiä ei etsittäisikään on
meidän itse kukin hyvä tykönämme pohtia, ovatko oikeammassa ne, jotka oikeusvaltio
Suomessa vallitsevan lainsäädännön puitteissa yrittävät viedä asiaansa eteenpäin vai
ne, jotka yrittävät jyrätä suuruudenhulluja suunnitelmiaan eteenpäin laittomin keinoin.
(Jouko Havun pitämä Vihreiden ryhmäpuheenvuoro 28.11.1989 valtuuston talous-
arviokokouksessa.)

Kaupunginhallitus esitti valtuuston päätettäväksi, että lääninoikeuden
päätöksestä valitetaan korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Valtuuston keskustelussa
Jouko Havu ehdotti vastaehdotuksena, että arkkitehtikilpailun toisessa vaiheessa
annetaan uudet ohjeet, joissa suunnittelun tavoitteita ei ole sidottu Tampella-
sopimuksen kerrosalaan. (Kv 12.12.1990, 623 §.) Asiasta äänestettiin: 62 edustajaa
kannatti kaupunginhallituksen esitystä ja 4 vastusti. Valtuutetut Jouko Havu, Satu
Hassi, Taavi Lintunen ja Liisa Ihalainen jättivät eriävän mielipiteen liitettäväksi
pöytäkirjaan. (Kh 3.12.1990, 2598 §; Kv 12.12.1990, 623 §) Tampereen kaupungin-
hallitus vei asian korkeimpaan hallinto-oikeuteen päätettyään muutoksenhaun
perusteluista 27.12.1990 ja vaati lääninoikeuden päätöksen kumoamista37.

37 Myös toista Hämeen lääninoikeuden päätöstä käsiteltiin Tampereen kaupunginhallituksessa
3.12.1989. Kysymys oli Hannu Sepposen tekemästä kunnallisvalituksesta. Sepponen oli vaatinut
vs. kaupunginjohtajan Tampellan kanta-alueen kaavasuunnitteluryhmään liittyvän päätöksen
(tehty 28.2.1989) kumoamista, koska siihen nimetyt apulaiskaupunginjohtaja Seppo Suuripää,
apulaiskaupunginjohtaja Erkki Heinonen ja kiinteistöpäällikkö Matti Perämaa olivat Sepposen
mukaan esteellisiä tehtävään: “Suuripää toimii hallituksen jäsenenä Tampereen aluesäästö-
pankissa, joka suoraan ja välillisesti säästöpankkiryhmän jäsenenä omistaa suuren osan Oy
Tampella Ab:n osakkeista. Suuripään tekee esteelliseksi hänen jäsenyytensä Asuntokeskuskunta
Hakan Hallituksessa. […] Edelleen Suuripää on tilintarkastajana Tampereen sijoitustalo
Oy:ssä, joka on Asuntokeskuskunta Tampereen Hakan, Ahti rakennusyhtiön ja Tampereen
aluesäästöpankin yhdessä perustama kiinteistösijoitusyhtiö. […] Perämaa on asiassa esteellinen
sen vuoksi, että hän on Asuntokeskuskunta Hakan hallituksen puheenjohtajana edustaa
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Kimmo Sasi (kok) leimasi kaupunginvaltuuston 12.12.1990 kokouksessa
Vihreät huonoiksi häviäjiksi, jotka eivät tyydy enemmistön tahtoon. Sasi oli sitä
mieltä, että koko Vihreiden valituskuvio oli “vaalijippo”, joka tähtää kannatuksen
lisäämiseen eduskuntavaaleissa. Sasi piti myös lääninoikeuden jääviystulkintoja
arveluttavina. Hassi vastasi Sasille, että vaikka enemmistön tahdon noudattaminen
kuuluu demokratian pelisääntöihin, niin päätökset olisi silti tehtävä lainmukaisessa
järjestyksessä. (KL 13.12.1990.)

Tampella ja pankkikriisi

Tampellan taloudelliset vaikeudet voimistuivat vuoden 1991 alkupuolella. Helmi-
kuussa julkistetun Tampellan edellisen vuoden tuloksen tärkein viesti oli, että yhtiö
oli vakavissa taloudellisessa ongelmissa. Aamulehden otsikossa komeili 27.2.1991:
“Tampella sukelsi syvälle”.

Tampella muuttui viime vuonna uimataidottomaksi, joka yrittää pysyä pinnalla
vuotavan patjan varassa. Viime vuonna patjana oli omaisuuden myynti, jolla tulos
ennen tilinpäätössiirtoja saatiin 75 miljoonaa plussalle. […] Edellisvuoden 244
miljoonan liikevoitosta tuli viime vuonna 76 miljoonan markan liiketappio.
Kasainvälisen IAS-käytännön mukaan tulos oli pakkasella 192 miljoonaa. Surullisinta
on, että tulosta heikentäneet näkymät eivät kirkastu lähiaikoina. […] Omistajan
SKOP:n kannalta Tampella on sellainen riesa, ettei sitä omin varsin vaatimattomin
voimin enää ylös nosteta. […] Ja mistähän löytyy se optimisti, joka jaksaa uskoa
kaavasopimukseen kytkettyyn Lahdesjärven tehdashankkeeseen. (AL 27.2.1991.)

rakennusliikettä […] Perämaa on lisäksi kyseisen osuuskunnan edustajana Tampereen Sijoitus-
talo Oy:n hallituksessa […] samaisen hallituksen puheenjohtajana toimii Tampereen Alue-
säästöpankin toimitusjohtaja Paavo Prepula.” (Kh 3.12.1990, 2599 §.) Heinosen osalta toistettiin
hänen apulaiskaupunginjohtajuutta edeltäneet (ks. edellä) toimitusjohtajan tehtävänsä Polar ja
Ahti rakennusyhtiöissä. Kaupunginhallitus oli hylännyt Sepposen valituksen 25.9.1989, ja
Sepponen oli vienyt asian eteenpäin Hämeen lääninoikeuteen. Lääninoikeus jätti valituksen
osittain tutkimatta, koska “valituksenalainen päätös ei sisällä sellaista lopullista ratkaisua johon
voitaisiin hakea muutosta valittamalla.” Muilta osin valitus hylättiin. Hämeen lääninoikeuden
päätös merkittiin tiedoksi kaupunginhallituksen kokouksessa 13.12.1990.
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Lahdesjärven investoinnista tuli uutta tietoa 6.3.1991, kun Aamulehden
haastattelema Tampellan toimitusjohtaja Timo Summa ilmoitti Lahdesjärven
hankkeen aikalisästä: yhtiö oli jäädyttänyt kaikki investoinnit.

Tampellan viime vuosien raju investointitahti rauhoittuu ja samalla yhtiön Lahdesjärven
tehdashanke ottaa aikalisän. Se on mukana suunnitelmissa, mutta sen rakentamisesta
ei ole tehty vielä päätöstä. Eikä tehdä vielä lähiaikoina, sillä yhtiö on pannut
käytännössä kaikki investointinsa jäihin. (AL 6.3.1991.)

Kaupungin edustajat joutuivat myös pohtimaan Tampellan taloudellista
tilannetta. Alpo Korkeela totesi samassa lehdessä, että kaupunki odottaa Tampellalta
investointiratkaisua syksyyn mennessä. Korkeela sanoi, että neuvottelut rakennus-
oikeudesta Tampellan kanssa aloitettaisiin, mikäli Tampella ei täyttäisi sopimukseen
sisältyvää investointivelvoitetta. (AL 6.3.1991.) Jouko Havu, Satu Hassi ja Juha
Viista lähestyivät kaupunginhallitusta aloitteilla, joissa kysyttiin, miksi kaupunki
hyväksyi Tampellan kantatontin siirron Exofennicalle ilman lisäehtoja, vaikka
Tampella oli livennyt aikaisemmista suullisista sopimuksistaan (mm. tehdas-
hankkeen osalta). Aloitteissa penättiin perusteluja kaupungin aikomukseen valittaa
lääninoikeuden päätöksestä Korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Aloitteiden tekijät
olivat myös kiinnostuneita Tampellan alueen suunnittelukilpailun jatkamisesta.
He kysyivät, aiotaanko kilpailua jatkaa loppuun asti huolimatta siitä, että sen
tavoitteenasettelun pohjana oleva Tampella-sopimus on kumottu. Vesa Kauppinen
antoi asiasta lausunnon, jonka pääsisältö oli, että toistaiseksi ei ole tarpeen
tarkistaa tehtyjä päätöksiä. Kaupunginhallitus päätti esittää valtuuston päätettäväksi,
että Havun, Hassin ja Viistan aloitteet ja niistä annettu lausunto merkitään tiedoksi,
mutta asia ei anna aihetta muihin toimenpiteisiin. Valtuusto hyväksyi keskustelun
jälkeen kaupunginhallituksen esityksen. (Kh 25.3.1991, 661 §; Kv 3.4.1991,
202 §.)

Lisää huonoja uutisia kuului huhtikuussa, kun Tampellan toimitusjohtaja
Timo Summa ilmoitti, että Tampellan paperikonetehdasta tuskin nousee Tampereelle
vuosikausiin. Tampellan investoinnit rajoitettiin ainoastaan tuotantokoneiston
ylläpitoon. Tampellan hallituksen puheenjohtaja Christopher Wegelius luonnehti
Tampellan edellistä vuotta “vaikeaksi” ja kuluvaa “ei helpoksi”. (AL 10.4.1991.)
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Tampella-liikkeen piirissä Tampellan tilanne oli huomattu jo aiemmin. Monet
eivät kuitenkaan olleet valmiita uskomaan, että Suomen vakavaraisin yritys voisi
olla ongelmissa. Tampella-liikkeessä yhtiön tilaa selvitti toimittaja Hannu Sepponen:

Siis me osuttiin hirveen monessa jutussa oikeeseen. Että kun mietit sitä, että me
sanottiin, että niitä työpaikkoja ei tuu. Ja sitten tosiaan, että Tampella ois päässy siinä
rahastaa. Me ei tiedetty… Meillä oli Tampella-liikkeessä semmonen kaveri kun
pispalalainen Hannu Sepponen. Ja se Sepponen yritti väittää, että Tampella on ihan
kuralla. […] Se oli semmonen Hämyrin [Hämeen Yhteistyö] entinen toimittaja,
työtön jätkä, sillä ei ollu muuta tekemistä. Se kaivo kaikki Tampellan tilinpäätökset.
Se yritti meille Tampella-liikkeen kokouksessa… Me suunnilleen kerran viikossa
Tiiliholvin kabinetissa pari vuotta pidettiin niitä kokouksia. Ja se yritti selittää
Tampellaa [...] kuralla. Me [...] aateltiin, että Sepponen on ihan sekasin, kun
Tampella kun oli Suomen vakavaraisin yritys. (Harri Helinin haastattelu 24.8.2000.)

Satu Hassin mukaan Tampella-liikkeessä mukana ollut toimittaja Hannu
Sepponen oli jo aiemmin huomannut yhtiöiden tilinpäätöksiä tutkiessaan, että
Tampellan lisäksi myös SKOP:n talous oli huonossa kunnossa.

[…] esmeks Sepposen Hannu ensimmäisenä hiffas sen, että tässä koko kuviossa on
kysymys siitä, että SKOP-konserni yrittää parantaa tasettaan, joka alkaa horjua,
keinotekosesti nostamalla Tampellan osakkeen arvoa, nostamalla sitten tän Tampellan
maanomistuksen arvoa. Ja tota sehän olikin sitten –91 eli kaks vuotta myöhemmin,
kun se SKOP kaatu Suomen pankin syliin. Että se oli, se olis niinku niistä syksyn –91
suurista dramaattisista tapahtumista, mitkä tuli eduskunnan saliin tavallaan kuin
pommina sillon kun mä olin ekaa vuotta kansanedustajana, niin tää SKOP:in
kaatuminen Suomen pankin syliin oli ensimmäinen. Ja tota sillon mäkin ymmärsin,
että tää oli pankkikriisin alkusoittoo tää koko Tampella-näytelmä ja niinkun tuli
semmonen fiilis, ettäs onpas ollut astumassa isoille varpaille. Että tavallaan ollut
sitten hiekkana aika isojen rattaiden pyörimisessä. (Satu Hassin haastattelu 8.9.2000.)

Jälkikäteen tarkasteltuna tilanteen kärjistyminen oli ymmärrettävää. Sekä
SKOP:n että Tampellan talous alkoi “Tampella-kesän” jälkeen olla huonossa
kunnossa, vaikka se ei vielä näkynyt päällepäin. SKOP:n kannattavuuden heikkene-
minen alkoi näkyä jo vuonna 1989. Seuraavana vuonna useimmat pankit tekivät
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yhä positiivista tulosta, mutta SKOP:n tilanne heikkeni edelleen. Vaikka se onnistui
näyttämään voittoja tuottavalta yritykseltä omaisuuden myynnin (kuten Tampellan
alueen maakauppojen) ansiosta, katsoivat säästöpankit tarpeelliseksi lisätä SKOP:n
vakavaraisuutta korottamalla osakepääomaa lunastamalla 1,3 miljardin markan
arvosta SKOP:n osakkeita. Lisäksi viranomaiset asettivat SKOP:n erityistarkkailuun.
SKOP kaatui Suomen Pankin käsiin vuonna 1991. Suomen Pankki sijoitti yhtiöön
2 miljardia markkaa ja siirsi sen riskialteimmat omistukset erillisiin hallinta-
yhtiöihin. (Vihriälä 1997, 38.)

Tampellan joutuminen SKOP:lle johtui aikanaan Suomen Yhdyspankin innosta
kaupata sitä kolmannelle osapuolelle. Tampellaa yritettiin myydä keväästä 1986
lähtien Wärtsilälle, Ahlströmille ja muutamille metsäteollisuusyhtiöille. Ne eivät
kuitenkaan kiinnostuneet asiasta kovan pyyntihinnan vuoksi. Ennen kauppojen
hieromista Suomen Yhdyspankki oli selvittänyt Tampellan taloudellista tilaa teettä-
mällä useampia selvityksiä Jaakko Pöyryllä. Pöyryn kanta oli SYP:n johtajan Björn
Wahlroosin mukaan selvä: “herranjumala myykää pois tää kama.” Kaupat tehtiin
lopulta SKOP:n kanssa 12.3.1987 ja SYP kirjasi noin 400 miljoonan markan
voiton. (Saari 1992, 111–117.)

Suomen pankin johtaja kävi keväällä 1987 varottamassa SKOP:n pääjohtaja
Christopher Wegeliusta Tampellan tilasta: “Varo Tampellaa. Siitä minä haluan
varoittaa. Tampella on vaarallinen… Älä jää istumaan sen kanssa, se saattaa vetää
SKOPin suohon.” (Saari 1992, 135.) Wegelius muistelee päiväkirjassaan SKOP:n
ja SYP:n välisiä Tampella-kauppoja:

SKOP:n politiikka on tähdännyt Tampellassa arvopaperikauppaan. Sen me osaamme.
Ehdotus yllä [Tampellan osakkeiden ostaminen] tähtää arvopaperikaupan tuloksen
parantamiseen ensisijaisesti, mutta vaihtoehtona on, että luiskahdamme teollisuus-
saneerauksen puolelle. Tätä puolta SKOP ei osaa ja tietoa on vähän, eli se on
vaarallista. (Saari 1992, 113.)

SKOP:n sisällä oli vaihtelevia näkemyksiä siitä, miten Tampellaa tulisi käsitellä.
Wegeliuksen mielestä SKOP:n pitäisi pysyä sijoituspankkina ja pilkkoa Tampella
osiin ja myydä se. Juhani Riikonen oli toista mieltä. Tampellan kohtalosta ei ollut
vielä päätetty pankissa, joka oli saavuttanut arveluttavaa mainetta yritysten pilkko-
jana. Asia ratkesi ikään kuin vahingossa, kun SKOP:n pääjohtaja Matti Ali-
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Melkkilältä kysyttiin lehdistötilaisuudessa, mitä SKOP aikoo tehdä Tampellan
kanssa. SKOP:n maineesta huolestunut pääjohtaja vakuutti tiedotusvälineille, että
SKOP ei aio pilkkoa Tampellaa 20 vuoteen. (Saari 1992, 116–117.)

Christopher Wegeliuksen “Päiväkirja pimeiden voimien vuosilta” on Tampellan
osalta korutonta kertomaa, kun kirjoittaja kertaa tammikuun 1991 tapahtumia:

13.1.1991 Tampella. Timo Summa [Tampellan toimitusjohtaja] soittaa illalla.
Yhtiöittämisen yhteydessä löydetty lisää erilaisia miinuksia. Vuositulos 1990, josta
olen eri suuntiin puhunut, piti olla -500 milj. mk. Ei pidä sekään. Nyt kuvitellaan, että
luku on -700 milj. mk. Onko sekään totta? Mikään ei pidä. Tämä tappio on
eräänlainen suomalaisen teollisuuden ennätys. Pekka Salon hurmion ja
sinisilmäisyyden ja toheloinnin seurauksia. Tämä saattaa johtaa minunkin erooni.
[…] 21.1.1991 Tampella, hallituksen kokous. Kaikki osat kriisissä. Paavo Prepula
pitää Tamrockin tilannetta erittäin huolestuttavana. Hankkiuduttava siitä eroon,
myydään. Jos muut osat ovat pahemmassa kunnossa kuin tämä “helmi”, niin
Tampellaa ja säästöpankkiryhmää odottaa katastrofi. 24.1.1991 Paavo Prepula ja
Heikki Karppinen lounaalla Suomen pankissa. Tyrmistyttävä sanoma. Kullberg ei
luota SKOP:iin, eikä sen mahdollisuuksiin selvitä. Tampella suurin riski. Heti eroon
siitä. (Saari 1992, 227–228.)

Elokuussa kaikki oli jo Tampellan osalta lopussa:

19.8.1991 Tampella. Rahaa ei enää ole. Realisoitavaa ei enää ole. Vakuuksia ei enää
ole. Luottamusta ei enää ole. Aikaa ei enää ole. Ainoa tie eteenpäin on yhtiöiden
realisointi nyt. Kiinnostuneita ei ole oikeaan hintaan. Onko kassavirtaa? Ei. (Saari
1992, 262.)

Tampellan kohtalo varmistui, kun Suomen Pankki ilmoitti syksyllä (19.9)
1991 ottaneensa hallintaansa SKOP:n. Samalla Suomen Pankin syliin putosi
tappiollinen Tampella. Suomen Pankki otti vastatakseen pankin sitoumuksista ja
takasi sen maksuvalmiuden. Pankkiviranomaiset olivat ottaneet SKOP:n
erityistarkkailuun jo edellisenä vuonna, koska pankin tilanne oli ollut jo silloin
heikko. SKOP:lle oli aiemmin laadittu tervehdyttämisohjelma, mutta se ei ehtinyt
purra. Tampellan varatoimitusjohtajan Kai Miesmäen mukaan pääomistajan
vaihdokset eivät sanottavasti vaikuttaisi Tampellan ja Tampereen kaupungin
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väliseen kaavoitussopimukseen. Kaupunginjohtaja Rantanen sanoi suhtautuvansa
rauhallisesti Tampellaa koskeviin uutisiin. Hän arvioi, että Suomen Pankin väliintulo
saattaa jopa selkiyttää Tampellan tilannetta. (AL 20.9.1991, 21.9.1991.) Tampellan
henkilöstöjohtaja Jorma Kuosa ja Pohjois-Euroopan liiketoimintojen johtaja Matti
Aaria kommentoivat Tampellan tilannetta Suomen Pankin haltuunoton jälkeen:

Kyllä uutinen on positiivinen. Pankki vastaa vastuista. Konkurssiuhka pyyhkäisty pois.
Epävarma tilanne vaikutti asiakassuhteisiin. Henkilöstön piirissä uutinen otettiin
tyydytyksellä vastaan. Nyt vain tarvitsemme tilauksia, että pääsemme näyttämään
osaamista. Toimintatapoja ja malleja on muutettu ja tehdasta pilkottu pieniin
yksiköihin. Meillä on edistyksellinen tapa suunnitella ja tehdä paperikoneita. Väkeä
on saneerattu vuoden alusta lukien useita satoja. Lomautukset ovat pyörineet ja väki
tekee vajaata viikkoa. Aluksi oli narinaa, mutta nyt on taas henki parantunut. (AL
22.9.1991.)

Sopimus raukeaa, suunnittelu jatkuu

Tampellan alueen arkkitehtikilpailun toisen vaiheen tulokset julkistettiin toukokuun
puolivälissä. Palkintolautakunta valitsi kilpailun voittajaksi Keijo Heiskasen ja
Erkki Helamaan suunnitelman “Huutoja vai kuiskauksia” 29.4.1991. Satu Hassin
mukaan “pahimmat painajaiset eivät toteutuneet” Hassi oli myös tyytyväinen, että
Tampella-sopimuksesta nostettiin aikanaan kunnon häly, koska keskustelu vaikutti
sekä suunnittelijoihin ja palkintolautakuntaan. (Tampellan alueen laajennettu
kutsukilpailu, arvostelupöytäkirja 29.4.1991; AL 16.5.1991.)

Harri Helin hautasi Tampella-liikkeen mielipidekirjoituksessaan ja viittasi jo
tuleviin kamppailuihin.

Mielestäni Tampella-liike on kansanliikkeenä kuollut, mutta siinä toimineet ihmiset
eri yhdistyksistä puolueista, muut suivaantuneet kansalaiset […] ovat löytäneet
toisensa. Tämä varmasti tulee helpottamaan yhteistyötä aikanaan, kun Finlaysonin
asemakaavavaiheessa tulemme torjumaan Tammerkosken päälle suunnitellut neljä
kuusikerroksista taloa (AL 24.5.1991.)
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Satu Hassi kommentoi kilpailua toukokuun lopulla Kansan Uutisten Viikko
Lehdessä. Hän totesi, että “Tampella-liikkeessä ollaan tyytyväisiä siihen, että
valtakunnallinen polemiikki on selvästi vaikuttanut lopputulokseen.” Helin oli
kirjoituksen mukaan kommentoinut kilpailua lausahduksella “turvallista mutta
tylsää”. Hän painotti myös, että Tampella-liike vastusti sitä, että rakennusoikeus
lyötiin etukäteen lukkoon, ei pilvenpiirtäjiä sinänsä. Hassi epäili Tampellan ja
Finlaysonin alueen liikenteellisiä ratkaisuja, mutta toivoi jutun lopussa, että niistä
kehittyisi puuro, joka pakottaisi Tampereen rajoittamaan autoilua keskustassa.
(Viikko Lehti 30.5.1991.)

Tampella-liikkeen aktiivit siirtyivät toiminnassaan uuteen vaiheeseen perus-
taessaan Tammerkoski-liikkeen 11.8.1991. “Tammerkoski rakkaani” -konsertilla
toimintansa aloittanut liike sai kolmisenkymmentä uutta jäsentä vanhojen38 rinnalle.
Liikkeen ensimmäisenä tavoitteena oli estää suunniteltujen uusien siltojen
rakentaminen Tammerkosken yli ja talojen rakentaminen Tammerkoskessa olevan
voimalaitoskanavan päälle. (AL 10.8.1991; 15.8.1991.)

Tampellan taloudellisen tilanteen romahdus johti siihen, että Tampellan
alueen kaavoitus jäädytettiin 23. lokakuuta 1991 Tampellan ja Tampereen kaupungin
sopimuksella. Alkuperäisen suunnitelman mukaan alueen osayleiskaavan piti
valmistua keväällä 1992. Uudesta aikataulusta ei keskusteltu. Asiaan vaikutti
Tampellan investointipäätösten lykkääntyminen ja yhtiön ajautuminen Suomen
pankin haltuun. Kaavoituspäällikkö kommentoi asiaa Aamulehdessä: “Nyt asiaan
vaikuttaa taloudellinen tilanne. Tampellalla ei ole kiirettä tehdä sijoituksia ja
rakentaa uutta tehdasta. Suunnittelua jatketaan, mutta valmista tulee vasta joskus
tulevaisuudessa”. (AL 26.10.1991.)

Kaupunginhallitus päätti noin kahden viikon päästä kaavoituksen jäädyttämi-
sestä, että Kanta-Tampellan “yleiskaavaan” tarkoitettu periaateratkaisu valmistuisi
vuodenvaihteessa 1992–93. Samalla hallitus totesi, että lopullista kaavoitusaika-
taulua ei voitu vielä määritellä tarkasti. Kaupunginhallitus päätti myös esittää, että
valtuusto määräisi kanta-alueen rakennuskieltoon. (Kh 11.11.1991; AL
12.11.1991.)

38 Mukana olivat Tampella-liikkeen aktiivit Harri Helin, Satu Hassi, Paavo Isaksson ja Tellervo
Tuominen.
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Tampereen kaupunginhallitus kokoontui 13.1.1992 ja hyväksyi kaupungin-
johtaja Jarmo Rantasen esityksestä Suomen pankille ja valtiovallalle kannanoton,
jossa kaupunki ilmaisi huolensa työpaikkojen säilymisestä Tampereella:

Tampereen kaupunginhallitus toteaa huolestuneena seuranneensa viime päivinä
Tampellasta julkisuudessa käytyä keskustelua. Tampella Oy on Tampereen suurin
yksityinen työnantaja, jolla on Tampereella palveluksessa noin 2800 henkilöä.
Lisäksi yritys työllistää erilaisina alihankintoina kaupungissa useita tuhansia
työntekijöitä. Näin ollen Tampellan tuotantoyksiköiden säilyminen ja kehittyminen
Tampereella on kaupungin ja sen asukkaiden kannalta elintärkeää. Työpaikkojen
säilymistä Tampereella on kaupunki edesauttanut ns. Tampella-sopimuksella ja
siihen liittyvillä järjestelyillä. […] Tampereen kaupunki vetoaakin Suomen Pankkiin
ja valtiovaltaan, että ne ottaisivat huomioon ratkaisuja tehdessään tuotantoyksiköiden
pysymisen ja kehittymisen Tampereella ja samalla turvaisivat metalliteollisuuden
työpaikkojen säilymisen kaupungissa. (Kh 13.11992, 69 §.)

Tampereen raastuvanoikeuden päätöksestä hovioikeuteen tehty valitus
Tampellan sopimuksen tekemiseen osallistuneiden Perämaan, Suuripään ja Luuki-
sen esteellisyydestä sai ratkaisunsa tammikuussa 1992. Hovioikeus piti raastuvan-
oikeuden päätöksen voimassa. (AL 23.1.1992.) Toinen oikeusprosessi sai
päätöksensä, kun korkein hallinto-oikeus vahvisti 10.3.1992 annetulla päätöksellä,
että lääninoikeuden päätös pysyi voimassa.

Tampella-sopimuksesta oli siis käynnissä kaksi oikeusprosessia, joista ensim-
mäinen tutki sitä, olivatko sopimusta tekemässä olleet henkilöt syyllistyneet
laittomuuksiin ja toinen sitä, oliko itse prosessi laillinen. (Ks. Taulukko 5.)

Harri Helin kommentoi tilannetta Aamulehden yleisönosastossa 15.3.1992.
Hän kertasi tapauksen historiaa:

Viimeiset kaksi ja puoli vuotta ovat osoittaneet Tampella-sopimuksen kaikkien
aikojen kuplaksi, joka lähti pikkuhiljaa vuotamaan: työpaikat vähenivät, Tampella
kaatui, rakennustoiminta laantui. Loppujen lopuksi sopimus oli ainoa mitä oli
jäljellä, ennen kuin KHO kumosi senkin. (AL 15.3.1992.)
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Helin totesi lisäksi, että tilanne on palautunut takaisin alkuun: “Pöytä on
puhdas, eikä hampaankoloon jäänyt mitään”. Koska arkkitehtuurikilpailu rakentui
väärille lähtöoletuksille, eli Tampella-sopimukselle, sen tulokset saattoi, Helinin
mukaan, heittää “roskalaatikkoon” Penttilän mallin seuraksi. Kirjoituksensa
lopuksi Helin ehdotti, että kaupunki voisi saunottaa Tampella aktiivit, koska
Tampere on Tampella-liikkeen ansiosta niittänyt mainetta maailmalla ainakin
yhden olympiamitalistin verran.

Kaupunginjohtaja Jarmo Rantanen esitti kuitenkin, että kaavoitusta jatkettaisiin
Tampella-sopimuksen viitoittamilla linjoilla:

Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksellä ns. Tampella-sopimus lopullisesti raukesi.
Koska sopimukseen oli otettu määräys siitä, että se tuli kaupunkia sitovaksi vasta

Taulukko 5.
Tampella-sopimusta koskeneet oikeusprosessit.

Julkisoikeudellinen prosessi

Hämeen lääninoikeus kumoaa sopimuksen
16.9.1990. Kaupunki valittaa päätöksestä
KHO:hon.

Korkein hallinto-oikeus pitää lääninoikeu-
den päätöksen voimassa 10.3.1992.

Tulos: Molemmat oikeusasteet kumosivat
Tampella-sopimuksen virheellisessä
järjestyksessä syntyneenä.

Yksityisoikeudellinen prosessi

Tampereen raastuvanoikeus kumoaa kaikki
syytteet, mutta toteaa, että Perämaa on
toiminut esteellisenä. 24.5.1990. Syyttäjä
oli tyytymätön päätökseen ja valitti
hovioikeuteen.

Hovioikeus pitää raastuvanoikeuden
päätöksen voimassa 22.1.1992.

Tulos: Perämaata, Suuripäätä ja Luukista
vastaan nostetut syytteet hylättiin. Oikeus
kuitenkin totesi, että Perämaan olisi
pitänyt vetäytyä Tampella-sopimusta
neuvotelleesta työryhmästä.
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valtuuston päätöksen saatua lainvoiman, ei sopimus missään vaiheessa ehtinyt tulla
oikeudellisesti kaupunkia velvoittavaksi. Koska sopimus on nyt rauennut, ei ole
olemassa mitään siihen perustuvia velvoitteita sen paremmin kaupungin kuin
Tampellankaan osalta. Ei ole olemassa mitään vahingonkorvausvelvollisuutta puolin
eikä toisin. [...] kaupungin kaavoitusvirasto haluaisi kaupunginhallituksen päättävän,
että Tampellan kanta-alueen yleiskaavan suunnittelua jatketaan ns. Tampella-
sopimuksen raukeamisesta huolimatta aluetta koskeneen suunnittelukilpailun tulosten
pohjalta. (Kh 23.3.1992, 523 §, Kaupunginjohtaja Jarmo Rantasen selostus tilanteesta.)

Kaupunginhallitus päätti kaupunginjohtajan esityksen pohjalta, että Tampellan
alueen suunnittelua jatketaan suunnittelukilpailun tulosten pohjalta. Tampereen
kaupunginhallitus päätti esittää valtuustolle, että korkeimman hallinto-oikeuden
päätös merkitään tiedoksi valtuuston kokouksessa 1.4.1992. (Kh 23.3.1992,
522 §) Kaupunginvaltuustossa keskusteltiin asiasta, ja Satu Hassi ehdotti, että
kaupunginhallitus velvoitetaan käynnistämään Tampellan alueen suunnittelu uudelta
pohjalta. Suunnittelun lähtökohtana tulisi olla toimivan kaupunkikokonaisuuden
saavuttaminen ja alueeseen liittyvien “historiallisten ja kaupunkikuvallisten arvojen
kunnioittaminen”, ei tietyn kerrosalan sijoittaminen alueelle. Hassin esitys hävisi
äänestyksessä 55–3. (Kv 1.4.1992, 165 §.)

Satu Hassi painotti myöhemmin Aamulehdessä, että tärkeintä olisi aloittaa
Tampellan alueen suunnittelu uudelleen, mutta ihmetteli poliittisen vastuun
katoamista. Hassi huomautti, että vaikka monet henkilöt kaupungin johdossa
kertoivat kantavansa poliittisen vastuun, vastuunkantajia ilmaantui vähänlaisesti,
kun kaikki Tampella-sopimuksen osatekijät mitätöityivät.

Vähin, mitä voisi odottaa olisi se, että sopimusta ajaneet tunnustaisivat olevansa
väärässä. Oman paikan luovuttaminen täytettäväksi ei sekään tuntuisi tavattomalta –
onhan kysymyksessä todella suuren luokan töppäily. Mutta sehän ei, valitettavasti,
kuulu suomalaiseen poliittiseen kulttuuriin. Tärkeintä olisi kuitenkin aloittaa suun-
nittelu alusta uudelleen. (AL 4.4.1992.)

Saman vuoden kesäkuussa Tampella ilmoitti huhtikuun lopulla myyvänsä
kartonkikoneyksikkönsä Papertechin Valmetille ja samoihin aikoihin Tampellan
toimitusjohtaja Timo Summa ilmoitti, että Lahdesjärven tehdashanke voidaan
unohtaa. Kaupunginjohtaja Jarmo Rantanen ilmoitti, että Tampellan tilanteesta
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huolimatta kaavoitustyötä jatketaan ja tilanne arvioidaan uudelleen, kun osayleis-
kaava on tulossa valtuuston käsittelyyn. (AL 28.4.1992.)

Tampella-liike sai Suomen luonnonsuojeluliiton vuoden 1992 ympäristö-
palkinnon. Palkinnon perusteluissa sanottiin, että “[l]iike on käynnistänyt maan-
laajuisen keskustelun kaavoitussopimuksista, jääviyksistä ja kunnallisesta tiedotta-
misesta”. Palkinto oli merkittävä avaus uuteen suuntaan, koska Suomen luonnon-
suojeluliitto antoi palkinnon ensimmäistä kertaa kaupunkirakenteeseen ja kaavoi-
tukseen liittyvälle hankkeelle. Aikaisemmin oli palkittu vain alkuperäisen luonnon
suojelijoita. (AL 6.6.1992.) Tampereen kaupungin kaavoituspäällikkö Markku
Teräsmaa huomioi Tampella-liikkeen toiminnan: “Sillä on oma merkityksensä.
Toisaalta on hyvä, että on tällaisia kansalaisliikkeitä. Asiat voidaan ottaa vähän
tarkemmin sellaisessa kohdassa, jossa on syytäkin ottaa.” (AL 14.6.1992.) Seppo
Salminen muisteli, että Tampella-liike herätti ainakin kahdenlaisia reaktioita:

No kyllä siellä osa oli sitten esmeks meidän virkamieskunnasta ja osa luottamus-
henkilökunnasta, luottamushenkilöistäkin sitä mieltä, että nuijalla päähän ja sillä
siisti. Mutta tota kyllä mä luulen, että suurin osa niin valtuutetuista kuin käsittääkseni
virkamiehistäkin hyväksyi sen kansalaisliikkeen sellaisenaan. Se, että se sai sitten
joskus vähän outoja piirteitä, niin se on sitten kokonaan toinen juttu, mutta se
yleislinjahan kyllä oli suhteellisen positiivinen kuitenkin. Ainoa mikä sitä mikä
jokaista poliittista ryhmää harmitti ja poliittista henkilöä harmitti oli se, että siinä
sitten yks Vihreistä otti niin mahtavan etulyöntiaseman, että istuu nyt sitten ympäristö-
ministerinä. (Seppo Salmisen haastattelu 18.8.2000.)

Ajat olivat muuttuneet keväästä 1990, jolloin kaupunginhallituksen puheen-
johtaja Eskonen ja kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Korkeela olivat suunnitelleet
Tamperetta Näsinneulasta käsin.

Ja Tampellan aluetta pitää tutkailla nimenomaan täältä. Satakunnan sillalta näkyvät
vain ne rakennukset, jotka on ajateltu suojeltaviksi. Sitä katsellaan ihan väärästä
suunnasta. Mutta täältä ylhäältä näkyy se mikä pitää purkaa eli tuo helvetillinen
teollisuushalli ja puuhuvilat, jotka sinänsä ovat kauniita rakennuksia. Mutta aikamoisen
pellen pitää olla sen, joka sanoo, että alue pitää suunnitella noiden puuhuviloiden
mukaan. (AL , A-Tampere 10.5.1990.)



298

YMPÄRISTÖKYSYMYS JA ASEVELIAKSELI

Teräsmaa totesi kaksi vuotta myöhemmin (AL 14.6.1992), että koskenranta,
Tampellan pääportti ja ns. Herrainmäen puuhuvilat säilyvät varmasti.

Tampella-sopimus sai taas yhden uuden tulkinnan, kun Valmet-Tampella
Oy:n39 toimitusjohtaja Seppo Holkko ihmetteli elokuussa 1992 Lahdesjärven
tehdassuunnitelman mielekkyyttä: “En näe mitään syytä, miksi Lahdesjärvelle
pitäisi rakentaa uusi paperikonetehdas. Ihmettelen miksi sellaista on alun perin
alettu suunnitella.” (AL 10.8.1992.) Toimitusjohtajan ilmoitus tuli herkkään
aikaan, sillä kunnallisvaalit olivat kahden kuukauden päässä. Uutisen tultua julki
Tampereen kaupunki halusi neuvotella Tampellan kanssa selvittääkseen yhtiön
tilanteen ja sen, kuinka yhtiö aikoi seurata kaupungin kanssa tekemäänsä sopimusta.
Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Korkeela ja kaupunginhallituksen puheen-
johtaja Eskonen korostivat, että Lahdesjärven tehtaan rakentamatta jättäminen ei
“välttämättä kaada kaavoitussopimusta, jos Tampella pystyy muulla tavoin vastaa-
maan lupauksistaan.” (AL 11.8.1992.) Tällä he tarkoittivat ilmeisesti sitä, että
mikäli Tampella työllistävä vaikutus Tampereella säilyy huomattavana, sopimuksen
voidaan katsoa olevan voimassa.

Syksyn kunnallisvaalit 1992 sähköistivät Tampella-keskustelua. Vaalien lähes-
tyminen ja epävarmuus Tampellan suunnitelmista sai sosiaalidemokraatit vaatimaan
uutta Tampella-sopimusta. Puolueen kunnallisjärjestö ja valtuustoryhmä pitivät
tiedotustilaisuuden 12.8.1992, jossa ne julkistivat neuvotteluvaatimuksensa. SDP
katsoi, että alkuperäinen sopimuspohja oli murentunut, vaikka Tampella ei
ollutkaan virallisesti ilmoittanut sopimuksen purkamisesta (AL 13.8.1992). Vaalien
jälkeen sosiaalidemokraatit kertoivat tavoittelevansa mahdollisimman laajaan
enemmistöön nojaavaa yhteistyötä. Kokoomustakaan ei yhteistyöstä suljettu pois,
vaikka jotkut kokoomuslaiset olivat olleet sitä mieltä, että aseveliyhteistyö oli tullut
äänestäjille liian kalliiksi. Jo kaksi päivää aiemmin (10.8.1992) kolmen suurimman
puolueen (Sdp, Kokoomus ja Vasemmistoliitto) neuvottelijat olivat käsitelleet
Tampellaa ja tulleet siihen tulokseen, että sopimuksesta on neuvoteltava uudelleen.
(AL 14.8.1992.)

Kahden pääpuolueen välien jonkinasteinen viilentyminen kävi selväksi, kun
seuraavan päivän Aamulehdessä (14.8.1992) kerrottiin, että Tampereen kokoo-

39 Tampellan Papertech ja Valmet paperikoneet liittyivät yhteen ja synnyttivät Valmet-Tampella Oy:n.



299

KAIKKIEN TAMPERELAISTEN KOKONAISEDUN NIMISSÄ

muksen kunnallisjärjestön alustavasti hyväksytyssä ohjelmapaperissa aseveliyhteis-
työ haluttiin sanoa irti. Kokoomuksen suurimman tamperelaisen kenttäjärjestön,
Tampereen Kokoomuksen, puheenjohtaja Timo P. Nieminen tosin arvosteli
kunnallisjärjestön päätöstä. Vaikka kunnallisjärjestön alustava päätös puhuikin
toista kieltä, Timo P. Nieminen uskoi, että monet kokoomuksen jäsenet ovat
tyytyväisiä kahden puolueen yhteistyöhön. Nieminen pohti Kokoomuksen ja SDP:n
yhteistyön etuja seuraavasti:

Meillä on ollut tehokas ja nopea neuvottelujärjestelmä. Se on tuonut suuria säästöjä
ja toimintavarmuutta verrattuna esimerkiksi Turkuun, jossa jokainen puolue yrittää
sinnitellä yksin ja pitemmällä aikavälillä katsottuna enemmistö on sattumanvarainen.
(AL 14.8.1992.)

Kanta-Tampellan alueen omistajaksi luodun Exofennican toimitusjohtaja
Ilkka Ojala oli sitä mieltä, että uusi kaavoitussopimus saattaisi jopa nopeuttaa
alueen rakentamista. Ojalan mukaan 250 000 neliön rakennusoikeus riittäisi
kaupallisessa mielessä Exofennicalle. Sama neliömäärä on rakennusoikeusminimi,
joka sovittiin Tampellan ja YIT:n välisessä tonttikauppakirjassa. (AL 14.8.1992.)
Ojala tosin oikaisi tiedon muutamaa päivää myöhemmin (AL 19.8.1992). Hänen
mukaansa niukempaan rakennusoikeuteen tyytyminen oli toimittajan oma johto-
päätös, ei Ojalan itsensä sanoja.

Vaalien alla keskusteltiin Tampella-sopimuksen lisäksi Tampellan kanta-
alueen osayleiskaavaehdotuksen julkistamisesta. Kaupungin johtoelimissä “oli
sovittu”, että kaavaehdotus ei valmistu ennen lokakuun kunnallisvaaleja. Aamu-
lehden mukaan syy vitkutteluun oli arvattavissa: “Kaupungin poliittinen valta-
akseli pelkää, että varsinkin Vihreät saisivat kaavaehdotuksesta tehokkaan
vaaliaseen.” (AL 25.8.1992.) Kokoomuksen Kalervo Kummola puolestaan oli sitä
mieltä, että kaavan panttaaminen tarjoaa vihreille vaaliaseen. Salamyhkäisyys oli
Kummolan mielestä tarpeetonta, koska kaava oli tehty suunnittelukilpailun
voittajaehdotuksen pohjalta, ja kaikki tiesivät suurin piirteen mitä oli tulossa.
Porvarillinen valtuustoryhmä teki asiasta tiedotteen, jossa painotettiin päätöksenteon
julkisuutta ja avoimuutta sekä esitettiin toive, että kaavaesitys käsitellään heti sen
valmistuttua. Myös Vasemmistoliitto ilmoittautui olevansa valmis käsittelemään
Tampellan alueen kaavaa jo ennen kunnallisvaaleja. Muut olivat valmiita kaavan
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40 Osayleiskaavan luonnos oli nähtävillä 19.11–18.12.1992. Asiaa käsiteltiin sanomalehdissä mm.
Aamulehti 18.11.1992; Tamperelainen 18.11.1992.

käsittelyyn ja Vihreät suorastaan vaativat Jouko Havun ja Satu Hassin äänellä
kaavan käsittelyä ennen vaaleja. (Tamperelainen 26.8.1992; AL 27.8.1992; AL
29.8.1992; 30.8.1992.)

Kaupunginjohtaja Rantanen kertoi valtuuston kyselytunnilla 26.8.1992, että
Tampella-sopimuksen osapuolet aikovat keskustella siitä, että pitävätkö kaava-
sopimuksen lähtökohdat yhä paikkaansa. Tämän jälkeen valtuusto käsittelee
alueen kaavoitusta. (AL 27.8.1992.)

Vuoden 1992 kunnallisvaalit toivat Vihreille neljä lisäpaikkaa. Uutena ryhmänä
valtuustoon rynnisti myös entisen kaupunginjohtajan Pekka Paavolan luotsaama
sitoutumaton ryhmä Tampereen puolesta (TAPU). Se sai kahdeksan paikkaa.
Valtuuston vasemmistoenemmistö oli mennyttä, mutta myös Kokoomus jäi tappiolle.
Vaikka Kokoomus menetti viisi paikkaa ja SDP kaksi, pysyivät ne silti valtuuston
suurimpina puolueina ja säilyttivät selkeän enemmistön valtuustossa (37 paikkaa).
Kaikki Tampella-sopimuksen takana olleet puolueet menettivät paikkoja Liberaalista
kansanpuoluetta lukuun ottamatta, joka sai myös toisen edustajan valtuustoon.

Kaava valmistuu

Kanta-Tampellan osayleiskaavaluonnos valmistui noin kuukausi kunnallisvaalien
jälkeen (julkistettiin 17.11.1992). Kaavaluonnos keskittyi rautatien eteläpuoleiseen
osaan, mutta siinä tarkasteltiin myös rautatien pohjoispuoleisia alueita ja isojen
liikenneväylien linjausten muuttamisen mahdollisuutta40. Tampellan alueen suun-
nitteluryhmän johtaja Markku Teräsmaa painotti Aamulehdessä, että osayleis-
kaavaluonnos oli vielä varsin suurpiirteinen: “Niissä ovat mukana vain keskeiset
asiat, kuten liikenneverkko, alueen perusjäsennys ja suojeltavat kohteet. Se, miten
talot seisovat, tai miltä ne näyttävät, ratkeaa paljon myöhemmin.” Teräsmaan
mukaan varsinainen kaavaluonnos valmistuisi todennäköisesti syksyllä 1993. (AL
18.11.1992.)
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Kaavaluonnosta esiteltiin Tampereen kaupunginvaltuutetuille seuraavana päivä-
nä. Keskustelu ei ollut enää niin kuumaa kuin kolme vuotta aiemmin. Uudet
ryhmänjohtajat suhtautuivat mahdolliseen uuteen Tampella-sopimukseen varauk-
sin. Ainoastaan Vasemmistoliiton ryhmänjohtaja Mauri Sirnö vaati selvin sanoin
uutta sopimusta, joka pitäisi käsitellä ennen rakentamiseen oikeuttavien kaavojen
valmistumista. Kaikki suurimmat ryhmät toivoivat kuitenkin neuvottelua sopimuksen
sisällöstä osapuolten kesken. Vihreän valtuutetun Jouko Havun mielestä Tampellan
alueen kaavatyön taustalla vaikuttavaan arkkitehtuurikilpailun voittaneeseen työhön
sisältyi selvä “jippo”, jota muut kilpailijat eivät olleet huomanneet. Suunnitelmaan
oli saatu lisää aluetta Näsijärveltä vallatulla täyttömaalla, jolle oli sijoitettu noin 100
000 kerrosneliömetriä. Havu totesi olevansa iloinen siitä, että suunnittelijat olivat
päätyneet samaan kuin Vihreät: kantatontille ei suunniteltu kerrosneliömäärä
luontevasti mahdu. (AL 18.11.1992; 19.11.1992.)

Kaavoitusvirasto sai osayleiskaavan nähtävilläoloaikana vain yhdeksän kannan-
ottoa, joista osa oli kehuvia. Lähistön asukkaat olivat huolestuneita mahdollisesta
liikenteen lisääntymisestä ja joku toivoi korkeita 25–35 kerroksisia tornitaloja.
“Tuntuu siltä, että olemme saaneet aikaan niin hyvän suunnitelman, että arvostelun
aihetta ei oikein ole, arvioi arkkitehti Kristiina Jääskeläinen, yksi kaavaluonnoksen
tekijöistä.” (AL 19.12.1992.)

Tonttinsa ja pääkonttorinsa myynyt Tampella jättäytyi kokonaan pois vanhan
kantatonttinsa suunnittelusta. Korkeimman hallinto-oikeuden hylättyä myös
Finlaysonin yleiskaavan41 kaupunki alkoi valmistella Finlaysonin, Tampellan ja
keskustan osayleiskaavaa yhtä aikaa. Kaavoituspäällikkö Markku Teräsmaa arvioi,
että Tampellan poisjäänti selkiyttäisi tilannetta: koska neuvotteluihin ei enää
liittynyt teollistamissopimusta, voitaisiin kaavoitusta käsitellä “puhtaasti kaupunki-
suunnittelullisista lähtökohdista” (AL 25.5.1993). Kaupungin neuvottelukump-
paneina olivat nyt Exofennicasta 51 % omistava Sponda Oy42 ja YIT. Tampellan
kaavoitus eteni, kun kaupunginhallitus päätti 31.5.1993, että Tampellan alueen
osayleiskaavan laatimista jatkettaisiin 11.11.1992 päivätyn luonnoksen pohjalta.

41 Korkein hallinto-oikeus hylkäsi Finlaysonin kantatontin yleiskaavan 15.4.1993 epäselvien
liikennejärjestelyjen vuoksi.

42 Suomen Pankin tytäryhtiö.
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Runsas vuosi myöhemmin kaupunginhallitus päätti, että alueelle laadittaisiin
asemakaava (Kh 28.3.1994, 291 §).

Ympäristöministeriö valitsi Tammerkosken suomalaiseksi kansallismaisemaksi
vuoden 1993 lopulla julkaistussa teoksessaan Kansallismaisema (Ympäristöminis-
teriö 1993). Mukaan mahtui näköalamaisemia, luonnonnähtävyyksiä, jokilaaksoja
ja vesireittejä Utsjoelta Ahvenanmaalle, mutta myös komeimpia ja historiallisesti
merkittävimpiä kaupunkimaisemia. Tammerkosken maisemaa luonnehditaan
teoksessa Suomen ensimmäiseksi teolliseksi kaupunkimaisemaksi (ks. AL
14.1.1994). Myöhemmin Tampella, Tammerkoski ja Finlayson kuvattiin Suomen
20 markan setelin toisella puolella.

Tampereen kaupunginvaltuusto hyväksyi Tampellan ja Finlaysonin alueen
asemakaavojen muutoksen toukokuussa 1995 (Kv. 17.5.1995, 139 §, 137 §)43.
Kanta-Tampellan44 alueen rakennusoikeudeksi tuli noin 192 000 neliömetriä.
Samassa kokouksessa hyväksyttiin myös Tampellan ja Finlaysonin alueiden kaavoi-
tussopimukset. Tampellan osalta hyväksyttiin Tampereen kaupungin ja alueen
maanomistajien Exofennican, Spondan, YIT -yhtymän ja eräiden kiinteistöosake-
yhtiöiden välinen sopimus ja luovutuskirja eli kaavoitussopimus. Tampellan
kaavoituksen loppuvaiheet sujuivat varsin kiihkottomissa tunnelmissa verrattuna
alkuvaiheiden valtakunnallisen kohun aiheuttaneeseen julkiseen kiistaan. Äänestystä
ei tarvittu, ja Vihreät aukaisivat kuohuviinipullon:

Asian johdosta käyttivät puheenvuoron valtuutetut Jouko Havu ja Tellervo Tuominen.
Päätettyään keskustelun puheenjohtaja totesi, ettei keskustelun kuluessa ollut tehty
muutosehdotusta kaupunginhallituksen esitykseen, joten kaupunginhallituksen esitys
oli tullut valtuuston päätökseksi. […] Puheenjohtaja oli keskustelun aikana havainnut,
että valtuutetut Havu ja Tuominen olivat avaamassa samppanjapulloa ja kehotti heitä
poistumaan valtuustosalista käytävän puolelle avaamaan sen. (Kv 17.5.1995, 139§.)

43 Kaupunginhallitus allekirjoitti valtuuston nyt hyväksymän sopimus - ja luovutuskirjan 20.2.1995
Exofennican, YIT:n, Sponda Oy:n ja useiden kiinteistöyhtiöiden kanssa. Ympäristölautakunta
esitti 25.4.1995, että Tampellan asemakaavaehdotukset viedään kaupunginhallituksen ja edelleen
kaupunginvaltuuston hyväksyttäviksi. Asiaa käsiteltiin 2.5.1995 kaupunginhallituksessa ja sieltä
se eteni valtuustoon. Samassa kaupunginhallituksen kokouksessa päätettiin myös viedä Finlaysonin
asemakaava ja Tampereen kaupungin, Asko Oy:n ja Tampereen Kiinteistö-Investin välinen
sopimus- ja luovutuskirja (Kh 2.5.1995, 430 §).

44 Lapintien ja junaradan välinen alue.
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Kaupunginvaltuuston pöytäkirjassa raportoitu tapaus jäi myös Tellervo
Tuomisen mieleen:

Niin, mähän siellä sitten pidin tän puheenvuoron, jonka mä lopetin sanoihin “minä
juon nyt shamppanjaa” ja rupesin sitten avaan shamppanjapulloo enkä saanu auki.
Mutta Jokke sai ja meidät poistettiin salista. Ja tota sit sitä juomaan tuli, kun me oltiin
kutsuttu juomaan niinku ne, jotka oli sillon ollu meidän puolella, niin sinne tuli
Haapaniemen Lissua ja ketä kaikkee. Mutta hauskinta oli, [...] kun me sen jälkeen
sitten mentiin tuonne Tiiliholviin pitää niinku tämmöstä Tampella-liikkeen lopullista
voitonjuhlaa, niin se oli ainoo kerta, kun mulla oli Tampella-liikkeen tilaisuudessa
kamera mukana ja keskellä kuvaa hymyilee Pekka Paavola. (Tellervo Tuomisen
haastattelu 31.8. 2000.)

Kiistan vaimenemisesta kertoo se, että Aamulehti raportoi pienellä uutisella
ympäristöministeriön vahvistaneen Tampereen kaupunginvaltuuston kaavapää-
töksen 8.11.1995. Toimittaja Markku Leppänen julisti “Tampella-jupakan” päätty-
neeksi kolumnissaan 30.12.1995. Hän näki kiistan lopullisesti päättyneeksi
siihen, kun ympäristöministeriö vahvisti Tampellan alueen asemakaavan. Leppänen
kirjoitti:

Tähän loppui lähes kymmenen vuotta kestänyt vertaansa vailla oleva kaavoituskiista,
joka herätti laajaa huomiota kautta koko maan ja joka liittyi valtakunnallisiin
pankkiongelmiin. Olisihan se pitänyt aavistaa, kun silloiset pankkimiehet,
kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Alpo Korkeela ja kaupunginhallituksen jäsen
Sakari Haukka esittivät kilpaa pilvenpiirtäjien – Haukka peräti 20–30-kerroksisten
– rakentamista Tampellan alueelle. […] Tampella-jupakan myöhemmät vaiheet
tunnetaan hyvin. Tampereen päättäjien valtaosaa on harvoin viety narusta kuin silloin.
Kriisi jätti jälkensä kunnallispolitiikkaan ja pudotti muutaman huomattavan pään –
noin vertauskuvallisesti. (AL 30.12.1995.)

Tapaus Tampellan ympyrä sulkeutui, kun Hämeen ympäristökeskus45 antoi
päätöksen 29.3.1996 (0395L093/27) vastauksena Pirkanmaan luonnonsuojelu-

45 Rakennussuojelutehtävät siirrettiin Lääninhallituksista Alueellisiin ympäristökeskuksiin vuonna
1995.
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piirin tekemään ehdotukseen Tampellan alueen rakennusten suojelemisesta
rakennussuojelulailla. Päätöksessä todettiin, että Tampellan alueen rakennussuojelu
hoidetaan asemakaava-alueella rakennuslain, ei rakennussuojelulain kautta.

10.2 Tampella-kiistan analyysi

Tampella-kiista lehtiaineistossa

Tampellan kaavoitussopimuksesta käytiin suurin julkinen keskustelu “Tampella-
kesänä” 1989. Keskustelu alkoi Aamulehden otsikosta “Tampella kiirehtii keskusta-
tontin kaavaa” kesäkuun puolivälissä ja jatkui kiihtyen kohti elokuun loppupuolella
ollutta Tampereen kaupunginvaltuuston kokousta. Valitsimme lehdistön tarkastelu-
jaksoksi ajan Tampellan vaatimuksen julkistamisesta Tampereen kaupunginvaltuus-
ton päätöstä seuranneeseen keskusteluun 13.6.–31.8. 1989. Tamperelaisissa
lehdissä ilmestyi yhteensä 381 Tampellan alueen kaavoitusta käsittelevää juttua.
Juttujen lukumäärä oli selvästi suurempi kuin aiemmissa käsittelemissämme
tapauksissa. Esimerkiksi suuren keskustelun nostanutta Kauppahallin virastotalon
kiistaa käsitelleitä juttuja oli kaksi viikkoa pidemmällä jaksolla (1.8.–31.10.1981)
alle puolet vähemmän.

Tamperelaisissa sanomalehdissä valitulla ajanjaksolla julkaistuista 127 mieli-
pidekirjoituksista selvä enemmistö eli 57 kirjoitusta oli sopimusta vastaan. 40 kir-
joituksessa kannatettiin sopimusta. Kokoomuslaisen Aamulehden pääkirjoituksista
4 oli sopimuksen puolesta ja yksi vastaan. Sosialidemokraattinen Kansan Lehti oli
tinkimättömästi sopimuksen puolesta viidellä pääkirjoituksellaan. SKDL:n Hämeen
Yhteistyö vastusti sopimusta neljässä pääkirjoituksessaan. Sitoutumattomassa
Tamperelaisessa yksi pääkirjoitus oli sopimuksen puolesta ja kaksi vastaan46.
Myös Tampereen ulkopuolella ilmestyneet valtakunnalliset sanomalehdet ottivat
pääkirjoituksissaan kantaa Tampella-sopimukseen. Yhtä poikkeusta lukuun
ottamatta valtakunnalliset lehdet suhtautuivat Tampella-sopimukseen kriittisesti.

46 Aamulehdessä yksi, Kansan Lehdessä yksi, Hämeen Yhteistyössä kaksi ja Tamperelaisessa kolme
pääkirjoitusta käsittelivät aihetta yleisesti, mutta eivät ottaneet suoraan kantaa itse sopimukseen.
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Kuvio 22.
Tampella-kiistan juttutyypit lehtiaineistossa 13.6.–31.8.1989.
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Sitoutumaton Helsingin Sanomat julkaisi kaksi sopimusta vastustavaa pääkirjoitusta
ajalla 13.6.–31.8. 1989. Samalla ajanjaksolla SKDL:n Kansan Uutiset julkaisi
yhden ja sitoutumaton Ilta-Sanomat niin ikään yhden sopimusta vastustavan
pääkirjoituksen. Poikkeuksen muodosti Aamulehden kanssa samaan konserniin
kuulunut kokoomuslainen Uusi Suomi, joka julkaisi yhden selkeästi Tampella-
sopimuksen kannalle asettuneen pääkirjoituksen otsikolla “Tampella-sopimus
kehittää Tamperetta”. Sosialidemokraattisen puolueen Demari-lehden pääkirjoitus
“Tampereen tavalla” (24.8.1989) oli kannaltaan ambivalentimpi. Pääkirjoituksen
alussa otettiin kantaa sopimuksen puolesta, mutta tekstin lopussa asiaan suhtau-
duttiin kriittisemmin.
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Keskeiset toimijat ja policy -argumentit

Tampellaa käsittelevässä uutisaineistossa “viralliset tahot” esiintyivät ensisijaisina
määrittelijöinä muita useammin. Kaupungin johto, valtuusto, Tampella ja johtavat
puolueet hallitsivat otsikoita ja ingressejä. Silti myös Tampella-liike sai suhteellisen
paljon palstatilaa. Puoluelehdissä oma puolue luonnollisesti näyttäytyi muita
puolueita tärkeämpänä ensisijaisena määrittelijänä. Ainoa poikkeus oli Aamulehti,
jossa Vihreät esiintyivät porvarillista valtuustoryhmää useammin ensisijaisena
määrittelijänä. (ks. Taulukko 6.)

Ns. “Tampella-kesä” kulminoitui Tampereen kaupunginvaltuuston kokoukseen
22.8.1989, jossa päätettiin Tampella-sopimuksen hyväksymisestä. Valitsimme
tarkempaan käsittelyyn valtuustossa tuolloin esitetyt ryhmäpuheenvuorot, vs.
kaupunginjohtaja Vesa Kauppisen puheenvuoron sekä Tampella Oy:n tiedottajan
Eeva Artimon ja Tampereen Akateemisten porvarien puheenjohtajan mielipide-
kirjoitukset.

Valtuustossa vs. kaupunginjohtaja Vesa Kauppinen aloitti keskustelun puhu-
malla sopimuksen puolesta. Hän vaati kuulijoilta kolmenlaista tajua: “kokonai-
suuden tajua, suhteellisuuden tajua ja todellisuuden tajua”. Hänen mukaansa
sopimuksen vaikutukset kaupungin kokonaiskehitykseen olivat niin merkittäviä,
että yleinen etu vaati sopimuksen hyväksymistä. Ne, jotka ymmärsivät sopimukseen
liittyvien asioiden suhteellisen merkityksen toisiinsa nähden, eivät Kauppisen
mukaan voineet päätyä muuhun kuin sopimuksen hyväksymiseen:

Toisin kuin eräät hanketta vastustavat tahot julkisen sanan suosiollisella välityksellä
ovat antaneet ymmärtää, kysymyksessä ei siis ole mikään ainutlaatuisella tavalla
meidänkään oloissamme kaupunkien keskustarakentamisessa yleensä poikkeava
tapaus. Sopimusehdotuksen mukainen rakennusoikeuden määrä ei siis sinänsä ole
mitenkään ilmiselvästi ylimitoitettu. […] Kehitys merkitsee aina muutosta, joka tulee
välttämättä näkymään myös kaupunkikuvassa. […] Vanhat tilat on korvattava
uusilla. […] Vaikka meistä, jotka joudumme tuon muutoksen kohtaamaan, saattaakin
vähäinen ympäristön muuttuminen tuntua siedettävämmältä kuin pidemmälle menevä
muutos, ei mikään puolinainen muutos tuota parasta mahdollista lopputulosta, sen
kai omat kokemuksemmekin ovat jo osoittaneet. […] Tämän [Tampella-sopimuksen
neuvottelutapaan kohdistuvan] arvostelun pääasiallisena sisältönä ovat olleet väitteet
menettelyn epädemokraattisuudesta, salailusta ja joidenkin neuvottelijoiden
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AL KL HY Trelainen Yht.

Kaupungin johto 17 21 19 8 65
Tampella Oy 14 23 15 4 56
Kaupunginvaltuusto 20 11 7 8 46
SDP 5 9 8 2 24
SKDL 8 3 10 2 23
Tampella-liike1 10 5 1 4 20
Arkkitehti 10 4 1 3 18
Rakennusliike 1 1 12 1 15
Vihreät 9 2 2 2 15
Yksittäiset kaupunkilaiset 5 5 1 3 14
Porvariryhmä 6 1 3 2 12
Kaupunginhallitus 5 - 5 - 10
Kaavoitusvirasto 5 3 - 1 9
Deva 4 - 3 1 8
Paikalliset yhdistykset2 5 1 - 2 8
Lehdistö - 6 - 1 7
Museovirasto 2 3 - 2 7
Muut puolueet 3 1 3 - 7
Oikeustieteen asiantuntija 5 1 1 - 7
Tampellan työntekijät 2 3 2 - 7
Valtioneuvosto 1 4 - 1 6
Oikeusasiamies 2 1 1 - 4
Poliisi 3 1 - - 4
3 suurinta puoluetta 3 - - - 3

Yhteensä 145 109 94 47 395

1sisältää kulttuuriväen, Pirkanmaan luonnonsuojelupiirin ja Tampella-liikkeen maininnat
2tarkoittaa Akateemisia porvareita ja Tampere-seuraa

Taulukko 6.
Tampella-kiistan ensisijaiset määrittelijät uutisaineistossa

13.6.1989-31.8.1989.
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esteellisyydestä. On myös sanottu, että valtuusto on asetettu valmiin asian eteen, että
valtuustolta on estetty asiaa koskeva keskustelu […] Jos asiaa katsotaan oikein
karsain silmin, niin ehkä se silloin onnistutaan näkemään jopa näin kielteisessä
valossa […] Sanoisin jopa, että hankkeen vastustajat ovat ottaneet joiltakin osin
käyttöön suorastaa göbbelsmäisen propagandan: kun valhe toistetaan riittävän
useasti, sitä ruvetaan pitämään ainoana oikeana totuutena. […] Mielestäni
julkisuuskysymys on tässä tapauksessa hoidettu niin hyvin, kuin se neuvottelujen
lopputulosta vaarantamatta on kohtuudella ollut mahdollista. (Vs. kaupunginjohtaja
Vesa Kauppinen 22.8.1989.)

Vs. kaupunginjohtaja Vesa Kauppisen argumentaatio:

asiantilan kuvaus johtopäätökset
– sopimuksessa määritellään se, – sopimus on hyväksyttävä

kuinka paljon alueelle saa raken- – “Näin hyvää tilaisuutta ei
taa, ei sitä, millaisia rakennuksia kannata jättää käyttämättä,
alueelle tulee eikä sitä parane pilata

– vanhaa rakennuskantaa ei pureta käyttämällä se kehnosti!”
ilman harkintaa: Verkatehtaan
tapaus ei siis voi Tampellan oikeutukset
alueella toistua – sopimus takaa Tampellan investoinnit

– sopimuksen rakennustehokkuus on ja työpaikat Tampereella
normaali kaupunkien keskustoissa – metalliteollisen perinnön ja alan

– kuvat, joita alueesta on julkaistu, tieto-taidon säilyminen Tampereella
ovat olleet täysin ennenaikaisia – kaavoituspäällikkö Teräsmaan ja

– kaikki muutokset sopimukseen kaavoitusviraston asiantuntemus
edellyttäisivät neuvotteluiden – kaupunkirakenteen ja talouden kannalta
uudelleen aloittamista on ehdottomasti järkevämpää

– päätös ei ole Tampellan alueen rakentaa ensi keskusta-alueet
suunnittelu- ja rakentamisprosessin – varmistaa keskustan palvelujen
loppu, vaan sen alku pysymisen ja kehittymisen

– julkisuuskysymys on hoidettu niin – Tampereen imago valtakunnallisena
hyvin kuin se on ollut mahdollista kasvukeskuksena kärsii kolauksen,

– esteellisyyskeskusteluilla ei ole mikäli paikalliseen kehitykseen ja
pohjaa ja ne eivät johda mihinkään kasvuun tähtäävä suurhanke tyrmätään
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Vaikka suhteellisen paljon julkisuuttakin saanut ns. Penttilän suunnitelma oli
hylätty, se antoi Kauppisen mukaan arvokkaita vinkkejä alueen suunnitteluun
pienemmälläkin rakennusoikeudella. Alueen sisällä sijaitsevat ns. Herrainmäen
vuosisadan vaihteen puutalot eivät Kauppisen näkemyksen mukaan välttämättä
enää sopisi uuteen, moderniin Tampellaan:

En ota kantaa näiden vanhojen asuintalojen rakennustaiteelliseen arvoon, se selvitet-
täneen aikanaan, mutta totean, että mikään maisemakysymys niiden purkaminen tai
säilyttäminen ei voi olla, koska ne eivät ole tähänkään asti olleet muiden kuin
tehdasalueella liikkuvien nähtävissä. Ne eivät millään tavalla kuulu tamperelaisten
tuntemaan Tampella-miljööseen. Sen sijaan ne uusrakennetulla Tampella-alueella
olisivat aivan ilmeisesti vieraassa ympäristössä. Jos jotakin näistä rakennuksista
myöhemmissä selvityksissä pidetään rakennustaiteellisesti säilyttämisen arvoisena,
siirrettäköön se johonkin sille sopivaan ympäristöön. Älköön ainakaan tässä vaiheessa
tehtäkö kärpäsestä härkästä. (Vs. kaupunginjohtaja Vesa Kauppinen 22.8.1989.)

Porvarillisen ryhmän ryhmäpuheenjohtaja Timo P. Nieminen asettui myös
kannattamaan sopimusta. Hän painotti, että sopimuksen hyväksymisen jälkeen
kaupungin tulee hankkia esimerkiksi kutsukilpailun kautta arkkitehtonisesti
korkeatasoinen kokonaissuunnitelma, jossa olisi otettava huomioon, että Tampellan
alueen tuleva asukasrakenne on monipuolinen. Lisäksi olisi huomioitava, että
tuleva suunnitelma ei olisi liian yksitoikkoinen. Siksi siinä tulisi Niemisen mukaan
olla yksityiskohtia, jotka voivat “muodostua kaupunkikuvallisiksi maamerkeiksi”.
Koskenrannan vanha teollisuusmiljöö pitäisi Niemisen mielestä säilyttää ja uusi
kaupunginosa liittää saumattomasti vanhempiin. Ajoneuvoliikenne olisi suunnattava
mahdollisuuksien mukaan Kekkosentielle, jalankululle ja kevyelle liikenteelle
tulee rakentaa reittejä ja julkisille palveluille varata tontteja. Lisäksi kokonaissuunni-
telman laatijaryhmän pitää vaihtoehtoisin ratkaisuin valottaa alueen mahdollisuuksia
ja sen linkittämistä Finlaysonin alueen suunnitelmaan. Porvarillinen valtuustoryhmä
oli hieman eri linjoilla demareiden kanssa painottaessaan voimakkaammin
kaupunkikuvallisia seikkoja:

Kerrosneliömäärän maksimaalinen tavoittelu ei saisi olla vaihtoehtoratkaisujen
päämäärä, vaan vasta silloin hyväksyttävissä, jos suunnitelma kiistattomasti osoittaisi
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ratkaisun kaupunkikuvallisesti hyväksyttäväksi ja kaavataloudellisesti edulliseksi.
(Timo P. Nieminen 22.8.1989.)

Sosiaalidemokraattisen puolueen ryhmäpuheenjohtaja Jukka Leino esitti
valtuuston kokouksessa, että Tampella-sopimus tulee hyväksyä, koska se takaa
työpaikkoja tamperelaisille.

Keskustelussa olisi odottanut korostettavan kaupunkikuvallisten ja historiallisten
arvojen lisäksi enemmän myös sitä tamperelaiseen perinteeseen kuuluvaa piirrettä,
yhteistä solidaarisuutta, joka asettuu tavallisen ihmisen työn, toimeentulon ja
tulevaisuuden puolelle. […] Työn ja teollisen kulttuurin historia ei muodostu vain
aineesta, ulkokuoresta, vaan myös työn ja työntekijän hengestä ja sisällöstä. Mitä
pidemmät teolliset kulttuuriset juuret, sitä enemmän merkitsee työn ja työväen
hengen jatkumo. Mitä lyhyempi kosketus tähän perinteeseen on, sitä enemmän

Timo P. Niemisen (porvarillisen valtuustoryhmän ryhmäpuheenvuoro)
argumentaatio:

asiantilan kuvaus johtopäätökset
– huomattava osa uuden tehtaan – valtuustoryhmä on sopi-

rahoituksesta on tarkoitus saada muksen hyväksymisen
kanta-alueesta kannalla

– Tampella ei investoi ilman sopimusta
– kaupungilla ei ole varaa ostaa

Tampellan tonttia
– sopimus ei edellytä poikkeuk- oikeutukset

sellista rakennustehokkuutta – työllisyyden turvaaminen
– Penttilän suunnitelma osoittaa – yhdenvertaisuusperiaatteet

kiistatta, että nyt sovittava pienempi tontinomistajia kohtaan
rakennusoikeus on tontille sijoitettavissa – sopimus edistää Tampereen dynaamista

– asiantuntijat sanovat, että alueen kehitystä, elinvoimaisuutta ja työllisyyttä
liikenneasiat pystytään ratkaisemaan – elinkeinoelämän näkökohdat

– tiedotus olisi pitänyt hoitaa paremmin – teollisen tietotaidon jatkuminen
“Tampella-kesää” edeltäneenä talvena Tampereella

– keskusta-asuntojen puute
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korostuvat ulkoiset, hengettömään aineeseen liittyvät arvot. […] Sosialidemokraatit
eivät nytkään suostu pessimismiin ja taaksepäin katsovaan pysähtyneisyyteen, jota
ruokkii kaiken valmiina saanut yltäkylläisyydessään turhautunut elämänmalli. (Jukka
Leino 22.8.1989.)

SKDL:n ryhmäpuheenvuoron piti Mauri Sirnö, joka kannatti sopimusta.
Sirnön mielestä sopimuksen vastustajat olivat “maksimalisteja”, joille vain paras,
mutta yhteisellä sopimisella saavuttamaton, on kyllin hyvää.

SKDL:n valtuustoryhmä hyväksyy Tampereen kaupungin ja Tampellan välillä neuvotellun
sopimuksen. Samalla ryhmä toteaa, etteivät kaikki neuvottelukierroksen yhteydessä
ilmenneet menettelytavat ole hyväksyttäviä. […] Tampella keskustelu on paljastanut
hätkähdyttävällä tavalla sen hätätilan, mihin poliittinen demokratia on Suomessa
joutunut ja joutumassa. Poliittisen demokratian viimeisiä rippeitä on ainakin
Tampereella hakattu kuin vierasta sikaa. Suomessa on mitä ilmeisemmin yleistynyt
sellainen politiikan tekoa koskeva näkemys, että hyväksyttävää politiikkaa on vain
sellainen, missä yksilön tai ryhmän näkemys toteutuu maksimaalisena. Yhteisten
asioiden hoitoon ja demokratiaan olennaisesti kuuluva kompromissi on näiden

Jukka Leinon (SDP:n ryhmäpuheenvuoro) argumentaatio:

asiantilan kuvaus johtopäätökset
– ratkaisun tekee kaupunkilaisten – sopimus tulee hyväksyä kaikkien

valitsema korkein demokraattinen tamperelaisten ja tamperelaisten
päätöksentekijä: kaupunginvaltuusto työntekijöiden kokonaisedun

– kysymys on kaupungin kehityksestä nimissä
– alueen lunastaminen on mahdotonta
– kosken rannan molemmin puolin

noudatetaan pääosin samoja oikeutukset
lähtökohtia – työllisyyden turvaaminen

– Tampella investoi Tampereelle – sopimus auttaa työväen perinteen
noin 1,3 miljoonaa markkaa jatkumisessa Tampereella

– Tampella sitoutuu rakentamaan – kaupunkilaisten elämäntason kohottaminen
alueen kunnallistekniikan – sosiaalidemokraattien kanta edustaa yleistä

etua ja tavallisten ihmisten näkemyksiä



312

YMPÄRISTÖKYSYMYS JA ASEVELIAKSELI

“maksimalistien” mielestä mahdoton. […] On mielenkiintoista todeta, että [Pertti]
Hemánus kertoo havainneensa “jonkin verran” tällaista henkeä “suomalaisessa
vihreässä liikkeessä ja Suomi-lehdessä”. […] Tampellan kaltaisista asioista on tästä
lähtien informoitava kaikkia valtuustossa olevia ryhmiä. SKDL:ltä vaadittiin 40 vuotta,
ennen kuin se kelpuutettiin edes jonkinlaiselle informaatiotasolle. Emme toivo
vastaavaa ikuisuustuomiota enää millekään muulle ryhmälle. […] Suomen Kansan
Demokraattinen liitto ei voi olla nyt eikä koskaan tulevaisuudessakaan vain Vihreiden
ja Deva:n kopio, mikäli se todella aikoo puolustaa demokratian asiaa! (Mauri Sirnö
22.8.1989.)

Deva:n ryhmäpuheenvuoron pitänyt Marja-Leena Kanerva kiinnitti huomiota
sopimuksen valmistelun epädemokraattisuuteen ja sopimuksen tekoon liittyneisiin
jääviyskysymyksiin. Hän painotti, että kaupungin kaavoitusmonopolia on käytettävä
yleisen, ei yksityisen edun hyväksi. Hän kertoi myös osallistuneensa parin vuoden
ajan “Tampella-kerhon” tilaisuuksiin, joissa oli pohdittu tehdasalueen tulevaa
käyttöä. Kerho oli ottanut Tampellan johtoon yhteyttä, mutta johto oli torjunut
keskustelualoitteet vedoten siihen, että asia ei ollut ajankohtainen. Kaupungin
kaavoitusosasto oli niin ikään ollut haluton pohtimaan aihetta julkisuudessa.
Kanerva korosti myös, että rakennusoikeuden pitäisi olla kaavoitusprosessin

Mauri Sirnön (SKDL:n ryhmäpuheenvuoro) argumentaatio:

asiantilan kuvaus johtopäätökset
– poliittisen demokratian viimeisiä – SKDL:n valtuustoryhmä hyväksyy

rippeitä on hakattu Tampereella Tampereen kaupungin ja
kuin vierasta sikaa Tampellan välillä neuvotellun

– Tampellan alueen kaavoitustyö sopimuksen
on vasta alussa

– Tampellan työntekijöiden tule-
vaisuus (3700 henkilöä) on oikeutukset
huomioitava – tamperelaisten etu

– teollisen tuotannon uusiutuminen
ja uusi sisääntulo

– työpaikkojen turvaaminen
– alueelle tulevat asunnot
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tulos, ei sen lähtökohta. Asemakaavalautakunta tai kaupunkisuunnittelutoimikunta
eivät olleet Kanervan mukaan keskustelleet Tampellan kaavoituksesta ja sopimuk-
sesta, vaikka asia ilman muuta olisi kuulunut näiden instanssien toimialaan.

Olemme tekemässä päätöstä, joka toteutuessaan tulee vaikuttamaan jokaisen
tamperelaisen elämään monin tavoin. Vaikutukseltaan sopimus on niin laajakantoinen,
että kansalaiskeskustelu Tampellan alueen tulevaisuudesta on välttämätön. Siihen
aika on ollut täysin riittämätön [47 päivää]. Painavia kannanottoja keskustelun
jatkamisesta on esitetty runsaasti, mm. Arkkitehtiliitto, museovirasto, Asukasliitto,
260 tamperelaista vaikuttajaa. […] Tampellan johdon käyttäytyminen ei ollut täysin

Marja-Leena Kanervan (DEVAn ryhmäpuheenvuoro) argumentaatio:

asiantilan kuvaus johtopäätökset
– asiaa ei voida ratkaista ilman – asia ei ole valmis päätettäväksi

kansalaiskeskustelua ja aidosti
demokraattista valmistelua

– rakennetaan alue miten tahansa,
kysymys on demokratiasta

– Tampellasta on kahden vuoden
ajan vakuutettu Tampella-kerholle, oikeutukset
 että kaava-asia ei ole ajankohtainen – Arkkitehtiliiton auktoriteetti

– neuvotteluja on käyty pienen (rakennusoikeuden määrän pitäisi
piirin kesken olla kaupunkisuunnittelun tulos,

– Devaa ja vihreitä ei informoitu ei lähtökohta)
ajoissa – kaavoitusmonopolia on käytettävä

– kaupunkisuunnittelu-toimikunta ei yhteisen, ei yksityisen edun hyväksi
ole käsitellyt asiaa, eikä asema- – alueen suunnittelu edellyttää harkintaa,
kaavalautakunnassa asiasta ole perusteellista valmistelua ja malttia
puhuttu vuosina 1987–89 – sopimus ei takaa työllisyyttä

– sopimuksen valmistelussa mukana – alueen perinne huomioitava
jäävejä henkilöitä suunnittelussa

– Kanta-Tampellan aluetehokkuus on
suurempi kuin Länsi-Pasilan ja
Meri-Hakan

– Tampellan kannattavuus on kehno
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korrektia ja kun vielä seuraavan päivän lehdistä sai lukea kiristyksen makuisia
lausuntoja, niin Tampellan hallintojohtaja Miesmäki kävi samalla viikolla
puhelinkierrosta valtuustoryhmien puheenjohtajien kanssa silotellakseen sanottua,
mutta täsmentääkseen vaatimuksia. […] Valtuuston puheenjohtaja on sanonut
olleen virheen, ettei Devaa ja vihreitä informoitu ajoissa. Mielestäni se oli harkittu
“virhe”. Julkinen keskustelu Tampellasta olisi alkanut välittömästi tuon informaation
jälkeen. Keskusteluahan sopimuksen puuhamiehet ovat pelänneet ja sallineet sen
vain suuren paineen edessä. […] Tampellan ongelma on kehno kannattavuus, se ei
ole terve yhtiö. Tämä turvatun työllisyyden kannalta keskeinen ongelma ei poistu tällä
sopimuksella. (Marja-Leena Kanerva 22.8.1989.)

Vihreiden ryhmäpuheenvuorosta vastasi Satu Hassi, joka ihmetteli kaavoitus-
prosessin salamyhkäisyyttä, avoimuuden puutetta ja kaavoitussopimuksen vaatimaa
raskasta kaavaa. Hän painotti, että Tampellan alueesta päättäminen on mahdotonta
tilanteessa, jossa päätöksen seurauksia ei tiedetä. Hassi korosti Kanervan tapaan,
että rakennusoikeuden pitäisi olla kaavoitusprosessin tulos, ei sen lähtökohta.
Hassin mukaan pääongelmana olivat alueen suunnittelun vaikutukset muulle
keskustalle. Hassi esitti Tampellan alueen suunnitteluprosessin kääntämistä toisin
päin. Ensin asiantuntijat selvittäisivät alueeseen liittyvät perusfaktat: sen mikä on
rakennusteknisesti mahdollista, alueella sijaitsevien rakennusten kulttuurihisto-
riallisen arvon ja erilaisten liikenneratkaisujen vaihtoehdot. Näiden faktojen
pohjalta laadittaisiin vaihtoehtoiset visiot alueen tulevaisuudesta esim. arkkitehti-
kilpailun kautta. Jokaisella visiolla olisi oma kerrosalansa, mutta toisin kuin
nykyisessä tilanteessa ne liittyisivät konkreettisiin suunnitelmiin. Seuraavaksi
visioita pitäisi Hassin mielestä arvioida luottamuselimissä ja kansalaiskeskustelussa.
Laajan keskustelun jälkeen valittaisiin vaihtoehdoista paras, jota pidettäisiin
yksityiskohtaisemman suunnittelun pohjana. Hassi painotti myös, että maanomis-
tajan lähtökohtana raha on ymmärrettävä, mutta johtavien poliitikkojen ja
virkamiesten lähteminen mukaan maanomistajan peliin ei ollut hyväksyttävää.
Hassia kismitti erityisesti se, että asiasta tiedotettiin valtuustolle vasta, kun sopimus
oli lähes hyväksymistä vaille valmis, vaikka mm. Vihreät olivat kyselleet jo aiemmin
Tampellan alueen suunnittelutilanteesta. Kahden suurimman valtuustoryhmän
puheenjohtajille oli asiasta kerrottu Hassin mukaan vasta touko-kesäkuun vaihtees-
sa. Hassi totesi, että hallintomenettelylakia oli rikottu jopa kahdessa vaiheessa;
ensinnäkin asian vireilläolosta olisi pitänyt tiedottaa julkisesti ja toiseksi sopimuksen
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valmisteluun oli osallistunut jäävejä henkilöitä. Lisäksi käsittelyssä oleva sopimus
velvoitti kaupunkia mutta ei Tampellaa. Finlaysonin ja Tampellan merkitys Tampe-
reelle oli suuri, koska ne olivat Hassin mukaan tehneet Tampereesta Pohjoismaiden
suurimman sisämaakaupungin ja merkittävän teollisen keskuksen. Ne merkitsivät
Tampereelle samaa kuin Kölnin tuomiokirkko Kölnille, Senaatintori Helsingille tai
Turun tuomiokirkko Turulle.

Pahinta on se, että jos valtuusto nyt päättää hyväksyä sopimuksen se ei tiedä mistä se
päättää. Ei oikein tiedä itkisikö vai nauraisiko, kun havaitsee, että sopimuksen
neuvotelleilla herroilla ei näytä olevan käsitystä oman pätevyytensä rajoista.[…] Itse

Satu Hassin (Vihreiden ryhmäpuheevuoro) argumentaatio:

asiantilan kuvaus johtopäätökset
– päätöksen seurauksia ei tunneta – suunnitelman toteutuminen olisi
– kunnallislakia ja hallintomenettely- narsismi-senilismin riemuvoitto

lakia on rikottu, koska sopimus-
neuvotteluista ei ilmoitettu ajoissa
kuntalaisille

– neuvotteluissa oli mukana
esteellisiä virkamiehiä oikeutukset

– Oy Tampella Ab on ilmoittanut, – suurta aluetta koskevaa suunnittelua
paljonko se tarvitsisi tontistaan EI tulisi aloittaa rakennusoikeuden
rahaa, ja johtavat kaupungin virka- lukkoonlyömisellä
ja luottamusmiehet ovat siihen – päätöstä ennen pitäisi selvittää alueeseen
suostuneet liittyvät perusfaktat, laatia vaihtoehtoisia

– Tampella-sopimuksesta ei ole kerrottu visioita, käydä laaja kansalaiskeskustelu,
suunnittelutilanteesta kysyneille sitten tehdä periaatepäätös, jota seuraisi
valtuutetuille, vaikka niin olisi yksityiskohtainen suunnittelu
kunnallislain mukaan pitänyt tehdä – raha ei saa olla ainoa määräävä

– kahden suurimman valtuustoryhmän lähtökohta kaavapäätöksissä
puheenjohtajat ovat hekin saaneet – Tampereella ainutlaatuista on kosken
tiedon vasta touko-kesäkuun vaihteessa ympäristön teollisuusmiljöö sellaisena

 – sopimusteksti velvoittaa kaupunkia,  kuin se nyt on
ei Tampellaa – luonnon ja maiseman tuhoaminen

- alueen rakentaminen lisää koko työllisyyden nimissä on takapajuista
keskustan liikennettä



316

YMPÄRISTÖKYSYMYS JA ASEVELIAKSELI

olen käynyt tapaamassa sekä Tampereen että Otaniemen yhdyskuntasuunnittelun
professoreita. Molempien näkemys oli se, että suurta aluetta koskevaa suunnittelua
EI tulisi aloittaa rakennusoikeuden lukkoonlyömisestä. […] Tampellan alueen
rakentaminen lisää koko keskustan liikennettä. […] Tampella-sopimuksen valmistelu
on sujunut Breznevin ja Ceausescun viitoittamaa tietä. Sen toteutuminen olisi narsismi-
senilismin riemuvoitto. (Satu Hassi 22.8.1989.)

Tampella Oy:n viestintäjohtaja Eeva Artimo teki asian tiimoilta kolme yleisön-
osastokirjoitusta, joista ensimmäinen oli Helsingin sanomissa 28.7.1989 vastauk-
sena Tellervo Tuomisen samassa lehdessä viisi päivää aiemmin (23.7.) olleeseen
mielipidekirjoitukseen. Kaksi muuta identtistä, alla argumentin osiin purettua,
yleisönosastokirjoitusta julkaistiin samana päivänä Kansan Lehdessä ja Tamperelai-
sessa (16.8.1989).

Eeva Artimon (Tampella Oy:n viestintäjohtaja) argumentaatio:

asiantilan kuvaus johtopäätökset
– 420 000 kerrosneliömetrin – rakennusoikeutta ei ole

rakennusoikeus oli ota tai jätä mahdollista neuvotella
-tarjous Tampellan neuvottelijoille pienemmäksi

– rakennusoikeus on selvästi
Tampellan tavoitetta alhaisempi

– sopimus syntynyt kahden
vuoden kovan työn tuloksena oikeutukset

– kaupunki teki selväksi, että uusi – tarkoitus turvata työpaikat, jopa lisätä niitä
kaava kytketään Tampellan uus- – massoina rakennusoikeus pienenee47

investointeihin Tampereella – asuin- ja liikealue on ydinkeskustassa
– Tampellan intressinä on, että nykyaikaa, massiiviset tehdasrakennukset

alueesta tulee mahdollisimman menneisyyttä
kaunis ja toimiva

– lopputuloksen määräävät kuitenkin
alueen suunnittelijat, kaavoittajat
ja arkkitehdit, ei Tampella

47 Tampellalla oli vanhan kaavan mukaan oikeus rakentaa 1,8 miljoonaa kuutiota teollisuustilaa ja
sopimuksen rakennusoikeus merkitsi 1,5 miljoonaa kuutiota.
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Akateemiset porvarit kommentoivat useammassakin paikassa Tampella-
sopimusta. He kirjoittivat asiasta Tamperelaiseen ja Tampella-Extraan sekä
kommentoivat asiaa Aamulehden sivuilla 1.8.1989. Akateemiset porvarit olivat
sopimuksen käsittelyaikaan asiasta selvästi eri mieltä kuin porvarillinen
valtuustoryhmä. Alla purettu kommentti oli kirjoituksista selvästi kriittisin ja se
ilmestyi Kokoomuksen omassa Nykypäivä-lehdessä.

Seppo Saarelaisen (Tampereen Akateemisten pj.) argumentaatio:

asiantilan kuvaus johtopäätökset
– Tampellan kaavoitussopimus on – sitova ryhmäpäätös yksittäisessä

parasta, mitä Tampereella on kaavoituskysymyksessä ei ole
tapahtunut vuosikymmeniin järkevää (eksplisiittisenä)

– Sopimus johtanee aseveliakseli- – Kokoomuksen ei pitäisi hyväksyä
yhteistyön loppumiseen viimeis- sopimusta (implisiittisenä)
tään ensi kunnallisvaalien jälkeen

– 2/3 tamperelaisista ei hyväksy oikeutukset
hankkeen valmistelua – Kokoomus sahaa omaa oksansa

– sopimus ei anna kaupungille ajamalla Manhattania Tampereelle
mitään reaalivakuuksia työpaikkojen – jos asemakaavaan vahvistuminen
säilymisestä jää seuraavalle valtuustokaudelle,

asia repii suuria ryhmiä vielä seu-
raavissa kunnallisvaaleissa

Poliittiset rintamalinjat repesivät

Tampellan tehdasalue ja Tampella olivat pitkän historiansa aikana kytkeytyneet
monin tavoin tamperelaisten kokemustodellisuuteen. Tampella-kiistassa tiivistyi
samaan aikaan useampi murroksessa oleva asia, kuten tamperelainen teollinen
perinne sen kulttuurihistoriallisessa, toiminnallisessa ja rakennuksiin kiteytyvässä
merkityksessä sekä paikallisen hallintatavan legitimiteetti. Laajemmassa katsan-
nossa se tarjoaa ikkunan Suomen teollisen rakennemuutoksen, kasinotalouden,
laman ja Suomen pankkikriisin paikallisiin oireisiin. Sitä voi myös tarkastella
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ensimmäisenä suurempana poliittisena kiistana, johon Vihreät ottivat osaa
valtuutettuina. Satu Hassi vertasi haastattelussa Tampellaa ja muita tamperelaisia
rakennettua ympäristöä koskevia kiistoja:

Jos nää Verkatehdas ja muut ne on [...] vitosella ja kutosella, niin Tampella on kybällä
sama juttu. […] mutta siis se, että se herätti niin hirveen kohun, niin siinä oli
varmasti myöskin sitten tämmönen arvomuutos ihmisten keskuudessa, mitä ei
kunnolla sitten tää aseveliakseliporukka tajunnu. Kun nehän varmaan sitten lopun
elämäänsä ajattelee, että he on vaan [...] toteuttaneet yleistä hyvää. (Satu Hassin
Haastattelu 8.9.2000.)

Tampellan tehdasalueen kaavoitus seurasi vanhaa käytäntöä. Kaupunki ja
tontinomistaja sopivat yhdessä kaavoituksen sisällöstä, ja sopimus vietiin kaupungin-
valtuuston hyväksyttäväksi (ks. Kauppahallin virastotalokiista). Käytäntöön kuului,
että kaavoitus lähti käyntiin nurinkurisessa järjestyksessä: ensin sovittiin alueen
rakennusoikeus ja vasta paljon myöhemmin syntyi kaava. Kaupunki ja Tampella
kävivät ensin neuvotteluja rakennusoikeuden määrästä. Neuvottelut venyivät.
Lopulta Tampella sai vähemmän kuin halusi. Tampella-kiistassa törmäsivät alueen
esteettinen, tamperelaisten mielenmaisemaan kiinnittynyt käyttöarvo ja tontin
taloudellinen vaihtoarvo. Kun sopimus oli synnytetty, taloudelliset seikat jyräsivät
vaatimukset alueen kaavoittamisen toisenlaisesta järjestyksestä ja päätökset nuijittiin
läpi kunnallisissa luottamuselimissä pikavauhtia. Ei ihme, että keskusteluissa
viitattiin Paavolan kaupunginjohtajakauteen, jolloin tiukka ryhmäkuri ja “yhtenä
miehenä” tehdyt päätökset olivat arkipäivää. Tampella-liikkeen julkaisemassa
Tampella Extrassa kirjoitettiin:

Tuskin on Pekka Paavolan ajasta toivuttu, kun asialla ovat uudet miehet. Tampella-
paketti osoittaa, että kaupungissa on jälleen kehittynyt uusi kunnallismafia, jolla on
läheiset yhteydet pankkeihin ja rakennusliikkeisiin. Uudet hiljaiset miehet ovat
astuneet remmiin. (Tampella Extra 1989, 2.)

Sopimusta solmittaessa Tampellan kohtalo oli jo vaakalaudalla, vaikkakaan
tilanne ei ollut kaikkien tiedossa. Taloudellinen nousukausi 1980-luvun lopulla
tarjosi vielä pelastautumisen mahdollisuuden. Rahaa oli markkinoilla tarjolla yllin
kyllin; mikäli uusinvestoinnit saataisiin käyntiin ja tuottamaan ajoissa, sekä pankki
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että Suomen suurimpiin kuuluva teollisuuskonserni voisivat vielä pelastua. Neuvotte-
lut kaupungin kanssa Tampellan keskustatontin kaavoituksesta eivät kuitenkaan
edenneet toivotulla tavalla ja Tampella tuli julkisuuteen kesäkuun puolivälissä
vauhdittaakseen asiaa. Tästä seurasi kaksi asiaa, jotka johtivat Tampereen kaupungin
historian pahimpaan ympäristökiistaan.

Ensinnäkin Tampereen kaupungin johdossa ja johtavien luottamusmiesten
keskuudessa alkoi vahvistua näkemys, että Tampellan tulevaisuutta Tampereella ei
kannata riskeerata jättämällä sopimus tekemättä. Vaakakupissa painoivat Tampellan
työpaikat ja tulevat Tampereelle luvatut suurinvestoinnit. Tampella oli ilmoittanut
asialla olevan kiire. Päätöksiä piti syntyä nopeasti. Kiire ei ollut ongelma Tampereen
kaupungin kaltaisessa nopeaan päätöksentekoon viritetyssä koneistossa, mutta
asia oli tällä kertaa mittakaavaltaan niin iso, että sen nopea läpivieminen ärsytti
monia toimijoita.

Toiseksi Tampella-sopimuksen tekotapa herätti monien mielissä muistuman
menneisiin, vahvoja turhaumia synnyttäneisiin kiistoihin. Tampereen kaupungin
kaavoituskäytännöt olivat jo aiemmin herättäneet laajaa julkista keskustelua.
Tampellan tapaus vaikutti vieläpä suorastaan Verkatehtaan tapauksen toisinnolta.
Sopimuksen valmistelu nosti kouriintuntuvalla tavalla esiin demokraattisen päätök-
senteon käytännölliset rajat, joiden luultiin jo ainakin jonkin verran muuttuneen.
Monia asioita olikin muuttunut. Kaupunginjohtaja oli vaihtunut jo 1984, Vihreät
olivat valtuustossa mukana vaikuttamassa ja kiistojen tuloksena suojellut kohteet
ymmärrettiin yleisesti arvokkaiksi. Kesällä 1989 sopimuksen kannattajat, eli
kaupungin johto ja valtaosa kaupunginvaltuustosta, jäivätkin suhteellisen yksin
mielipiteineen. He olivat eri mieltä kuin lähes kaikki muut keskusteluun osallistuneet
tahot. Kaupungin johto vetosi sopimusta perustellessaan ainoana asiantuntijana
kaupungin kaavoitusvirastoon, joka sekään ei ollut täysin yksimielinen sopimuksen
hyväksyttävyydestä. Tampereen kaupunkiorganisaation ulkopuolella kokonainen
asiantuntijoiden armeija kaavoittajista oikeusoppineisiin tuomitsi Tampella-
sopimuksen lähtökohdiltaan vääränä. Samaa mieltä näytti olevan tamperelaisten
enemmistö. Vaikka SKDL valtuustossa kannatti sopimusta, samaan leiriin kuulunut
lehti Hämeen yhteistyö vastusti asiaa neljässä pääkirjoituksessaan. Muut paikalliset
lehdet heiluivat sopimuksen kannattamisen ja vastustamisen rajamaastossa. Ainoa
lehti, joka oli pääkirjoituksissaan yksiselitteisesti sopimuksen puolesta, oli sosiali-
demokraattinen Kansan Lehti.
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Sopimusta vastaan

Paikalliset

- Vihreät
- Deva
- Jukka Gustaffson, Liisa Haapaniemi (SDP)
- Tampereen akateemiset porvarit
- Pirkanmaan luonnonsuojelupiiri
- Pirperpol
- Tampella-liike
- Tampellan alueen säilyttämisen puolesta

vedonneet 261 tieteen ja taiteen edustajaa
- Hämeen Yhteistyö
- Kansa Lehden entinen toimituspäällikkö Alpo

Tiitinen
- Tampellan entinen pääluottamusmies Olli

Auvinen

Ylipaikalliset

- Helsingin Sanomat
- Ilta-Sanomat
- Kansan Uutiset
- Hämeen lääninoikeus
- Korkein hallinto-oikeus
- Asukasliitto
- Heidi Hautala (Vihreiden puoluejohtaja)
- Hannu Tapani Klami
- Tampereen ja Otaniemen yhdyskunta-

suunnittelun professorit
- SKDL:n kansallinen johto
- arkkitehtuurin vt. professori Kai Vartiainen

Taulukko 7.
Tampella-kiistan osapuolet.

Sopimuksen puolesta

Paikalliset

- SDP
- Kokoomus
- SKDL
- Tampella
- Rakennusliikkeet:

Tampereen Haka, Palmberg,
- TAP
- Kansan Lehti
- Kaavoitusvirasto

Ylipaikalliset

- SKOP
- Uusi Suomi
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Yhteinen etu kaikkien toimijoiden silmäteränä

Sekä sopimusta vastustavat että sitä puolustavat argumentoivat yleisen edun
nimissä. “Kaikkien tamperelaisten yhteinen etu” määrittyi kuitenkin erilaisena eri
näkökulmista. Talouden, työllisyyden ja tehokkaan päätöksenteon nimeen vannovat
päättäjät kannattivat Tampella-sopimusta. Kaupunkiympäristön laadun, pidemmän
harkinta-ajan ja laajemman demokraattisen keskustelun puolesta puhuvat taas
vastustivat sitä. SDP, Kokoomus ja SKDL näkivät Tampella-sopimuksen ensisijaisesti
taloudellisena kysymyksenä. Sopimuksen nähtiin takaavan valtakoalition tärkeänä
pitämät Tampellan työpaikat ja Tampereelle tulevat suurinvestoinnit. Tampereen
kaupungin tehtävänä oli taata Tampellan toimintaedellytykset Tampereella synnyttä-
mällä kompromissi, joka yhtäältä takasi Tampellalle riittävästi rahaa uuden
teollisuuslaitoksen rakentamiseen ja toisaalta piti Tampellan kantatontin
rakennustehokkuuden alempana kuin Tampellan alkuperäinen tavoite. Asiasta
käydyssä julkisessa keskustelussa SDP, Kokoomus ja jossain määrin SKDL keskittyivät
tämän toimintamallin puolustamiseen. Kiirettä puolusteltiin pääasiassa sillä, että
hyvä tilaisuus karkaa käsistä, mikäli sopimusta ei hyväksytä nopeasti. Kaupunki-
suunnittelussa valtapuolueet nojasivat kaupungin kaavoitusviraston asiantunte-
mukseen, mikä oli ymmärrettävää, koska kaikki muut keskustelussa esiintyneet
kaupunkisuunnittelun asiantuntijat olivat sopimusta vastaan. Johtavien puolueiden
argumentaatio haki voimansa työllisyyttä puolustavasta taloudellisesta diskurssista,
ja muut puhetavat toimivat alisteisina talouden määräävälle asemalle. Valtuuston
tekemä päätös kehystettiin kehityksen, jota oli mahdotonta pysäyttää, vääjää-
mättömäksi askelmaksi. “Hassahtaneiden satuilijoiden” argumentit sopimusta
vastaan kumottiin toteamalla, että itse väitteiden esittäjätkään eivät niitä usko.
Aseveliakselin argumentit perustuivat kvantitatiiviseen lokukseen. He puhuivat
tulevien työpaikkojen määrästä, investointien määrästä, kerrosneliöiden määrästä
ja Tampereen roolista kasvukeskuksena. Johtavien puolueiden kommenteissa oli
leimallista se, että kunnallinen demokratia tiivistyi eliittien välisiksi suhteiksi.
Puolueiden toimintaa ohjaava näkemys demokratiasta tiivistyi edustuksellisuuteen.
Valtuutetut edustivat kansaa ja valtuutettuja edustivat johtavat virkamiehet.

Tampella-liike, Vihreät ja Deva taas lähtivät siitä, että ensin pitää tutkia, mitä
alueelle mahtuu, tehdä vaihtoehtoisia suunnitelmia alueen tulevaisuudesta, käydä



322

YMPÄRISTÖKYSYMYS JA ASEVELIAKSELI

laaja kansalaiskeskustelu siitä, mitä sinne tahdotaan, ja viime vaiheessa suunnitella
alue keskustelussa hyväksyttyjen suuntaviivojen mukaan. Tämä toimijajoukko
lähti kaupunkikuvasta, ei taloudesta. Myös heidän näkemyksensä toimivasta
demokratiasta poikkesi kolmen suurimman puolueen mallista. Vastustajien mielestä
Tampella-sopimus oli valmisteltu liian nopeasti tutkimatta asiaan vaikuttavia
tekijöitä, liian epädemokraattisesti ja yksityistä, mutta ei yleistä etua silmällä
pitäen. Tampella-liike taas keskittyi puolustamaan historiallisen kaupunkiympä-
ristön merkitystä ja painotti, että alueen suunnittelun tulisi lähteä kaavoituksesta,
ei rakennusoikeuden sopimisesta. Samaan aikaan Tampella-liike pyrki viemään
valtapuolueiden perusteluilta pohjaa osoittamalla, että sopimuksesta käytyihin
neuvotteluihin oli osallistunut jäävejä virkamiehiä ja että Tampella ei ollutkaan niin
hyvässä taloudellisessa kunnossa kuin yleisesti oli uumoiltu. Kaupungin johto
kielsi väärinkäytökset kategorisesti ja puolusti Tampella-sopimusta talous- ja
työllisyysargumenteilla viimeiseen asti. Sopimuksen haastajat taas pyrkivät politi-
soimaan paikallisen hallintatavan virittämällä keskustelua päätöksenteon perusteista
ja luottamushenkilöiden luotettavuudesta. Tampella-liike, Vihreät ja Deva vaativat
edustuksellisen päätöksentekojärjestelmän rinnalle kansalaiskeskustelua ja
vaihtoehtoja yhden vaihtoehdon politiikkaan. Mielenkiintoista oli se, että nimen-
omaan Tampella-liike painotti toiminnan laillisuutta ja kaavoituksen oikeaoppista,
laissa säädettyä ja kaupunkisuunnittelijoiden yleisesti kannattamaa järjestystä:
ensin kaava, sitten neliöt.

Myöhemmin, arkkitehtuurikilpailun aikoihin, esteettinen arviointi sai lisää
tilaa julkisen keskustelun tilassa, mutta on tärkeää muistaa, että arkkitehtuuri-
kilpailun lähtökohdat oli asetettu Tampella-sopimuksen neliömäärien mukaisiksi.
Menettely jatkui, vaikka Tampella-sopimus kaatui Korkeimmassa hallinto-
oikeudessa.

Valtuuston rooli “on sovittu”

Tampella-sopimuksen hyväksymistä äänin 56-8 voidaan pitää suhteellisen murskaa-
vana tappiona sopimuksen vastustajille. Äänestys aiheutti silti kiintoisia repeämiä
ryhmäkuristaan tunnetussa Tampereen kaupunginvaltuustossa. SDP:n kaksi
edustajaa Jukka Gustafsson ja Liisa Haapaniemi äänestivät tyhjää. Kaksi edustajaa
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23 edustajasta on määrällisesti suhteellisen vähän, mutta oleellista tapahtumassa
olikin yhtenäisyyttään vaalivan puolueen ryhmäkurin rikkoutuminen. Se oli
poliittinen isku puolueessa, jonka yksikään jäsen ei ottanut osaa Tampella-
liikkeen toimintaan ja joka oli jo vuosia ollut tamperelaisen hallintatavan raudanluja
edustaja. Repeämästä huolimatta valtakoalitio oli vahvempi kuin koskaan, koska
SKDL tuli SDP:n ja Kokoomuksen rinnalle sopimuksen takuumieheksi. SKDL:n
sisällä Heikki Sneck tosin äänesti sopimusta vastaan. SDP:n kunnallisjärjestö antoi
livenneille edustajille ankaran varoituksen ryhmäpäätöksen rikkomisesta
myöhemmin syksyllä (19.10.1989). Varoitukseen johtanut toimenpiteiden sarja
oli ainakin semanttisesti mielenkiintoinen. Demarien kunnallisjärjestön edustajisto
päätti ensin äänin 58-25, että kahta valtuutettua rangaistaan. Tämän jälkeen
edustajisto päätti erikseen muodollisen yksimielisesti antaa ankaran varoituksen
ryhmäpäätöksistä livenneille valtuutetuille. Demareiden valta-asema usein suurim-
pana tai toiseksi suurimpana “kaupunginhoitaja”-puolueena Kokoomuksen ja
SKDL:n välissä teki siitä tiukimmin yhteen hiileen puhaltavan ryhmän. Puolueen
ytimessä48 ei ollut juuri tilaa toisinajattelijoille. Kokoomus oli mainitussa äänes-
tyksessä yhtenä miehenä sopimuksen takana, mutta porvarillisten puolueiden
ryhmäpuheenvuorossa tehtiin kädenojennuksia useampaan suuntaan mm.
esittämällä lisäehtoja sopimuksen pohjalta tehtävälle suunnittelulle, joista osa oli
jopa hieman ristiriidassa itse sopimuksen kanssa.

Tampella-sopimuksen lähtökohta pyrittiin neutralisoimaan monin keinoin.
Neutralisoinnin tärkeimpänä pelivälineenä toimi “on sovittu” käytäntö, eli päätösten
tekeminen ennalta ennen asian varsinaista käsittelyä, vaihtoehdottomuus, kiire ja
valtuustokeskustelun rajaaminen binäärisiin kyllä- tai ei-vaihtoehtoihin.
Sopimuksen sisältö taas määriteltiin Tampellan ja kaupungin välisissä suljetuissa
neuvotteluissa. Ennen valtuuston kokousta johtavat valtuustoryhmät päättivät
omissa tapaamisissaan hyväksyä sopimuksen. Kun asia oli “jo sovittu” se tuotiin
valtuuston käsittelyyn, jossa esitetyt ryhmäpuheenvuorot perustelivat jo tehtyä
päätöstä laajemmalle universaaliyleisölle, so. tamperelaisille, joiden tehtävänä oli
kuunnella perusteluja, mutta jättää asia hallinnon ja sen jatkeeksi ymmärretyn
valtuuston hoidettavaksi.

48 Johon ns. kanervalaiset eivät kuuluneet.
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Sekä sopimuksen kannattajat että vastustajat painottivat valtuuston roolia
päätöksentekijänä. Valtuuston rooli olikin teoriassa merkittävä, mutta käytännössä
valtuuston rooli määräytyy sen mukaan, miten valtuusto itse asemansa näkee. Yksi
tapa tarkastella kysymystä on se, millaisen tiedon varassa valtuusto teki päätöksensä
Tampella-sopimuksesta tai millaista tietoa se vaati päätöksensä tueksi.
Kaupunginhallituksen ja valtuuston kokouspöytäkirjoista käy ilmi, että valtuustolle
jaettiin vs. kaupunginjohtaja Kauppisen asiaa koskeva esittelyteksti, Tampella-
sopimus, Tampellan alueen silloista tilaa kuvaava liitekartta, Lea Minkkisen
ehdotus siitä, että kaupunginhallitus hylkäisi sopimusehdotuksen ja kaupungin-
valtuuston 2.8 kokouksen pöytäkirja, jossa sopimus jätettiin pöydälle. Valtuustolle
ei näytetty yhtään alueen tulevaa kaavoitusta koskevaa hahmotelmaa. Rakennus-
lainsäädännön mukaan asemakaavoitetun alueen muutosta koskeva päätös olisi
vaatinut julkisesti nähtäville asetetun, merkinnöillä ja määräyksillä varustetun,
kaavapiirustuksen (Hankonen 1994, 108). Valtuuston kokouksessa ei myöskään
esitelty minkäänlaista havainnekuvaa sopimuksen fyysisestä sisällöstä. Asiapareiden
joukossa ei esiintynyt arvioita Tampella-yhtiön taloudellisesta tilasta ja
mahdollisuuksista vastata sitoumuksistaan. Korkein kunnallinen päätöksentekoelin
ja sinne vaaleilla valitut valtuutetut eivät vaatineet lisätietoja, Vihreitä ja Devaa
lukuun ottamatta, vaan hyväksyivät kaavoitussopimuksen 14 tunnin puheiden
jälkeen. Vanha toteamus “luottamusmiesten tehtävä on luottaa” piti paikkansa
Tampella-sopimuksesta päätettäessä. Tampellan tapauksessa valtuutetut
tekemällään päätöksellä delegoivat kuntalaisten heille antaman päätäntävallan
kaupungin virkamiehille. Asia oli edennyt virkamiesvetoisesti, ja valtuusto otettiin
mukaan vasta viime hetkellä, mikä oli vs. kaupunginjohtaja Kauppisen mukaan
luonnollista, koska oli kysymys yritysosapuolen liikesalaisuuksista:

Ei tämäntapaisia asioita, joihin liittyy monia vaikeita kysymyksiä, ehkä myös toisen
osapuolen liikesalaisuuksia, voida käsitellä missään torikokouksissa. Sitä vartenhan
meille on virkamiehet palkattu, että he hoitavat asioiden valmistelun. (Vesa Kauppinen
22.8.1989.)

Kauppisen toteamus virkamiehistä on lyhyt ja ytimekäs, mutta kätkee paljon
sisäänsä. Tampereen kaupungin virkamiesorganisaatio on tiukasti sosiali-
demokraattien, kokoomuslaisten ja sitoutumattomien käsissä. Virkamiehet ovat
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tietysti vastuussa toimistaan valtuutetuille ja kaikille tamperelaisille. Vastuu kietoutuu
valtaan tilanteessa, jossa asioiden valmistelu hoidetaan virkamiespohjalta ja
luottamusmiehet saavat selkoa tapahtumista vasta, kun neuvottelut on saatu
päätökseen. Vs. kaupunginjohtaja Kauppinen selitti kaupungin tiedottamispoli-
tiikkaa valtuustossa:

Heti neuvottelutuloksen synnyttyä järjestettiin sitä koskeva tiedotustilaisuus
tiedotusvälineille. Sitä ennen ei olisikaan ollut muuta kerrottavaa, kuin että
neuvottelutulokseen ei ole päästy. (Vesa Kauppinen 22.8.1989.)

Tällaisessa tilanteessa päätösvaltaa siirtyy ikään kuin automaattisesti päätöksiä
valmisteleville ja sopimuksia neuvotteleville virkamiehille. Jos johtavat virkamiehet,
kuten kaupunginjohtajat, ymmärretään puolueen suoraksi luotettavaksi jatkeeksi,
heidän toimensa eivät välttämättä vaadi perusteluja. Syntyy ikään kuin kaksin-
kertainen edustuksellisuus: valtuutetut edustavat kaupunkilaisia ja virkamiehet
valtuutettuja. Toisen vaiheen edustuksellisuus eroaa kuitenkin ensimmäisestä
asteesta siinä, että ainoastaan kunnallispolitiikan johtavien puolueiden edustus on
taattu virkamieskunnan keskuudessa. Tämän vuoksi sopimuksesta päättäneessä
valtuuston kokouksessa esitetty ajatus poliittisesta kompromissista ei toimi.
Kaupungin ja Tampellan välisissä neuvotteluissa syntynyt tulos oli kompromissi.
Kun tämä neuvottelutulos tuotiin uudelle areenalle, eli valtuustoon – jossa oli
mukana toimijoita, jotka eivät ole mitenkään osallistuneet neuvottelutulokseen
syntymiseen – oli kysymys näiden puolueiden kohdalla joko-tai -tilanteesta, ei
kompromissista.

Tampella-liike julkisuuden tuottajana

Siinä missä kaupungin johtavat virka- ja luottamusmiehet pyrkivät epäpolitisoimaan
Tampella-sopimuksen, tiedotusvälineissä asia politisoitui pahemman kerran. Sen
näkee jo kesällä 1989 ilmestyneiden juttujen määrästä ja monipuolisesta keskus-
teluun osallistuneesta toimijajoukosta. Tamperelaisten lehtien suhde Tampella-
sopimukseen oli ambivalentti. Sosialidemokraattinen Kansan Lehti oli näkyvimmin
sopimuksen puolesta, mutta senkin yleisönosastossa sopimusta vastustavia kirjoi-
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tuksia oli kannattavia enemmän. Voidaankin sanoa, että vaikka aseveliakseli ja sen
sivuun liimautunut SKDL hallitsivat valtaosaa paikallisesta poliittisesta pääomasta,
Tampella-liike näytti olevan niskan päällä sopimuksesta käydyssä julkisessa
keskustelussa. Tampella-liike käytti eräänlaista mediapääomaa (vrt. Chouliaraki &
Fairclough 1999, 104), joka ei liittynyt tiedotusvälineiden omistukseen, vaan
Tampella-liike omasi sosiaalista pääomaa eli sosiaalisia verkostoja (asiantuntija-
ja toimittajasuhteet) ja kulttuurista pääomaa, joka merkitsi taitoa kehystää Tampella-
sopimukseen liittyviä ongelmia mediaa kiinnostavalla tavalla – vieläpä niin, että
keskustelu aiheesta jatkui vielä rankimman kiistelyn jälkeenkin.

Tampella-liikkeen projektin kanssa yksiin osui paikallisen valtalehden, Aamu-
lehden, jonkinasteinen henkinen irrottautuminen kokoomuksesta. Virallinen
irrottautuminen tapahtui vasta muutamia vuosia myöhemmin, mutta jo Tampella-
kiistan aikaan Aamulehdessä oli havaittavissa aiempaa kriittisempää suhtautumista
paikallisiin vallanpitäjiin. Aamulehti seurasi sopimuskiistan vaiheita herkeämättä
ja teki myös tutkimuksia Tampella-sopimuksen taustoista:

Kyllä […] se oli todella raju se Aamulehden linja. [...] Se tutki sitä kaavotussopimusta
ja koko sitä Tampella-prosessia ja seuras tarkkaan. Ja kaikkia mahdollisia tahoja
haastatteli [...] Toimittajat seuras, kun nää oli Wienissä käyny pari vuotta aikasemmin
ja kaikkihan […] ne kaivo esiin siis. Se oli todella siis tutkivaa journalismia. (Harri
Helinin haastattelu 24.8.2000.)

Tampella-liike tuotti myös omaa julkisuutta tekemällä kaksi Tampella-Extra
lehteä. Erään Tampella-liikkeen aktiivin mukaan oman lehden tekemisen yhtenä
motiivina oli se, että “suurpääoman ja kunnallisten päätöksentekijöiden välistä
yhteyttä […] ei saatu sanottua virallisessa julkisuudessa”. (Lammi 1992, 107).
Lehtiä lähetettiin valtuutetuille ja jaettiin kädestä käteen. Laajemman yleisön
tavoittajina paikalliset sanomalehdet olivat kuitenkin vertaansa vailla.

On tietysti triviaalia todeta lehdistön toimineen keskustelun virittäjänä
ansiokkaammin kuin institutionaalisen kunnallispolitiikan kentän toimijat, koska
yksi lehdistön keskeisimmistä tehtävistä on keskustella yhteiskunnallisista asioista.
Yksi kunnallispolitiikan keskeisimmistä tehtävistä on taas on päätöksenteko. Raja
ei kuitenkaan ole aivan näin selkeä. Lehdistössä valtaa käyttävillä toimijoilla, kuten
päätoimittajilla, toimittajilla, lehtien omistajilla ja mielipidekirjoitusten laatijoilla
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on omat kunnallispoliittiset tavoitteensa ja kunnallispoliittisen kentän toimijoiden
tavoitteena on taas perustella näkökantansa julkisuuteen mahdollisimman
legitiimisti. Paikallinen, historiallisesti muotoutunut poliittinen kulttuuri asettaa
tietynlaisia rajoituksia kunnallispoliittiikan kentällä tapahtuvalle toiminnalle.
Tampereella päätösten sisältöön vaikuttava näkemysten vertailu on perinteisesti
rajattu tiloihin, joista on tultu ulos valmiin konseptin kanssa. Koko tamperelainen
hallintatapa perustui “on sovittu” -konseptille. On sovittu -toimintamallin side-
aineena on luottamus. Jos luottamus katoaa, voidaan toimintamallille samalla
heittää hyvästit. Asia on sovittu yleensä ennen kuin tavalliset kaupunkilaiset tai
valtakoalition ulkopuoliset valtuutetut ovat ehtineet lyödä lusikkansa soppaan.
“On sovittu” -järjestelmä takasi sen, että osa valtuutetuista pääsi mukaan keskus-
teluun vasta kun päätökset oli jo tehty.

Ei laki vaan sopimus

Tampella-sopimus kumottiin Hämeen lääninoikeudessa ja Korkeimmassa hallinto-
oikeudessa virheellisessä järjestyksessä syntyneenä. Sopimukseen oli kirjattu
pykälä, jonka mukaan sopimusosapuolet eivät aseta vaatimuksia toisilleen, mikäli
sopimus kumoutuu “sopijapuolista riippumattomista syistä”. (Tampella-sopimus
1989.) Sopimus ei ennen kumoutumistaan ollut saanut lainvoimaa eikä ollut siten
laillisesti kumpaankaan osapuolta sitova. Mutta silti:

Ne toimenpiteet joihin ns. Kanta-Tampellan alueen suunnittelun suhteen on tähän
mennessä ryhdytty ovat olleet täysi laillisia, koska ne eivät ole olleet juridisesti
sopimuksesta riippuvaisia, ts. niihin olisi voitu ryhtyä, vaikka mitään sopimusta ei
olisi lainkaan ollut olemassa. […] alueen kaavasuunnittelu on tähän asti asiallisesti,
vaikkakaan ei juridisesti, pohjautunut nyt rauenneeseen Tampella-sopimukseen (Kh
23.3.1992, 523 §, Kaupunginjohtaja Jarmo Rantasen selostus tilanteesta.)

Yksityisoikeudellinen sopimus käytännössä siis sitoi kaupungin julkista
tehtävää eli kaavoitusta, vaikka sillä ei ollutkaan lainvoimaa. Rantasen selostuksen
jälkeen kaupunginhallitus päätti, että Tampellan alueen suunnittelua jatkettaisiin
suunnittelukilpailun tulosten pohjalta – kilpailun, jonka lähtökohdat oli aiemmin
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määritelty Tampella-sopimuksen mukaisiksi. Kun Tampella-sopimus kumoutui
oikeudessa kaupunki jatkoi kaavoitusta entiseltä pohjalta, koska tilanne oli
juridisesti, mutta ei asiallisesti muuttunut. Oikeuden päätös vain vahvisti, että lakia
oli rikottu, mutta ei mitenkään määritellyt laittomaksi sitä logiikkaa, jonka varaan
sopimus oli aikanaan syntynyt. Toimintamallista pidettiin kiinni. Toiminnan taustalla
oli praktinen paikallisen hallinnan ajatus: jos sopimusten pitävyydelle rakennetut
paikalliset yhteistoimintasuhteet petetään, asioiden hoito entiseltä pohjalta muuttuu
huomattavasti vaikeammaksi.

Ympäristökysymys julkisen keskustelun tilassa

Tampella-kiista synnytti aiempia kiistoja voimakkaamman valtakunnallisen julkisen
keskustelun. Aiemmissa kiistoissa kasaantunut muutoksen vaatimus tiivistyi
toiminnaksi Tampellan vaatiessa uutta kestakustatontin kaavaa Aamulehden
etusivulla. Paradoksaalista oli, että Tampella Oy:n tuli julkisuuteen vauhdittaakseen
vaatimuksiaan, koska sen neuvottelut kaupungin kanssa eivät olleet edenneet
toivotussa tahdissa. Tampellan alkuperäiset vaatimukset kerrosneliömääristä
olivat suuret, mutta erona aiempiin kaavoituskiistoihin oli se, että kaupunki ja
tontin omistaja eivät olleet löytäneet yhteistä säveltä ennen kuin asia purkautui
julkisuuteen.

Tampella oli kesän 1989 seuratuin mediatapahtuma. Keskustelua käytiin
kaikkien paikallisten ja tärkeimpien valtakunnallisten kehtien pääkirjoituksissa,
yleisönosastoissa ja uutisissa. Asiasta debatoitiin myös julkisissa keskustelutilaisuuk-
sissa, järjestöjen kokouksissa, teeman ympärille järjestetyssä rock-tapahtumassa
sekä kaupunginhallituksen ja valtuuston kokouksissa. Kiistan osapuolet argumen-
toivat kiivaasti omien näkemystensä puolesta. Salaisista neuvotteluista alkanut
sopiminen tuli kansalliseksi keskustelunaiheeksi. Johtavat tamperelaiset virka-
miehet ja poliitikot joutuivat median ristituleen. Tampellan kautta haastettiin
julkisuudessa monta asiaa. Kysymykset tamperelaisesta hallintatavasta ja kaupungin
kehittämisen päämääristä nousivat keskusteluun. Paikallisten rakennusliikkeiden
ja Tampereen kaupungin henkilöstön kierrättäminen tuli esiin esteellisyyssyytösten
kautta. Elitistinen johtamistapa, jossa valtuustoon tuotiin vain valmiit asiat, nousi
julkisuuteen, kun Tampella-sopimuksen kaksi vuotta kestäneistä neuvotteluista
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kerrottiin lehdistössä. Maan tapana vallinnut “nurinkurinen” kaavoitusjäjestely
tuli keskustelun kohteeksi, koska Tampellalla oli kiire saada tonttinsa myytyä.
Kaavoitusviraston asinatuntemusta vastaan marssitettiin arvovaltaisia vasta-asian-
tuntijoita. Kaavoitusta edeltävien rakennusoikeuden sitovien sopimusten legitimiteeti
kyseenalaistettiin julkisessa keskustelussa voimakkaasti. Julkisuudessa esiintyneet
oikeusoppineet olivat lähes yhtä mieltä siitä, että kaupunki toimi nurinkurisessa
järjestyksessä.

Kaksi tapaa ymmärtää kaupungin teollinen perinne ottivat mittaa toisistaan.
Ajatus Tampereesta yksinkertaisen modernin projektin jatkumona, jossa kaupunki-
kehityksen päämäärät ovat yhteisesti jaettuja ja siksi lähtökohtaisesti vaiettuja,
kohtasi mielikuvan Tampereesta moniarvoisena teollisen menneisyyden omaavana,
mutta sosiaalisesti heterogeenisempänä ja hyvää kaupunkiympäristöä vaalivana,
yhteisistä päämääristä keskustelevana kaupunkina.

 Merkillepantavaa oli, että vaikka Tampereen valtakoalitio puolusti perinteisiä
menettelytapoja pontevasti julkisuudessa, se tuntui jäävän yksin mielipiteineen.
Vakuuttelu ei onnistunut, koska yhteiskunnallisen muutoksen tuottama arvopohjan
muutos oli tehnyt aikaisemmin legitiimeinä pidetyistä tavoitteista arveluttavia.
Kaavoituksen asiantuntijat, Tampereen kaupungin kaavoitusvirastoa lukuunotta-
matta, kaupunkilaiset ja suuri osa valtakunnallisesta ja paikallisesta lehdistöstä
suhtautuivat sopimukseen epäilevästi.
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11. PAIKALLINEN HALLINTATAPA JA TAMPEREEN
ASEVELIAKSELI

1 Tällöin myös tutut valtiolliseen poliittiseen järjestelmään kiinnitetyt periaatteet, kuten kansalaisuus
tai demokratia, voivat joutua koetukselle (Burns 2000; ks. myös Peltonen 2002).

Tässä luvussa kontekstualisoimme edellisten lukujen tapauksia paikallisen hallinta-
tavan näkökulmasta. Paikallisen hallintatavan teoreettinen tarkastelu (luku 11.1)
ja tamperelaisen “aseveliakselin” hallintatapa (luku 11.2) esitetään taustana
ympäristön politiikan tarkastelulle.

Hallinnan (governance) käsite on yleistynyt 1990-luvulla hallinnon ja politiikan
tutkimuksessa. (Kooiman 1993; Rhodes 1996; Stoker 1998). Käsite pyrkii laajenta-
maan ja kyseenalaistamaan järjestelmäkeskeistä näkemystä poliittis-hallinnollisen
toiminnan luonteesta. Hallinta on siis jotain muuta kuin perinteinen ja institutionali-
soitunut hallinnoinnin tai hallinnon (government) muoto. Hallinnan eri määritel-
mille on yhteistä ajatus siitä, etteivät minkään yksittäisen valtion tai kunnan toimet
ja resurssit yksin riitä ratkaisemaan moniulotteisia ja kalliita yhteiskunnallisia
ongelmia. Tällöin tarvitaan uusia yhteistyöverkostoja, jotka syntyessään kyseen-
alaistavat tiukan erottelun valtion ja muitten yhteiskunnan toimijoden roolien ja
tehtävien välillä.1  Hallinnan käsite voidaan liittää erilaisiin konteksteihin; voidaan
puhua paikallisesta hallinnasta (local governance tai urban governance) (Elander
2002), hallinnon eri tasoja leikkaavasta hallinnasta (multi-level governance)
(Peters & Pierre 2001) tai ympäristökysymysten hallinnasta (environmental
governance) (Meadowcroft 2002).

Paikallinen hallinta on siis laajempi käsite kuin (paikallis)hallinto: paikallis-
hallinnon instituutiot ja toimijat näyttäytyvät paikallisen hallinnan näkökulmasta
vain osana useiden toimijoiden verkostoa, jonka piirissä kysymyksiä paikallisen
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kehityksen suunnista ratkotaan. Paikallisen hallinnan käsitettä on käytetty lähinnä
kaupunkien toimintaympäristön viimeaikaisten muutosten kontekstissa liittyen
globalisaation haasteisiin, hyvinvointivaltion rahoituskriisiin ja yhteistoimintaan
(partnerships) valtion tai muiden julkisen vallan toimijoiden ja yritysten tai
kansalaisjärjestöjen välillä.2 Paikallisen hallinnan näkökulmasta mielenkiintoisia
ovat yhtäältä horisontaaliset linkit paikallisten toimijoiden välillä, toisaalta vertikaa-
liset yhteydet paikallistason ja muiden aluetasojen prosessien välillä. Paikallisen
hallinnan päämääriä kuvaa Markku Sotaraudan (1996, 77–78) määritelmä:

Paikallinen hallinta on jatkuva prosessi, joka muotoutuu useiden sekä julkisten että
yksityisten organisaatioiden (seurojen, yhdistysten, yritysten jne.) yhteistyön ja
keskinäisen vuorovaikutuksen varaan. Prosessissa luodaan ja etsitään jatkuvasti
sellaisia kommunikaation foorumeja, joissa eri toimijoiden ja päämäärien väliltä on
mahdollista etsiä yhtymäkohtia uusia yhteisiä hankkeita varten. Paikallisen hallinnan
prosessit eivät rajoitu vain kunnan alueelle, vaan ne laajenevat myös seudullisesti,
maakunnallisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti riippuen kyseessä olevasta asiasta.

Mielestämme voidaan hyvin kysyä, onko paikallinen hallinta niin uusi asia
kuin käsitteen käyttö nykykontekstissa antaisi olettaa. Sotaraudan mainitsemia
yhteistyön elementtejä on mahdollista löytää kunnallisen päätöksenteon ja hallinnon
muodostelmista. Lisäksi paikallisen hallinnan vastakohdaksi asettuu helposti kuva
byrokratisoituneesta, hierarkkisesta ja itseriittoisesta hyvinvointivaltiosta, joka ei
kuitenkaan välttämättä pidä paikkaansa. Katsommekin mahdolliseksi soveltaa
paikallisen hallinnan ideaa jäsentämään tutkimuksemme käsittelemää ajanjaksoa
1960-luvulta 1980-luvulle. Paikallisen hallinnan perspektiivi auttaa kysymään

2 Paikallisen hallinnan käsite liittyy yhteiskunnallisiin muutoksiin, joiden yhteisenä piirteenä
voidaan pitää hierarkkisten (ohjaus)suhteiden korvautumista horisontaalisilla, verkostomaisilla
suhteilla. Hallinnoinnin, asiantuntijavaltaisen suunnittelun ja universalistisen hyvinvointivaltion
mureneminen on raivannut tilaa uusille hallinnan malleille, joille yhteistä on se, että valtion
tehtäviä siirretään yksityisille, vapaaehtoisjärjestöille ja kotitalouksille. Myös kaupunkitutkimuksen
piirissä paikallinen hallinta on noussut keskustelun uudeksi teemaksi tilanteessa, jossa valtiollisen
hallinnan stabilisoiva merkitys on vähenemässä ja kaupungeista on tulossa selvemmin itsenäisiä
toimijoita kansainvälisessä taloudessa. Nykyinen tilanne on tehnyt tilaa myös uusliberalistisille,
tietoisille vaatimuksille hyvinvointivaltion purkamisesta, yksityistämisestä ja deregulaatiosta.
(Healey ym. 1997, 4–5.)
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paikallisen hallintatavan menestyksen ehtoja. Historiallisessa tarkastelussa
yhteistyötä ja yhteisiä päämääriä korostavaan paikallisen hallinnan määritelmään
kiinnittyvät väistämättä myös toimijoiden väliset valtasuhteet ja intressiristiriidat.
Paikalliset ristiriidat kuten ympäristökonfliktit kyseenalaistavat oletuksen paikallisen
hallinnan yksimielisyydestä. Konfliktit nostavat esille paikallisen hallinnan poliittisen
kaksinaisluonteen: kunta on paitsi pakkojäsenyyteen perustuva poliittinen yhteisö,
myös hallinnollinen yksikkö, joka käyttää valtaa kaikkien jäsentensä nimissä.
Paikallisesta päätöksenteosta ja hallinnasta puhutaan Häklin (1993) mukaan liian
helposti “aluefetisistiseen” sävyyn, jossa kunta tai kaupunki nähdään yhtenäisenä
toimijana riippumatta paikallisen yhteisön todellisesta yhtenäisyydestä. Voi nimittäin
olla, että paikallisen hallinnan projektit näyttäytyvät yhteisten tavoitteiden
ilmentyminä vain “vallan perspektiivistä”, joka ylittää yksittäisten toimijoiden
näkökulmat.

Paikallisen hallinnan dynamiikan ymmärtämisen kannalta toimijoiden väliset
valtasuhteet, intressiristiriidat ja määrittelykamppailut nousevat kiinnostavaksi
tutkimuskohteeksi. Paikallinen hallinta on ymmärrettävä jännitteisenä prosessina,
joka sisältää sekä politiikan harmonia- että konfliktiperspektiivin. (Ks. luku 2.1;
Palonen 1988, 19.) Edellä käsiteltyjen ympäristökiistojen ymmärtämiseksi on
olennaista tarkastella paikallista hallintaa historiallisena ilmiönä. Paikallisen
hallinnan viitekehyksessä on siten nähdäksemme mielekästä puhua täsmällisemmin
paikallisesta hallintatavasta, joka viittaa selkeämmin historiallisten prosessien
kuluessa muotoutuviin partikulaarisiin käytäntöihin. Paikallisen hallintatavan
yhtenä ulottuvuutena on Alan DiGaetanon (1997) urban mode of governance
-käsitteen tarkoittama paikallisen valtarakenteen ja ylipaikallisen toimintaympä-
ristön muodostama kokonaisuus.

11.1 Paikallisen hallintatavan tarkastelukehys

Paikallisen hallinnan lähestymistavan taustalta löytyy umpikujaan päättynyt politiikan
tutkijoiden keskustelu paikallisyhteisöjen vallankäytöstä. Tämä yhdysvalloissa
1950-luvulla alkanut “community power” -keskustelu koski lähinnä sitä, kuka
kaupungissa käyttää valtaa, ja miten tätä pitäisi tutkia. Keskustelu jakautui kahteen
leiriin ja jumiutui vastakkainasetteluksi “elitistien” ja “pluralistien” välillä. Eliitti-
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teorian kannattajien mukaan valta oli tiettyihin yksilöihin – kaupunkia johtavaan
eliitin – kiinnitettävä ominaisuus, ja tutkimuksen tehtävänä oli selvittää tämän
“merkkihenkilöistä” (notables) koostuvan poliittis-taloudellisen eliitin koostumus
eli yhteisön valtarakenne (community power structure). Pluralistien mukaan
paikallisyhteisön päätöksentekoon ja policy -ratkaisuihin vaikutti kuitenkin huomat-
tavasti suurempi joukko ihmisiä kuin eliittiteorian kannattajat antoivat ymmärtää.
Pluralistit kiinnittivät huomionsa päätöksenteon analysoimiseen ja määrittelivät
vallan yksilön vaikutusmahdollisuuksien kautta. Community power -keskustelu
muodostui omaksi eristetyksi keskustelukseen, eri leirien väliseksi “kylmäksi
sodaksi”, jota kesti 1980-luvun alkuun asti. (Waste 1986, 14–21; Dunleavy 1980,
21–31.)

Paikan poliittinen taloustiede

1970-luvun lopulta lähtien kaupunkitutkijat alkoivat paikallisyhteisöjen valtaraken-
teiden ohella kiinnostua siitä, mihin valtaa käytetään. Paikallisen hallinnan kysy-
myksiä alettiin paikallisen poliittisen järjestelmän ohella käsitellä laajemmin
poliittisen taloustieteen – tai urbaanin poliittisen taloustieteen (urban political
economy) – kontekstissa. Tutkijat halusivat ymmärtää, miten markkinoiden ja
valtion välinen vuorovaikutus muokkaa kaupunkien rakennetta ja prosesseja.
(DiGaetano & Klemanski 1993, 55.) Poliittiseen taloustieteeseen nojaavan lähesty-
mistavan taustalta löytyy marxilaisittain orientoituneen kriittisen kaupunkitutki-
muksen ja yhteiskuntamaantieteen perinne, joka suhteutti kaupunkien kehitystä
ja ongelmia kapitalistisen talousjärjestelmän logiikkaan ja luokkaetujen ohjaaman
valtion valtaan3.

Paikan poliittisen taloustieteen näkökulma antaa mahdollisuuden tunnistaa
rakenteellisesti samankaltaisia piirteitä kaupunkien hallinnassa. Yhdysvaltoihin
keskittynyt urbaanin poliittisen taloustieteen empiirinen tutkimus on kuvannut
paikallista hallintaa suhteellisen yhteneväisesti: kaupunkeja johtaa paikallinen

3 Klassisia esityksiä ovat David Harleyn Social Justice and the City (1973), Manuel Castellsin La
Question urbaine / The Urban Question (1977) ja Cynthia Cockburnin The Local State (1977).
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julkisen ja yksityisen sektorin yhteinen eliitti. Paikallisten eliittien keskeisenä
tavoitteena on kaupungin kasvu ja taloudellinen menestys. Poliittisen taloustieteen
tutkijat ovat osoittaneet, ettei paikallisen politiikan tutkimus riitä selittämään
kaupunkien muotoutumista, ja korostaneet erityisesti elinkeinoelämän aseman
huomioimista paikallisen hallintatavan muovaajana. (Imbroscio 1997, 4–5.)

Harvey Molotchin keksimää ja yhdessä John Loganin kanssa kehittelemää
“kasvukoneteesiä” voidaan pitää yhtenä ensimmäisistä paikan poliittisen talous-
tieteen avauksista. Molotchin ja Loganin kasvukoneteesissä on nähtävissä selvä
sukulaisuus 1970-luvun marxilaiseen kaupunkitutkimukseen. Harveyn (1973)
tapaan Molotch ja Logan mm. käyttävät “käyttöarvon” (use value) ja “vaihtoarvon”
(exhange value) käsitteitä analyysinsä perustana. (Molotch 1976; Logan &
Molotch 1987; ks. myös Logan & Whaley 1997.)

Logan ja Molotch (1987) käsittelevät kaupunkia “kasvukoneena” ja nimittävät
paikallisen hallinnan eliittiä “kasvukoalitioksi”. Koalitio koostuu niistä toimijoista,
joilla on eniten voitettavaa tai hävittävää maankäyttöön liittyvässä päätöksenteossa.
Avaintoimijoita paikallisessa hallinnassa ovat näin ollen maanomistajat,
rakennusliikkeet ja kiinteistöalalla toimivat sijoittajat, jotka muodostavat vahvan
painostusryhmän suhteessa paikalliseen hallintoon ja poliitikkoihin. Kasvu-
koalitioon kuuluvat myös monopoliasemaan päässeet paikalliset yritykset (kuten
paikallinen media), joiden menestys niinikään riippuu kaupungin kasvusta. Kasvu
on siis yhteinen intressi, joka pitää paikallista eliittiä koossa.

Kasvukoneteesin mukaan kasvukoalition toimijoiden vaikutus paikalliseen
politiikkaan on läpitunkevaa, ja myös paikallisen hallinnon – jonka keskeinen
tulolähde on kiinteistöverotus – keskeiseksi tavoitteeksi muodostuu kaupungin
kasvu. Paikallisen kasvukoneen päämääränä on houkutella kaupunkiin tuottavia
sijoituksia ja kasvattaa näin kasvukoalition pääoman eli maan ja kiinteistöjen
arvoa. Kasvu legitimoidaan paikallisesti yhteisen edun, kuten työpaikkojen
syntymisen avulla. Hyödyt ovat kuitenkin usein kyseenalaisia, koska kasvu ei
hyödytä kaikkia, vaan aiheuttaa myös sosiaalisia ongelmia ja ympäristön pilaantu-
mista. Lisäksi työpaikkojen siirtyminen kaupunkiin voi aiheuttaa työttömyyttä
jossain muualla. (Logan & Molotch 1987, 50–98.)

Kasvukoneteesin vahvuutena voidaan pitää talouden kytkemistä poliittiseen
analyysiin. Logan ja Molotch nostavat esiin paikallista päätöksentekoa selittävän
rakenteellisen juonteen, joka ei palaudu paikallisen valtarakenteen analyysiin.
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Kasvukoneteesi mahdollistaa poliittisen päätöksenteon tarkastelun kaupungin
tavoitteiden logiikan kannalta, ei ainoastaan abstraktin, mitä tahansa asiakysymyksiä
koskevan vallankäytön näkökulmasta. Näkökulman heikkoutena voidaan pitää
tiettyä staattisuutta, joka seuraa paikallisen politiikan ennalta determinoidusta
luonteesta: paikallinen päätöksenteko näyttäytyy hyvin suoraviivaisesti tiettyjen
taloudellisten etujen determinoimana. Paikallisen päätöksenteon ja päätöksen-
tekijöiden yhteistyön muodot seuraavat suoraviivaisesti poliittisen talouden
rakenteellisista piirteistä. Samoin kaupungin kasvuun liittyvät kiistat selittyvät
vaihtoarvon ja käyttöarvon välisinä konflikteina. (Ks. Logan & Molotch 1987.)

Regiimiteoria

Kaupunkitutkimuksen piirissä 1980-luvulla yleistynyt regiimiteoria on pyrkinyt
kampeamaan kaupunkeja tarkastelevaa politiikan tutkimusta ulos edellä mainitusta
elitismin ja pluralismin vastakkainasettelun tuottamasta umpikujasta. Loganin ja
Molotchin kasvukoneteesiin verrattuna regiimiteoria on kauempana marxilaisesta
rakenteellisesta poliittisen taloustieteen perinteestä. Regiimiteoriaa korostaa paikal-
lisen päätöksenteon merkitystä suhteessa makrotason selityksiin kaupunkien
kehityksestä. Toisin kuin kasvukoneteesissä, regiimiteoriassa paikallisen politiikan
voimasuhteet nähdään vaihtuvina – ja niiden vaihtelua pidetään merkityksellisenä
päätöksenteon kannalta. Logan ja Whaley (1997) korostavat kasvukoneteesin ja
regiimiteorian yhtäläisyyksiä. He myöntävät kasvukoneteesin rajoitteet, mutta
esittävät, että regiimiteorian ja kasvukoneteesin välinen ero on vain marginaalinen,
etenkin kun useiden paikallisten regiimien ytimessä on kasvua tavoitteleva poliittinen
koalitio. Logan ja Whaley puhuvatkin eräänlaisena kasvukone- ja regiimiteorioiden
risteytyksenä “kasvuregiimeistä” (growth regimes). Teorioiden yhtäläisyyksistä
huolimatta pidämme regiimiteorian erityisiä painotuksia hyvin mielenkiintoisina
Tampereen paikallisen hallintatavan tarkastelussa.

Regiimiteorian näkökulmasta kysymykset siitä, miten kaupungit tavoittelevat
yhteisiä päämääriä ja harjoittavat paikallista hallintaa, ovat mielenkiintoisempia
kuin kysymys siitä, kenellä valta on. (Judge, Stoker & Wolman 1995, 6; Ramsay
1996, 13.) Regiimiteorian mottona pidetään tyypillisesti lausumaa “politiikalla on
väliä” (“politics matters”) – viitaten paikallisen politiikan merkitykseen kaupunki-
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kehityksen ohjaajana. Teorian perusoletuksena on kuitenkin se, että paikallisten
päätöksentekijöiden autonomiaa kaventavat yhteiskunnallinen monimutkaisuus,
konsensuksen puute ja siihen liittyvä poliittinen fragmentaatio. (Stoker 1995, 56–
58.) Stonen (1986, 79–86) mukaan erilaiset sosiaalisten suhteiden muodot
suosivat tietynlaisia vallankäytön tapoja niin, että vallankäytön epäsuorat
ulottuvuudet korostuvat sitä enemmän mitä monimutkaisemmista yhteisöistä on
kysymys.4 Regiimiteorialle onkin leimallista huomion kiinnittäminen neuvottelevaan
vallankäytön tapaan ja koalitioiden muodostamiseen. Paikallisen hallinnan
kompleksisuuden vuoksi toimijoiden on yhdistettävä voimiaan kaupungin hallinnan
mahdollistamiseksi. Regiimiteoriaa kehittäneen Clarence Stonen (1989, 6) mukaan
regiimillä tarkoitetaan “epämuodollisia järjestelyitä, joiden kautta julkinen valta
ja yksityiset intressit toimivat yhdessä voidakseen tehdä ja toimeenpanna
(paikalliseen) hallintaan liittyviä päätöksiä.”5

Regiimiteoreettisessa analyysissä huomio kiinnittyy siis siihen, miten tietyt
intressitahot yhdistävät voimansa ja muodostavat koalitioita, jotka hallitsevat
kaupunkipolitiikkaa. Koska yhdelläkään toimijalla ei yksin ole kaikkia hallinnan
resursseja, eri toimijat kuten poliitikot ja liike-elämä tarvitsevat toisiaan ja toimivat
yhteistyössä. Tietyt toimijat muodostavat tässä yhteistyössä “hallitsevan koalition”
(governing coalition) eli päätöksenteon verkoston, jossa yhteistyö, solidaarisuus,
luottamus ja toisten tukeminen muodostavat pohjan asioiden hoitamiselle.

4 Stone (1986, 82–85) erottelee kolme vallan ulottuvuutta: 1) Määräysvalta (command power)
on suoraa vallankäyttöä tilanteessa, jossa toimijoiden välinen suhde on selvästi asymmetrinen
yhden osapuolen hyväksi; 2) Neuvotteleva valta (intercursive power) liittyy koalitioiden
muodostamiseen: toimijat, joilla on tarpeellisia resursseja tai toisiaan täydentäviä määräysvallan
sektoreita, neuvottelevat yhteistyöstä, jonka avulla ne pystyvät toteuttamaan yhteisesti tehtäviä,
joita toimijat yksin eivät olisi voineet toteuttaa. 3) Ekologinen valta (ecological power)
tarkoittaa valtaa, jolla turvataan tietylle koalitiolle suotuisten kommunikaation ja neuvottelun
sääntöjen pysyvyys. Ekologinen valta muokkaa sosiaalisen ympäristön pelisääntöjä ja määrittää
kontekstia, jossa toiminta tapahtuu. “Ekologinen” viittaa tässä yhteydessä vallanpitäjän
toimintaympäristöön, eikä sillä ole siis yhtymäkohtaa ekologiaan muussa, esim. vallankäytön
tavoitteiden “ympäristöystävällisyyden” mielessä.

5 Stonen (1989, 6) alkukielinen määritelmä kuuluu: “the informal arrangements by which
public bodies and private interests function together in order to be able to make and carry
out governing decisions.”
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Regiimiteorian näkökulmasta paikallisen hallinnan päätökset liittyvät ennen kaikkea
kaupungin sopeutumiseen yhteiskunnallisiin muutoksiin. (Stone 1989, 6-9.)

DiGaetano (1997) käsittelee regiimejä yhtenä paikallisen valtarakenteen
mahdollisena muotona ja jaottelee paikalliset valtarakenteet kolmeen eri ryhmään
sen mukaan, miten kestävästä yhteistyöstä eri ryhmittymien välillä on kyse:
paikallinen hallinta voi perustua konflikteille, satunnaiselle yhteistyölle tai vakiintu-
neelle yhteistyölle (ks. Taulukko 8). Paikallisen regiimin päätöksenteko on
luonteeltaan kiinteää ja perustuu hallitsevien ryhmittymien (hallitsevan koalition)
vakiintuneeseen yhteistyöhön. Regiimin vallankäyttö on luonteeltaan ennaltaehkäi-
sevää (preemptive) – eli regiimit hallitsevat päätöksenteon piiriin tulevien
asioiden määrittelyprosessia ja pystyvät sulkemaan muut toimijat tämän prosessin
ulkopuolelle. (DiGaetano 1997, 846-848.)

Paikallinen valtarakenne Vallankäytön laji Päätöksenteon tapa

kilpailevat ryhmittymät määräysvalta jatkuvat konfliktit
(command power)

koalitiot neuvotteluvalta satunnainen yhteistyö
(bargaining power)

regiimit ennaltaehkäisevä valta vakiintunut yhteistyö
(preemptive power)

Taulukko 8.
Paikallisten valtarakenteiden muodot (DiGaetano 1997, 848).

Regiimin hallitsevan koalition kiinteys ja sen resurssit sekä koalition pysyvyys
ja toimintaedellytykset vaikuttavat kaikki siihen, miten kaupunkia hallitaan. Stonen
mukaan regiimin policy-päätösten muotoutumiseen vaikuttaa kolme tekijää:
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1) kaupungin hallitsevan koalition koostumus, 2) hallitsevan koalition jäsenten
välisten suhteiden luonne ja 3) resurssit, joita jäsenet tuovat mukanaan hallitsevaan
koalitioon. Näiden tekijöiden yhteisvaikutuksesta muodostuu regiimin “hallinnan
kapasiteetti” (governing capacity) eli koalition toimintaedellytykset. Paikallisen
regiimin rakentamisessa on kyse myös jaettujen tavoitteiden ja yhteisen suunnan
löytämisestä sekä yhteistyön kannattavuuden arvioimisesta. Jotta hallitseva koalitio
voisi olla elinkelpoinen, sen täytyy kyetä mobilisoimaan resursseja, jotka tukevat
sen politiikkaa. Toimijoiden kannattaa siis valita koalitioihin kumppaneita, joilla
on tärkeitä resursseja6. (Stoker 1995, 59–61; vrt. Painter 1997, 129.)

Stokerin (1995, 55–59) mukaan regiimin hallitsevalle koalitiolle muodostuu
vähitellen oma olemassaolon oikeutuksensa, jolloin koalition kiinteys muodostuu
toimijoille päämääräksi sinänsä. Koalitioon osallistuvat toimijat saattavat siis
luopua omista yksittäisistä tavoitteistaan yhteistyön jatkumisen nimissä. Hallitsevan
koalition rinnalla voi olla ns. “vastakoalitioita” (counter coalition), joita hallitsevan
koalition vallankäyttö tuottaa ikään kuin “lisävaikutuksena” (spillover effect).
Vastakoalitiot asettuvat vastustamaan hallitsevan koalition yksittäisiä päätöksiä.
Hallitseva koalitio pyrkii takaamaan kykynsä toimia pitkällä aikavälillä, mutta voi
joutua lyhyellä aikavälillä vastakoalitioiden haastamaksi yksittäisten päätösten
kohdalla. Konfliktitilanteessa vallankäytön tapa pelkistyy valtakamppailuksi koali-
ioiden välillä (power over). Tällaiset konfliktitilanteet eivät kuitenkaan välttämättä
horjuta hallitsevan koalition toimintamahdollisuuksia pitkällä tähtäimellä. (Stone
1986, 83.)

Regiimiteorian mukaan valtakamppailussa hallitsijoiden ja haastajien välillä
on kyse mahdollisuuksista toimia suhteellisen autonomisesti pidemmällä aikavälillä.
Politiikka ymmärretään siis kamppailuksi hallinnan kapasiteetista, joka on ensin
luotava ja sitten ylläpidettävä. (Stoker 1995, 59) Regiimi rakentuukin tavoitteiden
ja tulosten varaan, ja valta nähdään pidemmän aikavälin toimintakykynä (power
to) eikä niinkään yksittäisten valtakamppailujen voittamisen näkökulmasta (power
over). Valtakamppailussa eri toimijat ja koalitiot tavoittelevat kykyä toimia, ja

6 Stoker huomauttaa, ettei resursseilla tässä yhteydessä tarkoiteta vain taloudellisia resursseja,
vaan yhtä lailla esim. erityistä asiantuntemusta tai taitoja.
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valtaa ylläpidetään huolehtimalla koalition toimintaedellytyksistä. (Digaetano &
Klemanski 1993, 54–56.)

Paikallisen hallintatavan kulttuuriset ehdot

Regiimiteorian tapa käsitteellistää vallankäyttöä on suhteellisen suoraviivainen.
Väljästi yleiseksi toimintakyvyksi määritelty valta on luonteeltaan määrällistä: mitä
enemmän resursseja, sitä suurempi toimintakyky ja sitä enemmän valtaa. Valta-
kamppailuihin liittyvän vallan ja toimintakyvyn erottaminen toisistaan rajaa tarkas-
telun lähinnä regiimin sisäiseen toimintakykyyn, jolloin toimintamahdollisuuksien
ulkoiset ehdot jäävät vähemmälle huomiolle. Hindess (1996, 7) kutsuu näiden
kahden vallan lajin yhdistelmää yhteiskunnalliseksi vallaksi (social power), jossa
yhdistyvät toimijoiden epäsymmetristen valtasuhteiden ja kollektiivisen tavoit-
teellisen toiminnan aspektit. Näiden aspektien tarkastelu yhdessä liittää vallankäytön
yhteiskunnallisiin kamppailuihin ja kiinnittää huomion selvemmin siihen, miten
nämä kaksi liittyvät toisiinsa ja lujittavat toisiaan.

Regiimiteorian yksinkertaiseen toimintakykyyn perustuvan määrällisen valta-
käsityksen vaihtoehtona voidaan pitää myös laadullisesti määrittyvää valtakäsitystä,
jossa keskeiseksi nousee kysymys vallankäytön legitimiteetistä (vrt. Hindess 1996,
1–23). Ero näiden kahden valtakäsityksen välillä on merkittävä: mikäli valta
ymmärretään yleiseksi kyvyksi, yhteiskunnallista todellisuutta voidaan tarkastella
ikään kuin ulkoapäin. Vallankäyttöä voidaan arvioida resurssien tai vallan materi-
aalisten vaikutusten näkökulmasta. Kysymys vallankäytön hyväksyttävyydestä sitä
vastoin siirtää tarkastelun vallankäytön ehtoihin: mitä ihmiset haluavat vallankäytöltä,
millaiset päätöksentekoprosessit ja millaiset tavoitteet ovat hyväksyttäviä? Kun
vallankäytön legitimiteetin kysymys nostetaan mukaan tarkasteluun, voidaan
ymmärtää paremmin myös ympäristöongelmien ja paikallisen hallintatavan välisiä
suhteita. Vallan legitimiteetti -aspektin ohittaminen lienee osaltaan aiheuttanut
regiimiteorian kyvyttömyyden selittää murroksia ja muutoksia paikallisen hallinnan
kentässä (vrt. Stoker 1995, 67–69).

Kysymys vallankäytön hyväksyttävyydestä kietoutuu Stokerin (1995,59)
mainitsemaan ajatukseen hallinnan kapasiteetin ylläpitämisestä ja sen kulttuurisista
ehdoista. Joe Painterin (1997) mukaan regiimiteoria selittää koalitioiden muodos-
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tumista ja ylläpitoa liian tiukasti rationaalisten valintojen ohjaamana prosessina:
hallitseva koalitio pysyy koossa toimijoita hyödyttävien “valikoivien kannustimien”
(selective incentives) voimalla. Painter ehdottaa habituksen käsitettä7 avuksi
koalitioiden muodostamisen kulttuurisesti ja sosiaalisesti herkempään
ymmärtämiseen. Paikallinen hallintatapa muodostuu prosessissa, johon eri toimijat
tuovat mukaan paitsi resurssinsa myös omat arvonsa ja arvostuksensa, omat
kulttuuriset “habituksensa”, joiden taustoja Painter pyrkii erittelemään.

Painterin tapaan kulttuurisesti orientoitunutta näkökulmaa regiimiteoriaan
edustavat selvimmin Richard Edward DeLeon (1992) sekä Meredith Ramsay
(1996), jotka kontekstualisoivat paikallisen hallinnan poliittisia ja taloudellisia
piirteitä historiallisesti ja kulttuurisesti. Ramsay (1996, 5-6, 13) kiinnittää huomiota
siihen, ettei regiimiteorian piirissä ole juuri kehitelty kysymystä kulttuurisesta
kontekstista, joka muokkaa talouden ja paikallisen hallinnan rakenteistumista.
Ramsayn mukaan paikallisen hallinnan rakenteet kuten regiimit pitäisi ymmärtää
jatkuvasti muuttuvan historiallisen prosessin syinä ja seurauksina: toiminta kiteytyy
instituutioiksi (regiimit), jotka ohjaavat toimintaa tietyille urille, mutta myös
muuttuvat toiminnan vaikutuksesta. Paikallista hallintaa ei voi tarkastella vain
taloudellisen rationaalisuuden näkökulmasta, koska sosiaaliset ja poliittiset
rationaalisuuden muodot sekä erilaiset tunnesiteet kietoutuvat yhteen taloudellisen
rationaalisuuden kanssa: “taloudellisissa kehittämishankkeissa on aina kysymys
myös sosiaalisesta ja poliittisesta hierarkiasta ja tunnesiteistä”8 (Ramsay 1996,
115). Esimerkiksi Ramsayn tutkimissa kaupungeissa tapahtunut yleisen taloudel-
lisen kasvukehityksen vastustaminen oli rationaalista yhteisön arvojen ylläpitä-
miseksi ja yhteisöllisten tavoitteiden saavuttamiseksi.9

7 Käsitteestä tarkemmin ks. luku 2.2.
8 “[S]ocial and political hierarchy and affective relations are always at stake in economic

development policy” (Ramsay 1996, 115).
9 Ramsay (1996) tarkastelee kahta yhdysvaltalaista pikkukaupunkia vertailevassa tutkimuksessaan

sitä, miten paikalliseen kulttuuriin juurtuneet ei-taloudelliset arvot ohjaavat päätöksentekoa.
Ramsay jäljittää paikallisen hallinnan ja valtarakenteiden eroja aina 1600-luvulle asti, jolloin
yhdeksi selittäväksi tekijäksi nousee kaupunkien erilainen elinkeinorakenne ja siihen liittyvä
poliittinen organisoituminen: alkujaan maatalousvaltainen yhteisö oli valtarakenteeltaan
hierarkkisempi kuin vesistön ympärille rakentunut yhteistoiminnallinen kulttuuri. Ramsayn
mukaan paikallisessa päätöksenteossa ilmenevä rationaalisuus ei siis ole selitettävissä puhtaina
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Paikallisen hallinnan laajemmat kontekstit

Regiimiteoriaa on kritisoitu sen kykenemättömyydestä käsitteellistää kontekstuaa-
lisia, ylipaikallisia tekijöitä, jotka kuitenkin vaikuttavat yksittäisten kaupunkien
päätöksentekoon ja rakenteistumiseen. Stokerin (1995, 55, 66–67) mukaan
regiimiteorian olisi päästävä ulos “lokalismin ansasta”, joka on aina uhkana
paikallisen vallankäytön tutkimuksessa. Keskeisenä tutkimuksen haasteena onkin
pidettävä paikallisten ja ylipaikallisten tekijöiden kytkemistä toisiinsa. Stoker
näkee tässä mielessä erityisen keskeisinä paikallisten eliittien yhteydet hallinnon
ja politiikan ylemmille tasoille. Käsitystä ylipaikallisen kontekstin ja historiallis-
kulttuuristen tekijöiden merkityksestä paikallisen hallinnan tutkimuksessa tukevat
myös vertailevan regiimitutkimuksen piirissä esitetyt havainnot siitä, miten paikallis-
tason päätöksenteon ja paikallisten regiimien toimintaedellytykset vaihtelevat eri
maissa. (Keating 1991; Goldsmith 1992; DiGaetano 1997; Kantor, Savitch &
Haddock 1997.)

DiGaetano (1997) jakaa paikalliseen hallintatapaan vaikuttavat taloudelliset
rakenteet 1) pidemmän aikavälin talouden rakennemuutokseen (economic
restructuring) ja 2) lyhyemmän aikavälin taloudellisiin suhdanteisiin (business
cycle). Talouden rakennemuutokseen liittyviä kysymyksiä ovat DiGaetanon mukaan
tuotannon, kulutuksen ja yritysten eri toimintojen uudelleenorganisoituminen
alueellisesti, kansallisesti ja jopa maailmantalouden mittakaavassa. Restrukturaatio
on aiheuttanut muutoksia vakiintuneissa paikallisen hallinnan ryhmittymissä sekä
policy-linjauksissa. Lyhyemmällä aikavälillä talouden nousu- ja laskukaudet muo-
dostavat hyvin erilaiset olosuhteet paikallisen hallinnan strategioille.

Myös poliittis-hallinnolliset rakenteet toimivat paikallisen hallinnan reuna-
ehtoina. Kansallinen poliittinen järjestelmä sekä valtion tasolta tuleva poliittinen
ohjaus (intergovernmental systems) määrittelevät paikallishallinnon roolin ja
toimivallan, mikä puolestaan vaikuttaa paikallishallinnon tapaan suhtautua muihin
toimijoihin (esim. paikallisiin yrityksiin) päätöksentekoprosessissa. DiGaetanon

homo economicus -toimijan valintoina. Ramsayn paikalliseen kulttuuriin nojaava analyysi
kiinnittyy taloussosiologian piirissä esitettyyn “embeddedness”-argumenttiin, jonka mukaan
talouden mekanismit kiinnittyvät sosiaalisiin verkostoihin ja rakenteisiin.
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(1997, 849-850) mukaan paikallisen hallinnan toimintaympäristö voi perustua
1) ohjaukseen, jolloin valtio asettaa paikallishallinnolle mittavia vaatimuksia ja
rajoitteita; 2) mahdollistamiseen, jolloin paikallishallinnon toimintavapaus on
selkeästi suurempi; tai 3) kilpailuun, jolloin paikallisyhteisöt asetetaan kilpailemaan
ylipaikallisista panoksista.

Regiimiteorian linkittämistä ylipaikalliseen poliittiseen talouteen on esitetty
myös ns. regulaatioteorian10 piirissä(Lauria 1997; Horan 1997; vrt. Fainstein
1996, 170–186). Mielenkiintoisena avauksena tästä näkökulmasta pidämme Bob
Jessopin (1997, 62) ideaa, jonka mukaan paikallisen hallinnan prosesseja olisi
mielekästä tarkastella paikallisten strategioiden ja vallitsevien hegemonisten
projektien välisen suhteen näkökulmasta. Paikalliset talousjärjestelmät ovat aina
osana laajempaa – “eettis-poliittista” (ethico-political) – kontekstia, jonka stabili-
teettiin on syytä kiinnittää huomiota. Jessopin mukaan avainasemassa ovat tässä
suhteessa kansalliset hegemoniset projektit, jotka auttavat yhdistämään muuten
hajanaisia yhteiskunnallisia voimia. Hegemoninen projekti kykenee tähän ylittämällä
ristiriidan erityisten ja yleisten intressien välillä. Kansallisen tason hegemoniset
projektit ja regulaatioteoreettinen näkökulma voivat auttaa kontekstualisoimaan
paikallisen hallintatavan historiallisia muotoja, vaikka ne eivät riitä selittämään
paikallisten regiimien muotoutumista (Jessop 1997, 72).

Jessopin mukaan hegemoniset projektit palvelevat johtavan luokan pitkän
tähtäimen etuja. Hegemoninen projekti pyrkii saamaan laajan tuen konkreettiselle
toimintaohjelmalle, joka mobilisoi kannatusta tietylle kasautumisstrategialle.
Pekka Kosonen esittää, ettei hegemonisten projektien tarvitse olla luokkapohjaisia.
Hegemonisten projektien onnistuminen edellyttää riittävän laajan enemmistön
intressien liittämistä yhteen. Hegemonisten projektien strategioissa kannattaakin
vedota yleiseen yhteiskunnalliseen kehitykseen, kasvuun ja koko kansakunnan
menestymiseen. (Kosonen 1987, 71.) Kosonen kutsuu hegemoniseksi projektiksi

10 Regulaatioteoria kasvoi marxistisen teorian kritiikistä tutkijoiden kysyessä, miten kapitalistisen
kasautumisen jatkuminen on mahdollista vaikka kapitalismin pitäisi kaatua omiin ristiriitai-
suuksiinsa. Regulaatioteoreetikoiden mukaan pääoman kasautuminen tapahtuu vallitsevan
kasautumisen järjestyksen (regime of accumulation) mukaan, jota vastaa yhteiskunnallisen
regulaation tapa. Yleisesti esitetty esimerkki on fordistisen tuotantotavan ja hyvinvointivaltiollisen
regulaation välinen yhteys. (Lauria 1997, 5–6.)



343

PAIKALLINEN HALLINTATAPA JA TAMPEREEN ASEVELIAKSELI

“sellaista eri etuja yhdentävää strategiaa maan asioiden muuttamiseksi, joka pystyy
kohoamaan ratkaisevaan, hegemoniseen asemaan” (Kosonen 1988, 106).

Paikallinen hallintatapa Suomessa

Kosonen käsittelee suomalaisen hyvinvointivaltion laajenemista toisen maailman-
sodan jälkeen hegemonisena projektina. Suomalaisen hyvinvointivaltion mallin
painotuksille – kuten tuotannon ja talouden kasvun sekä teollisuuden kilpailukyvyn
korostaminen – on ollut ominaista se, että niihin on suhtauduttu lähes itsestään-
selvyyksinä (Kosonen 1987, 183–186). Paikallisella tasolla vastaavana ilmiönä
voidaan pitää vuosikymmeniä kestänyttä rakennusprojektien aikaa, joka on
monilta osin tapahtunut valtion tiiviissä ohjauksessa, ja on osaltaan ylläpitänyt
konsensushakuista päätöksenteon järjestelmää. Suomalaista kunnallispolitiikkaa
onkin leimannut pyrkimys konsensukseen yli puoluerajojen, jota määräenem-
mistösäädökset ja lähes kaikkien valtuustossa olevien puolueiden osallisuus myös
kunnanhallituksen paikoista ovat niin ikään ylläpitäneet. Keskeisten puolueiden
yhteistyösuhteet ovat muodostuneet paikallisella tasolla kiinteiksi riippumatta
valtakunnanpolitiikasta. (Ylönen 1993, 33–34.) Toisaalta ydinpuolueiden välinen
konsensus on perustunut muiden puolueiden ulossulkemiseen. Kokoomuksen ja
sosiaalidemokraattien aseveliyhteistyö suomalaisissa kaupungeissa on selvä merkki
ei niinkään konsensushakuisesta vaan vakiintuneita yhteistyösuhteita hakevasta
poliittisesta kulttuurista.

Suomalainen paikallisen hallinnan toimintaympäristö on sidottu valtion vahvaan
ohjaukseen. Goldsmithin (1992, 395-396) mukaan pohjoismainen paikallishallinto
edustaa “hyvinvointivaltiomallia”, joka poikkeaa selvästi amerikkalaisesta
taloudelliseen kasvuun tähtäävästä “boosterismista”. Pohjoisamerikkalaisessa
kontekstissa korostuvat selvemmin poliittisten kysymysten, poliitikkojen ja
painostusryhmien näkyvyys, tehokkuusajattelu ja business-henkisyys sekä suuret
vaihtelut paikkakuntien välillä palveluiden järjestelyssä. Suomalaisessa paikallisen
hallinnan mallissa yrityselämän painoarvo ei siis nouse yhtä merkittävään asemaan
kuin amerikkalaisessa kontekstissa.11 Suomessa ja muissa pohjoismaissa on
kuntien organisaatioiden hoidettavaksi siirretty paljon hyvinvointipalveluita, ja
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kuntien paikallinen taloudellinen autonomia on hyvinvointivaltion sisällä ollut
melko vähäistä. Tämä korostaa pohjoismaissa paikallista palvelutuotantoa suunnitte-
levien ja toteuttavien viranhaltijoiden ja näiden “professionalismin” merkitystä
kaupungin kehittämisessä. (Ylönen 1993, 32–33.) Suomessa valtio on ohjannut
kuntia suoraan säätämällä kuntien tehtäviä lakisääteisiksi, sekä välillisesti talou-
dellisella ohjauksella valtionosuuksien ja -avustusten muodossa. Tämä on johtanut
hallinnon kasvuun ja tavallaan pakottanut kunnat virkavaltaiseen kunnallishallin-
toon. Kuntien toimintaa ovat lisäksi ohjanneet erilaiset valtakunnalliset ja kunnalliset
suunnittelujärjestelmät. (Hoikka & Borg 1990, 84-88.)

Aija Kettunen (1998, 66-99) on tarkastellut erilaisia hallintatapoja suhteessa
demokratia- ja yhteiskuntakäsityksiin. Paikallisen valtarakenteen olennaisena
ulottuvuutena Kettunen pitää vallankäytön avoimuutta/sulkeutuneisuutta. Avoimen
hallintatavan ideaaliin Kettunen liittää kompleksisen ja refleksiivisen yhteiskunta-
käsityksen, pluralistisen demokratiakäsityksen, avoimen kommunikaation ja moni-
arvoisuuden. Suljettuun hallintatapaan puolestaan liittyy konemainen ja ennustettava
yhteiskunta, elitistinen demokratiakäsitys ja konfliktien vaimentaminen. Avoimessa
hallintavassa kuntalaisten osallistuminen ja kritiikki on toivottavaa, suljetussa
hallintatavassa osallistuminen nähdään tehokasta päätöksentekoa häiritsevänä.
Suuressa osassa suomalaisia kuntia vallitsevat vakiintuneet rakenteet ja yhtenäiset
arvot viittaavat pikemminkin suljettuun kuin avoimeen hallintatapaan. Avoimen
hallintatavan edellytyksiä – moninaisuus, muuttuva ja koulutettu väestö, monien
erilaisten intressiryhmien olemassaolo – on lähinnä suurissa kaupungeissa.
(Kettunen 1998, 93.)

Suljetun hallintatavan perinteitä tukevat Suomessa hallintokulttuurin perin-
teinen virkavaltaisuus, viranhaltijoiden puoluepolitisoituminen sekä paikallinen
konsensusajattelu yli puoluerajojen. Pohjoismaisessa vertailussa suomalainen
kunnallishallinto erottuu nykyäänkin poikkeuksellisen virkavaltaisena. Lukuisten
palvelutehtävien hoitamisen edellyttämä asiantuntija- ja virkakoneisto ovat
muovanneet suomalaista kunnallishallintoa ammatilliseen, byrokraattiseen ja
sektoroituneeseen suuntaan. (Ylönen 1993, 33–34.) Oman lukunsa muodostaa

11 Pienemmillä, yhden tehtaan dominoimilla ns. patruunapaikkakunnilla yrityselämän painoarvo
on luonnollisesti suurempi (ks. esim. Kortelainen 1996).
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myös suomalaisten kaupunginjohtajien asema “poliittisina virkamiehinä”. Kaupun-
ginjohtajan asema oli Suomessa erittäin vahva vuoteen 1977 asti, jolloin kunnallislain
uudistus poisti kaupunginjohtajalta puheenjohtajuuden ja äänioikeuden kaupungin-
hallituksessa ja teki tästä kaupunginhallituksen esittelijän. Kaupunginjohtajainsti-
tuutiota on Suomessa vahvistanut myös apulaiskaupunginjohtajien määrän lisäänty-
minen 1960-luvulla. (Haimi 1987, 46–47; Sinisalmi 1999, 132–149.)

Virkavaltaisuudella ja siihen liittyvällä lakiuskolla on Suomessa pitkät perinteet,
jotka juontuvat Ruotsin ja Venäjän vallan ajalta. Sivistyneistön, ylimmän valtiovallan
ja virkakunnan kolmiyhteydelle rakentunut hallinto on pitkään säilynyt vanhakan-
taisena ja arvonsa tuntevana linnakkeena, jota ympäröivän yhteiskunnan muutok-
set eivät ole järkyttäneet. Suomalaisen hallintokulttuurin luonteenomaisina piirteinä
voidaan pitää valtionhallinnon ja virkamiesten poikkeuksellisen vahvaa asemaa.
(Tiihonen & Ylikangas 1992, 275–276; Nousiainen 1985, 18–28.)

Sodanjälkeisen Suomen paikallisia valtarakenteita leimannut puoluepolitisoitu-
minen on koskenut sekä luottamushenkilöjärjestelmää että viranhaltijakuntaa.
Puolueet alkoivat perustaa kunnallisjärjestöjä ja hankkia jäseniä paikallisyhdis-
tyksiin aktiivisesti vasta 1950-luvulta lähtien. Puolueet kanavoivat eri yhteiskun-
nallisia intressejä ja päämääriä päätöksentekoon ja aktivoivat kuntalaisia osallistu-
maan politiikkaan. Luottamushenkilöjärjestelmän puoluepolitisoituminen merkitsi
vallan keskittymistä valtuustoryhmien johtohenkilöille sekä puolueen kunnallis-
järjestöille ja puoluejohdolle. Kunnallisten viranhaltijoiden puoluepolitisoituminen
näkyi 1960-luvulta lähtien lisääntyneinä poliittisina virkanimityksinä, joista tuli
yleisiä etenkin kaupungeissa ja erityisesti korkeammissa viroissa. Samalla kun
virkakunta kasvoi kunnallisten palvelutehtävien lisääntyessä, korvasi poliittisella
mandaatilla nimetty viranhaltija perinteisen legalistisen virkamiehen. Suomalaisiin
kuntiin muodostui näin eräänlainen “edustuksellinen byrokratia”. (Hoikka &
Borg 1990, 91–97.)

Paikallista hallintatapaa voidaan kontekstualisoida myös kansallisen poliittisen
kulttuurin näkökulmasta. Tämä näkökulma tukee ajatusta vahvan virkavaltaisen ja
auktoriteetteja kunnoittavan perinteen vaikutuksesta. Esimerkiksi Nousiainen
(1985, 18–28) lukee suomalaisen poliittisen kulttuurin perinteisiksi piirteiksi
pohjoismaisen itsehallintoajatuksen, luterilaisuuden, kapitalistisen talousjärjes-
telmän, nationalismin, hallitsijavallan ja byrokraatisuuden. Suuri osa näistä periytyy
jo itsenäisyyttä edeltäneestä Suomen historiasta. Toisen maailmansodan jälkeiseksi
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murroksiksi Nousiainen nimeää muutokset nationalismin ilmenemisen tavoissa
sekä kansalaisten suhtautumisessa auktoriteettirakenteisiin. Nationalismissa tapah-
tui sotien jälkeen muutos “ekspressiivisestä isänmaallisuudesta välineellisemmäksi
kansallisen solidaarisuuden ideologiaksi”, joka korostaa yksimielisyyttä valtiollisissa
kysymyksissä sekä “edellyttää pluralistisella pohjalla kaikkien rakentavaa työtä
yhteiskunnan kehittämiseksi ja maan kansainvälisen kilpailukyvyn ja poliittisen
aseman vahvistamiseksi”.12 Auktoriteettirakenteiden murros puolestaan merkitsi
1960-luvulta lähtien sitä, että ihmiset alkoivat nähdä itsensä enemmän kansalaisina
kuin alamaisina. Samalla valtio alkoi vähitellen näyttäytyä yhteiskunnallisena
palvelulaitoksena, ja kansalaisten valmius kohdistaa odotuksia ja kritiikkiä viran-
omaisten toimintaan lisääntyi. (Nousiainen 1985, 22-24.)

Helanderin (1983) mukaan suomalaisessa poliittisessa kulttuurissa siirryttiin
toisen maailmansodan jälkeisenä aikana “vertikaalisesti fragmentoituneesta”
ideologisten erimielisyyksien jakamasta poliittisesta kulttuurista “horisontaalisesti
fragmentoituneeseen” jakoon eliitin ja massojen (mass) välillä. Tästä melko
myöhäisestä, 1960-luvulle sijoitettavasta siirtymästä huolimatta suomalaisen
poliittisen kulttuurin vallitsevana perintönä on ollut voimakas ideologinen polarisoi-
tuminen poliittisen oikeiston ja vasemmiston välillä. Tämän polarisoitumisen
juuret voidaan vetää vuoteen 1918 asti. Teollistuvassa maassa syntyi työläisten ja
työnantajien välille jyrkkä jako, joka toimi myös yhteiskunnallisen todellisuuden
– kuten maanomistuskysymysten ja sosiaalisen eriarvoisuuden – tulkintakehyksenä.
Maailmansotien välillä Suomessa syntyi sekä vasemmiston että oikeiston
ääriliikkeitä.13 (Helander 1983.))

Toinen maailmansota ja “talvisodan ihme” kavensivat selvästi kuilua oikeiston
ja vasemmiston välillä. Talvisodalla on tätä taustaa vasten suomalaisessa sodanjäl-
keisessä poliittisessa kulttuurissa erityisen merkityksellinen symboliarvo: kyse oli
paitsi itsenäisyyden säilyttämisestä myös sillanrakennuksesta vasemmiston ja

12 Kosonen (1998, 87–92) näkee tämän piirteen suomalaisen hyvinvointimallin merkittävänä
piirteenä: kilpailukyvyn korostaminen menee työllisyyden edelle ja tämä tapahtuu verrattain
suuren yksimielisyyden vallitessa.

13 Kommunistit erosivat Sosialidemokraateista omaksi puolueekseen vuonna 1918 ja Isänmaallinen
Kansanliike (IKL) pyrki vaientamaan vasemmiston.
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oikeiston välisen rintamalinjan yli. Tamperelaisen aseveliliikkeen puuhamies ja
sotaveteraani Lauri Santamäki tulkitsi talvisodan merkitystä kommentoidessaan
talvisodan muistopäivänä vuonna 1964 järjestettyä rauhanmarssia. Sitaatti löytyy
esipuheesta, jonka Santamäki kirjoitti Tampereen aseveliyhdistyksen historiaa
käsittelevään kirjaan nimeltä Tekojen aseveljeyttä (Tienari 1966).

Suomi eli, niin kuin koko maailma, totaalisen sodan välttämättömyyksien alaisena.
Suomalainen sukupolvi, joka tämän ajan eli ja koki, aseveljeyden sukupolvi ei
pöyhkeile kokemuksillaan ja teoillaan, eikä toivo myöhempien polvien saavan kokea
samaa kuin itse, mutta se ei epäile lyödä korttejaan vaikkapa jonkun ‘sadankomitean’
pöytään, kuten se häpäisevin mielenosoituksin, kuten Tampereen Hämeensillalla
Talvisodan muistopäivänä 1964, sellaiseen haastetaan. (Santamäki 1966.)

Toinen maailmansota merkitsi suuria muutoksia suomalaisessa poliittisessa
elämässä. Kommunistien toiminnan laillistumisen ja oikeistolaisten liikkeiden
kieltämisen myötä valtakunnan politiikassa siirryttiin yleisesti vasemmalle. Halli-
tusten lyhytikäisyys kertoo sodanjälkeisen politiikan epävakaisuudesta.

Helanderin mukaan eliitin ja massojen välinen jako alkoi korostua 1960-
luvulla ja se syrjäytti osittain ideologisen jaon vasemmiston ja oikeiston välillä.
1960-luvun uudistukset kuten puoluetuki (1967) kiinnittivät puolueiden eliitit
lähemmäksi institutionalisoitunutta valtiokoneistoa ja samalla etäännyttivät näitä
puolueiden “rivijäsenistä”. Samaan aikaan sijoittuu hyvinvointivaltion voimakas
laajeneminen, joka synnytti kasvavan byrokraattisen eliitin. 1960-luvun muutokset
kansallisessa poliittisessa kulttuurissa ovat yhteydessä hyvinvointivaltion institutio-
naaliseen laajenemiseen ja haaveisiin rationaalisesti suunnitellusta yhteiskunnasta.

Tarkastelemme seuraavassa luvussa tamperelaisen hallintatavan muotoutu-
mista paikan poliittisen taloustieteen kehyksessä. Paikallisen hallintatavan ylipai-
kallisen kontekstin muodostaa suomalaisen hyvinvointivaltion sodanjälkeinen
kehitys. Lisäksi tarkastelemme tamperelaisen hallintatavan kulttuurisia ehtoja ja
legitimiteetin lähteitä.



348

YMPÄRISTÖKYSYMYS JA ASEVELIAKSELI

11.2 Tampereen aseveliakseli

Tässä luvussa kuvaamme tamperelaisen paikallisen hallintatavan rakentumista
regiimiksi ns. aseveliakselin ympärille. Sota-ajasta alkava kronologinen kuvaus
jakautuu kolmeen kaupunginjohtajan,  Erkki Lindforsin, Pekka Paavolan ja Jarmo
Rantasen kausiin, jotka sijoitetaan ylipaikalliseen kontekstiinsa, suomalaiseen
yhteiskuntakehitykseen. Tamperelaista paikallisen hallinnan tapaa on mahdo-
tonta ymmärtää ilman historiallista tarkastelua – viittaahan jo “aseveliakselin”
nimi yhteisiin päämääriin ja vahvaan sosiaaliseen yhtenäisyyteen, joilla on omat
erityiset juurensa.

Aseveliakselin tie rintamalta regiimiksi

Tampereen kunnallispolitiikkaa pitkään hallinneen koalition, aseveliakselin, juuret
ulottuvat Tampereen aseveliyhdistykseen, joka perustettiin Tampereelle välirauhan
aikana 7.8.1940, kolme päivää valtakunnallisen Suomen Aseveljien Liiton
perustamisen jälkeen. Tampereen aseveliyhdistys perustettiin huolehtimaan
sotaleskien, sodasta palanneiden miesten ja heidän perheidensä tarpeista.
Huoltotoiminnan ohella aseveliyhdistyksellä oli myös ideologinen tehtävä:
kommunismin uhka oli torjuttava, kansakuntaan piti valaa yhteishenkeä ja sodassa
voitettu itsenäisyys oli säilytettävä. Suomen aseveljien liiton säännöissä määritelty
toiminnan tarkoitus kuvaa varsin hyvin tamperelaista asevelitoimintaa:

Liiton tarkoituksena on ylläpitää ja syventää sodan aikana syventynyttä aseveljeyttä,
toimia aseveljien siveelliseksi ja aineelliseksi tukemiseksi sekä ylläpitää ja kasvattaa
kansassamme yksimielistä tahtoa Suomen itsenäisyyden ja riippumattomuuden
turvaamiseksi kaikissa olosuhteissa sekä syventää käsitystä tässä mielessä käytyjen
taistelujen merkityksestä. (Tienari 1966, 52.)

Artturi Tienarin kirjoittama Tampereen aseveliyhdistyksen historiikki Tekojen
aseveljeyttä (1966)14 kuvaa tamperelaisen aseveliliikkeen toimintaa vuosina

14 Artturi Tienarin Tekojen aseveljeyttä (1966) ei ole luonteeltaan historian tutkimus, vaan
pikemminkin aikalaiskuvaus tai kronikka asevelitoiminnasta, johon myös kirjoittaja itse aktiivisesti
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1940–45. Teos sisältää seikkaperäisiä selostuksia erilaisista Tampereella järjeste-
tyistä asevelitapahtumista. Tekojen aseveljeyttä valaisee myös asevelitoiminnan
aatteellisia motiiveja ja eetosta, jotka tulevat ilmi esim. Tampereen aseveliyhdistyksen
perustamisvaiheista:

Voimakkaampaa vauhtia oman [Tampereen] aseveliyhdistyksen perustamis-
suunnitelmille antoivat julkisuuteen tulleet tiedot, että eräät epäkansalliset
äärimmäiseen vasemmistoon kuuluvat henkilöt suunnittelivat ns. työläisaseveljien
yhdistyksen perustamista, yhdistyksen mihin vain ns. pinonpolttajat olisivat voineet
liittyä. Näillä yhteiskuntaan levottomuutta lietsovilla piireillä oli tiettävästi pari
valmistelevaa kokoustakin, joissa ainakin toisessa oli mukana myös maan itsenäisyyden
kannalla olevia työväestön edustajia. Kun ns. työläisaseveljien yhdistyksen perustavasta
kokouksesta tuli “pannukakku” lähinnä sen johdosta, että sen päivän Kansan
Lehteen, jolloin kokouksen piti olla oli toisin ajattelevien toimesta pantu suuri
mainitun kokouksen peruutusilmoitus, josta seurasi, että kokouksesta ei tullut
mitään. Oli aseveliasialle Tampereella todella suuri onni ettei tämä tärkeä toiminta
päässyt alunalkaenkaan politisoitumaan. (Tienari 1966, 48.)

Lainauksessa esiintyy mielenkiintoinen politiikkakäsitys: aseveljet harjoittivat
ilmeisen poliittista toimintaa ehkäistäkseen aseveliasian politisoitumisen. Politisoitu-
minen jäsentyi siis tiukasti oikeisto-vasemmisto -ulottuvuudella, jolloin aseveliasia
olisi politisoitunut vasta, jos Tampereelle olisi perustettu kilpaileva, vasemmisto-
lainen asevelijärjestö. Tienarin lainauksessa näkyy siis selvästi joitakin tulevan
aseveliakselin toiminnan perusteita: vasemmiston toiminnan estäminen, levotto-
muuksien ennaltaehkäisy ja epäpolitisoiva, yhteistä etua korostava puhetapa.
(Epäpolitisoivasta puhetavasta ks. Hyvärinen 1991.)

Tampereen aseveliyhdistyksessä toimi monia tulevan aseveliakselin
avainhahmoja: yhdistyksen sihteeriksi palkattiin tuleva kaupunginjohtaja Erkki

osallistui. Kirjan takakansitekstissä todetaan kirjasta mm. seuraavaa: “Artturi Tienarin teos, joka
on saatu aikaan Tampere-säätiön toimesta, sisältää mielenkiintoisia yksityiskohtia Tampereen
aseveliyhdistyksen perustamisesta ja alkuvaiheista, sen kehittymisestä paikkakunnan suurimmaksi
kansalaisjärjestöksi ja sen monipuolisesta, suorastaan hämmästyttäviin tuloksiin päässeestä
sosiaalitoiminnasta. Nämä kauniit saavutukset osoittavat tuleville sukupolville, mitä särötön
yhteishenki, henkilökohtainen uhrautuvuus ja tekoina ilmenevä isänmaanrakkaus voivat kovina
sota-aikoina saada aikaan.”
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Lindfors. Aseveliyhdistyksen toimintaan osallistuivat myös tuleva kauppaneuvos
Kalle Kaihari, tuleva Kansan Lehden päätoimittaja ja valtuuston monivuotinen
puheenjohtaja Vilho Halme15, aseveliakselin porvarillisen siiven johtohahmo
Lauri Santamäki sekä tuleva Aamulehden päätoimittaja, pastori Jaakko Hakala.
(Tienari 1966) Sanomalehtien ja päätoimittajien poliittisuus oli tuohon aikaan
varsin avointa, ja ideologinen kamppailu oli eksplisiittisesti läsnä lehtien sivuilla.

Tampereen aseveliyhdistyksen toiminnan painopiste oli monipuolisessa
avustus- ja huoltotoiminnassa. Tamperelainen asevelitoiminta olikin varsin vireää:
yhdistys rakennutti asevelikyliä, järjesti talkoita, perusti asevelirenkaita16, välitti
työpaikkoja, julkaisi “Yhdysmies” -lehteä, antoi sodasta palaaville ja näiden
perheille rahallisia avustuksia, keräsi lahjoituksia, organisoi palstaviljelyä, kurssitti
jäsenistöä, järjesti näyttelyitä ja juhlia jne. Tampereen asevelitoimintaa pidettiin
valtakunnallisesti esimerkillisenä ja sen kannatus oli huomattavaa tamperelaisten
keskuudessa.17

Huoltotehtävän ohella Tampereen aseveliyhdistyksellä oli myös ideologinen
tehtävä. Lauri Santamäki toteaa Tekojen aseveljeyttä -kirjan esipuheessa:

Perustana oli tietenkin Talvisodan kokemus, taistelutantereella syntynyt asevelihenki.
Mutta kysymys ei ollut vain tästä [asevelihengestä], vaan ennen kaikkea jatkuvasta
taistelusta kansakunnan pelastamiseksi. Uhkaava sisäinen hajaannus, josta toimintaan

15 Vilho Halme kuului Tampereen kaupunginhallitukseen 17 vuotta, toimi kaupunginvaltuuston
puheenjohtajana 1971–84 ja jäsenenä 1963–88. Ammatiltaan Halme oli lehtimies, joka toimi
paikallisen sosialidemokraattisen Kansan Lehden päätoimittajana 1962–74. Hän kuului pitkään
tamperelaisten päättäjien ydinrenkaaseen. (Rasila 1992, 366, 510.)

16 Asevelirenkaiden tehtävä oli huolehtia invalideista, kaatuneiden omaisista ja vähävaraisista
perheistä. Renkaat koostuivat vapaaehtoisista henkilöistä, jotka luovuttivat pienen osan palkastaan
huoltotarkoituksiin. Avustustoimintaa motivoi se, että renkaan jäsenillä oli henkilökohtainen
yhteys avustettavaan.

17 Puolustusministeriön ja Suomen Aseveljien Liiton yhdessä julkaiseman Kansallisen Asevelilehden
sivuilla todettiin, että “Tampereen aseveliyhdistys on toiminut, ei vain tässä asevelirengasasiassa,
vaan myös muiden toimintamuotojen kohdalla suorastaan esimerkillisellä tavalla. Tämä on
aseveliyhdistys, joka on pannut toimeksi. [...] Tampere on tällä hetkellä asevelitoiminnassa
eittämätön ykkönen.” (Tienari 1966, 89.) Asevelitoiminnan paikallisesta suosiosta kertoo
yhdistyksen huoltotoimintaa tukevien asevelimerkkien myynti syksyllä 1940: viikon aikana
myytiin 50 000 kappaletta markan hintaista asevelimerkkiä. Suoritus oli vaikuttava, sillä
kaupungin väkiluku vuonna 1940 oli 69 258 (Tienari 1966, 63; Rasila 1992, 46).



351

PAIKALLINEN HALLINTATAPA JA TAMPEREEN ASEVELIAKSELI

herännyt kommunismi oli pelottava esimerkki, vaati kaikkien kansakuntaa säilyttävien
voimien jatkuvaa koossapitämistä ja toimintavalmiutta. Tässä tuli aseveliliikkeen olla
kansakunnan henkisenä selkärankana. Tästä seurasi perimmältään myös
aseveliliikkeen ideologia. Sen tuli konkreettisella tavalla osoittaa rintamamiehille
puolustettavien yhteisten arvojen todellisuus. Siinä sen sosiaalinen toimintapohja,
uusi näkemys isänmaasta ja yhteiskunnasta, josta ei sodan jälkeenkään voinut olla
paluuta. (Santamäki 1966, 30-31.)

Suomalaisen yhteiskunnan tilanne sotien jälkeen piti yllä kriisitietoisuutta
Tampereen aseveliyhdistyksessä: sota oli hävitty, sotakorvaukset lankesivat maksetta-
viksi, aseveliyhdistykset lakkautettiin, kommunistien toiminta laajeni, kaikesta oli
pulaa ja sotasyyllisyysoikeudenkäynneissä tuomittiin syyttömiä miehiä vankilaan.
Sodan ajan asetelma – jossa yhteinen kriisitietoisuus, yhteiset sotakokemukset ja
yhteinen vihollinen sitoivat aseveljiä yhteen – siirtyi miesten mukana siviiliin ja
kunnalliselämään.

Koska sodan oloissa oli totuttu näkemään asioita yli puoluerajojen niin se toteutettiin
ny rauhanoloissa myöskin. Se oli tavallaan luonnollinen yhteenliittymä. [...] Maan
alta oli tullut kommunistinen liike [...] vastuuseen, taikka myöskin valtaa havittelemaan
[...] se koettiin samanlaiseksi vastustajaksi kuin mitä [...] ollu sodassa vihollinen
tavallaan, että ne oli [...] hyvin kauan [...] tuommonen tavallaan luonnollinen
vastustaja. (Vilho Halmeen haastattelu 24.3.1999.)

Oikeistoa ja vasemmistoa jakava rintamalinja kulki kommunisteista oikealla
ja kokoomuksesta vasemmalla – jolloin sosiaalidemokraattien rooli aseveliyhteis-
työssä muodostui ratkaisevaksi. Työväen sieluista taisteltiin sosiaalidemokraattien
ja SKDL:n välillä

Heillä oli omat kunnallispolitiikan ja valtakunnan politiikan päämääränsä, siis
silloisella SKDL:llä, ja se kamppailu oli nimenomaan tuolla työpaikoilla, isoilla
verstailla tässä kaupungissa, hirveen rajua. Voidaan ajatella, että se henki, jolla tämä
niinku tämä kansanvallan vastarinta luotiin, se [...] kumpus tästä aseveli-ideologiasta.
[...] Se oli ihan [...] organisoitua [...] poliittista ohjailua työpaikoilla. Siellä oli,
isoilla työpaikoilla nimenomaan, mutta pienilläkin, puolueen yhdyshenkilöitä ja [...]
työpaikkavastaavia joita ruokittiin ihan poliittisesti ja joissakin ruokatunnilla ja
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kokouksissa käytiin tämmösiä ideologisia taisteluja päivittäin. (Vilho Halmeen
haastattelu 24.3.1999.)

Aseveliyhdistykset lakkautettiin valtioneuvoston päätöksellä tammikuussa
1945. Taustalla vaikutti Neuvostoliiton jyrkkä kanta: Suomen Aseveljien Liittoa
pidettiin fasistisena järjestönä, joiden hajottamisesta oli sovittu välirauhansopi-
muksessa. (Kulha 1980, 240-241.) Kun aseveliyhdistysten lakkauttaminen alkoi
näyttää ilmeiseltä, Tampereen aseveliyhdistys päätti kokouksessaan 9.11.1944
perustaa Tampere-säätiön, jolle luovutettiin Tampereen aseveliyhdistyksen omai-
suus. Koska säätiön perustamisella oli kiire, kauppaneuvos Kalle Kaihari lähetti
oikeusministeri Urho Kekkoselle viestin asian nopeuttamiseksi.18 Oikeusministeriö
hyväksyikin säätiön perustamisen poikkeuksellisen nopeasti, ja uusi Tampere-
säätiö otti aseveliyhdistyksen omaisuuden haltuunsa perustavassa kokouksessaan
25.11.1944. Omaisuuden jakoon liittyi myös aseveliravintolan myynti Yleisravintola
Oy:lle. Kaupan laadusta kertoo se, että Aseveljet ry:n sihteeri Erkki Lindfors
allekirjoitti kauppakirjan sekä myyjän että ostajan edustajana. (Tienari 1966, 348;
Rasila 1992, 8–10.)

Tampere-säätiön perustaminen mahdollisti asevelitoiminnan jatkumisen
Tampereella. Säätiön sääntöjen mukaan sen 12-jäseniseen hallitukseen valittiin 11
jäsentä eliniäksi (Rasila 1992, 10). Näin säätiö saatiin suojattua valtauksilta ja
johto pysyi tiukasti aseveljien käsissä. Säätiö toimi paitsi aseveljien yhteydenpidon
kanavana ja aseveliyhdistyksen toiminnan jatkajana myös kokoomuksen ja sosiaali-
demokraattien paikallisen toiminnan rahoittajana.

Täällä toimi semmosena [...] ideologisena elimenä, jolla tavallaan [...] torjuttiin
taikka mitätöitiin tämä rauhansopimuksen lakkautuspykälä [...] sellanen Tampere
-säätiö, joka ylläpiti [...] tuota Hällä -ravintolaa [...] [Sille] oli niinkun testamentattu
tai ohjailtu tämä entisen [...] aseveliliiton omaisuus ja kyllä sen ny jo voi sanoo, että

18 Kauppaneuvos Kalle Kaihari ja Urho Kekkonen olivat pitkäaikaisia läheisiä ystäviä. Kaihari toimi
usein Tampereen johdon linkkinä Kekkoseen, vaikka Lindforsinkin suhteet Kekkoseen
muodostuivat läheisiksi. Rasilan mukaan tärkein väylä kaupungin ja alueen asioiden ajamiseen
valtakunnallisella tasolla olivat juuri henkilökohtaiset suhteet. (Rasila 1992, 347.)
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aika häikäilemättömästi tätä pääomaa syötiin [...] vaalitaistelussa. Kokoomus [...]
sai omansa ja demarit omansa ja sitä käytettiin nimenomaan tähän mielipidevaikutta-
miseen. (Vilho Halmeen haastattelu 24.3.1999.)

Tampere-säätiö purettiin lopullisesti vuonna 1982, jolloin sen omaisuus
luovutettiin kaupungille ja säätiön sopiviksi katsomille järjestöille (Rasila 1992,
10). Alkuperäisten aseveljien ideologinen perintö oli puolestaan vähitellen siirtynyt
uudelle sukupolvelle kaupungin hallinnon ja puolueiden valtuustoryhmien sisällä.

Tää Tampere-säätiö, josta mää mainitsin, sehän eli pitkään, oli toiminnassa, mutta
olin mukana sillon kun sen lakkauttamispäätös, purkamispäätös tehtiin [...] Sehän
purki sillä tavalla omaisuutensa, että antoi varansa kaupungin sosiaalitoimelle. Ja
kaupunki sai myöskin nämä taideteokset, joita se omisti. [...] Sillon oli vielä myöskin
jäämistön pesänjaossa näitä nuorempia aktivisteja sota-ajoilta, mutta tämän liikkeen
ideologia oli kyllä lähinnä kunnalliselämän kautta siirtyny tälle, sanotaan nyt Pekka
Paavolan sukupolvelle. Kaupunginkanslian useissa avainviroissa oli tän hengen
hyväksyneitä henkilöitä ja valtuustoryhmässä oli kasvanu, tulee nyt äkisti mieleen
semmosia nimiä kuin Kimmo Sasi ja eräitä muita, Hussin Masa demareista ja ketä
niitä nyt oli [...] Tää perintö luontevasti siirrettiin yhteiskunnan haltuun ja myöskin
semmoisille järjestöille, joitten niinkun henkinen ilmasto oli samantyyppinen,
sotaveteraaneille ja niinpoispäin. Ja siellä oli sitten altista henkee niinkun jatkaan
samaan suuntaan. Mutta ei se enään ollu näin rikkumatonta, mitä se oli ollu
alkuvaiheessa, vaan kyllähän täällä oli saanu jo esimerkiks SKDL:n kaverit jo
kansalaisoikeudet aikoja sitten ja siellä oli ollut jo ihan hyviä rakentavia tyyppejä
mukana kunnalliselämässä [...] Että nykyisin kun puhutaan tästä aseveliliikkeestä,
niin se on enemmän jo sellanen kunnianimitys jollekin samantyyppiselle toiminnalle,
mutta ei sillä enää sitä samanlaista sellasta ruhjovaa luonnetta ole, vaikka Pekka, siis
Paavolan Pekka mieluusti, siis hyvin mieluusti, omaksu niitä menettelytapoja, mitkä
korostu tossa Lindforsissa. Hän oli aikamoinen yksinvaltias. (Vilho Halmeen haastattelu
24.3.1999.)

Toinen aseveliakselin perustama säätiö eli saunasäätiö jatkaa edelleen toimin-
taansa. Se perustettiin aikanaan Pyynikin uimahallin rakentamisen loppuvaiheissa19,

19 Saunasäätiö perustettiin 28.12.1956.
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koska kaupunginjohtaja Erkki Lindfors oli päättänyt, että uimahallin hallinto olisi
hoidettava tehokkaasti ilman, että kommunistit olisivat vaikeuttamassa päätöksen-
tekoa. Päätöksiä oli helpompi viedä läpi lautakuntia virtaviivaisemmalla organisaa-
tiolla. Saunasäätiön sääntöjen laatimisesta tuli vastaan pienoinen ongelma, koska
lain mukaan säännöissä ei saa syrjiä ketään, esimerkiksi kommunisteja. Asia
kierrettiin pykälällä, jonka mukaan saunasäätiön hallituksen valitsee säätiön
perustajista muodostuva valtuuskunta. Demokraattisen vaikutelman vuoksi kaupun-
ginhallituskin sai valita säätiöön kaksi jäsentä, jotka tulivat sosialidemokraateista
ja kokoomuksesta. Jos kaupunginhallitus olisi saanut valita kolme jäsentä, myös
SKDL olisi saanut edustajansa säätiön valtuustoon. (Seppälä 1988, 9.)

Aseveliliikkeen [...] näkyvä aikaansaannos on muun muassa tää Saunasäätiö. Suomen
ensimmäinen uimahalli20 maaseudulle syntyi näillä varoilla[...], taikka [...]
kaupunkihan siinä toimi primus motorina, mutta ideoijina oli tää Tampere-säätiö
Lauri Santamäki, Erkki Lindfors toimivat tässäkin [...] semmosina dynamoina. [...]
Täähän synty myöhemmin kuin ihan välittömästi sodan jälkeen tää uimahallihomma
[...] Sen käytännön toteuttaminen oli kyllä ihan puhdaspiirteistä aseveliakselitoimintaa
[...] ei siellä ollut [...] kommunisteista ollut kuin tää urheilukauppias Otto Salonen
ja se oli lähinnä siis kuriositeetin vuoksi. Hän tuota oli tavallaan panttivankina siellä,
että kansanvallan [...] julkisivu säilyi. Siihen aikaanhan rakastettiin juuri näitä
säätiöitä, niitähän syntyi asuntopolitiikkaa hoitaamaan [...] Sen ainoa [...] päämäärä
ja pyrkimys oli se, että sillä tavalla saatiin [...] tämän kansanvallan kontrolli vähän
himmennettyä ja [...] varsinaisen lautakuntariitelyn ulkopuolelle [...] sitä saattoi
paremmin ohjailla kun ei ollut kaupungin reviisori joka nurkassa syynäämässä.
(Vilho Halmeen haastattelu 24.3.1999.)

Jatkosodan päättyessä tamperelaisilla aseveljillä oli jo välirauhan ajalta toimivat
yhteistyösuhteet. Kunnallispolitiikka oli kuitenkin vielä sodan jäljiltä vanhemman
sukupolven käsissä. Vilho Halmeen mukaan aseveliakselin siirtyminen kunnallis-
politiikkaan oli selvästi sukupolvi-ilmiö: sodasta palannut sukupolvi nousi valtaan
kertaheitolla korvaten jo pitkään kunnallispolitiikkaa hallinneen vanhemman
sukupolven. Valtakunnallisesti tilanne oli toinen: asevelisosialistien fraktio

20 Pyynikin uimahalli otettiin käyttöön 4.1.1957.
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mobilisoitui näyttävästi 1940-luvulla, vaikka rintamamiespolvi nousi valtaan SDP:n
sisällä, eduskunnassa ja hallituksessa vasta 1960-luvulla (Virtanen 1999, 91).
Rauhanajan ensimmäiset kunnallisvaalit vuonna 1945 muuttivat tilanteen. Tampe-
reen aseveliyhdistyksessä toimivat jäsenet osallistuivat vaaleihin ja moni asevelisuku-
polvesta tuli valituksi.

Sotien aikana kunnalliselämä ei ollut normaalia sekään, vaalit olivat pitämättä ja
siihen aikaan oli vielä vaalikauden mitta kolme vuotta, niin se vielä enemmän vaikutti
siihen, että se kunnallispoliitikkojen sukupolvi, joka oli vallan kahvassa [...] ottanu
asemansa jo ennen sotia oli aika iäkästä ja se kuitenkin joutu [...] sota-ajan epävakaat
ja poikkeukselliset [olot] kuitenkin huolehtiin kunnalliselämän sujumisesta.
Kokouksia pidettiin ja tehtiin [...] taloudellisesti mitä voitiin, verojakin kerättiin ja
niin edelleen, mutta [...] se aiheutti aikamoisia tommosia sukupolvien välisiä
patoutumia. Ei tullut tämmöstä tervettä, uutta, nuorta väkeä vaalien kautta, eikä
muutenkaan, vastuuseen. [Tampereella] oli jo [...] aseveliliikkeen merkeissä totuttu
yhteistoimintaan yli puoluerajojen, lähinnä siis porvarien ja sosiaalidemokraattien
kesken, ja sitten kun rauha vihdoin tuli, niin [...] aseveliliikkeen organisaatio oli
tavallaan valmis. Vaikka se lakkautettiin niin nää henkilöt, jotka olivat olleet siinä
mukana [...] kokivat kuitenkin mahdollisuuden toimia yhdessä ja näin syntyi [...]
Tampereella tämä aseveliakseli tavallaan niinkuin luonnostaan ja se [...] haki
paikkansa sanosinko tommosella hyökylaineen omasella voimalla ensimmäisissä
vaaleissa, jotka pidettiin -45. [...] Sukupolvi [...] vaihtui [...], nämä sodassa mukana
olleet äkisti vanhentuneet nuoret ihmiset [...] ottivat enemmistön
kaupunginvaltuustossa ja huolehtivat myöskin siitä, että vanhat kasvot joutuivat
[...]väistymään. [...] Ensimmäinen [...] rauhanajan valtuusto oli [...] aseveli-
akselistosta koottu. (Vilho Halmeen haastattelu 24.3.1999; vrt. Rasila 1992, 21.)

Asevelisukupolvi sai yksinkertaisen enemmistön sekä sosiaalidemokraattiseen
että kokoomuslaiseen valtuustoryhmään (Rasila 1992, 21). Aseveliyhdistyksen
piirissä alkanut yhteistyö jatkui kunnallispolitiikassa, kun aseveliyhdistyksen
avainhahmot astuivat kunnallispolitiikkaan vaalivoiton jälkeen:

Silloin tuli tavallaan vallan kahvaan Erkki Lindfors hyvin voimakkaana henkilönä ja
sitten taas porvareista joku pastori Jaakko Hakala ja maisteri Artturi Tienari, Eero
Kivelä, Mannerheim-ristin ritari. He muodostivat jo varsin varhain kaupungin-
hallituksen ytimen. (Vilho Halmeen haastattelu 24.3.1999.)
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Lindfors taivutteli kokoomuksen piirisihteerinä toimineen opettaja Lauri
Santamäen asettumaan ehdolle seuraaviin, vuoden 1947 kunnallisvaaleihin. Santa-
mäki pääsi läpi ja siitä alkoi yhteistyö, joka kesti aina Lindforsin kuolemaan
saakka. (Rasila 1992, 331–332.) Santamäki ja Lindfors olivat tutustuneet toisiinsa
jo aiemmin, kun Lindfors toimi Tampereen Aseveliyhdistyksen sihteerinä, ja
Santamäki huolehti Tampereen sotateollisuuspiirin ns. henkisestä taistelutoimin-
nasta (Rasila 1992, 352). Lindfors ja Santamäki kävivät keskusteluja jo vuonna
1944, silloin Lindfors totesi Santamäelle suunnilleen näin:

Meidän kaltaisemme sosialidemokraatit ja porvarit, me olemme yhdessä kahlanneet
nämä vaikeat vuodet [sota-aika] täysin tietoisina siitä, mistä kaikesta meidän
kohdallamme on ollu kysymys [...] Yhteinen taistelumme ei ole päättynyt se on vain
muuttunut sodasta politiikaksi. (Seppälä 1988, 115.)

Sota oli päättynyt, mutta taistelu jatkui kunnallispolitiikassa. Koska sodan
varjo ja kommunismin uhka varjostivat asevelipoliitikkojen arkea, politiikassa ei
välttämättä ollut tilaa keskustelulle. Sen sijaan komentosuhteet olivat selvät.
Päätökset tehtiin yhtenä miehenä ja kaikki osallistuivat talkoisiin.

Täällä [Tampereella] se nyt sitten personoitu johonkin Lindforssiin, hän oli se, joka
oli nyt sitten rintamakomentaja täällä, näissä siviilioloissa. Ja tietysti minä perin sitten
jollakin tavalla tämän tehtävän, ja kun jouduin vielä opettelemaan näitä hommia
niinkun niitten kavereitten kanssa, jotka olivat sitten sitä rintamasukupolvea,
luottamusmiehinä justiinsa, mutta sen jälkeenhän se rintamasukupolvi, sehän on
kokonaan kadonnu… mutta tottakai se näky. Mutta niinkun sanottu, täytyy aina
muistaa, että ihmisten koulutustaso, sekä virkamiesten että luottamusmiesten ja tän
suuren yleisön, äänestäjäkunnan koulutustasohan on ihan toisenlainen. Mediathan
muokkaa ihmisten mielipiteitä... Me tiedetään ...mä kattelin tossa jenkeistä yhden
kaupungin johon mä meinaan mennä, niin säätiloja niinkun eilen, viideks
vuorokaudeks, ni onhan se ihan toisenlainen maailma, missä nyt eletään, kun silloin
kun Aamulehti kolahti vaan niinkun aamulla ja siitä näki sitten, mitä oli [...] Sen
näkee siitä, kun katselette niitä 50 vuoden takaisia uutisia, niin onhan se jo
kirjoitustyyliltäänkin ihan erilainen... Että mikä tässä on sitten se niinkun vaikuttava
tekijä [...] täähän on suuri kokonaisuus, jossa kaikki vaikuttaa kaikkeen. (Pekka
Paavolan haastattelu 8.4.1999.)
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Nimitys “aseveliakseli” vakiintui Tampereella 1950-luvulla tarkoittamaan
sosiaalidemokraattien ja kokoomuksen välistä yhteistoimintaa kunnallispolitiikassa
(Rasila 1992, 351). Aseveliakselin kunnallispoliittinen alkuvaihe sijoittuu 1940-
luvun jälkipuoliskolle. Lauri Santamäen mukaan aseveliakselin muotoutumisen
kannalta ratkaiseva tapahtuma oli vuoden 1948 budjettikeskustelu. Kokousta
hallitsi sosiaalidemokraattien ja porvarien kiista veroäyristä, mikä eskaloitui
keskinäiseksi kiusanteoksi. Kokous kesti 14 tuntia ja budjetti meni lopulta niin
sekaisin, että kaupunginjohtaja Typön piti kutsua kaupunginhallitus koolle kesken
valtuuston istunnon, jotta budjetti saatiin taas tasapainoon. Tapaus osoitti
aseveliyhteistyön merkityksen; visaisimmista asioista oli sovittava etukäteen, jotta
valtuustossa saataisiin aikaan järkevä päätös. (Rasila 1992, 355-356.) Sosiaali-
demokraattien ja kokoomuksen yhteistyötä lujitti Lindforsin ja Santamäen henkilö-
suhteiden lisäksi epäluulo kommunisteja kohtaan sekä yhteistoiminta Tampere-
säätiössä.

Aseveliakseli oli selvästi sukupolviprojekti, joka haki taustavoimansa yhteisistä
sotakokemuksista ja löysi itsensä yhteisen vihollisen eli kommunistien kautta.
Mannheimin luokittelun mukaan aseveliakseli oli osa mobilisoitunutta kaksinapaista
sukupolvea, joka Tampereella jakautui kahteen sukupolvifraktioon21: aseveli-
akseliin ja kommunisteihin. Molemmat jakoivat saman sotien tuottaman avainkoke-
muksen22 mutta tulkitsivat sitä eri tavalla. (vrt. Virtanen 1999, 85.)

Virtasen mukaan mobilisoitunut fraktio, Tampereen tapauksessa aseveliakseli,
syntyy ja saa käyttövoimansa siitä, että se löytää poliittisen “peilin”, vastustajansa.
Toisiaan vastustavat fraktiot ikään kuin synnyttävät toisensa. Fraktion syntyhetkenä
sukupolven sisällä olevat pyrkimykset törmäävät ensi kertaa omaa projektiaan
vastustaviin pyrkimyksiin (oman sukupolven toisen fraktion tai toisen sukupolven
fraktion). Syntyhetkessä fraktio ensikerran tajuaa tihentyneesti “keitä me olemme

21 Sukupolvifraktio muodostuu sellaisen ydinryhmän ympärille, joka pystyy tarjoamaan parhaan
ilmaisun (koko) sukupolven erityiselle kokemukselle. Jokaisessa sukupolvessa on eriytyneitä,
toisilleen eriasteisesti vihamielisiä fraktioita, jotka muodostavat mobilisoituneen sukupolven
siksi, että ne ovat orientoituneet toisiinsa. Mobilisoitunut sukupolvi taas muodostuu
mobilisoituneista fraktioista, jonka ideat nousevat toteutuneen historian “poliittisten
ajattelutapojen varastosta”. (Virtanen 1999, 85.)

22 Avainkokemus on tapahtuma, jonka sukupolvi kokee herkimmässä nuoruudessaan 20 ikävuoden
molemmin puolin (Virtanen 1999, 89).
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ja mitä me haluamme.” Tärkeää ei ole tuolloin vastustajan löytyminen vaan
sukupolvifraktion yhteenkuuluvuuden tunne, joka saavutetaan vastustajan
havaitsemisen kautta. Syntyhetken jako meihin ja toisiin antaa sukupolven sisäiselle
ja polvien väliselle kehitykselle uuden, omalakisen logiikan. Perusasenteen omaksut-
tuaan fraktio pyrkii soveltamaan sitä koko elämänsä ajan sopeuttaen sitä muuttuviin
yhteiskunnallisiin tilanteisiin. (Virtanen 1999, 90-93.)

Tampereella sodasta avainkokemuksensa saaneet sosiaalidemokraatit ja
kokoomuslaiset löysivät vihollisensa kommunisteista, mutta kaikki sosiaali-
demokraatit eivät kuitenkaan pitäneet asevelipolitiikasta. Esimerkiksi Tampereen
sosiaalidemokraattinen ryhmä oli hajonnut kahtia ns. lindforslaisiin, joilla oli oma
yhdistys, Tampereen Sosialidemokraattinen Toveriseura23  ja ns. kanervalaisiin,
jotka puolestaan käyttivät äänivaltaa Tampereen työväenyhdistyksessä. Kanervalaiset
olivat oppositiossa tamperelaisten sosiaalidemokraattien ryhmän sisällä. Tämä
aiheutti pienen ongelman suhteessa valtakunnan politiikkaan, sillä usein kävi niin,
että lindforsilaiset vetivät omaa linjaansa suhteessa puolueen johtoon ja kanervalaiset
taas olivat taas puolueen johdon kanssa samaa mieltä. (Rasila 1992, 320–321.)

Demarithan oli asiallisesti hyvin kauan suurin puolueryhmä täällä Tampereella […],
mutta se ei ollut suinkaan ihan yhtenäinen. [...] aikasemmalta ajalta jäi semmosia
[...] henkisiä haavoja muutamille, jotka eivät tätä aseveliakselin touhua kaikilta
kohdin hyväksyneet ja yks heistä oli [...] Unto Kanerva, joka piti tota työväentaloa ja
työväenyhdistystä linnoituksenaan. [...] Hän sai ympärilleen aika voimakkaan
tukijoukon [...] demarien valtuustoryhmässä, jota taas sitten [...] Erkki Lindfors oli
semmonen henkinen ruhjoja, [...] hän ei [...] hyväksyny tätä vastarintaa, se oli joskus
aika vaikeeta. Kesti ihan pari vuosikymmentä kun tää tämmönen nokittelu demareissa
laantu. Kanerva pelas sitten puolueen johdon suuntaan olemalla joskus ehkä liiankin
oikeessa [...] ja se johti siihen taas, että tää Erkki Lindforsilainen demarisiipi täällä
oli [...] entistä riippumattomampi omasta mielestään pääkaupungin johtamasta
valtavirrasta. Vähän Sven Tuuvamaisesti [...] ja tämähän henkinen ilmasto taas johti
siihen, että täällä [...] tehtiin yksin [...] odottamatta valtakunnan päätöksiä täällä

23 Tampereen Sosialidemokraattinen Toveriseura oli vuonna 1945 Suomen suurin sosiaali-
demokraattinen puoluejärjestö. Toveriseuran kautta Lindfors pystyi käyttämään valtaa myös
kaupungin sosiaalidemokraattisessa kunnallisjärjestössä niin, että Lindforsin ajamien puolueen
sisäisten päätösten taakse saatiin “juntattua” riittävä enemmistö. (Rasila 1992, 353.)
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tehtiin keskussairaala, tuotiin TV-asema tänne ja [...] yliopisto, joka oli ensimmäinen
tuollainen taistelukohde, sehän tapahtu ihan Helsingin demariherroja vastaan tää
homma ja siinä kyllä junailtiin kyllä taas tällä asevelitaustalla voimakkaasti. Oli
porvareita jotka [...] tuki Helsingissä joku Fieandti, vuorineuvos Kivekäs. (Vilho
Halmeen haastattelu 24.3.1999.)

Aseveliakselin kulta-aika 1957–1969

Aseveliakselin valta kasvoi 50-luvulla akselin “napamiesten” vaikutusvallan kas-
vaessa: sosiaalidemokraattien Erkki Napoleon Lindfors aloitti sosiaalisena apulais-
kaupunginjohtajana 1948 ja “toi kaupunginhallitukseen rämäkän tyylin, hän otti
riskejä, uskalsi ja tahtoi.” Lindfors käyttikin valtaa enemmän kuin hänen virka-
asemaansa kuului. (Seppälä 1983, 82.)24 Samoihin aikoihin kokoomuksen Lauri
Santamäki toimi porvarillisen valtuustoryhmän puheenjohtajana. Lindfors ja
Santamäki pitivät tiiviisti yhteyttä toisiinsa neuvotellen yhteisistä toimintalinjoista.
Näiden keskustelujen jälkeen Lindfors ja Santamäki veivät asiat omiin valtuusto-
ryhmiinsä, joissa asioista tehtiin valtuutettuja käytännössä sitovat ryhmäpäätökset.
Aseveliakselin päätökset vietiin sitten läpi valtuustossa sosiaalidemokraattien ja
kokoomuksen yhteisillä äänillä. Aseveliakselin vaikutusvalta kasvoi edelleen, kun
Lindfors valittiin Tampereen kaupunginjohtajaksi vuonna 1957. Akselia tukivat
myös Aamulehden päätoimittaja Jaakko Hakala sekä Kansan Lehden päätoimittaja
Arvo “Poika” Tuominen. (Rasila 1992, 356-357.)

24 Aamulehden entinen päätoimittaja (1985–1995) Raimo Seppälä on kirjoittanut lukuisia
Tampereen paikallishistoriaan liittyviä teoksia, joista monet liittyvät läheisesti myös aseveliakselin
historiaan. Seppälän teoksista voidaan mainita esim. Tampereen historiaa kuvaavat Kustaa oli
kunnon mies (1979) ja Koskesta syntynyt (1981) sekä Aamulehden historiikki Sata vuotta
Suomen puolesta. Aamulehden linjanvetoa vuosina 1881–1981. (1981), Tampereen
saunasäätiön historiikki 1957–1987 (1988), kaupunginjohtaja Lindforsin elämänkerta
Tampereen Napoleon (1983), Kauppakamarin historiikki Hyökkäävä puolustaja. Maakunnan
selviytymistaistelu ja Tampereen kauppakamari 1918–1998 (1998). Seppälän kirjoittaman
Lindforsin elämänkerran tyyliä voisi luonnehtia lennokkaan glorifioivaksi. Seppälän kirjaa
onkin luettava aseveliakselin hengessä kirjoitettuna teoksena, joka perustuu pitkälti Erkki
Lindforsin vaimon, Leena Lindforsin haastatteluihin. Vilho Halmeen sanoin Seppälän kirjoittama
Tampereen Napoleon onkin kirjoitettu “aivan ihailun vallassa”. Halmeen mukaan Seppälä on
ollut aseveliakselin “hovirunoilija” (Vilho Halmeen haastattelu 24.3.1999).
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Aseveliakselin yhteistyön lujittuessa kommunistien asema kunnallispolitiikan
oppositiossa vakiintui. Seppälän (1983, 87) mukaan kommunisteista tuli Tampe-
reella kunnalliselämän “puheliaita sivustakatsojia”.

Kerrankin valmisteltiin muuatta toimikuntaa, ja kansliasihteeri oli merkinnyt listaansa
kaksi sosiaalidemokraattia, kaksi porvaria ja yhden kommunistin. “Mitä tuo kommu-
nisti tässä tekee?” tiukkasi Lindfors. “Sen takia, että näyttäisi edes demokraattiselta”
vastasi kansliasihteeri. “Kuule, sitä demokratiaa on niin vähän, että sitä ei riitä
jaettavaksi noin moniin käsiin”, sanoi kaupunginjohtaja ja veti paksun viivan
kommunistin nimen yli. (Seppälä 1983, 87-88.)

Seppälä kuvaa Lindforsin elämäkerran lopussa saunasäätiön johtokunnan
perinteisestä joulusaunaa, jossa asevelisosialistit ja aseveliporvarit muistelevat
Lindforsin kaupunginjohtaja-aikaa:

Hänen aikanaan kehittyi tamperelainen tapa hoitaa vaikeitakin asioita. Ne valmisteltiin
ensin pienessä ryhmässä, sovittiin kuinka menetellään. Sen jälkeen valtuustoryhmät
muokkasivat kantansa, ja kun asia sitten tuli valtuustoon, siitä ei ollut enää isossa
salissa tarpeen penätä ja kinastella. Toisinaan tietysti piti esittää pientä teatteria, että
ei olisi näyttänyt liian sopuisalta. Kyllä me porvarit monta kertaa haukuimme Erkin
esimerkiksi budjettikäsittelyssä, koska se kuuluu politiikan perinteisiin ja tapoihin.
Välillä taas Erkki järjesti meitä kohtaan kiivaita hyökkäyksiä. (Seppälä 1983, 308.)

Aseveliakselin “on sovittu” -politiikka ehkäisi asioiden puhkeamisen kiistoiksi.
Konflikteja ja politisoitumista välttävä asioiden käsittelytapa teki päätöksenteosta
virtaviivaista ja ennustettavaa: aseveliakselin ajamien hankkeiden tueksi saatiin
helposti järjestettyä tarvittavat kaupunginvaltuuston päätökset. Toisinaan kiistoja
siis jopa simuloitiin – jolloin poliittisesta väittelystä tuli kirjaimellisesti teatteria,
jonka lopputulos oli edeltäkäsin selvillä. Aseveliakselin politiikkaa “neutralisoiva”
strategia toimi tässäkin tapauksessa. Aseveliakselin vallankäyttöä voi pitää “ennalta-
ehkäisevänä” regiimiteoreetikkojen tarkoittamassa mielessä: päätöksenteon esitys-
lista oli vahvasti aseveliakselin kontrolloima ja yhteistoimintasuhteet perustuivat
molemminpuoliseen luottamukseen ja keskinäisiin sopimuksiin:
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Nää oli jo joukko-osastoista, osa oli kavereita keskenään. Se tuli, niinkun sanosinko
tollanen, henkilökohtainen ystävyys yhtenä elementtinä näkyviin. Osattiin pelata
yhteen. Ja sitten oli yhteinen näkemys tosiaan tästä yhdyskunnan ja yhteiskunnan
kehittämisestä. Se johti siihen, että tuloksiin päästiin nopeammin kun oli tommonen,
sanoisinko vähän suoraviivasempi päätöksentekomekanismi kun toi kunnallinen
kansanvalta noin yleensä, hengeltään on. Haluttiin saada nopeita tuloksia, niin se
nähtiin tämmösenä [...] suoraviivaisuus, sitä ihailtiin. (Vilho Halmeen haastattelu
24.3.1999.)

Kunnalliselämän käytäntö oli kaupunginjohtaja- ja virkamiesvetoista. Tuohon
aikaan kaupunginjohtaja oli esittelijä ja omasi samalla myös äänioikeuden.

Kunnalliselämän käytäntö sehän oli sitä, että ennen maanantain kaupunginhallituksen
kokouksia [...] ryhmät kunkin poliittisen elimen ryhmä kokoontui johtavien
virkamiesten johdolla taikka esittelijöitten myötäollessa tekeen omat ratkasunsa
esillä oleviin päätöksiin. Ja se nyt jos mikä oli ihan käytännön elämään tutustumista
[...] kuinka se tehdään, miten se tehdään ja kenen kanssa. Siinä oppi näkeen, että ei
nää asiat oo niin hirveen mustavalkosia ellei niitä semmosiksi tehdä, vaan, että siinä
on erilaisia vivahteita [...] Useemmin se kävi sillä tavalla, että kun oli oma päätös
muotoutunu nin tää aseveliakselin touhu toteutettiin [...] että mentiin neuvottelleen
lähimmän ryhmän kanssa, että voiko se tulla enemmistöksi. Joskus sitten isoissa
asioissa myöskin Skdl:län [...] kanta otettiin selville ja pyrittiin sovitteleen. [...] se oli
aika virkamiesvetosta puuhaa siihen aikaan [...] täällä ollu maailman sivu kaupungin
johdossa. Kahden ryhmittymän johtajia on ollu: Kokoomuksesta ja demareista. Ensin
oli kolme näitä: oli kaks-yks ja sitten tuli kolme-kaks. [...] Kyllä täälä tässä
porukassa, kaupunginjohtajien porukassa yleensä joku [...] linja otettiin jo ennen,
ennenkuin ne sitten tavallaan syötettiin ja hyväksytettiin kaupunginhallituksessa ja
näin esimerkiks tapahtui juuri näinä vuosina jolloin täällä noita muureja [taloja]
kaadettiin. Että se oli aikalailla kyllä virkamiesten näkemysten noudattamista. (Vilho
Halmeen haastattelu 24.3.1999.)

Rasila (1992, 367–368) luonnehtii Lindforsia rohkeaksi realistiksi, jolle
realismia oli se, mikä vain oli jotenkin toteutettavissa. Lindfors oli innokas
visionääri, joka kehitti kaupunkia näkemystensä mukaan. Ennen kaupungin-
johtajaksi valintaansa Lindfors piti kesällä 1951 kunnallispäivillä esitelmän, jossa
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hän kertoi Tampereen kaupungin tulevista rakennushankkeista lähimmän
vuosikymmenen aikana:

Keskusvirastotalon rakentaminen, keskussairaalan sairaansijaosuuksien lunasta-
minen, kroonisten tautien sairaala, työväenopiston rakentaminen, lastentalojen
rakentaminen, ammattikoulun työpajojen rakentaminen, 250 uutta asuntoa vuosittain,
Ratinan urheilukeskuksen rakentaminen, Ratinan sillan rakentaminen, likavesien
puhdistuslaitoksen rakentaminen, vesijohtolaitoksen pumppuasemien uusiminen,
vesijohtoverkon rakentaminen ja vanhan uusiminen, sähkövoimalaitoksen varavoima-
aseman rakentaminen, liikennelaitoksen laajentaminen ja poliisitalon rakentaminen.
Tässä ei mainittu ollenkaan korkeakoulua, mutta silti liikuttiin taloudellisen
suorituskyvyn äärirajoilla. (Seppälä 1983, 126-127.)

Rasila pitää aseveliakselin näkyvimpänä aikana Erkki Lindforsin kaupungin-
johtajakautta 1957–1969. Tämä näkyvyys johtui sekä Lindforsin vahvasta persoo-
nasta että taloudellisen nousun ajasta, joka osaltaan mahdollisti kaupungin
voimakkaan kehittämisen.

Aseveliakseli sai myös jossain määrin jopa legendaarisen hohdon siitä syystä, että sen
näkyvimmän olemassaolon aikana Tampereen kaupunki kasvoi ja Tampereella myös
rakennettiin uutta aivan ennen näkemättömällä tavalla. Aika toki oli muutenkin tälle
rakentamiselle suosiollista yleisen taloudellisen nousun aikaa, mutta mahdollisuuksia
olisi tuskin käytetty samassa määrin hyväksi, ellei aseveliakselin yhteishenkeä ja
Lindforsin tiettyä taktista vehkeilyä olisi ollut.25 (Rasila 1992, 358.)

Tampere kasvoi voimakkaasti koko sodanjälkeisen ajan 1970-luvulle asti
lähinnä voimakkaan muuttoliikkeen ansiosta teollisuuden vetäessä väkeä kaupun-
kiin. Väkiluku lähes kaksinkertaistui 25 vuodessa: Vuonna 1945 Tampereen
väkiluku oli 79 538, kun se oli vuonna 1970 noussut jo 157 697 asukkaaseen.
Tampere kasvoi myös alueliitosten johdosta: Messukylän liittäminen Tampereeseen
1947 kolminkertaisti kaupungin pinta-alan. Kun vielä Lielahdesta (1950), Aito-

25 Raimo Seppälän (1983,233) mukaan Lindfors oli tottunut luottamaan siihen, että inflaatio
hoitaa velkaisen asiat kuntoon. Hänen tunnuslauseensa oli, että rahaa ei kannata pistää
pankkiin. Se on pantava rautaan ja betoniin.
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lahdesta (1966) ja Teiskosta (1972) tuli osa Tamperetta, kasvoi kaupungin pinta-
ala viisinkertaiseksi. (Rasila 1992, 45–51; Pihkala 1982, 526–527.)

Koko suomalainen yhteiskunta oli siirtynyt voimakkaan taloudellisen kasvun
aikakauteen toisen maailmansodan jälkeen; maan kokonaistuotanto (BKT) kasvoi
nelinkertaiseksi vuoden 1948 tasosta vuoteen 1980 mennessä. Tampereella
teollisuustoiminta laajeni uusille aloille ja kaupunkia uudistettiin kiivaasti: uusi
jäähalli, korkeakoulu, teknillinen oppilaitos, televisiokeskus, stadion ja keskus-
sairaala rakennettiin. Kasvava talous toi mukanaan myös kasvavan ansiotason ja
kulutuksen. Huomattavan kulutuksen kasvun aiheutti mm. henkilöautohankintojen
voimakas lisääntyminen 1960-luvulta lähtien. (Rasila 1992, 190-196, 553–556.)

Kova kasvuvauhti ja monet erilaiset kaupungin kehittämishankkeet vetivät
kaupungin talouden tiukoille. Tampereen kaupunki rahoittikin monia hankkeitaan
pankkilainojen avulla. Tämän mahdollisti aseveliakselin yhteistyö ns. “pankin-
johtajapuolueen” kanssa.

[...] kaupunki kasvoi hirveellä voimalla jo silloin. Oli aikoja jolloin elettiin näissä
toteuttamisissa yli varojenkin, kaupunki oli vekselipuolella, mutta sitten oli tää

Kuvio 23.
Tampereen väkiluku 1950-1990. (Rasila 1992, 51.)
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pankinjohtajapuolue, siihen aikaan oli kunnalliselämässä [...] hirveen voimakas. Oli
SYPistä, oli KOPista, ja oli Työväen Säästöpankista kaikista oli siellä edustaja ja ne
lainotti sitten jopa vekseleitä, kun niitä tehtiin ja tällä tavalla osittain rakennettiin
sosiaalipolitiikan, sosiaalialan verkosto aika kattavaksi ja nimenomaan tää kulttuuri-
ja urheiluelämä sai siitä osuutensa. -57 vai koska oli jääkiekon ensimmäiset MM-
kisat Suomessa sen takia, että Erkki rakensi ton Hakametsän jäähallin [...] ja
velkarahalla. (Vilho Halmeen haastattelu 24.3.1999.)

Sosiaalipolitiikan ja asuntopolitiikan lisäksi aseveliakselin yhteisiin tavoitteisiin
kuului paikallisen teollisuuden tukeminen. Aseveljien henkilökohtaisten suhteiden
verkostossa oli poliittisten päätöksentekijöiden ja pankinjohtajien lisäksi myös
Tampereen elinkeinoelämän edustajia. Vilho Halmeen mukaan:

nähtiin, että kaupungin eräs tärkeä dynamo on tän paikan teollisuus. Silloin tää oli
vielä savupiipputeollisuuden kaupunki. Niin... senkin edistäminen nähtiin tavallaan
kunnalliseksi tehtäväksi ja sitä ruokki tavallaan sekin, että sieltä oli nykystä
voimakkaampi edustus... kunnalliselämän päätöksentekoportaissa – näitä tirehtöörejä
oli aika paljon vielä mukana. Ja ykshän semmonen erikoisuus oli esimerkiks se, että
toi Suomen Trikoon Satamakadun tehdas myytiin kaupungille ja siinä vähän aikaa
haukottiin henkeä ja sitten vasta vähän myöhemmin keksittiin että siitä vois tulla
sosiaaliviraston talo, joka siitä sitten tulikin. Mutta se oli ihan väkivaltapäätös kyllä.
Rahotettiin tällä tavalla tuota niinkun teollisuuden edellytyksiä säilyä. [...]

Erkki [Lindfors] käytti suoria kontakteja isoihin patruunoihin. Hänellä oli ihan
luottamusvälit näihin kaupungin suurteollisuuden pamppuihin. Ja vähän
pienempiinkin. Ja hän piti niitä ovia avoimina, puolin ja toisin. Niillä oli aina
mahdollisuus käydä kaupungilta kysymässä, anomassa taikka kehottamassa jotakin.
Ja se systeemi kyllä pelas aika aukottomasti mun käsitykseni mukaan. Ja toi tuloksia.
Ja tässä aseveliliikkeessä oli jo luontojaan tältä puolelta, tätä suurteollisuudenkin
edustusta. Ne olivat joko rahottajia tai muuten hyväksyjiä, luultavasti. [...] että kyllä
hänellä oli tommonen suora kontakti myöskin tähän porvarilliseen maailmaan.
Kaikkein suurin, sanoisinko yhteiskunnallinen linkki oli sitten tasavallan presidenttiin
[Urho Kekkoseen]. Se oli suorastaan ihan ystävyyssuhde, joka toi kyllä paljon hyvää
Tampereelle. [...]

Kyllä hänellä [Lindforsilla] oli ihan suoratkin kontaktit suomalaisen talouselämän
johtoon. Lauri Kivekäs oli ihan perhetuttavia ja niinpoispäin. Nää rakentajat,
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vuorineuvokset Kauko Rastas ja Armas Puolimatka ja niin edelleen ja sitten tää, joka
keskussairaalan rakensi, tää Aarnio, niin sinne rakentajapiireihin hänellä oli ihan
kertakaikkiaan suorat ystävyyssiteet. (Vilho Halmeen haastattelu 24.3.1999.)

Nähdäksemme on perusteltua puhua aseveliakselin muotoutumisesta regii-
miksi, jota pitivät yhdessä 1) asevelisukupolven yhteisten sotakokemusten
muovaama habitus (ks. luku 2.2), 2) kommunistien vastustaminen, 3) kaupungin
kehittäminen ja 4) valta-asema, jota edelliset projektit tukivat. Puoluerajat eivät
rajoittaneet yhteistyötä, eikä yhteistyö toisaalta tapahtunut vain kunnallispoliittisen
järjestelmän sisällä vaan laajeni aseveljien henkilösuhteiden kautta verkostoksi,
jonka piiristä pystyttiin mobilisoimaan organisatorisia ja taloudellisia resursseja
yhteisiä hankkeita varten. Aseveliakselin paikallisen hallinnan tyyli rakentui siis
yhteisen eetoksen ja monipuolisen verkoston varaan. Tampereen aseveliakselin
toiminnan lähtökohdat pysyivät lähes muuttumattomina vuodesta toiseen. Hieman
yksinkertaistaen voidaan sanoa, että Aseveliakselin “napamiehet” sopivat yhteisistä
toimintalinjoista, jotka siunattiin valtuuston enemmistön päätöksillä ja toteutettiin
yhteisymmärryksessä Tampereen kaupungin, paikallisen “pankkipuolueen”,
rakennuttajien ja teollisuuden edustajien kanssa. Lisäksi aseveliakselia tukivat
paikalliset sanomalehdet: Kokoomuksen äänenkannattaja Aamulehti ja
sosiaalidemokraattinen Kansan Lehti.

Aseveliakselin habitusta voidaan tarkastella Bourdieun (1990, 54) tarkoitta-
massa mielessä historian tuotteena, joka varmistaa menneisyyden läsnäolon
nykyhetkessä ja tuottaa historiallisesti rakentuneiden toimintamallien kautta lisää
historiaa: ajatuksia, jäsennyksiä ja toimintaa. Habituksen käsitteeseen liittyvä
‘vitkaisuus’ tekee ymmärrettäväksi sotakokemusten vaikuttavuuden asevelifraktion
toimintatavoissa sen siirtyessä sodasta politiikkaan. Sodan aikana Tampereen
aseveliyhdistyksen piirissä alkaneen toiminnan jatkuminen Tampere-säätiön ja
aseveliakselin poliittisen koalition kautta mahdollisti sotakokemusten synnyttämien
yhteneväisten suhtautumistapojen siirtymisen paikalliseen politiikkaan Tampereella.

Lauri Santamäen Tekojen aseveljeyttä  -kirjan esipuheessa esiintyvät jaottelut
ystäviin ja vihollisiin kertovat aseveliakselin habituksen muotoutumisesta. (ks.
Taulukko 9.) Santamäen tekstissä käsitellään Suomen asemaa sodassa taustana
aseveliliikkeen myöhemmälle toiminnalle. Santamäen erotteluista voidaan päätellä,
miten sukupolvifraktiot jäsentyivät aseveliliikkeen näkökulmasta. (Santamäki
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Taulukko 9.
Aseveliliikkeen habitusta rakentavia erotteluja.

“Ne”

Toimijat

Suurvallat (Neuvostoliitto, Saksa)
Viholliset
Kommunistit, äärivasemmisto
“Sankarilliset itsemurhaajat”
“Pinonpolttajat”
Adressimiehet
Puolustusnihilistinen nykypolvi
Rauhanoppositio
Sadankomitea

Toimijoiden ominaisuuksia

Epäkansalliset piirteet
Ideologisuus
Kiihkoilu
Lyhytjännitteisyys
Demokratian vastaisuus
Totalitarismi

“Me”

Toimijat

Suomi
Paasikivi ja muut vastuul-
liset valtiomiehet
Aseveljet

Toimijoiden ominaisuuksia

“Toista maata kuin Baltia”
Isänmaallisuus
Realismi
Vastuullisuus
Maltillisuus
Kaukokatseisuus
Kansanvalta, demokratia

1966.) Aseveliakselin habitus rakentui vahvalle avainkokemuksen tulkinnasta
syntyneelle erottelulle, jonka kautta toimijat jaettiin ystäviin ja vihollisiin.

Kommunistit ymmärrettiin sodassa voitetun itsenäisyyden vastustajina,
Neuvostoliiton kätyreinä, jotka piti eristää kunnallispoliittisesta päätöksenteosta.
Myöhemmässä vaiheessa isiensä saavutukset kyseenalaistanut “puolustusnihi-
listinen nykypolvi” ymmärrettiin kommunistien tapaan aseveliakselin vastuullisen
isänmaallisen ja itsenäisyyttä kannattavan politiikan haastajaksi. Santamäen
jäsentelyssä mielenkiintoisia ovat myös toimijoille luetut ominaisuudet: aseveli-
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akselin itseymmärrys näyttää rakentuvan vastakkainasetteluna sotasukupolven
asevelifraktion “vastuullisen ja rakentavan” politiikan ja kommunistien “hajottavan”
toiminnan välille. Aseveliliikkeen maltillisuus, kaukokatseisuus ja kansanvallan
puolustaminen asettuvat vastakkain kommunistien lyhytjännitteisen ideologisen
kiihkoilun ja totalitarististen pyrkimysten kanssa. Aseveliakselin jäsenten itseymmä-
rykseen liittyi alusta lähtien ajatus siitä, että heidän toimintansa edisti kaikkien
tamperelaisten yhteistä etua. Vastaavasti kansallisesti aseveliakselin paikallinen
vallankäyttö oli mahdollistamassa Suomen itsenäisyyden säilymistä ja edistämässä
kaikkien suomalaisten yhteistä etua.

Asetelmasta on nähtävissä se, miten aseveliakselin vastustajiksi luetut toimijat
– kuten Sadankomitea 1960-luvulla - saivat kantaakseen aiemmin syntyneitä, sota-
ajan viholliseen ja kommunisteihin liitettyjä leimoja. Vilho Halmeen edellä siteerattu
maininta siitä, miten kommunistit koettiin sodan jälkeen “luonnolliseksi
vastustajaksi” on tässä suhteessa paljastava: kommunistien vastustaminen oli
tavallaan aseveljien “toinen luonto”. Tätä aseveliakselin habitukseen liittyvää
suhtautumistapojen pysyvyyttä kuvaa myös se, miten vielä 1980-luvun ympäristö-
kiistoissa aseveliakselin aloittamia hankkeita vastustaneita ympäristöaktivisteja
kutsuttiin usein – puoluekannasta riippumatta - kommunisteiksi (Laine & Peltonen
1997, 2000).

Aseveliakselissa voidaan nähdä myös kasvukoneen piirteitä: olihan kaupungin
kasvu yksi aseveliakselin yhteistoiminnan tavoitteita. Amerikkalaismallisesta
kasvukone-ajattelusta aseveliakselin toiminnan kuitenkin erottaa selvästi
aseveliyhdistyksen huoltotoiminnasta lähtenyt sosiaalipoliittinen eetos, joka vaikutti
Lindforsin toimintaan. Vilho Halmeen mukaan sosiaalidemokraattisen puolueen
oikeistolaisempaa linjaa edustaneen Lindforsin johtamistyyli oli “ruhjova”, mutta
samalla Lindfors oli kiinnostunut sosiaalipolitiikasta ja kaupunkilaisten hyvin-
voinnista:

Hänellä oli kuitenkin siis, sanotaan nyt noi sosialismin ihanteet jollakin tavalla
luettuna, korvien välissä.[...] ja Erkki oli itte nähny työttömyyden omassa ja perheensä
kohdalla, ja pula-ajat, ollut talvisodan konekiväärimiehenä, niin hänellä oli niin
erilainen [seuraajaansa, Pekka Paavolaan verrattuna] kuitenkin tuo lähtökohta. Ja
hänessä oli tuommonen pohjimmillaan tommonen onnistumisen ihailu sille touhulle,
jota tää aseveliliike niinkun parhaimmillaan edusti. Että tällä tavalla voidaan niinkun
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yhteispelillä päästä tuloksiin. [...] Hän ymmärsi ja valikoi kyllä hyvät asioiden
edistäjät tonne sosiaalipolitiikan puolelle. [...] Ja hän niinkun ymmärsi, että tämmösen
kaupungin menestys on kiinni siitä, että täällä on ihmisillä hyvä olla. (Vilho Halmeen
haastattelu 24.3.1999.)

Vaikka Lindforsin terveys huononi kuusikymmentäluvun lopulla nopeasti,
hänen otteensa kaupunginhallinnosta oli edelleen vahva.

No ei se mihinkään [...] ei se mitenkään vaikuttanu [Lindforsin terveyden huono-
neminen] siinä vaiheessa, kyllä se pyöri niitten nuottien mukaan, mitkä oli ollukin,
mutta tietysti tommonen innovatiivisuus ja eteenpäin vievä aktiivisuus, se siinä väheni
tietysti ilman muuta [...] Hänen [Erkki Lindforsin] asemansa oli niin täysin suvereeni,
että ei sitä kukaan ottanu, kun hän edes kerran viikossa kävi. Kyllähän hän nyt siellä
oli, jos nyt sanotaan, oli ehkä päivän viikossa pois, ja oli tietysti sitten joitakin huonoja
päiviä, jolloin hän oli vaan kotona lepäilemässä, mutta kyllä hän ne langat käsissään
piti. (Pekka Paavolan haastattelu 8.4.1999.)

Vielä kaupunginjohtajakautensa loppuaikoina Lindfors halusi jatkaa entiseen
tapaan ja antoi alaisilleen ohjeen: “Hankkikaa pojat sellaisia ideoita, joilla
Tamperetta voitaisiin kehittää ja jotka minä vielä ennättäisin viedä päätökseen!”
(Seppälä 1983, 274).

Hallittu sukupolvenvaihdos

Lindforsin kuoltua vuonna 1969 kaupunginjohtajaksi nousi kaupunginsihteeri
Pekka Paavola, joka oli valinnassaan saanut tukea asevelilinjalta ja Erkki Lindfor-
silta.26 Paavola oli kasvanut tehtävään kaupunginhallinnossa ensin sosiaalilauta-

26 TV 2:n hankkiminen Tampereelle oli kaupunginsihteeri Pekka Paavolan kisällinnäyte. Paavola
esitti Lindforsille strategian televisiokeskuksen hankkimiseksi: “Uhrataan Tampereen
televisiokeskukseen niin paljon, että hankkeesta ei ole enää varaa luopua!” Samaa strategiaa oli
käytetty aikaisemmin myös keskussairaalan rakentamisessa. (Seppälä 1983, 262.) Televisiokeskus
saatiin Tampereelle ja Lindfors oli muutenkin tyytyväinen Paavolan otteisiin. Lindfors antoi
Paavolalle tukea vielä sairasvuoteeltaan. Kun lähimmät ystävät kävivät tervehtimässä Lindforsia
sairaalassa tämän viimeisinä elinkuukausina, Lindfors sanoi: “Muistakaa sitten tukea Paavolaa!”
(Seppälä 1983, 288.)
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kunnan yleisen osaston sihteerinä, sitten apulaiskaupunginlakimiehenä ja kaupun-
ginsihteerinä.

Mä tulin kuuskymmentä [...] kaupungin hommiin...eli sillosen sosiaalilautakunnan
yleisen osaston sihteerin vt. tehtäviin[...] Siitä mä menin sitten parin vuoden päästä
sinne apulaiskaupunginlakimiehen tehtäviin kaupunginkansliaan ja sitten,
kuuskymmentäviiskö se oli [...] niin kaupunginsihteeriksi. Sieltä oli semmonen
kato, että sieltä lähti yks kaveri lähti apulaisoikeuskansleriksi ja yks kaveri lähti vaan
eläkkeelle, [...] tulin siihen kaupunginsihteeriks siis kuuskytviis.[...] kaupungin-
sihteeri tommosena kansliahallinnollisena päällikkönä oli tietysti joka paikassa
mukana sillon ja sillon sitten, no Lindforsin kanssa esimerkiksi pärjättiin ihan hyvin,
eihän hän sitten tietysti ollu valintaa enää suorittamassa, koska hän kuoli -69, mutta
kuitenkin niin... sanotaanko nyt yleensä, että olin oikeaan aikaan oikealla paikalla.
(Pekka Paavolan haastattelu 8.4.1999.)

Uuden sukupolven valtuutetut eivät välttämättä olleet osallisina alkuperäisessä
asevelihengessä, mutta sosiaalidemokraattien ja kokoomuksen yhteistyö jatkui
Paavolankin kaudella. Kommunisteja ei enää pidetty uhkana, mutta Lindforsin ja
Santamäen käynnistämä etukäteen asioista sopimisen perinne jatkui edelleen
1980-luvulle saakka. (Rasila 1992, 358–359.) Aseveliakselin sukupolvifraktion
voimaa kuvaa se, että vaikka alkuperäiseen aseveliakseliin kuuluneet johtohahmot
jättivät tehtävänsä, Tampereen poliittinen kurssi ei muuttunut.27 Paavola jatkoi
kaupunginjohtajana Lindforsin linjoilla. Johtajanvaihdos ei vaikuttanut suuresti
kaupunginhallintoon ja hallintatapaan.

[Kaupunginjohtajanvaihdos] ei [vaikuttanut] välittömästi yhtään mitään, tietysti nyt
se, että edeltäjä oli aikalailla vanhempi kaveri, parikymmentä vuotta vanhempi, ja
sitten lisäksi varsin sairaalloinen, ja mää oli taas sitten äärimmäisen nuori, 35-
vuotias, siihen hommaan, niin tottakai se maailma jota katsoi ja, sanotaan nyt,
Lindforsilla ei ollu mitään varsinaista koulutusta, muodollista koulutusta ja mä nyt

27 Virtasen mukaan yhteisen sukupolvikokemuksen voima ja kattavuus liittyy murroksen voimaan
ja kattavuuteen. Suuri murros tuottaa suuria poliittisia sukupolvia ja pienempi murros taas
pieniä. (Virtanen 1999, 84.) Sota tuottaa vahvan sukupolven avainkokemuksen. Tämä selittää
osaltaan aseveliakselin projektin hegemonista voimaa.
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kuitenkin olin niinkun sitten loppututkinnon suorittanu kaveri. Tottakai se maailma
ja maailman tarkastelutapa oli aikalailla erilainen, mutta ei se mitenkään välittömästi
niinkun mitään muuttanu. (Pekka Paavolan haastattelu 8.4.1999.)

Pekka Paavolasta käytettiin nimitystä “Pomo”, jolla viitattiin toisaalta kaupungin
keskitettyyn päätöksentekoon ja toisaalta Paavolan tapaan johtaa kaupunkia kuin
yritystä. Rasilan mukaan “Paavola oli tyypiltään yritysjohtaja, nopealiikkeinen
talousmies, joka arvosti tehokkuutta.” Myös Paavolan aikana kaupunkia kehitettiin
voimallisesti, vaikka öljykriisi ja sitä seurannut lama hidastivatkin vauhtia. Tarkkana
talousmiehenä Paavola piti veroäyrin koko kaupunginjohtaja-kautensa ajan samana.
(Rasila 1992, 370.) Vilho Halmeen mukaan Paavola oli tyyliltään “teknokraatti”,
jonka johtamistyyli oli vielä suljetumpaa kuin Lindforsin.

[Lindfors] ei muunmuassa karttanut tuolla järjestöissä luuhaamista. Hän kävi
pitämässä alustuksia, kuunteli kunnallisjärjestön enemmän tai vähemmän suuria
viisauksia. Ei hän niistä tietysti kaikkia omaksunu, mutta hän tällä tavalla antoi sen
kuvan, että hän ymmärtää näitä kansanvallan aparaatteja. Kun sen sijaan Pekka,
harvoinhan se näky missään järjestössä mitään selittämässä. Hänelle riitti tää
neuvonantajien porukka. Oli niillä ihan toisenlainen lähestymistapa tässä, ideologisessa
mielessä, kunnalliselämään.
[...] hän kokos ympärilleen semmosen “nyrkin”, jonka kautta hän pyrki ja onnistuikin
hallitsemaan ja hänellä oli oma ihmistuntemuksensa tämän nyrkin valinnassa siellä
oli [...] uskollisia lakimiesosastolta kaupunginkansliasta ja demaripuolelta pari-
kolme [...] Hän niinkun tämän avulla ylläpiti semmosta tietynlaista etäisyyttä muihin.
[...] Hän ihaili sitä, tätä joka nyt on puhjennu kukkaansa tää niinsanottu
markkinatalous. Se oli hänelle niinkun ihailtava ideologia. Hän halus saada niinkun
tämmösen tulosjohtamisen ilmeisesti tähän kunnalliseen organisaatioon. (Vilho
Halmeen haastattelu 24.3.1999.)

Paavolan mukaan hänen ja Lindforsin johtamistyylit olivat erilaisia, mutta
lopputulos oli usein sama:

Sanotaan tyypillisenä esimerkkinä, että kun hän oli kaupunginhallituksen
puheenjohtajana, niin jos joku siellä jossakin asiassa pyysi puheenvuoroo, niin hän
tietysti sen sai, ja hän esitti sitten jotakin ajatuksia, jotka ei ollut justiin täsmällisesti
sen mukasia kun mitä siinä oli esitys, niin Lindfors kylmästi totesi, että jaha, hän
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huomaa, että tämä asia ei olekaan vielä riittävästi valmisteltu, että jätämme tämän
pöydälle tai palautamme taikka teemme jotakin, ja löi nuijalla pöytään. Se siis hoiti
sen ihan täysin suvereenisti. Se johtu siis ajasta, ja hänen persoonastaan, joka oli
erilainen taas kun mitä meikäläisen persoona tai kenenkä muun tahansa ja
meikäläisellä oli sitte se, että mä lähdin sitten keskustelemaan sen eri mieltä olevan
kaverin kanssa ja koitin niinkun tyrmätä sen [naurahdus] ja tottakai mullakin oli
sitten niinkun henkisesti vahva asema verrattuna johonkin yksittäiseen valtuutettuun
tai kaupunginhallituksen jäseneen nähden, niin se meni sillä tavalla, että lopputulos
saatto olla ihan sama, ja olikin pitkälti sama, mutta se meni vähän erilaisilla
metodeilla, jotka oli sitten tota niinku nykyajasta enemmän. (Pekka Paavolan
haastattelu 8.4.1999.)

Aseveliakselin päätösten valmistelukäytäntöön kuului kaksi kierrosta.
Kaupunginjohtaja keskusteli asiasta ensin kokoomuksen edustajan, yleensä Lauri
Santamäen tai Yrjö Silon kanssa ja tämän jälkeen kaupunginjohtaja vei asian
demarien ryhmälle ja kokoomuksen nokkamies esitteli asian kokoomuksen
ryhmälle. Tämän jälkeen käytiin vielä neuvottelu valtuustoryhmien kesken ja
valittiin yhteinen linja. Kompromissi oli yleensä selvä jo siinä vaiheessa, kun nämä
ryhmät neuvottelivat keskenään.

Ainoastaan talousarviokokouksissa [...] ihan yksittäisistä [...] rahotuskohteista [...]
saatto syntyä sitten kinaa, mutta ei muualla [...] Se täytyy myöskin sanoa, että kyllähän
mä puhuin tietysti Lasse Santamäen, Silon Yrjön ja kumppaneitten kanssa etukäteen,
mutta kyllähän mullakin, kun mä nyt oli 60-luvun puolestavälistä oli seurannu sitä,
niin kyllähän mulla niinkun aika hyvä sormenpäätuntuma oli siitä, että mikä nyt on
mahdollista mennä ja mikä ei, mikä vaatii sitten pitempää puhumista, että saadaan
se läpi, tai mikä menee noin suitsait vaan, ettei siinä sitten ollut mitään, se oli myöskin
tommosta epämuodollista, että mehän sitten tavattiin käytännössä, ei nyt joka päivä,
mutta useita kertoja viikossa, niin siinä oli ilman mitään erityisiä seremonioita helppo
jutella sitten erilaisista asioista. [...] kaupunginjohtaja oli sillon äänivaltanen jäsenkin
kaupunginhallituksessa, ja näin se meni, mutta että tota mitkä asiat nousi esille, niin
tietysti se riippu siitä, että jos sieltä joku sellanen innovatiivinen tyyppi löyty, joka osas
ottaa esille, niin kyllä sekin sai ne, mutta vähemmän näitä nyt tietysti oli ja ne aina
jonkinnäkösenä moottorina on täytyny pitää tätä virkamieskuntaa, että sieltä sitten
tulee se aloitteellisuus ja aktiivisuus niissä asioissa ja sitten se niinku tavallaan
myydään luottamusmiehille se ajatus, näin tapahtui. (Pekka Paavolan haastattelu
8.4.1999.)
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Paavola kuvasi vuonna 1983 kaupunginvaltuuston aseveliakseliyhteistyötä
seuraavasti:

Meillä kaikki perustuu kahden valtuustoryhmän milloin tiiviiseen, milloin höllempään
yhteistyöhön. Tietysti asiaa helpottaa, ettei ryhmiä ole niin monta kuin esim. Turussa.
Ei meidän tarvitse sohlata puolen tusinan ryhmän kanssa. Kun on kolme ryhmää ja
kun esiinnyn aktiivisesti, saan myös asioita läpi. [...] Kun kerran on löydetty hyväksi
havaittu yhteistyömalli, järki sanoo, että sitä pitää noudattaa, vaikka ihmiset vaihtuisivat.
(AL 4.12.1983.)28

Paavolan lausunto Aamulehden haastattelussa tukee ajatusta aseveliakselin
yhteistyöverkoston vakiintumisesta järjestelyksi, joka ei enää ollut sidoksissa
alkuperäisten aseveljien henkilökohtaisiin yhteyksiin. Aseveliakseli oli vallankäytön
yhteistyömallina alkanut elää omaa elämäänsä. Stokerin (1995, 59) mukaan
tällaisen hallitsevan koalition yhteistyön vakiinnuttua siitä tulee “arvo sinänsä”,
jonka puolustaminen on kaikkien koalition osapuolten tehtävä. Lainaus kertoo
myös Paavolan roolista aseveliyhteistyön johtajana. Myöhemmässä haastattelussa
(Mölsä 1994, 84) Paavola vertailee vaikuttamista kaupunginjohtajana ja kaupungin-
valtuutettuna29 toisiinsa seuraavasti:

Ero viranhaltijan ja luottamushenkilön työssä on yhä valtava. Johtavana virkamiehenä
tuntui kuin olisi istunut nopean auton kyydissä ja ajanut sitä itse. Luottamushenkilönä
työskentely on pikemminkin kaukosäätimen kautta toimimista: on varauduttava
paljon pitkäjänteisempään vaikuttamiseen. Kaikki ei toteudukaan huomenna.
Virkamiehenä niin sentään tapahtui monissa asioissa. (Pekka Paavolan haastattelu
8.4.1999.)

Paavolan kaupunginjohtajakaudella tamperelainen jatkuvan kasvun ja kehittä-
misen eetos sai kolauksen, kun kaupungin väestönkasvu yllättäen lakkasi 1970-

28 Aamulehti 4.12.1983, A-lisä, Pekka Paavolan haastattelu otsikolla “Vallan määrä riippuu
johtajan aktiivisuudesta – Pekka Paavola ei pelkää ratkaisuja mutta ei lyö päätään seinäänkään”.

29 Paavola palasi Tampereen kunnallispolitiikkaan kunnallisvaaleissa vuonna 1993 sitoutumatto-
malta “Tampereen puolesta” listalta.
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luvun puolivälissä. Tämä pakotti ajattelemaan uudestaan kaikki kaupungin tulevai-
suutta koskevat suunnitelmat. Väkiluvun kasvun pysähtymisen ohella kehitys-
optimismia horjuttivat myös vuoden 1973 öljykriisi ja sitä seurannut teollisuus-
Suomen pahin lama 1975–1978. (Rasila 1992, 553–556; Pihkala 1982, 526–
527.) Tampere oli teollistunut muuta Suomea aiemmin, ja kun Suomi teollistui
toisen maailmansodan jälkeen, Tampereen suhteellinen osuus koko maan
teollisuustuotannosta pieneni. Tampereen teollisuuden tuotanto kuitenkin kasvoi
1980-luvulle saakka, vaikka teollisuuden työpaikat alkoivat koneellistumisen
vuoksi vähetä huomattavasti aiemmin. (Rasila 1992, 190–196, 553–556.)

Kuvio 24.
Ammatissa toimivan väestön elinkeinorakenne Tampereella 1950–1988.

(Rasila 1992, 186.)
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Silti Paavolan kaudella rakennettiin voimakkaasti ja “pankkipuoluetta” tarvittiin
rahoittamaan hankkeita. Pankkien määrä lisääntyi ja kaupungin suhteet olivat
kunnossa. Kaupunginhallinnossa oli vahva usko, että pankit tulevat apuun, jos
rahat loppuvat. Pankkien edustajia oli myös mukana kunnallisissa luottamustehtä-
vissä. Rahaa sai aina kun oli tarve:
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Se, että pankki-ihmiset, olihan niitä aikasemminkin ollu, joku Säästöpankin Hietala
oli jo Lindforsinkin aikana valtuutettuna [...] ja sitten kansanedustajana, mutta sitten
tota kyllä niitä tietysti enemmän rupes tulemaan, mutta se oli jälleen niinkun kahdesta
syystä. Sillon aikasemmin niinkun Lindforsin aikana täällä oli muutama harva
pankki. Sitten niitä tuli enemmän ja pankkien asema suomalaisessa yhteiskunnassa
nousi ja samanaikaisesti parani Tampereen [...] ei taloudellinen asema välttämättä,
mutta se sanosko, että rahaa pyöri huomattavasti suurempia summia erilaisissa
rakennusprojekteissa [...] se kiinnosti tietysti pankkeja ja niillähän oli helppo ajaa
omia ihmisiään sitte sinne sisään, mutta tota ei meill ollu loppujen lopuks rahaa sitten
vallan kauheesti, missään seisomassa. Mehän rakennettiin sitten vielä huomattavasti
enemmän kuin Lindforsin aikana, koska meillä oli paremmat taloudelliset edellytykset.
Ja meillä oli kassa joskus niin, että nää nykyset kamreerit kauhistus, jos niillä olis niin
pieni kassa. (Pekka Paavolan haastattelu 8.4.1999.)

Aseveliakselin yhteistyö ei perustunut vain lyhyen tähtäimen hyödylle: kokoo-
muksen ja sosiaalidemokraattien liitosta kaupungin johdossa muodostui poliittinen
koalitio, jolla oli erittäin vahva rooli tamperelaisessa paikallisessa hallintatavassa.
Tampereen aseveliakselin elinvoimaisuutta 1950-luvulta 80-luvulle asti voidaan
pitää merkkinä toimijoiden tavoitteesta päästä pidempiaikaiseen yhteistyösuhtee-
seen. Suurten hankkeiden läpivieminen vaati vakiintuneen paikallisen hallinnan
verkoston, jossa hallitsevalla koalitiolla on vakiintunut asema kaupungin politiikassa
(vrt. Stoker 1995). Aseman vahvuutta kuvaa se, että vaikka alkuperäiset aseveljet
eivät ole enää mukana toiminnassa, aseveliyhteistyö jatkuu Tampereella edelleen.

Lindforsin moraalitaloudesta Paavolan suunnittelutalouteen

Tamperelaisen kaupunginjohtajainstituution muutokset osuvat hyvin yksiin Pertti
Alasuutarin (1996) määrittelemien hyvinvointivaltion puheavaruuksien siirtymien
kanssa. Alasuutari jakaa sodanjälkeisen Suomen – eli “toisen tasavallan” –
kolmeen kulttuuriseen kauteen: moraalitalouden, suunnittelutalouden ja kilpailu-
talouden vaiheeseen.30 Moraalitalouden aikana moraaliset periaatteet olivat julki-

30 Alasuutari on tutkimuksessaan Toinen tasavalta (1996) tutkinut yhteiskuntapolitiikan
muuttamisen kannalta aktiivisia ajanjaksoja vuosilta 1946–1994. Aineistona tutkimuksessa on
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sessa keskustelussa tietoisen pohdinnan kohteina. Suunnittelutaloudelle oli
leimallista (tieteellisen) suunnittelun ja organisoinnin roolin korostaminen yhteis-
kunnallisten ongelmien ratkaisussa; suunnittelutalouden aikana luotiin kokonais-
valtaisia hyvinvointivaltion järjestelmiä. Kilpailutalouden vaiheessa hyvinvointi-
palveluista alettiin puhua “asiakkaan”, yksilöllisen palvelujen kuluttajan näkökul-
masta. Yksilön tarpeiden ohella alettiin keskustella hyvinvointipalvelujen kilpailutta-
misesta. (Alasuutari 1996, 104–115.)

Erkki Lindfors toimi kaupunginjohtajana moraalitalouden vaiheen aikana,
jolle oli ominaista aatteisiin ja moraalisiin periaatteisiin vetoaminen. Tämä juontui
yhtäältä sodan kansallista yhteenkuuluvuuden tunnetta lujittavasta vaikutuksesta
ja toisaalta sodan aikana kansakunnan koossapitämiseksi korostetuista yhteisvas-
tuusta ja eettisistä periaatteista. Pekka Paavolan kaupunginjohtajakausi sijoittuu
1960-luvun lopulla alkaneeseen suunnittelutalouden aikaan. Haastattelussa
vuodelta 1994 Paavola nimittää 1960-lukua “sosiaalisen rakentamisen kaudeksi,
[jolloin] tehtiin päiväkoteja, vanhustenkoteja, terveydenhuollon yksiköitä.” 1970-
lukua Paavola luonnehtii infrastruktuurin rakentamisen ajaksi: “Seuraavalle
vuosikymmenelle siirryttäessä kaikkein välttämättömin sosiaalialan rakentaminen
oli saatu siihen malliin, että siirryttiin infrastruktuuriin, kunnallistekniikkaan.
Tehtiin vedenottamot, jätevedenpuhdistuslaitokset, kolme isoa lämpövoimalaa,
liikenteellisiä runkoväyliä.” 1980-lukua Paavola on nimittänyt kulttuurirakenta-
misen ajaksi31. (Mölsä 1994, 86-87.)

Paavolan kaudella Tampereella taloudellisen tehokkuuden ylläpitäminen ja
lisääminen nousivat keskeiseksi tavoitteeksi. Taloudellisuuden korostaminen
johti taloussuunnittelun painoarvon lisääntymiseen.

Niinkun mä sanoin sillon, niin kyllä se [taloussuunnittelu] lähti Lindforsin ajalta, se
oli 60-luvun puolessa välissä. Ja se lähti minun tietääkseni siitä, että nimenomaan
Helsingissä oli tämmöstä ja tottakai Tampereelta seurattiin sitä, mutta esim. Turussa

käytetty pääasiassa Helsingin Sanomien pääkirjoituksia. “Puheavaruuksilla” Alasuutari viittaa
julkisen keskustelun tarkasteluun foucault’laiseen tapaan, “ajallisesti ja paikallisesti ainut-
kertaisina merkitysten, käytäntöjen ja toimijoiden asemien muodostumisena.” “Talouden”
vaiheissa ei siten ole kyse vain puhetavan muutoksista. (Alasuutari 1996, 20–28; 105.)

31 1980-luvulla Tampereella rakennettiin mm. Sara Hildenin taidemuseo, Tampereen työväen
teatterin uudet tilat ja Tampere-Talo (Mölsä 1994,87).
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ei sen aikasemmin ollu, meillä oli sitten melkeen toisena, mutta [...] Lindfors ei sitten
enää siihen oikeen sisään päässy ollenkaan, hän oli jo vanha ja sitten väsyny ja sairas.
Että mä olin sitten niinkun ensimmäinen kaupunginjohtaja, joka tulin sitten siihen
niin että tätä nyt sitten käytetäänkin ja siitä kai sitten minut on nähtykin tämmösenä
sanosko niinkun liikkeenjohtajatyyppisenä kaupunginjohtajana, että se talous niinkun
tuli keskeisempään asemaan kun mitä se nyt oli ollu. Mutta kuten sanottu, niin
samanlainen kehitys tapahtu kaikissa suomalaisissa kaupungeissa ja yleensä
suomalaisessa yhteiskunnassa [...] Mutta ei mulla mitään semmosta johonkin
tiettyyn teoriaan perustuvaa toimintamallia ollu, että nyt johdetaan näin ja näin.
(Pekka Paavolan haastattelu 8.4.1999.)

Paavola pyrki myös tehostamaan kunnallisen päätöksenteon koneistoja
perustamalla kaupunkisuunnittelutoimikunnan suunnittelemaan ja valmistelemaan
kaupungin rakennushankkeita. Toimikunta perustettiin rakentamista varten, koska
kaupungin kasvuvauhti oli kova ja virallisten kunnallisten lautakuntien
päätöksenteon hitaus tuskastutti kaupunginjohtajaa.

Meillähän oli sellanen toimielin sitten sieltä 70-luvulta aina tonne 80-luvun
loppupuolelle saakka kun kaupunkisuunnittelutoimikunta, joka tota mun mielestäni
oli hiton hyvä. Se kartotti mukavasti niinkun tulevaisuutta aika pitkälti. Siihen oli
koottu, pyritty saamaan, niin valtuustoryhmien puheenjohtajat, jotta niillä oli kanttia
niinku jotakin sanookin. [...] Jos puheenjohtaja pystyy käyttämään tämmöstä
instrumenttia, niin se on loistava sen käsissä, mutta jos ei pysty tai halua, niin ei sillä
mitään tee.[...] ja mä omaksuin sitten semmosen periaatteen, että kun mua tuskastutti
se, että sillosessa talonrakennuslautakunnassa, joka sitten periaatteessa hoiteli näitä
hommia, niin se oli aika tuskastuttavan hidasta sitten se juttu, eikä sitä saanu niinkun
pidettyä hyppysissään, niin me siirryttiin, ensimmäisen kerran siinä Tohlopissa [TV
2-hanke] oli tämmönen rakennustoimikunta, taikka se oli ensiks suunnittelu-
toimikunta aina ja sitten se määrätyssä vaiheessa muutti nimensä rakennustoimi-
kunnaksi, ja meillä oli sitten muutamia semmosia tyyppejä, jotka oli niinkun
luonnonlahjakkuuksia tämmösellä alalla, vasemmistoliitosta löyty yksi, semmonen
alunpitäen kirvesmies, joka oli sitten kyllä kaupungin palveluksessa ja tota sitten
demareilta ja jokaisesta ja mä kokosin sellasen sanoisko sitten rakennuttajatiimin
siihen, jonka kanssa oli kovin helppo puhua, kun oli viety yksi rakennusprojekti
läpitte, niin sitten toisessa taas jo oltiin viisaampia ja toimittiin noin hyvinkin
joustavasti ja tämä niinkun tietysti ärsytti sekä virkamiestasolla, ehkä nimenomaan
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juuri virkamiestasolla sitten tätä perinteellistä organisaatiota ja miksei vähän
luottamusmiestasollakin. (Pekka Paavolan haastattelu 8.4.1999.)

Tampereen kahden kaupunginjohtajan vaiheet tuntuvat omalta osaltaan
osoittavan oikeaksi Heikki Ylikankaan ajatuksen siitä, että suurmiehiä tehdään
tarpeen mukaan niistä, jotka selkeimmin ja voimallisimmin kykenevät tuomaan
esille jonkin avainryhmän intressit (Ylikangas 1986, 210). “Rintamakomentajaa”
tarvittiin siviilioloihin, ja Lindfors oli sopiva mies tehtävään. Lindfors tuki Paavolaa
kaupunginjohtajaksi ja Paavola jatkoi aseveliakselin projektia, mutta ajanmukaisti
sitä taloudellisilla, tehokkuutta lisäävillä painotuksilla.

Että se juuri se talouden [...] kaikkihallitsevuus tuli varmasti niinkun esille tänä
aikana, johtu varmasti persoonista, mutta myöskin koko tän maailman muuttumisesta.
(Pekka Paavolan haastattelu 8.4.1999.)

Hyvinvointivaltio ja tamperelainen hallintatapa

Aseveliakselin historian yhteys suomalaisen hyvinvointivaltion rakentamiseen on
ilmeinen. Kun kansallisen konsensuksen luoman “Oy Suomi Ab:n” (Alasuutari
1996, 266) myllyt jauhoivat menestystä maailmanmarkkinoilla, pyrki valtio
tasaamaan varallisuuseroja ja takaamaan perustoimeentulon ja koulutuksen
kansalaisilleen. Vastaavasti Tampere rakensi omaa paikallista versiotaan hyvinvointi-
valtiosta tukeutuen kansalliseen hyvinvointivaltion rakentamisen hegemoniseen
projektiin. Huoltotoiminnasta ponnistaneen aseveliakselin toiminnassa oli selkeä
sosiaalinen eetos: taloudellisen kasvun hedelmillä tuotettiin yhteiskunnallisia
palveluja samaan tapaan kuin talkoilla oli autettu sodassa kärsineitä aseveljiä ja
heidän perheitään. Hankkeet kasvoivat vuosikymmenten kuluessa, mutta toiminnan
eetos säilyi samankaltaisena.

Näin jälkikäteen kun ajattelee, siis [se oli] pohjoismaisen hyvinvointivaltion ihanteen
toteuttamista. Kun se oli siinä jokapäiväisessä normaalissa elämässä, niin eihän sitä
minään osattu terminologisesti näin kutsua [...] Vaikea sanoa miten, kuka ohjas ketä
ohjas, että kyllä se meni niinkun yhtä jalkaa aika hyvin, mutta eihän tää aseveliakseli
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nyt sellainen ollu sinänsä, että joka olisi automaattisesti tähän vaikuttanu. Kyllähän
siinä kuitekin toisena päänä oli porvarillinen ryhmä, eikä sille nyt siihen aikaan vielä
niin täydellisesti ja läpi linjan kuulunu ajatusmaailmaan tämmönen, sanotaan nyt
sitten sosiaalinen ajattelu [...] siellä oli muutamia loistavia yksilöitä ja ne oli onneks
sitten siinä niinku nokkamiehinä. Esimerkiksi Lasse Santamäki, joka oli
koulutukseltaan ja toimeltansa opettaja, niin määrätty se jo se opettajan rooli oli
vaikuttanu, että hän näki asioita niinkun enemmän alemmalta tasolta kun joku
teollisuusjohtaja ja se vei siihen [...] mutta ei tämä organisaatio tai jos nyt sitä akselia
organisaatioksi nimitettäisiin, niin organisaatiokuvio sitä sinänsä ruokkinut, vaan se
oli ajassa ja täällä sitten tietysti demareilla sitten semmonen selkeä johtotähti. (Pekka
Paavolan haastattelu 8.4.1999.)

Samaan aikaan kun asevelisukupolvi otti enemmistön valtuustopaikoista
Tampereella, alkoi Suomessa hyvinvointivaltion ensimmäinen rakennuskausi.
Laajentuvan valtiollisen sosiaalipolitiikan painopiste oli sodan uhrien tukemisessa,
perhepolitiikassa ja asuntopolitiikassa. Ensimmäistä rakennuskautta seurasi
vuodesta 1950 lähtien hyvinvointivaltion tasaantuvan kehityksen kausi, jolloin
maalaisliitto oli valtionhoitajapuolueena. Kekkonen ja maalaisliitto sovittivat yhteen
“puunjalostusteollisuuden, maatalouden, idänkaupan ja maalaisliiton etuja”.
Heinosen mukaan Suomessa oli sodan jälkeen yksi hegemoninen projekti: Kekkosen
ja maalaisliiton kansallisen eheyttämisen projekti. Sosiaalipolitiikka viritettiin
tukemaan tätä tavoitetta. Kekkonen pyrki yhdentämään köyhemmän väestönosan
osaksi kansakuntaa sosiaalipolitiikan ja talouskasvun avulla. (Heinonen 1993,
35-36.) Myös suomalaisessa talouspolitiikassa on ollut voimakas pyrkimys
yhteiskunnalliseen eheyttämiseen, koska taustalla on väikkynyt pelko Neuvostoliiton
suomalaista yhteiskuntaa hajaannuttavasta vaikutuksesta (Pekkarinen & Vartiainen
1993, 35).

Lindforsin kaupunginjohtajakaudella alkoi hyvinvointivaltion toinen raken-
nuskausi. Sen keskeisenä sanansaattajana toimi Pekka Kuusen 60-luvun sosiaali-
politiikka, joka lienee yhä vaikutusvaltaisin suomalaisesta yhteiskuntapolitiikasta
kirjoitettu teos. Kirjan keskeinen vaatimus oli taloudellisen kasvun nostaminen
politiikan kokoavaksi tavoitteeksi. Kuusi yhdisti ohjelmassaan kolme asiaa: kasvun,
työllisyyden ja tulonjaon. Kirjaa luettiin ahkerasti myös Tampereella. Tamperelaisten
sosiaalidemokraattien ydinryhmään kuulunut Vilho Halme lausahti kirjasta:
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“pidimme sitä tietopuolen Tuntemattomana sotilaana”. (Heinonen 1993, 62;
Tuomioja 1996, 101, 146.)

Kuusen ohjelma tarjosi vastauksen Kekkosen 1950-luvun alussa esittämään
vaurastumisen haasteeseen32. Presidenttinä ollessaan Kekkonen näki, että Kuusen
ohjelma antoi suuntaa sekä tuotannon että väestön elintason kohottamiselle, ja
samalla syntyisi mahdollisuus yhteiskunnan eheyttämiselle (Heinonen 1993, 69-
70). Sosiaalipolitiikka nousee teoksessa välineeksi kasvun synnyttämiseen ja
jakamiseen. Jakaminen kiihdyttää kasvua, koska

köyhien kulutusalttius on keskimäärin suurempi kuin rikkaiden. [...] Sosiaalisen
tasoituksen tietä ihmiskunta on joutunut kokemaan ihmeen: yleiseen kasvukehitykseen
siirtymisen. [...] Kansantulon kasvuun tiivistyvät – voi sanoa – yksityisten kansalaisten
taloudelliset pyrkimykset yhteiskunnassa.[...] Eikä paluuta metsään ole. Ei edes
jäämistä nykysijoille. Jos mielimme Ruotsin ja Neuvostoliiton, kahden kasvutietoisen
ja -kykyisen kansan, välissä jatkaa omaa elämäämme, me olemme tuomitut kasvamaan.
(Kuusi 1961, 60, 8, 22, 34.)

Suomi ei ollut yksin kasvupolitiikkaa kannattamassa. Kansainvälisen talouden
vaikutus vahvistui Suomessa 1960-luvulla, ja taloudellinen kasvupolitiikka omak-
suttiin yhteiskunnan kehittämistä koskevien ratkaisujen perustaksi: Yhdistyneet
Kansakunnat nosti elintason kohottamisen professori Heikki Wariksen sanoin –
”samaan ylvääseen asemaan maailmanrauhan ja ihmisoikeuksien turvaamisen
rinnalle”, ja kansainvälinen työjärjestö (ILO) asetti sen vuonna 1962 yleissopi-
muksessaan yhteiseksi päätavoitteeksi eri kansoille. Elintason nousua on pidetty
sekä päämääränä että välineenä yhteiskuntien kehitysprosessissa. “Sosiaalisten
olosuhteiden paraneminen liittyi Suomessakin nimenomaan taloudelliseen kasvuun,
joka oli luonut ne edellytykset, joiden vallitessa suomalaisessa yhteiskunnassa on
saavutettu korkean elintason aste.” (Hankonen 1994a, 15, 52.)

32 Kekkonen oli kirjoittanut jo vuonna 1952 kirjan Onko maallamme malttia vaurastua, jossa
hän asettui kannattamaan teollisuuden laajentamista valtion tuella, jotta kulutuksen lisääntyminen
ja elintason nousu saisi kestävän perustan (Heinonen 1993, 34). Pekkarisen ja Vartian (1993,
425) mukaan Suomen talouspolitiikan pitkänä linjana tämän vuosisadan alkupuolelta 1980-
luvulle asti on ollut “kasvuhakuisuuden ehdoin toteutuva valtiokeskeisyys”.
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Aseveliakselin yhteiskunnallinen eetos oli paljolti aseveliyhdistyksen
huoltotoiminnan jatkoa. Talouskasvu ja sitä tuottavan teollisuuden tukeminen
varmistivat hyvinvointipalvelujen jatkumisen.

Me sanotaan nyt, että se oli pohjoismainen hyvinvointivaltioperiaate, mutta ei me sitä
sillä tavalla tosiaan sillon terminologisesti kutsuttu eikä ymmärrettykään, vaan sitä
tehtiin sen mallin mukasesti, joka oli tuolta nähty ja eihän se tuolla Ruotsissakaan
tietysti edellyttänyt sitä, etteikö näitä talouselämääkin oltais tuettu. Mulla oli usein
semmonen, tai joskus käytin semmosta sanontaa sitten kun elinkeinoelämän taholta
kun tultiin kysymään, että noh, vähän haastavaan sävyyn, että no mitä kaupunki on
tehnyt tai aikoo tehdä sitten elinkeinoelämän hyväks, niin se oli vähän semmonen
ärsyttävä kysymys, niin sanoin, aina vastasin siihen niin, että ei mitään – mutta sen
sijaan koitamme tehdä kaiken mahdollisen, näitten, jokaisen tamperelaisen hyväksi
ja me tiedämme, että tamperelaiset tarvitsevat elääksensä niin tuota leipää ja asunnon
ja montaa muuta asiaa, joita saadaksensa he tarvitsevat rahaa, ja saadaksensa rahaa,
niillä täytyy olla työpaikka ja työpaikan ne voi saada pelkästään, ei kaupunki voi niitä
kaikkia työllistää, niin voi saada ainoastaan tästä elinkeinoelämästä. Ja tehdäksemme
kaiken mahdollisen näitten tamperelaisten hyväksi, niin me tuemme kaikin mahdollisin
tavoin tätä elinkeinoelämää, mutta emme me tee sitä heidän itsensä vuoksi. [...] Se
piti kyllä aika hyvin paikkansakin. (Pekka Paavolan haastattelu 8.4.1999.)

Kuusen ohjelmassa ja tamperelaisessa asevelipolitiikassa voi nähdä yhteisiä
piirteitä. Taloudellinen kasvu oli väline paitsi väestön elintason nostamiseen ja
yhteiskunnallisten palvelujen tarjoamiseen, myös poliittiseen eheyttämiseen. Kekko-
nen pyrki tietoisesti estämään kansan poliittista ja taloudellista kahtiajakautumista
tukeutumalla Kuusen sosiaalipoliittiseen ohjelmaan. Aseveliakselin paikallinen
hegemoninen projekti ei ulottunut yhtä pitkälle kuin Kekkosen eheyttämisen
strategia. Kommunisteja ei otettu mukaan päätöksentekoon, mutta tamperelainen
hegemoninen projekti pyrki palvelemaan kaupunkilaisten “kokonaishyötyä”, ja
yhteishenkeä luotiin kaupungin kasvun, kehittämisen ja erilaisten hyvinvointi-
projektien avulla, jotka oli suunnattu kaikille kaupunkilaisille. Taloudellinen
kasvu piti kaupunkilaiset tyytyväisinä ja legitimoi aseveliakselin valtaa.

Taloudellinen kasvu on jo tavoite sinänsä, mutta kun siihen lisätään aseveli-
akselin hyvinvointikaupungin rakentaminen ja suomalainen hyvinvointivaltio-
projekti, kasvusta tulee väline tamperelaisten ja laajemmin suomalaisten hyvin-
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voinnin lisäämiseen. Taloudellinen kasvukehitys ja sitä symboloivat erilaiset
Tampereella toteutetut laajat projektit kätkivät sisäänsä niitä legitimoivan “hyvin-
vointilupauksen”. Hyvinvointivaltion ja Tampereen kaupungin hyvinvointipalvelujen
kautta tapahtuva kasvun hedelmien jakaminen tamperelaisille osoitti hyvinvointi-
lupauksen ainakin osittain oikeaksi. Tässä prosessissa hyvinvoinnista tuli sekä
kasvun väline että sen päämäärä. Taloudellisen kasvun negatiiviset seuraukset,
kuten vesien saastuminen, kaupunkikeskustojen maisemanmuutokset ja ilman
pilaantuminen nähtiin tiettyyn rajaan asti edistyksen ja vaurauden merkkeinä;
teollisuuspaikkakunnilla toistettiin sanontaa “raha haisee”.33

Uusi kaupunginjohtaja, Akseli ja Elina

Rasilan mukaan Tampereen kaupungin johtoon haluttiin kahden “energisen,
mutta omapäisen” kaupunginjohtajan jälkeen tasaisempaa kautta. Elokuussa
1985 kaupunginjohtajaksi valittiin Suomen Työväen Säästöpankin aluejohtaja ja
tuolloinen kaupunginhallituksen puheenjohtaja Jarmo Rantanen.34 Kautensa alku-
puolella Rantanen toimi Harri Holkerin “sinipunahallituksen” sisäministerinä
vuosina 1987-1991, jolloin kaupunginjohtajana toimi kaupunginsihteeri Vesa
Kauppinen. (Rasila 1992, 346, 370.)

Kaupunginhallituksen puheenjohtajan Timo P. Niemisen arvion mukaan Jarmo
Rantasen kausi on ollut selvästi erilainen kuin Pekka Paavolan kaupunginjohtaja-
aika. Nykyinen kaupunginjohtaja on pitänyt matalaa profiilia ja siten välttänyt
poliittisten vihamiesten hankkimista.

33 Kysymys ei ollut vain suomalaisesta ilmiöstä; esimerkiksi Englannissa vastaava asia ilmaistiin
lauseella: “Missä on moskaa, siellä on messinkiä”. “Where there is muck, there is brass” (Hajer
1995, 64).

34 Hakuprosessi poikkesi aiemmista siinä, että 15 hakijan joukossa oli myös “leikkimielellä”
mukaan lähteneitä, mm. laulaja Irwin Goodman. Päätöksen jälkeen Rantasen valinnasta valitettiin
sillä perusteella, ettei hänellä ollut yhtään korkeakoulututkintoa. Tällöin kaupungin puolesta
selitettiin, että Rantasella oli riittävästi kokemusta virkaan – mikä oli kunnallislain mukaan
toinen pätevöitymisen keino kaupunginjohtajan tehtäviin. (Rasila 1992, 370.)
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Rantasen kausi on sitten täysin erilainen. Mun mielestäni Rantanen sopii tähän
aikaan, hän on kuitenkin tämmönen demokraattisempi johtaja. Et tota ei tähän
nykyaikaan tämmönen sanelu enää niin voimakkaasti ja tämmönen voimakkaan
johtajan juttu, tämmönen jossa jokaisen, jokaine on mukana yhdellä äänellä ja
demokratialla, niin se ei enää sovi yhtä hyvin. Voi olla, että se on nopeata ja
tuloksellista, mut tota sillä myös saa helposti nykyaikana sais paljo vastustusta. Et
kyllä Rantanen on tähän aikaan mun mielestä ihan hyvin sopinu. Ja kaupungin tota
nää kaikki tulokset, ne on ihan hyviä. Ei se oo yhdestä ihmisestä kiinni, ei se oo
Rantasesta, ei se oo kenestäkään. Se on meistä kaikista, et täs on niinku semmonen
johtoporukka, joka tota varmasti pitää Tampereen niinku aika vahvasti käsissään ja
voin sanoa, että uskoo kyllä niinku tekevänsä Tampereen ja tamperelaisten eteen
parhaat päätökset. Se on eri asia onko ne. Mut siis et kyllä sitä niinku yritetään. (Timo
P. Niemisen haastattelu 31.8.2000.)

Huolimatta Paavolan johtamistyylistä – tai ehkä juuri sen takia – oli aseveli-
akselin “voimakkailla persoonilla” tapana kontrolloida kaupunginjohtajan teke-
misiä. Paavolan oman arvion mukaan nykyisin ei samanlaista kontrollia ole.

Onhan se sikälikin muuttunut myöskin, että, kyllä se täytyy myöntää, että sillon kun
oli joku Santamäki, Silo tuli hänen jälkeensä, hän oli sotainvalidikin vielä ja muuta,
se oli hyvin voimakas persoona, niin... Olihan siellä niinkun henkisesti siis vahvoja
tyyppejä ja sitten demareissakaan ei ollu näin vahvoja, ei varmasti yksilöitä, mutta oli
kuitenkin kohtalaisia... ja kyllä ne niinkun piti siinä, että kyllä minun kaupunginjohtaja-
aikanani täyty katsoo, että oonko mä nyt etukäteen puhunu noi ja oonko mä
valmistanu nää, etten mä voinu sitä mennä... mut nyt ei kyllä ole, että nyt […]
kaupunginjohtaja, vaikkei se näy, niin se on sitten Rantasen Jarmo, joka pyörittää sitä
ihan täysin suvereenisesti. (Pekka Paavolan haastattelu 9.4.1999.)

Myös Seppo Salmisen arvion mukaan kaupunginjohtajan ja johtavien luotta-
mushenkilöiden välinen yhteydenpito on ollut Rantasen kaudella vähäisempää
kuin aiempien kaupunginjohtajien aikana.

Vois sanoo silla lailla, että Rantasen Jarmolla ei oo semmosta kosketusta sitten ihan
tähän johtavaan luottamushenkilöporukkaan yhtä tiiviisti, mitä esimerkiksi Paavolalla
oli. Paavolahan piti kyllä sitten hyvää yhteyttä johtaviin luottamushenkilöihin. (Seppo
Salmisen haastattelu 18.8.2000.)
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Aseveliakselin asema on muuttunut selvästi Rantasen kaupunginjohtaja-
kaudella. Selvin syy tähän on vähittäinen poliittisten voimasuhteiden muuttuminen.
Vasemmiston kannatus on vähentynyt ja Kokoomus on lisännyt omaansa. Paavolan
kauden loppuun asti sosiaalidemokraatit olivat pitäneet hallussaan kaupungin
kolmea tärkeintä hallintopaikkaa: kaupunginjohtajan, kaupunginhallituksen
puheenjohtajan sekä kaupunginvaltuuston puheenjohtajan paikkoja. Vuonna
1985 Kokoomus saavutti määräenemmistön valtuustossa, jolloin sosiaali-
demokraatit luopuivat valtuuston puheenjohtajan paikasta. Vasemmistoenem-
mistöisen Tampereen korkeimmaksi luottamushenkilöksi valittiin “porvaripappi”,
kokoomuksen Matti Koponen. (Rasila 1992, 377.)

Samalla valtuustoon on noussut uusia ryhmiä: vihreät (1984) sekä entisen
kaupunginjohtajan Pekka Paavolan johdolla valtuustoon vuonna 1992 noussut
Tampereen Puolesta (TAPU) , joka on myöhemmin muuttanut nimensä muotoon
Pirkanmaan Sitoutumattomat (PiSi). Vasemmiston (Vasemmistoliiton ja SDP:n)
yhteenlaskettujen paikkojen määrä putosi valtuustossa alle puoleen vuoden 1992
kunnallisvaaleissa – jolloin Vihreiden valtuustopaikkojen määrä nousi Tampella-
kiistan johdosta kolmesta seitsemään ja Tampereen Puolesta -ryhmä nousi
valtuustoon kahdeksan valtuutetun voimin. (Katso Kuvio 25 seuraavalla sivulla.)
Seppo Salmisen mukaan aseveliakselin perinteinen oppositio onkin muuttanut
muotoaan 1990-luvulla:

Se muuttu sitä myötä, kun erityisesti sen jälkeen, kun tää kansainvälinen mullistus
elikkä Neuvostoliiton hajoaminen tapahtui. Nyt meillä on tietynlainen vähän näkyvämpi
oppositioryhmä on silloin tällöin vihreät. Mutta tämmönen jatkuvan opposition
ylläpitäjä on tää Paavolan Pekan porukka. (Seppo Salmisen haastattelu 18.8.2000.)

1980-luvun puolivälissä tapahtui Tampereen kunnallispolitiikassa muitakin
ennenkuulumattomia asioita: vuonna 1986 SKDL liittyi ensimmäistä kertaa mukaan
ns. budjettisopuun. Seuraavana vuonna SKDL äänesti ensimmäistä kertaa virka-
nimityksessä Kokoomuksen ehdokasta. Lientyneestä ilmapiiristä kertoo myös
Timo P. Niemisen kuvaus poliittisten virkanimitysten merkityksen vähenemisestä
1980-luvun lopulta lähtien:
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1986 tehtiin ensmäisen kerran vasta budjetti, että SKDL oli mukana, että oli tää kaikki
kolme suurta. Joka on sinänsä aika hyvä, ei se sitä tarkota, etteikö ennen neuvoteltu
kovin ja puolueet ottaneet kantojaan sinne budjettiin, mut et siis tossa ei riidellä enää.
Ja järjestetä semmosta valtavaa esitysrumbaa jos näin […] sanotaan. Ja sitten tota tää
-87 oli ensimmäinen merkittävä virkapaikka-asia. Ja sitten hän se vähitellen alko 90-
luvulla, se alko jo muutenkin sillon jo -87, -88 alko se [kynnys] nousi koko ajan,
mistä enää neuvotellaan, mikä virkapaikka olis poliittisesti tärkee. Se tota jo tota oli
Koposen aikana, et se mielestäni ehkä alko siinä 80-luvun alussa. Et se nousi koko
ajan. Ja mun aikana se on noussu vielä jatkuvasti ja nythän se on menny ihan, et täytyy
olla ihan noita aivan kärkipaikkoja, että niistä ruvetaan poliittisesti neuvottelemaan.
(Timo P. Niemisen haastattelu 31.8.2000.)

Aseveliakseli-nimityksen käyttäminen on niinikään vähentynyt vuosien saatossa.
Rasilan mukaan nimityksestä teki alunperin tarttuvan sen sopiva sotaisuus SKDL:n
poliittisen propagandan tarpeisiin sekä Erkki Napoleon Lindforsin johtamistyyli
(Rasila 1992, 358). Noin 40 vuotta Aseveliakseli -nimityksen synnystä valtakoalitio
alkoi pitää käsitettä vanhentuneena. Epävirallinen sopimus asiasta syntyi tuttuun
tapaan sosiaalidemokraattien ja kokoomuksen valtuustoryhmien puheenjohtajien
välillä vuonna 1989:

Se on tota tossa, sanotaan näin, että se on, siinä oli vähän tämmönen, että demareille
tuli uus ryhmän puheenjohtaja vuonna –89, pastori Jukka Leino. […] siellä oli ollu
demareissa äänestys ryhmäpuheenjohtajasta ja Salminen sai aika vähän ääniä ja
Leinosta tuli sitten ryhmän puheenjohtaja. Ja tota sitten aika siinä, heti alkutalvesta
-89, jollon tota Leinon kanssa, mä olin sillon meijän ryhmän puheenjohtaja, niin tota
Jukka sano mulle sitten, et hän ei enää niinku halua, että tota aseveliakselisanaa
käytetään muuta kuin juhlapuheissa, että tota se on niin vanhanaikanen. No jos toinen
osapuolen merkittävä henkilö sanoo, niin sillonhan kannattaa toisenkin noteerata se.
Niin tota mä sitten sanoin, että koitetaan sitten elää sen mukaan, eihän se tässä mitään
nimityksillä loppujenlopuksi väliä, vaan sillä, että tehdään yhteistyötä. (Timo P.
Niemisen haastattelu 31.8.2000.)
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Naisten roolin kasvaessa kunnallispolitiikassa on aseveliakselin ohella puhuttu
“Akselista ja Elinasta” vuodesta 1989 lähtien:

Ja tää akselihan on kestänyt tota 40-luvulta, sehän on muuttunu, nimi on varmaan nyt
puhutaan leikkimielisesti Akseli ja Elina, kun naisetkin on tullu. Se on sen lempinimi.
Etteks te oo kuulleet sitä ennen? Akseli ja Elina. […] Se on semmonen lempinimi,
naiset on mukana niin. Ja kun tämä aseveliakseli on vähän vanhahtava tähän
nykymaailmaan […] Se on vuoden –89 aikana tullu. Niin jostakin vaan alettiin
puhumaan sitten Akselista ja Elinasta ja se sopii hyvin, kun on tullu naisia entistä
enemmän. […] Naisetkin on […] melko erilaisia [kuin ennen], paljon valmiimpia
ja valveentuneimpia ja ne on laaja-alaisempia ja näin. Et sitten niitä on paljon
enemmän ja tota sitten niitä on myös johtopaikoilla jatkuvasti entistä enemmän.
(Timo P. Niemisen haastattelu 31.8.2000.)

Aseveliakselin synnyttämä ja vaalima asioista etukäteen sopimisen perinne
elää yhä huolimatta alkuperäisen asevelieetoksen väistymisestä. Pekka Paavolan
arvion mukaan järjestelyä pidetään hyvänä välineenä kaupungin taloudelliselle
kehittämiselle:

Kyllä […] siinä oli tietysti alkuvaiheessa täytyy muistaa se, että [aseveliakselilla] oli
se semmonen yhteinen perinne sieltä sota-ajasta ja sieltä se niinkun lähti liikkeelle,
mutta […] nykyään ne […] nimenomaan juuri se, että uskotaan, että taloudellisesti
parhaiten voidaan kaupunkia kehittää tällä mallilla ja sitten että henkilökohtasesti
nää ihmiset, jotka siinä ovat mukana, ovat, pysyvät myöskin sitten vallassa. (Pekka
Paavolan haastattelu 8.4.1999.)

Aseveliakselin perinteen ytimessä on luottamuksellisten suhteitten vaaliminen
poliittisiin sopimuskumppaneihin. Seppo Salmisen näkemykset puolueiden yhteis-
työn ehdoista heijastelevat tämän perinteen keskeisiä periaatteita. Esimerkkinä
seuraavassa ovat SDP:n ja vihreiden väliset suhteet 1980-luvun puolivälin jälkeen,
jolloin vihreät olivat juuri nousseet valtuustoon.

Tää on subjektiivinen näkemys nyt sitten, mutta tota mä konkretisoin sen esimerkin
kautta. Sillon kun vihreet ensimmäistä kertaa tuli valtuustoon, niin [he] marssi sitten
tonne silloiseen mun työhuoneeseen ja ilmoitti, että me haluamme sitä ja tätä ja
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haluamme, että olemme tältä pohjalta yhteistyössä. Ja se ois tietysti merkinnyt sitten
sitä, että me oltais jouduttu Kokoomuksen kanssa näitä suhteita vähän repimään ja
mä totesin, että näihin ehtoihin ei oikein voida suostua. Että katsellaan nyt vähän
aikaa, että miltä tuo teidän porukka alkaa näyttää. Ja kyllähän siellä tietysti semmosia
vahvoja persoonia oli, Satu Hassi ja Jouko Havu […] Oikeastaan vois sanoa, että
silloiset vihreät niin hehän olivat aika lailla idealisteja ja katsoivat asioita siltä
pohjalta, että he eivät ole puolue, he ovat tämmönen löyhä yhteenliittymä, jossa
ihmisillä on nimenomaan tietyt periaatteet, lähtökohdat, joiden mukaan toimitaan ja
mitään sitoomuksia ja ryhmäpäätöksiä ei tehdä. Ja tää oli yks asia, josta mä silloin
Jokelle huomautin, että tääkin sais olla kunnossa, jotta teihin vois luottaa. Ja yks
peruslähtökohta on se, että jos neuvotellaan jonkun kanssa ja jos joku neuvottelutulos
saavutetaan, niin sen takana sitten ollaan. […] Jos ei tämmöstä sitoomusta saada,
niin ei mun nähdäkseni voida sitten lähteä tiiviimpään yhteistyöhön ainakaan. Se on
sitten tapaus tapaukselta ja siinä tulee herkästi sitten just tämmönen poliittisen halvan
kaupan maku ainakin meikäläiselle. Ja on esteenä aivan taatusti sitten tämmöselle
pitkäjänteiselle kehittämiselle. (Seppo Salmisen haastattelu 18.8.2000.)

Samaan tapaan Timo P. Niemisen näkemykset aseveliakselin perinteen
jatkumisesta korostavat pitkäjänteisen yhteistyön tarvetta ja siihen liittyvää viisautta,
joka ylittää yksilöitten poliittiset pyrkimykset. Sooloilu ja sopiminen mielletään
tässä mallissa selvästi toisilleen vastakkaisiksi toimintatavoiksi.

Asiayhteyksissä tää Akseli ja Elina toimii aivan normaalisti. […] Näkymättömästi.
Emmä tiedä onks misään muualla näin pitkään ollu tämmöstä yhteistyötä. Ei ainakaan
näin Suomen suurissa kaupungeissa. Kyllä sitä tähän yhteistyöhön on haikailtu paljon
ja nythän se on tullu Suomen valtioonkin tota. Nyt tässä on niin pitkät perinteet, et
niinku mä kerroin, et tavallaan mäkin itse ensiks mietin, et onks tää niinku viisasta
ja meidän profiili menee ja kaikkee muuta. Mut sitten kun mä olin vähän aikaa
mukana ja vanhemmat kertoo mulle, niin sitten se kolahtaa, että kyllä se onkin aika
viisasta.[…] Jos sä haluat kaupungin etua, niin se on viisasta. Jos sä haluut yksilön
etua pelkästää ja omaa korkeeta profiilia, niin sillonhan pitäs räiskyä tuolla koko ajan
ja olla joka asiasta eri mieltä ja olla aina vaan viisaampi kuin kaikki muut tai näin. Mut
et eihän se rakenna, koska et sä saa niitä läpi. (Timo P. Niemisen haastattelu
31.8.2000.)
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Aseveliakseli ja tamperelainen lehdistö

Tampereen poliittisen kentän tavoin paikallinen lehdistö oli sodan jälkeen jakautunut
kolmeen leiriin: Kokoomuksella oli vuonna 1881 perustettu Aamulehti, sosiali-
demokraateilla vuodesta 1899 ilmestynyt Kansan Lehti ja SKDL:llä sodan jälkeen
vuonna 1946 aloittanut Hämeen Yhteistyö. Näiden lisäksi ilmestyi Tammerfors
Aftonblad, joka oli kuitenkin levikiltään mitätön edellisiin verrattuna.35 (Rasila
1992, 508-511.)

Salmisen (1988, 179) mukaan tamperelaisen lehtikentän taustalla vaikutti
kaupungin “erikoislaatuinen poliittinen asetelma” eli Kokoomuksen ja sosiali-
demokraattien aseveliakseli, jonka vaikutus näkyi lehtikentällä etenkin 1950-
luvulla. Kokoomuksen äänenkannattajan asemaa vasemmistolaisessa tehdaskau-
pungissa selittää aseveliakselin pragmaattisuus: aseveliyhteistyö ei perustunut
ideologisille yhteyksille, vaan yhteiselle kaupungin kehittämisen eetokselle.
Kaupunginjohtaja Lindforsilla ei ollut mitään Aamulehden valta-asemaa vastaan.
Lindfors ja Aamulehden päätoimittajana 1956-64 toiminut Jaakko Hakala tunsivat
toisensa aseveliyhdistyksen ajoilta ja tulivat hyvin toimeen keskenään. Hakala –
joka oli maisteri ja pappi – piti Aamulehden linjan selkeästi kokoomuslaisena,
mutta Aamulehti oli sosialidemokraattien johdolle jopa merkittävämpi tiedotusväline
kuin oman puolueen Kansan Lehti. Lisäksi aseveliakselipuolueet välttivät liian
kriittisten äänenpainojen käyttämistä toisistaan omien lehtiensä sivuilla. Varsinkin
1950- ja 1960-luvuilla näytti siltä, että Aamulehti ja Kansan Lehti olivat jakaneet
paikallisen lehtikentän niin, että Aamulehdellä oli selvä asema alueen ykköslehtenä
ja Kansan Lehden – kuten SKDL:n Hämeen Yhteistyön – roolina oli toimia
tunnustuksellisena puoluelehtinä. (Salminen 1988, 179-183.)

Jaakko Hakalan jälkeen päätoimittajana toimineen Väinö Peltosen aikana
Aamulehden kokoomuslainen linja vahvistui. Vuonna 1970 päätoimittajana aloitti
Tampereen yliopiston tiedotusopin professori Raino Vehmas. Vehmaksen mielestä

35 Tammerfors Aftonblad oli perustettu 1882. Vielä 1940-luvulla se ilmestyi Ruotsalaisen
kansanpuolueen äänenkannattajana, mutta muuttui jo 50-luvulla kahdesti viikossa ilmestyväksi.
Lehti lakkautettiin kokonaan vuonna 1972. (Rasila 1992, 511.)
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lehden tuli edistää kokoomuslaisia perusarvoja, mutta samalla se pidätti oikeuden
puolueesta riippumattomiin kannanottoihin. Lehden ulkopoliittiset näkemykset
ärsyttivät presidentti Kekkosta, jolta tuli palautetta Aamulehteen myllykirjeinä tai
kauppanevos Kalle Kaiharin välityksellä henkilökohtaisesti. (Salminen 1988.)

1972–74 käytiin kuumaa keskustelua presidentinvaaleihin liittyneestä
Kekkosen uudelleenvalinnan mahdollistavasta poikkeuslaista. Tampereella
Kokoomuksen linja oli oikeistolaisempi kuin valtakunnassa keskimäärin, ja
poikkeuslaki herätti Tampereella kovaa vastustusta ja kuumensi välejä puolueen
johtoon:

Ja tota täällä on niinku kokoomushenki on selvästi oikeistolaisempi kun tota ehkä
monessa muussa paikkaa. […] Ja tää aiheutti ristiriitoja täällä sisällä ja sitten se
aiheutti ristiriitoja myös Helsinkiin, puolueen johtoon päin, varsinkin sillon kun oli
poikkeuslaki. Täällä sitä oli vaikeeta monen niellä. […] Täällä esmeks Harri Holkeri
kävi tyynnyttelemässä ja puoluesihteerinä sillon ja kaikkee tämmöstä…[…] Olis
haluttu, että Kekkonen valitaan normaaleilla vaaleilla eikä mitään poikkeuslakia. Ja
koettiin, että se on demokratian vääristymä, jos tehdään tämmönen laki, kun on
rauhan tila kuitenkin Suomessa. […] Ja demareilla oli kans kähinää sinne Helsinkiin
päin, mutta Kokoomuksella oli paljon kähinää. (Timo P. Niemisen haastattelu
31.8.2000.)

Kekkosen moitteet harvenivat 1970-luvun puolivälissä samalla, kun Aamulehti
oli siirtynyt yhä enemmän yleislehden suuntaan ja monipuolistanut kannanottojaan.
Vastaava asennemuutos oli yleinen muissakin kokoomuslaisissa lehdissä 1950-
luvulta 1980-luvulle siirryttäessä. Aamulehden päätoimittajana 1980–1991 toiminut
Pertti Pesonen korosti asialinjaa: lehden tuli tarjota asiallinen tietopohja ja
harkittu mielipide, jonka pohjalta lukija voi itse muodostaa kantansa. Pesosta
seurasi päätoimittajana Raimo Seppälä, joka on tullut tunnetuksi paitsi toimittajana
myös tamperelaisen paikallishistorian kirjoittajana. Aamulehti irrottautui virallisesti
Kokoomuksesta 30.3.1992.

Aamulehden asemaa vasemmistolaisessa tehdaskaupungissa selittää myös
sen historiallinen etulyöntiasema, jonka se oli saavuttanut Tampereen ja Pohjois-
Hämeen alueella jo 1880-luvulla. Vasemmistolaiset lehdet, vuonna 1899 perustettu
sosialidemokraattiinen Kansan Lehti ja 1946 perustettu SKDL:n Hämeen Yhteistyö
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eivät missään vaiheessa uhanneet Aamulehden valta-asemaa.36 Aamulehti pyrki
tietoisesti kattavaan levikkiin Tampereen seudulla, ja sitä markkinoitiin
tamperelaiselle työväestölle halvoin tehdastilauksin. Jo 1950-luvulla Aamulehti
tuli valtaosaan tamperelaistalouksista, myös sosialidemokraattien ja kommunistien
luettavaksi. Tämä kertoo myös siitä, etteivät syyt lehden tilaamiseen olleet vain
ideologisia: lehteä tilattiin työväestön keskuudessa myös arkisemmista syistä,
monipuolisempien uutisten ja ilmoitusten takia. (Salminen 1988, 179–183.)

Kansan Lehti ei pystynyt kilpailemaan Aamulehden kanssa sodanjälkeisinä
vuosina, jolloin sen rooli puoluelehtenä korostui. Lehti sai mainetta Arvo “Poika”
Tuomisen päätoimittajakaudella 1956–1961. Tuomisella oli värikäs poliittinen
tausta ja tunnetusti luottamukselliset välit presidentti Kekkosen kanssa.37 Tuominen
oli 1950-luvulla mukana Erkki Lindforsin vuonna 1944 perustamassa Tampereen
Sosialidemokraattisessa Toveriseurassa, jonka tehtävänä oli taistella kommunisteja
ja SDP:n “kanervalaista” oppositiota vastaan (Rasila 1992, 320–328). Lehden
linjaa pyrittiin kuitenkin viemään puolueesta ja kunnallispolitiikasta riippumatto-
maan suuntaan. 1960-luvulla Kansan Lehti onnistui päätoimittaja Vilho Halmeen
johdolla nostamaan levikkinsä jopa yli 20 000 kappaleen. Halmeen aikana
lehdessä noudatettiin väljempää suhdetta puolueeseen, ja lehden linja muotoutui
“sosialidemokraattiseksi valistajaksi”. Lehden toimituspolitiikkaa kuvaa se, että
vuonna 1968 kaupunginjohtaja Lindfors arvosteli Kansan Lehteä sen luisumisesta
nuorisoradikalismin linjoille ja muuttumisesta suorastaan kommunistiseksi. Hal-
metta painostettiin eroamaan tehtävistään, mutta tämä jatkoi tehtävissään puolueen
tuella. (Salminen 1988, 231.)

36 Tosin vuosien 1917–18 aikoihin Kansan Lehden levikki nousi hetkellisesti tasoihin Aamulehden
levikin (17500) kanssa. Tämän jälkeen Kansan Lehden levikki kuitenkin laski ja jäi
parhaimmillaankin n. 20 000:een Aamulehden jatkuvasti kasvaessa. (Ekman-Salokangas ym.
1988, 13–16, 264–266.)

37 Arvo “Poika” Tuominen oli toiminut 1920-luvulla SKP:stä irrottautuneessa Sosialistisessa
Työväen puolueessa, istunut vankilassa 30-luvulla maanpetoksellisesta toiminnasta ja kääntynyt
myöhemmin SDP:n “demokraattisen sosialismin” puolestapuhujaksi. Teoksessaan Myrskyn
mentyä – kommunistinen vai demokraattinen Suomi? (1971) Tuominen puolustaa sosiaali-
demokraattisen yhteiskuntajärjestelmän paremmuutta verrattuna kansandemokratioihin ja
sitoutuu Urho Kekkosen ajatuksiin “demokratian itsepuolustuksesta” ääriliikkeitä vastaan.
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Hämeen Yhteistyö perustettiin vuonna 1946, kun kommunistien (SKDL:n)
järjestötoiminta oli sodan jälkeen käynnistynyt. 1950-luvulla Hämeen Yhteistyön
asema tamperelaisen kunnallispolitiikan oppositiossa näkyi mm. vaikeuksina
saada kaupungin ilmoituksia lehden sivuille. 1960-luvun lopulta lähtien Hämeen
Yhteistyö oli SKDL:n sisäisten välienselvittelyjen taisteluareenana. 1968 käytiin
kovaa keskustelua Tsekkoslovakian miehityksestä. Vähän myöhemmin puolueen
vähemmistö sai haltuunsa SKDL:n piirin ja vaihtoi päätoimittajaksi Rauno Setälän38

vastoin puolueen liittohallituksen ja lehden toimituksen tahtoa. Tästä seurasi
syksyn 1971 kestänyt lakko, jonka aikana toimittajia erosi lehden palveluksesta.
Kriisin jälkeen lehti alkoi ilmestyä kolmipäiväisenä. Setälän kuoleman jälkeen
päätoimittajana jatkoi vähemmistösiipeen lukeutuva Taisto Harra ja tämän jälkeen
Ilkka Lappalainen, joiden aikana lehden linja muuttui puolueen enemmistölle
hyväksyttävämmäksi. (Salminen 1988, 243–244; Rasila 1992, 511.)

Hämeen Yhteistyö ohitti tilaajamäärissä Kansan Lehden 1980-luvun alkupuo-
lella, mutta 1980-luvun lopulla lehti kitui Kansan Lehden kanssa samansuuruisissa
n. 10 000 kappaleen levikkiluvuissa. Lehdet olisivat tuskin enää ilmestyneet ilman
valtion lehdistötukea – joka oli samalla sitonut ne tiukemmin puolueidensa
äänenkannattajiksi. Neuvostoliiton romahtaminen 1990-luvun alussa merkitsi jo
kuihtuneille vasemmiston lehdille lisää hankaluuksia. Lopulta yli satavuotias
Kansan Lehti lakkautettiin vuonna 1991 omistajayhteisön yhtäkkisen konkurssin
seurauksena. Hämeen Yhteistyö puolestaan lopetti seuraavana vuonna 1992.
(Rasila 1992, 510–511; Salminen 1988, 243.)

1990-luvulla Aamulehden tilaajamäärät notkahtivat laman vaikutuksesta,
mutta sen asema paikallisena valtalehtenä on säilynyt. Ainoana paikallisena
kilpailijana Aamulehdellä on Urpo Lahtisen perustamana Suomen ensimmäinen
ilmaisjakelulehti Tamperelainen – joka aloitti selvästi muita lehtiä myöhemmin,

38 Rauno Setälä oli tullut tunnetuksi teoksestaan Uustalinistin uskontunnustus (1970), jota Matti
Hyvärinen (1994, 87) pitää “ehdottomasti parhaana aikalaiskuvauksena taistolaisuuteen
kääntymisestä”. Hyvärinen käsittelee Setälän kirjaa esityksenä vallasta, joka pelkistyy weberiläisen
mahdollisuuden sijaan silkaksi voiman “taikasauvaksi”, joka pitää saada oikeisiin käsiin.
Hyvärinen pitääkin Setälän kirjaa esimerkkinä taistolaisuuden alipolitisoitumisesta (s. 108–
109)
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vuonna 1957, mutta saavutti nopeasti laajan levikkinsä ansiosta ilmoittajien
suosion.39 (Lehtien levikkilukuja kuvaa Kuvio 5. sivulla 84.)

Sodanjälkeisen Suomen tiedotusvälineiden tapaan tamperelaisten lehtien
kehitys näyttää kulkeneen 1950-luvulta lähtien puolueiden ohjailusta riippumatto-
mampaan suuntaan. Lindforsin kimpaantuminen Kansan Lehden linjasta vuonna
1968 voidaan nähdä ajan merkkinä: vasemmiston radikalisoituminen – ja tämän
näkyminen SDP:n oman lehden sivuilla – ei selvästikään miellyttänyt vanhaa
asevelisosialistia. Aamulehden asema paikkakunnan ykköslehtenä näyttää palvelleen
hyvin aseveliakselin tarkoitusperiä. Tässä mielessä voidaan ajatella, että edellä
esitelty kasvukoneteesi sopii hyvin ainakin 1950-60 -lukujen Tampereelle. Logan
ja Molotch (1987) pitävät paikallisia tiedotusvälineitä yhtenä keskeisenä kasvukoali-
tioiden osana: samoin kuin paikallisille poliitikoille, maanomistajille ja paikkakun-
nan muille suurille yrityksille, myös sanomalehtien menestykselle on olennaisen
tärkeää se, miten paikallinen elinkeinoelämä onnistuu houkuttelemaan liikkuvaa
pääomaa.

Edelleen voidaan taloudellisia intressejä korostavan tulkinnan ohelle nostaa
ajatus siitä, että paikallisen poliittisen kulttuurin kannalta olennaista ei sinänsä ole
se, miten tiiviissä käytännön yhteistyössä tai henkilökohtaisissa suhteissa paikallisen
poliittisen regiimin johto toimii tiedotusvälineitten kanssa. Pikemminkin kyse on
samojen kulttuuristen koodien jakamisesta. Aamulehden aseman vakiintuminen
Tampereella kertoo tarinaa paikallisen poliittisen kulttuurin kasvaneesta konsen-
suksesta.

39 Urpo Lahtisen Lehtimiehet Yhtiö rakentui taloudellisesti kannattavan Tamperelaisen ympärille
rakentui Urpo Lehtisen Lehtimiehet-yhtiö, joka alkoi vuonna 1959 julkaista Suomessa
uudentyyppistä Hymy-lehteä. Hymy-lehden levikki ohitti kaikki vanhat lehdet niin, että sen
levikki oli parhaimmillaan 435 000 vuonna 1970 (Rasila 1992, 511; Seppälä 1998, 192–193).
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12. YMPÄRISTÖN POLITISOITUMINEN TAMPEREELLA

12.1 Kasvukonsensuksesta ympäristökiistoihin

Vielä 1960-luvulla ympäristön muuttuminen ja uuden rakentaminen oli täysin
normaalia modernisoituvan Tampereen maisemissa. Kaupungin kasvaessa
kunnallisia palveluja ja infrastruktuuria kehitettiin voimakkaasti, uusia asuinalueita
rakennettiin ja kaupunkimaisema muuttui puutalojen väistyessä elementtikerros-
talojen tieltä. Tätä taustaa vasten lienee ymmärrettävää, etteivät Pyynikin tiehank-
keeseen ja Näsijärven saastumiseen liittyvät ympäristömuutokset suuremmin
hätkähdyttäneet tamperelaisia. Pyynikin moottoritiesuunnitelmista muistutuksia
tehneet asukkaat puolustivat tielinjaa, joka olisi säästänyt heidän talonsa, mutta
tiehanketta sinänsä ei asetettu kyseenalaiseksi. Näsijärven saastumisen yhteydessä
ei protestiääniä juuri kuulunut, eikä “pelivaran osoittamista” tapahtunut, vaikka
veden laatu oli pitkään ala-arvoista. Kukaan tapauksen määrittelyyn osallistuneista
toimijoista ei haastanut “taloudellisen realismin” diskurssia, mikä teki saastuttavan
tehtaan hyödyntavoittelun kyseenalaistamisen käytännössä mahdottamaksi.

Kaupunkilaiset reagoivat 1960-luvun tapauksissa hieman alistuneesti edistyksen
vaatimuksiin: vanhan säilyttämisestä puhuttiin vain hiljaa haikaillen, eikä kehitystä
haluttu julkisesti vastustaa. Usko edistykseen oli yleisesti vahva, kuten Tampereen
piispan Eelis Gulinin mielipide Pyynikin tiesuunnitelmista kertoo: piispa kannatti
Pyynikin moottoritien sijaan Hämeenpuiston kaivamista neljäksi ajokaistaksi,
“jotka ratkaisisivat pulmamme ainakin puoleksi vuosisadaksi eteenpäin. Toden-
näköisesti nykyiset haitat melu ja pakokaasu häviävät jo pian, sillä seuraava
sukupolvi ajaa atomivoimalla. Jättäisimme jotakin tulevankin polven mietittäväksi
emmekä koettaisi saada kaikkea valmiiksi omana aikanamme.” (Tammerkoski 1/
1965, 28.)
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Kun ympäristökeskustelu 1970-luvulla kiihtyi, kyseenalaistettiin paikallisten
rakennus- ja kehityshankkeitten edistyksellisyys. Pyynikkitoimikunta esitti asian
ytimekkäästi 70-luvulla: “Moottoriteitä ja liikenneruuhkia on kaikkialla, vain
Pyynikki on yksi ja korvaamaton”. Tutkituissa tapauksissa ympäristöargumentaa-
tiolla korostettiin tiettyjen paikkojen ainutlaatuisuutta ja niiden merkitystä asuk-
kaille. Jo valmiiksi “pyhittynyt” Pyynikki, Epilänharjun maisemat, Kauppahallin
virastotalo ja Tammerkosken rannalla oleva Tampella olivat tällaisia erityislaatuisia
paikkoja. Elinympäristön laadun heikkeneminen tai sen uhka oli kansalaistoimijoi-
den yhteisenä huolenaiheena.

Kansainvälisen ympäristöherätyksen synnyttämä inspiraatio välittyi Tampereelle
1970-luvun alussa aktiivisten ja ympäristötietoisten yksilöiden ja yhdistysten
kautta. Uuden ympäristönsuojelun tulkintakehyksen nousu julkiseen keskusteluun
liittyi paikallisen kansalaistoiminnan viriämiseen, mikä ilmeni Pirkanmaan luonnon-
suojeluyhdistyksen (1969) ja Pirkanmaan perinnepoliittisen yhdistyksen perusta-
misena (1972). Ympäristöherätyksen merkityksestä kertoo Pyynikin tapaus, jossa
moottoritiesuunnitelmaa alettiin organisoidusti vastustaa vasta 1970-luvulla, yli
kymmenen vuotta suunnittelukilpailun jälkeen, kun luonnonsuojelijoiden perus-
tama Pyynikkitoimikunta halusi varmistua harjun säilymisestä. 1970-luvun alun
“saasteherätyksen” innostavasta merkityksestä kertoo Pirkanmaan luonnonsuojelu-
yhdistyksen jäsenmäärän nopea kasvu sen parin ensimmäisen toimintavuoden
aikana.

Tampereella ympäristöherätys merkitsi ympäristönsuojelun irtiottoa perintei-
sestä luonnonharrastustoiminnasta. Yksi merkki tästä murroksesta oli luonnon-
suojeluun liittyvien käsitteiden muutos. Käsitteet kuten luonnonharrastus, luonnon-
suojelu, ympäristönsuojelu ja ympäristöpolitiikka, näyttävät muodostaneen jatku-
mon, joka kuvaa ympäristöherätyksen etenemistä ja ympäristön politisoitumista.
Ympäristö muodostui uudella tavalla yhteiskunnalliseksi kysymykseksi.1 Pirkan-
maan luonnonsuojeluyhdistyksen synty merkitsi Tampereella luonnonharrast-

1 Varhaisena merkkinä tästä murroksesta julkaistiin Pyynikkitoimikunnassakin vaikuttaneen
Reino Kalliolan käsitteellinen jäsentely Suomen Luonto –lehdessä vuonna 1968, jossa hän totesi
luonnonsuojelu –käsitteen riittämättömyyden ja ehdotti perinteisen luonnonsuojelun laajentamista
sosiaalisen ja kulttuurisen luonnonsuojelun (virkistyskäyttö ja esteettisten arvojen säilyttäminen)
sekä luonnonvaalimisen (suojelemisen ja hoitamisen aspektit) suuntaan (Kalliola 1968, 17).
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ukseen ja luonnonsuojeluun tähtäävän toiminnan selvää eriytymistä kahteen eri
leiriin. Kiinnostava paikallinen piirre oli Matti Kääntösen mainitsema tiukka jako
luonnonharrastajien ja -suojelijoiden välillä. Siirtymää luonnonharrastuksesta
yhteiskunnallisemmin orientoituneeseen luonnonsuojelutoimintaan seurasi lisäksi
verraten nopeasti vasemmistolaisen opiskelijaliikkeen aktivoituminen ja Pirkan-
maan luonnonsuojeluyhdistyksen valtaus.

Luonnonharrastuksen ja yhteiskunnallisvan luonnonsuojelun muodostaman
jatkumon neutraalissa päässä oli puhdasta tieteellisyyttä vaaliva luonnonharrastus
ja jatkumon politisoituneessa päässä oli yhteiskunnalliseen keskusteluun ja
muutokseen tähtäävä ympäristönsuojelun tai -politiikan näkökulma. Näkökulmasta
riippuen saattoi vastapuolella näkyä joko “taantumuksellisia” tai “radikaaleja”
luonnon- tai ympäristönsuojelijoita. Ympäristöherätyksen kehyksen muotoutu-
minen ja siihen liittyvä ympäristön politisoituminen heijastuu myös tamperelaisten
luonto- ja ympäristöjärjestöjen nimissä (Tampereen Luonnon ystävät,
Pirkanmaan luonnonsuojeluyhdistys, Tampereen ympäristönsuojeluyhdistys),
joita voidaan tulkita Kari Palosen (1997, 187-265) tapaan nimittämisen poliittisen
aspektin ja merkityksellisten erottelujen tekemisen kautta. Nimien poliittisuus
liittyy ainakin erilaisiin tapoihin ymmärtää luonnon muuttumattomuus ja
koskemattomuus. Kun luonnonharrastus- ja tutkimustoiminta piti luontoa muut-
tumattomana ja yhteiskunnasta erillisenä tutkimuskohteena, ympäristöherätyksen
jälkeen siitä tuli yhä selvemmin yhteiskunnallistuva, ihmisten toimien pilaama ja
uhkaama, yhteiskunnallisia suojelutoimia vaativa kokonaisuus. Sinänsä kiinnostavaa
on todeta esimerkiksi se, että Tampereen Luonnon Ystävät eivät juuri olleet
kiinnostuneet luonnon suojelusta; kysymys oli erilaisesta luonnon merkityksellis-
tämisestä. Myöhempi siirtymä luonnonsuojelusta ympäristönsuojeluun merkitsi
jatkoa tälle yhteiskunnallistumiselle tai politisoitumiselle.

Pirkanmaan luonnonsuojeluyhdistyksen kasvu katkesi, kun vasemmisto-
radikaalit valtasivat Pirkanmaan luonnonsuojeluyhdistyksen vuonna 1974.
Yhdistyksen tiukasti vaalima puoluepoliittinen sitoumattomuus väistyi uuden
poliittisesti kantaaottavan, yhteiskunnallisesti suuntautuneen linjan tieltä. Valtaus
merkitsi kuitenkin ympäristökysymyksen paikallisen painoarvon taantumista.
Yhdistyksestä erosi joukko vanhoja aktiiveja, jotka kokivat, että luonnonsuojelua
käytettiin politikoinnin välineenä. Vasemmistolaisten opiskelijoiden yritykset
politisoida ympäristökysymyksiä uusista, radikaaleista näkökulmista näyttävät
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johtaneen Tampereella umpikujaan. Ympäristön politisoimista vaikeutti se, että
asialla olivat “väärät” ihmiset: olivatpa taistolaisopiskelijoiden yritykset laajentaa
luonnonsuojelun tarkastelua uusiin ongelmiin miten vilpittömiä ja edistyksellisiä
hyvänsä, tulkittiin ne helposti ajalle tyypillisessä läpipolitisoituneessa ilmapiirissä
dogmaattiseksi politikoinniksi tai silkaksi vallan tavoitteluksi. Tällaisia tulkintoja
on epäilemättä vahvistanut Tampereen poliittisen kulttuurin leimaa-antava piirre:
tiukka jako porvareihin ja vasemmistolaisiin, joka osaltaan synnytti aseveliakselin.
Jyrkkä jako eri ryhmittymien välillä muodosti poliittisen mahdollisuusrakenteen,
joka tarjosi vain vähän toimintatilaa uusille toimijoille ja uusille tavoille määritellä
ympäristökysymyksiä.

Vuosikymmenen lopulle tultaessa ympäristökysymyksen vakiintuminen sai
uutta voimaa. Koijärven kiista (1979) käynnisti suomalaisen vihreän liikkeen
syntyprosessin. Vihreän liikkeen mahdollistumista selittää osaltaan taistolaisuuden
hiipuminen, joka jätti tilaa uuden sukupolven uusille liikkeille. Hyvärisen (1997)
mukaan taistolaisuuden hiipuminen johtui opiskelijaliikkeen odotushorisontin
muuttumisesta: kun vallankumous alkoi näyttää Kekkosen Suomessa yhä epätoden-
näköisemmältä, alkoivat liikkeen rivit ohentua. Ympäristöherätyksen synnyttämä
paikallinen ympäristötoiminta oli Tampereella 1970-luvun lopulle tultaessa hiljen-
tynyt – tai muodostunut politikoinnin areenaksi, jolla aktiivisimmat oikeistolaiset
ja vasemmistolaiset luonnonsuojelijat mittelivät voimiaan. Vasta Tampereen
ympäristönsuojeluyhdistyksen (TYSY) perustaminen vuonna 1981 merkitsi
(puolue)poliittisesti eri linjoilla olevien ympäristöaktiivien saattamista yhteen.
TYSY:n perustaminen vaikutti myös merkittävällä tavalla paikallisen vihreän liikkeen
syntyyn.

Tutkittuja tapauksia vertailtaessa näyttää siltä, että kansalaistoiminnan toiminta-
tavat muuttuivat selvästi 1960-luvun lopulta lähtien. Siinä missä 1960-luvulla
ympäristöliikkeistä ei näkynyt mitään merkkejä ja 1970-luvulla pyrittiin vaikutta-
maan päättäjiin neuvotteluteitse, käyttivät 1980-luvun paikalliset kansalaisliikkeet
laillisia ja laittomiakin keinoja tavoitteidensa ajamiseksi. Kauppahallin virastotalon
ja Epilän voimalan tapauksissa perinteisen poliittisen järjestelmän ulkopuolelta
noussut kansalaismielipide pyrki vaikuttamaan paikalliseen päätöksentekoon
uudenlaisin keinoin. Virastotalokiistassa kansalaisliike jakautui kahtia: maltillisem-
piin, yhdistystoiminnan avulla vaikuttaneisiin Pirkanmaan perinnepoliitikkoihin
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ja talon vallanneisiin radikaaleihin virastotaloliikkeen aktivisteihin. Tampella-
kiistan aikaan vihreillä oli pieni edustus valtuustossa aikaisempien ympäristökiis-
tojen seurausvaikutuksena. Samalla vihreillä ja osin myös Deva:lla oli merkittävä
rooli “ulkoparlamentaarisen” kansalaisliikkeen käynnistämisessä.

Havainnot ympäristökysymyksiin liittyvän kansalaisaktiivisuuden noususta
Tampereella sopivat tutkimustuloksiin, joita suomalaisen ympäristöliikehdinnän
kehityksestä on esitetty. Suomessa ympäristöliikehdinnän ensimmäinen aalto
1970-luvulla kasasi muutospaineita, jotka kuitenkin suljettiin poliittisen järjestelmän
ulkopuolelle (ks. esim. Rannikko 1994, Leino-Kaukiainen 1994, Konttinen 1996).
Esimerkkinä 1970-luvun ympäristöprotestin huomioimisesta – ja patoamisesta –
Tampereella voidaan pitää paikallisen ympäristönsuojelutoimikunnan historiaa
vuosina 1970-1975. Kaupunginjohtaja Paavola perusti toimikunnan Tampereen
ympäristönsuojeluyhdistyksen sekä biologian ja maantiedon opettajien aloitteesta
Euroopan luonnonsuojeluvuonna 1970, mutta teollisuusjohtaja Sami Suomisen
rooli toimikunnan puheenjohtajana ei selvästikään tukenut aloitteentekijöiden
tavoitteita. Aktiiviset ympäristönsuojelijat kokivat tulleensa petetyiksi, kun
toimikuntaa ei kutsuttu kokoon. Toimikunnasta eronneen biologian opettaja Matti
Leinosen sanoin ympäristönsuojelutoimikunnasta oli tullut ympäristönsuojelun
“estämistoimikunta”. (Matti Leinosen haastattelu 29.3.1996.)

Paikallisen ympäristönsuojelutoimikunnan perustaminen kertoo laajemmasta
ilmiöstä; kasvaneesta paineesta sisällyttää ympäristönsuojelu poliittisen päätöksen-
teon piiriin. Ympäristönsuojelun yhteiskunnallisen painoarvon lisääntyminen
artikuloitui Tampereella vastaperustetun luonnonsuojeluyhdistyksen sekä aktiivisten
biologian ja maantieteen opettajien aloitteessa. Samalla toimikunnan nimi kertoo
“ympäristönsuojelu” -käsitteen vakiintumisesta, vaikkei toimikunnan työ
jättänytkään pysyviä jälkiä kaupungin hallintoon. Ympäristönsuojelutoimikunnan
tarinaa voi pitää esimerkkinä aseveliregiimin “ennaltaehkäisevästä” (pre-emptive)
vallankäytöstä (ks. Taulukko 8.) – hallitseva koalitio kykeni halutessaan kana-
voimaan kuntalaisten aloitteen kunnallisen päätöksentekojärjestelmän sivuraiteille.

Voimakkaampi ympäristön politisoitumisen aalto oli havaittavissa Tampereella
1980-luvulla Kauppahallin virastotalon ja Epilän voimalahankkeen yhteydessä.
Kiistojen uudenlaista painoarvoa kuvaa esimerkiksi lehtiaineiston yleisönosasto-
kirjoittelun määrä, joka oli huomattavasti suurempi kuin aiempien tapausten
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kohdalla. Kauppahallin virastotalon ja Epilän tapaukset polarisoituivat konflikteiksi
ratkaisevasti eri tavalla kuin varhaisemmat tutkimuksessa käsittelemämme
tapaukset. Molemmissa tapauksissa suunnitelmia vastustavilla kansalaisilla oli
näkyvä rooli. Kansalaisjärjestöt ja -liikkeet, kuten Pirkanmaan perinnepoliittinen
yhdistys, Virastotaloliike ja Kansalaistoimikunta maakaasuvoimalan puolesta
onnistuivat osoittamaan tapauksiin sisältyvää pelivaraa ja vaihtoehtoja.

Ympäristön käyttöön liittyvät muutospaineet murtautuivat valtakunnallisesti
näkyviin 1970-80 -lukujen taitteen ympäristökeskustelun toisen aallon yhteydessä,
etenkin symbolisesti tärkeän Koijärven tapauksen jälkeen 80-luvun puolella.
Vuosikymmenen alkua voi yleisemminkin pitää merkittävänä ympäristönäkökulman
vakiintumisen kannalta. Elämäntapakysymysten ja pehmeiden arvojen merkitys
lisääntyi ja ympäristöliikehdintä laajeni. (ks. esim. Konttinen 1996.) Ympäristö-
kysymyksen yhteiskunnallisen statuksen nousu näkyi Tampereen 1980-luvun alun
kiistoissa. Kauppahallin virastotalon valtauksessa oli mukana Koijärven aktivisteja,
ja kansalaistoiminnan esimerkkitapauksia oli nähty myös muualla Suomessa.
Sekä Kauppahallin virastotalon että Epilän kiistoihin osallistui toimijoita, joilla oli
osuutensa myös paikallisen vihreän liikkeen synnyssä. Vihreiden ensiesiintyminen
Tampereella tapahtui kunnallisvaaleissa vuonna 1984 listalla “Vihreä Vaihtoehtoinen
Tampere”. Paikallisten vihreiden järjestäytymiseen vaikutti selvästi paikallinen
ympäristöliikehdintä – 1980-luvun alun kiistat ruokkivat toisiaan ja kokosivat
paikallisia toimijoita ja kannatusta. Tampereen ympäristönsuojeluyhdistyksen
perustaminen vuonna 1981 vaikutti Tampereen vihreiden syntyyn paitsi sosiaalisten
verkostojen ja yhteisen toiminnan tasolla myös symbolisesti kuroessaan kiinni
oikeiston ja vasemmiston välistä kuilua. Alun haparoinnin jälkeen vihreät sekoittivat
vakiintunutta poliittista karttaa ja hämmensivät siten paikallisen hallintatavan
totuttuja kuvioita. Tämä näkyi erityisesti Tampella-kiistassa, joka ajoittui vihreiden
toiselle valtuustokaudelle. Ensimmäistä kertaa ympäristöprotesti esiintyi myös
kunnallisen päätöksentekojärjestelmän sisällä, valtuustosta.

Tampella-kiista oli tutkituista tapauksista poliittisesti merkittävin. Syitä tähän
voidaan etsiä monelta taholta, mutta kiistan keskeisenä voimana oli pettymys, joka
kumpusi siitä, että tamperelainen hallintatapa ei näyttänyt muuttuvan, vaikka
muutoksia oli tapahtunut monella taholla. Vihreät olivat kaupunginvaltuustossa
edustettuina, tiukasta johtamistavastaan tunnettu kaupunginjohtaja oli vaihtunut
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toiseen, ympäristönsuojelulautakunta ja kaupungin ympäristönsuojeluvirasto2 oli
perustettu vuosina 1986-87. Tampereella lautakunta perustettiin viimeisessä
mahdollisessa kokouksessa ennen lain salliman määräajan umpeutumista. Ympä-
ristöministeriö oli perustettu jo vuonna 1983. Ympäristökysymys istutettiin näin
toistaiseksi viimeisenä sektorina valtiokoneistoon. Ympäristöasiat oli otettu institu-
tionaalisesti haltuun, mutta Tampereella ne näyttivät jäävän yhä kauas päätöksenteon
keskiöstä. Poliittisen toimintatilan näkökulmasta kysymys odotusten ja pettymysten
keskinäisestä suhteesta näyttää tässä keskeiseltä. Eisingerin (1973) ja Kettusen
(1998) esittämät havainnot hallintatavan ristiriitaisista piirteistä protestien synnyt-
täjinä näyttäisivät pitävän myös Tampellan kohdalla paikkansa. Vaikka vihreät
olivat nousseet valtuustoon, ja ympäristökysymykset olivat institutionalisoitumassa
osaksi kaupungin hallintoa – mikä merkitsi hallintatavan vähittäistä avautumista
– näytti paikallinen hallintatapa yhä varsin yksiulotteiselta. Tampella-kiistan
yksityiskohdat korostivat tätä jännitettä.

Määrittelykamppailujen monimuotoisuus

Chaim Perelmanin havainto vallanpitäjien ja haastajien argumentaatiostrategioiden
eroista pätee yleisesti – joskaan ei poikkeuksetta – Tampereen tapauksissa:
asevelikoalition tapa kääntää (ympäristö)poliittiset kysymykset tekniikkaan ja
talouteen liittyviksi optimointikysymyksiksi nojautui pitkälti kvantitatiiviseen
lokukseen. Paikallinen ympäristöprotesti taas nousi nimenomaan ympäristössä
ilmenevien laadullisten erojen yhteismitallistamista vastaan. Ympäristöliikkeiden
ja asukkaiden argumenteissa korostui kvalitatiivinen lokus eli ympäristön tai
rakennuksen ainutlaatuisuus (vrt. Summa 1989a, 101–109). Vallan perspektiivi
ja ympäristöstään huolestuneiden kuntalaisten perspektiivi vaikuttavat yhteismitatto-

2 Ympäristönsuojelupäällikön paikka oli varattu kokoomukselle, eikä kaupungin johto – toisin
kuin ympäristönsuojelijat – halunnut virkaan biologia, joten paikan sai kokoomuslainen
insinööri Harri Kallio. Uuden lautakunnan työskentely alkoi hitaasti, mutta viimeisten kymmenen
vuoden aikana ympäristövalvontayksikön suhteellinen painoarvo on kaupungin organisaatiossa
noussut selvästi (Harri Kallion haastattelu 4.4.1996).
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milta. Pyynikin kohdalla nämä perspektiivit kuitenkin näyttivät kohtaavan. Pyynikin
erityinen arvo lausuttiin jo tiekilpailun tehtävänasettelussa. Tiekilpailun yhteydessä
esitetyt lausunnot kertovat paitsi vääjäämättömän tuntuisesta tiesuunnittelusta
myös ennakkoon annetusta varovaisuudesta Pyynikin harjun luonnonarvojen
suhteen.3 Tien rakentamisen estäminen vaati lopulta vain vähän aktiivista
vastustamista. Myös Kauppahallin virastotalon kiistassa valtakoalitio turvautui
laadullisiin argumentteihin Pirperpolin ja virastotaloliikkeen tapaan. Laadut
asettuivat kuitenkin eri kohtaan: missä suojelijat painottivat talon ainutlaatuisuutta,
siinä aseveliakseli tähdensi paikallisen hallintavan perusperiaatteiden,
sopimimuksen loukkaamattomuuden ja ryhmäpäätösten arvoa. Vastakkain
asettuivat luonnonsuojelu tai rakennussuojelu ja paikallisen hallintavan ylläpito –
eli suojelijoiden ympäristöetiikka ja aseveliakselin velvollisuusetiikka.

Ainutkertaisten paikkojen ja elinympäristön puolustamisen ohella paikallisissa
ympäristökysymyksissä on nähtävissä selvä protestiulottuvuus (vrt. Haila 1997b,
119-123). Jos ympäristökysymyksen protestiluonnetta peilataan paikalliseen
hallintatapaan, yksittäisillä tapahtumilla oli yhteisiä piirteitä kulttuurisen politiikan
näkökulmasta. Paikallisen vallankäytön tavan ja sen tuottamien ratkaisujen kritiikki
näyttää yhdistäneen paitsi erilaisia ympäristökiistoja, myös erilaisia toimijoita
kiistojen ympärille. 1980-luvun kiistojen yhteisenä nimittäjänä oli kritiikki
aseveliakselin teknokraattista hallinnan tapaa kohtaan. Virastotalon ja Epilän
voimalan kiistoissa oli erotettavissa menettelytapadiskurssi, jonka kautta tuotettiin
epäluottamuslauseita yhtäältä kaupungin poliittista kulttuuria, kuten puolueiden
ryhmäkuria ja “on sovittu” -politiikan käytäntöjä kohtaan, ja toisaalta – erityisesti
Epilän tapauksessa – asetettiin kyseenalaiseksi asiantuntijoiden ja maallikoiden
välinen annettu ero nostamalla keskusteluun taloudellisen optimoinnin reunaehdot.
Tampella-kiistassa keskustelua käytiin ennen kaikkea menettelytavoista, joita
oppositio piti kestämättöminä. Ympäristökysymysten tarjoama uusi tulkintakehys
paikallistui nimenomaan regiimin vastakoalition määrittäjänä. Kiistat paljastivat,
että aseveliakselin johtama kaupunki hallitsi teknis-taloudellisen optimoinnin
dimensiot, mutta tilanteiden sosiaalinen hallinta ja siihen tarvittava kulttuurinen
herkkyys loistivat poissaolollaan.

3 Pyynikin merkityksestä tamperelaisille ks. Korpela & Kyttä 1991.
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Jos ajatellaan, että ympäristökysymys on noussut moraalisena protestina
toisen maailmansodan jälkeistä kasvukehitystä vastaan, voidaan paikallisia moraali-
protesteja pitää ehtona yleisen ympäristökysymyksen ilmaantumiselle. Paikalliset
tapahtumat saavat lisää kaikupohjaa ympäristökysymyksen tarkastelukehyksen
yleistymisestä ja päinvastoin.4 Tämä on Hajerin (1995) “diskursiivisten koalitioiden”
idea. Kaikki ympäristökysymyksestä puhuvat – erimielisetkin – tahot muodostavat
diskursiivisen koalition, joka jakaantuu pienempiin koalitioihin, kuten nykyään
ajankohtaisiin ilmastonmuutos-, biodiversiteetti-, eläinoikeus tai geenimanipu-
laatio-keskusteluihin. Puhuessaan eri asioista kaikki keskusteluun osallistuvat
toimijat samalla vahvistavat ympäristökysymyksen yleistä painoarvoa.5 Tampereel-
la “ympäristöpuheen” yleistyminen on nähtävissä 1970-luvulta lähtien, mutta
pitkälle 1980-luvulle asti se oli kuitenkin alisteinen paikallisen politiikan hallitseville
teemoille, erityisesti perinteiselle jyrkälle vasemmisto–oikeisto-jaolle sekä kasvu-
konsensukselle, jota edellä mainittu aseveliakselidiskurssi edusti.

Tutkimamme tapaukset näyttäytyivät asevelikoalition näkökulmasta kaupungin
kehittämisenä ja kunnallisen palvelutuotannon järjestämisenä. Pekka Paavolan
mukaan 1960-luku oli Tampereella “sosiaalisen rakentamisen kautta” ja seuraavalla
vuosikymmenellä siirryttiin infrastruktuuriin ja kunnallistekniikkaan. Paavolan
kertomus rakennusprojektien muutoksista kuvaa Tampereen muutosta jälkiteol-
liseen aikaan: missä aiemmilla vuosikymmenillä rakennettiin hyvinvointia ja
infrastruktuuria, siirryttiin 80-luvulla kulttuurirakentamiseen. (Mölsä 1994, 86-

4 Esimerkkinä voi mainita ilmastonmuutoskeskustelun käynnistymiseen liittyneen USA:n helleaallon,
joka antoi aiheen kysyä “onko tämä nyt sitä?” Vastaavasti yksittäiset, paikalliset ympä-
ristökysymykset voidaan liittää globaaliongelmiin. Toisaalta yleisen ympäristöhuolen ja siihen
yhä useammin liitettävän symboliikan – “läpiekologisoitumisen” (vrt. Heikkinen 1993) –
vastapainona paikalliset ympäristökonfliktit ovat luonteeltaan konkreettisia. Toimijat asettuvat
vastakkain, jopa kasvokkain ja asettavat korttinsa pöydälle tilanteissa, joissa punnitaan, “meneekö
ekologisoituminen läpi”.

5 Hajerin “diskursiivisten koalitioiden” käsite on ymmärrettävä esim. Epilän voimalakiistan
tapauksessa, jossa “happosade”-diskurssi muodostui osaksi tapauksen määrittelyä. “Diskur-
siivisten koalitioiden” idea ei kuitenkaan sinänsä sisällä politiikan ja (poliittisen) retoriikan
ideaa: yhteisen tulkintakehyksen ajatus liittyy toimijoihin ilman, että näitä tarkasteltaisiin
olennaisesti tilanteisiin ja kiistoihin sitoutuneina. Tästä syystä diskursiivisten koalitioiden idea
voi “liudentua” merkitsemään “läpiekologisoitumista”, jossa puhe ympäristöstä sinänsä riittää
koalitiota sitovaksi “yhteiseksi sosiaaliseksi konstruktioksi”.
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87.) Aseveliakselin perspektiivistä tutkimissamme tapauksissa oli kysymys niinkin
erilaatuisista asioista kuin kasvavien liikenneongelmien ratkaisemisesta (Pyynikin
moottoritie), selluloosateollisuuden normaalista toiminnasta (Näsijärvi),
arvottoman kiinteistön tontin jalostamisesta (Kauppahallin virastotalo), kunnallisen
energiahuollon järjestämisestä (Epilän voimala) tai teollisten työpaikkojen säilyttä-
misestä Tampereella (Tampella-sopimus). Tapauksia yhdistävänä tavoitteena oli
tuottaa kuntalaisille hyvinvointia, mutta hyvinvoinnin käsite merkitsi ennen kaikkea
työtä ja parempia palveluita, ei niinkään ns. postmaterialistisia arvoja kuten
viihtyisämpää elinympäristöä ja vanhojen rakennusten suojelemista.

Loganin ja Molotchin (1987) kasvukoneteesiin liittyvä kaupunkikiistojen
selitysmalli, ristiriita käyttöarvojen (use value) ja vaihtoarvojen (exchange
value) välillä on selvästi liian kapea selitys ympäristöaktiivien toiminnalle eri
tapauksissa – etenkin jos käyttöarvolle ei anneta hyvin laajaa esteettis-symbolista
tulkintaa. Erottelu näyttäisi silti selittävän Tampereen kiistoja tiettyyn pisteeseen
asti. Tampereen asevelikoalitio näyttää toimineen paikan ainutkertaisuuden suhteen
– Pyynikin tapausta lukuunottamatta – välinpitämättömästi. Näsijärvi näytti
vaihdettavalta; puhdas Näsijärvi ei ollut puhtaan juomaveden edellytys, joten
vesijohtovettä päätettiin hankkia muualta. Sähkölaitos puolestaan valitsi voimalan
parhaan sijoituspaikan puhtaan laskennallisin perustein. Niin ikään virastotalo
näyttäytyi kaupungin johdolle pikemminkin vaihdettavina kuutiometreinä kuin
arvokkaana Jugend-rakennuksena. 1980-luvun lopussa oltiin valmiita vaihtamaan
raskas rakennusoikeus Tampellan lupaukseen työpaikkojen säilyttämisestä
Tampereella. Vaihtoarvon logiikka ja kasvukoneteesi toimivat selityksinä parhaiten
kaavoitussopimusten – Kauppahallin virastotalon ja Tampellan – kohdalla. Kaupun-
gin kaavoitusmonopoli on instituutio, joka tuo eri osapuolet saman neuvottelupöy-
dän ääreen. Tontin omistaja on kiinnostunut kerrosneliöiden määrästä ja kaupungin
tehtävänä olisi valvoa ympäristön laatua ja yleisen edun toteutumista. Kaavoitusmono-
poli on kaupungin keskeinen vallan lähde suhteessa muihin voimakkaisiin, mutta
yleensä yksityisiin toimijoihin, mikä tekee sen käytöstä poliittisen kysymyksen.

Ympäristöongelmien ympärille kehkeytyneet määrittelykamppailut olivat
tutkituissa tapauksissa varsin moniulotteisia. Käyttöarvon ja vaihtoarvon ristiriita
selitysmallina johtaa helposti esimerkiksi käyttöarvojen syntyprosessin sivuutta-
miseen. Ympäristökiistojen kohdalla juuri tämä on kuitenkin kiinnostavaa.
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Bourdieun käsitteet illusio ja libido (ks. luku 2.2) kuvaavat sitä, miten toimijat
virittäytyvät tietyn kentän taajuudelle ja haluavat pistää itsensä peliin, päästäkseen
mukaan tietyn kentän kamppailuihin. Nämä kamppailut voidaan nähdä tilaisuuksina
ympäristöarvojen artikuloimiselle. Itse asiassa tämä voidaan sanoa painokkaam-
minkin: ympäristöarvojen olemassaolo on edellyttänyt määrittelykamppailuja.
Virittyminen tietyn kentän taajuudelle kehittyy historiallisena habituksen rakentu-
misen prosessina, ja merkkejä siitä on nähtävissä sekä ympäristöaktiivien että
kaupungin valtakoalition haastatteluissa. Intressit, joita lähdetään puolustamaan
ovat tarttuneet toimijoiden habitukseen eletyn elämän käänteissä. Crossleyn
(1999) “vastarintahabituksen” idea tarttuu tähän mobilisoitumisen aspektiin.
Tietynlaisen ärsytyskynnyksen ylittäminen on olennainen peliin ryhtymisen kannalta.
Tästä kertoo Harri Helinin päätös lähteä vihreiden ehdokkaaksi kunnallis-
politiikkaan vuonna 1984:

Olin ehdokkaana, vihreiden vaaliasiamiehenä ja kirjotin sen ympäristöpoliittisen
ohjelman, olin niissä kaikissa mahdollisissa työryhmissä ja mä olin ihan [...]
tosissani kiinnostunut. Ja se oli ollu sillai, että Paavola oli ollu sillai, kun se sano, että
hän on teknokraatti ja ylpeä siitä. Se oli hyvin ärsyttävä Pekka Paavola. Niin [...] me
kertakaikkiaan haluttiin muutosta. Kaikki se pari vuotta, kun Tysy oli ehtiny siihen
mennessä toimia, mä olin hallituksessa, niin kaikki meijän alotteet tyrmättiin ja tollai,
että se tuntu niin turhauttavalta. Ja sit aateltiin, että lähetään itte rytinällä siihen
mukaan. (Harri Helinin haastattelu 24.8.2000.)

Mobilisoitumisen tapa on luonnollisesti kiinni tilanteesta ja toiminnan
kontekstista. Samalla on kyse politiikan tekemisen tyylistä. Toimintaryhmät syntyvät
paitsi yhteisten verkostojen myös yhteisten makuarvostelmien varaan. Ne jakavat
käsityksen oikeasta ja väärästä – tai tyylikkäästä ja tökeröstä tavasta toimia. Tässä
Bourdieun terminologia valaisee sitä, miten yhteiskunnalliset liikkeet syntyvät
sosiaalisten verkostojen ja yhteisten luokitteluperiaatteiden yhteisvaikutuksesta.
Ympäristökiistat olivat tässä mielessä luokkataistelun sijaan taistelua luokittelusta,
joka koski sekä poliittisia ryhmittymiä että ympäristöön liittyviä arvostuksia.
Kontingenssi, makuarvostelmat ja kysymys politiikan performatiivisesta aspektista,
poliittisesta tyylistä (ks. Lappalainen 2002), ovat läsnä Satu Hassin kertomuksessa
Verkatehtaan merkityksestä:
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Siis tää Koijärvi, mulla oli sillon puoli vuotias ja kolme vuotias lapsi, mä seurasin vaan
tiedotusvälineistä, en menny paikalle, mut mä tietysti hirveesti symppasin sitä
porukkaa. Ja myöskin tän Kauppahallin virastotalo-liike, mä tunsin sitä porukkaa,
mutta mä en, mä en kyllä siinä ollu niin kauheesti mukana. Mutta siis Verkatehtaan
purkaminen oli mulle semmonen, että mä, musta se oli niin sivistymätön juttu, että
se oikeestaan, sen lisäksi että mä nyt sitten olin imeytynyt mukaan semmoseen
jengiin, joka rupes puuhaan sitten sitä vaaliliitto –84, niin se ylitty mun ärsytys-
kynnyksen. Että ilman Verkatehtaan purkamista mä en ois varmaan sitten viittiny.
(Satu Hassin haastattelu 8.9.2000.)

Lainaus viittaa Verkatehtaan merkitykseen kriittisenä tapahtumana. Kriittisiä
tapahtumia voi paikallisella tasolla pitää tapauksina, jotka vaikuttavat useammilla
eri kentillä ja muodostuvat merkittäviksi toimijoiden henkilökohtaisesta
näkökulmasta. Tampereella Verkatehtaan purkaminen ja Tampella-kiista muodos-
tuivat tällaisiksi kriittisiksi tapahtumiksi. Verkatehtaan purkaminen oli henkilö-
kohtaisella tasolla tapahtuma, joka ärsytti ja mobilisoi rakennussuojelusta ja
Tampereen teollisesta maisemasta kiinnostuneita ihmisiä poliittiseen toimintaan.
Kriittisenä tapahtumana Verkatehtaan purkamisella oli myös ylipaikallisia
ulottuvuuksia. Se herätti laajemman keskustelun vanhojen teollisuuskiinteistöjen
kohtalosta rakennemuutoksen varjossa ja vaikutti rakennussuojelulain uudistuk-
seen, joka saatiin päätökseen vuonna 1985. Myöhemmissä rakennussuojeluun
liittyvissä kaavoituskiistoissa viitattiin Verkatehtaaseen varoittavana ennakkotapauk-
sena. Tampella-kiista jatkoi Verkatehtaan synnyttämää keskustelua vanhoista
teollisuuskiinteistöistä. Tampellan kiistan yhteydessä korostui kuitenkin uudella
tavalla suljetun hallintatavan kritiikki, joka kohdistui erityisesti talouden ja kunnallis-
politiikan kenttien kytköksiin. Kritiikistä tuli aiottua painavampaa, kun Tampellan
tapaus kytkeytyi pankkikriisiin ja lamaan. Tampella-kiistaa voi pitää kriittisenä
myös siinä mielessä, että se vakiinnutti vihreiden aseman Tampereen kaupungin-
valtuustossa. Vihreiden ryhmä kasvoi kiistan jälkeen selvästi, eikä vihreitä 1990-
luvulla pidetty ohimenevänä ilmiönä edes asevelikoalition näkökulmasta.

Kriittiset tapahtumat osoittavat, etteivät määrittelykamppailut ole helposti
rajattavissa paikallisiksi, vaan ne muotoutuvat paikallisten ja ylipaikallisten tekijöi-
den kietoutuessa toisiinsa. Määrittelykamppailuissa oli mukana suuria yrityksiä
kuten Näsijärveä saastuttanut Serlachius Oy ja pankkikriisiin ajautunut SKOP,
kansallisen tason (valtiollisia) toimijoita kuten TVL, Neste ja maakaasua puolustanut
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ulkomaankauppaministeri Jermu Laine, sekä suomalaisiin ympäristöliikkeisiin
kuuluneita toimijoita ja toimintamalleja kuten Koijärviliikkeen aktivistit ja näiden
innoittama suora toiminta, tai selvästi kansainvälisiä diskursiivisia kehyksiä kuten
Epilän kiistassa esiin nostettu saksalainen happosadekeskustelu. Harhaanjohtavana
on pidettävä myös yksinkertaista vastakkainasettelua ympäristöarvoja uhkaavien
ylipaikallisten voimien ja paikallisen “hyvän” välillä. Etenkin kaavoitukseen liitty-
neissä kiistoissa kunnallinen kaavoitusmonopoli edellytti valtuuston hyväksyntää
ja siten jonkinasteista taloudellisen toiminnan poliittista kontrollia. Esimerkiksi
Tampellan tapauksessa spekulatiivista kasinotaloutta edustanut SKOP ei olisi
voinut ryhtyä kehittämään Tampellan aluetta yksin. Toisenlaisen esimerkin tarjoaa
Näsijärven tapaus, jossa kaupungin toimivalta ei ulottunut saastuttavan tehtaan
toimintaan, vaan kyse oli uuden kansallisen vesilainsäädännön ja sen valvonnan
puutteista. Tamperelaisten ympäristöongelmien muotoutumiseen vaikuttaneita
tapahtumia on kuvattu kuviossa 26 seuraavlla sivulla.

Paikallinen hallintatavan sidokset ylipaikalliseen ympäristöön ja historialliseen
kontekstiin nostavat ympäristöongelmien kohdalla relevantin kysymyksen paikalli-
sen hallintatavan autonomiasta: missä määrin ympäristöongelmat olivat (tai
olisivat voineet olla) paikallisen asevelikoalition hallittavissa? Tässä suhteessa on
nähtävissä selvä ero ainakin Kauppahallin virastotalon tapauksen ja Näsijärven
saastumisen välillä: kunnallinen kaavoitusmonopoli takasi aseveliregiimille maan-
käyttökysymyksissä suuremman autonomian kuin vesikysymyksissä, jotka olivat
tavallaan Tampereen kaupungin ulottumattomissa. Teollisuuden vesikysymykset
ymmärrettiin selkeästi kansallisten lakien, ei paikallisen hallinnan, piiriin kuuluvaksi
alueeksi. Pyynikin tapaus ja Epilän voimalakiista asettuvat näiden kahden välille,
koska niissä paikalliset sijoituspäätökset yhdistyivät ylipaikallisiin paineisiin.
Pyynikin tapauksessa vahvana ylipaikallisena voimana oli Tie- ja vesirakennus-
laitos, jonka kanssa kaupunki ryhtyi hanketta suunnittelemaan. Epilän voimala-
hankkeessa paikallisen hallintatavan toimintaympäristöä heiluttelivat eri poltto-
aineiden hinnanvaihtelut sekä energiakysymyksiin liittyvät vahvat kansallisen
tason intressit ja toimijat kuten Suomen idänkaupan tasapaino ja maakaasua
kaupannut Neste.

Paikallisen hallintatavan autonomia oli siis suhteellista institutionaalisessa
mielessä. Samoin oli paikallisen hallinnan “kulttuurinen” autonomia: voidaan
ajatella, että kulttuuriset muodostumat, kuten modernisaation arvot, kannattelivat
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Kuvio 26.
Paikallisten ympäristöongelmien muotoutuminen paikallisten ja

ylipaikallisten tekijöiden yhteen kietoutuneena prosessina.
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tiettyjä intressejä. Tällaisia ympäristöongelmien määrittelykamppailujen kentissä
vaikuttavia jäsentäviä tekijöitä voisivat olla esimerkiksi Alasuutarin (1996) hyvin-
vointivaltion puheavaruudet, kuten moraalitalouden ja suunnittelutalouden kehykset
– tai Williamsin (1980, 37–42) hallitsevan (dominant) väistyvän (residual) ja
nousevan (emergent) kulttuurin merkitysjärjestelmät. Mikäli tietyn aikakauden
hallitseva kulttuuri ja hegemoniset diskurssit tukevat jonkin toimijan tavoitteita, on
tämän asema määrittelykamppailuissa automaattisesti muita tukevampi. Näin
voidaan ymmärtää esimerkiksi sitä, miksi Näsijärven ja Epilän tapauksissa toimijana
mukana ollut Serlachius ei käyttänyt kummassakaan tapauksessa yhtään julkista
puheenvuoroa. Teollisuuslaitoksen etuja ei haastettu eikä yrityksen edustajia
haastateltu. Serlachiuksen Lielahden tehdas oli tässä mielessä voimakkaampi
toimija kuin Tampereen kaupunki, varsinkin kun tehdas edusti teollistuvan
Suomen kansallista, vientivetoisen kasvun hegemonista projektia. Näsijärven
tapauksessa kansallisen ja paikallisen edun välinen kitka ei kuitenkaan puhjennut
konfliktiksi, koska vallitseva teollisuuden “hyödyn hegemonia” oli vesilain tulkinnan
legitimoima ja kaikkien osapuolten hyväksymä realiteetti.

Jatkuvan yhteisen vaurastumisen suuri kertomus oli 1990-luvulle asti hallitseva
kulttuurinen kehys, joka tuki taloudellisen kasvun tavoittelua valtakunnallisella ja
paikallisella tasolla. Kansallisella tasolla tavoitteena oli talouden pyörien, erityisesti
vientiteollisuuden vauhdittaminen valtion toimin. Kasvua palvelemaan valjastettiin
eri yhteiskuntapolitiikan lohkot sekä valtiollinen yhteiskuntasuunnittelun koneisto.
Suomesta tuli “tehokkuuden yhteiskunta” (ks. Hankonen 1994a), joka korosti
taloudellisen kehityksen merkitystä ja uskoi vahvasti tieteelliseen suunnitteluun ja
teknologiseen kehitykseen . Usko teknologiaan ja kehityksen ennustettavuuteen
kuvastui esimerkiksi 1960-luvun kuntasuunnittelussa, joka teki tuloaan samaan
aikaan kun Tampereella siirryttiin Erkki Lindforsin moraalitalouden talkoohenki-
sestä ajasta Pekka “Pomo” Paavolan suunnittelutalouden tehokkuusajatteluun.:

Se oli ihan näitä ensimmäisiä kuntasuunnitelmia, joita ruvettiin tekemään 60-luvun
puolessavälissä. Silloinhan oli semmonen usko yhteiskunnassa, että tässähän 20
vuotta suunnitellaan kirkkaasti tätä ja tiedetään hyvin. Sittenhän se tietysti rapisi se
usko, kun maailma muuttu vuosien mittaan ja katsottiin, että jos voidaan viis vuotta
ennustaa, niin sekin on jo aivan hyvä. Niin se [ydinvoimala] oli ensimmäisessä
yleiskaavassa, mitä yleensä tähän kaupunkiin sitten tehtiin, niin siihen pyrittiin sitten
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ottamaan kaikki… että mitä vaan suinkin nyt vois ajatella, että tulevaisuudessa on.
Ja yksi kysymys tietysti oli tämmönen kaupungin lämmittäminen ja tota sillon oli
Norjassa muistaakseni joitakin kokeiluita tämmösestä pakettiydinvoimalasta, pienestä,
josta ei kai sitten tullu mitään koskaan. Ja niinpä siihen yleiskaavakarttaan vaan
pistettiin sitten merkki, että jos se on, niin se on sitten tuolla Pirunvuoden sisässä,
tuolla Kaupissa, siten että sen kulkutunnelit on kaikki tosta Naistenlahdesta sinne.
Että ei siinä mitään sen kummempaa ollu. (Pekka Paavolan haastattelu 8.4.1999.)

Hallitseva modernisaation kehys tuki asevelikoalition asemaa Tampereella.
Ympäristödiskurssi oli selvästi nousevan vastakulttuurin puhetapa, jonka nousu
paikalliseen julkisuuteen tapahtui Paavolan virkakaudella. Ympäristöasioiden
esiinmarssi oli kuitenkin vaivalloista, koska Lindforsin ja Paavolan kaupungin-
johtajakausilla muotoutunut paikallinen hallintatapa ei kovin hanakasti huomioinut
ympäristöteemaa päätöksenteossa. Ympäristönpolitiikan institutionalisoituminen
Tampereelle tapahtui lopulta lainsäätäjän, ei kaupungin hallinnon aloitteesta.
Kaupunginjohtajana Paavola näytti aikakautensa hallitsevien arvostusten malli-
oppilaalta, tehokkuuden yhteiskunnan tehokkaalta kaupunginjohtajalta: “talouden
kaikkihallitsevuus tuli varmasti niinkun esille tänä aikana. Johtu varmasti persoo-
nista, mutta myöskin koko tän maailman niinku muuttumisesta”. (Paavolan
haastattelu 8.4.1999).

Ympäristökysymyksen konstitutiivinen luonne

Yhtäältä ympäristökysymys on ollut poliittiinen kiistakapula ja lyömäase. Ympäris-
töstä on kamppailtu. Sitä on muutettu ja suojeltu muutoksilta. Sitä on käytetty
politiikan välineenä. Toisaalta ympäristön politisoitumisella on pidemmälle
ulottuvia, konstitutiivisia vaikutuksia – jotka ulottuvat yksittäisten kiistojen tuolle
puolen. Ympäristön politisoituminen on merkinyt erilaisten ympäristöä (potentiaa-
lisesti) muuttavien käytäntöjen kyseenalaistumista. Ympäristön politisoituminen
ei siis merkitse vain tiettyjen paikkojen statuksen ja merkitysten muuttumista. Kyse
on potentiaalisesti kaikkien niiden käytäntöjen, tietämisen tapojen ja merkitysten
kyseenalaistumisesta, jotka kiinnittyvät paikkasidostensa kautta muuttuvaan tai
uhattuun ympäristökohteeseen. Ympäristön politisoituessa koko tämä suhteiden
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verkosto aktivoituu: ympäristöongelmat kyseenalaistavat arjen valintoja ja haastavat
edelleen mm. hallintokäytäntöjä, hyvinvointivaltion oikeutuksia, suunnittelupro-
sesseja ja -professioita.

Ympäristökysymyksen konstitutiivinen rooli näkyy myös toisella tavalla. Se
muodostaa paikallisella tasolla oman merkityksellisen kokonaisuutensa, erään-
laisen “paikallisen ympäristökehyksen”, jota vasten uusia ympäristöongelmia ja -
kiistoja tarkastellaan. Tästä näkökulmasta paikalliset kiistat eivät ole yksittäistapauk-
sia. Ne muodostavat jatkumon, jossa kiistat merkityksellistyvät suhteessa toisiinsa
ja suhteessa paikalliseen hallintatapaan ja kaavoituskäytäntöihin. Paikalliset
ympäristökehykset virittyvät yleisen ympäristökysymyksen ja paikallisten ongelmien
väliin. Esimerkiksi kysymykset tamperelaisesta rakennussuojelusta, luonnonsuo-
jelusta tai vaikkapa Pyynikin harjun kohtalosta ovat rakentuneet paikallisissa
kiistoissa, mutta kytkeytyvät samalla ympäristökysymyksen ylipaikalliseen tulkin-
takehykseen. Tampereella ympäristönsuojelun painoarvo lisääntyi selvästi paitsi
kansainvälisen ympäristöherätyksen myötä myös paikallisten kiistojen kasautumis-
vaikutuksena. Verkatehtaan purkaminen ärsytti ja mobilisoi toimijoita mukaan
ympäristökiistoihin. Epilän voimalakiistassa syntynyt liike toimi yhtenä paikallisten
vihreitten kokoajana. Vihreät puolestaan tarvitsivat Tampella-kiistaa vakiinnuttaak-
seen paikkansa uskottavina toimijoina tamperelaisella kunnallispolitiikan kentällä.
Vähitellen ympäristöstä muodostui oma ongelma-alueensa, johon eri osapuolten
täytyi ottaa kantaa kiistojen yhteydessä – riippumatta siitä, miten kiistat lopulta
ratkesivat.

Eyerman ja Jamison (1991) ovat korostaneet, että ympäristöliikehdinnän
protestisyklien välilläkin on elämää. Kognitiivisesta näkökulmasta kansalais-
liikehdintä ei näyttäydy vain protestiaaltoina, vaan merkityksellisinä yhteyksinä
aiempien ja käsillä olevien tapahtumien välillä. Kriittisten tapahtumien idea liittyy
tähän teemaan. Kiistat tiettyjen kohteiden ympärillä tai alun perin kiistattomatkin
tapaukset voivat osoittautua kriittisiksi jälkikäteen – silloin, kun ne toimivat
konteksteina tai puhuttelevina vertailukohtina uusille konflikteille. Ympäristö-
kiistojen jatkumon tarkastelu Tampereella osoittaa, että näkyvien protestien ja
konfliktien varjoon jää helposti yhteiskunnallisen toiminnan jatkuvuuden ja
sitkeyden ymmärtäminen. Tämä yhteiskunnallisen liikehdinnän hitausvoima kui-
tenkin selittää sekä aseveliyhdistyksistä alkaneen kansalaistoiminnan että myö-
hempien ympäristöliikkeiden roolin paikallisten ympäristöongelmien muovaa-
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jina. Paikallinen kansalaistoiminta muodostaa oman historiallisen muistinsa, jota
yksilöt ja yhdistykset rakentavat. Tämä muisti voi saada institutionalisoituneita
muotoja – kuten aseveliregiimin hallintatapa osoittaa – ja se voi kiinnittyä tilaan
ja paikkaan, kuten kriittiset tapahtumat osoittavat.

Ympäristöongelmien politisoitumisen ja ympäristökysymyksen legitimiteetin
tarkastelua voi historiallisen etäisyyden turvin lähestyä kysymällä: “voisiko noin
sanoa nykyään?” Ympäristöaktiivit muistavat esimerkiksi Pekka Paavolan julkiset
kannanotot kierrätystä vastaan hänen kaupunginjohtajakautensa lopulla tai Epilän
Nahkatehtaan johtajan tavan nimitellä ympäristöaktiiveja “aivoinvalideiksi” 1980-
luvun Tampereella. Tällaiset kaupungin johdon tai toimitusjohtajatason toteamukset
tuntuisivat nykyisin mahdottomilta. Tässä mielessä poikkeukset ja ylilyönnit ovat
kiinnostavia: ne paljastavat sovinnaisuuden rajat ja kertovat siitä, mitä peliä
kulloinkin pelataan. Bourdieun termein ne kertovat doksan rajoista ja näiden
rajojen muuttumisesta. Michael Watts (2001) on kuvannut vuoden 1968 merkitystä
samansuuntaisesti sellaisten poliittisten toimintamallien synnyttäjänä, joka nykyään
otetaan annettuina. Wattsin mukaan 1960-luvulla oli ratkaiseva merkitys poliittisen
alueen  laajentajana ja osallistuvan, ulkoparlamentaarisen poliittisen toiminnan
mahdollistajana.6  Vastaavasti ympäristökysymys on toiminut paikallisissa kiistoissa
tiettyjen toimijapositioiden synnyttäjänä ja mahdollistanut ympäristökeskustelun
sellaisena, kuin sen nykyään tunnemme. Määrittelykamppailujen historia on
rakentanut toimintatilaa liikkeille ja vaatimuksille sekä synnyttänyt ja muovannut
ympäristöarvoja.

Myös ympäristönsuojelu voi olla osa doksaa. 1960-luvun alussa Pyynikin
moottoritiesuunnitelman tekijät joutuivat perustelemaan moottoritien jalostavia
vaikutuksia harjuun kieli keskellä suuta, koska harju oli jo valmiiksi pyhittynyt.
Modernismin paineissakin harjuun liittyi merkityksiä, jotka olivat tehneet siitä
tamperelaisille erityisen paikan. Tämä ympäristön pyhittymisen tai ympäristön-

6 Aluperäinen teksti (Watts 2001, 177): “We now take this complex mix of civic, popular-
participatory and extra-parliamentary politics for granted but perhaps we should not. The sixties
were central to this way of doing politics and as such they did not so much stop in defeat in 1968
as ‘disappear’ underground, working on and through institutions, networks and new organization,
building in their polyp-like activity a veritable reef of oppositional practice.”
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suojelun kehyksen kyseenalaistamattomuus on vahvasti sidoksissa yhteiskunnal-
liseen ja kulttuuriseen kontekstiin, mikä johtaa ympäristönäkökulman vakiintumi-
sen eriaikaisuuteen eri paikoissa. Aikaansa sidoksissa ovat myös paikallisen
hallinnan käytännöt ja instituutiot. 1990-luvun tilanteesta kertoo Harri Helinin
kommentti muutoksesta ympäristönsuojelun kysynnässä.

Mä olin yhtäkkiä 12 työryhmässä. Ja nyt [...] mä oon kuullu kritiikkiä itsestäni,
sanotaan, että mä olin kahminu kaikki hommat itelle. Tosiasiassa se lähti niin
viattomasti. Me oltiin oppositiossa, jokanen meijän julkilausuma alko –89 vuonna
sillä, että [...] salassa valmisteltu hanke ja niin edelleen. Niin sen jälkeen ne lykkäs
kaikki saakelin paperit [...] meille, että niitä tulee semmosia hirveitä pumaskoja ja
sitten sen jälkeen joka saakelin hankkeeseen joku työryhmä ja meidän edustaja
ehdottomattomasti oltava siinä työryhmässä. (Harri Helinin haastattelu 24.8.2000.)

Ympäristökysymys voidaan nähdä sen toimijaposition perustavana elementtinä,
jonka paikalliset ympäristöaktiivit ovat vuosien varrella saavuttaneet. Erilaisten
käytäntöjen politisoituminen on merkinnyt vaikutuskanavien avaamista ja ympäris-
tönsuojelijoiden arvovallan kasvamista – tai Bourdieun termein sosiaalisen ja
symbolisen pääoman karttumista. Tämän pääoman säilyttäminen edellyttää
kuitenkin jatkuvaa työtä – ja sen käytöstä käydään kamppailua myös toimijaryhmien
sisällä. Tästä kertoo esimerkiksi ympäristön- ja luonnonsuojelun välinen jännite
Pirkanmaan luonnonsuojelupiirissä:

Ja se, että mä oon itte ollu tommonen ympäristöaktiivi […], en luonnonsuojelija
vaan ympäristöaktiivi, ollu kaikenmaailman kaavotuskysymyksissä ja rakennussuo-
jelussa ja kaupungin rakennetta ja muuta miettiny. Niin nyt meillä [Pirkanmaan
Luonnonsuojelupiirissä] on selkeesti menossa semmonen luonnonsuojelukausi. Eli
[...] vanhat metsät on se mitä halutaan [...] hirveesti suojella […] Joo. Kaikki nää
helkutin työryhmät, niistä nyt yritetään luistaa selkeesti eroon. [...] [Luonnon-
suojelupiirin] nykynen hallitus [on sitä mieltä], ettei mentäskään mihkään. […] Että
rupeette tästä miettiin, että toi helkutin Tarastejärven kaatopaikka täyttyy 2004 tai
2007. Meiltä on pyydetty siihen [...] edustajaa ja […] siis [...] kaavotusta, moottoriteitä,
liikennepolitiikkaa. Siis meillä on niin hirvee laaja sektori. Kaikenmaaliman
moottorikelkkareittejä tehdään, alue-ekologisia suunnitelmia. Niin nyt selkeesti
meillä on menossa […] alkuperäsen luonnonsuojelu ja vanhat metsät. (Harri
Helinin haastattelu 24.8.2000.)



412

YMPÄRISTÖKYSYMYS JA ASEVELIAKSELI

Inertia, joka liittyy paikallisten toimijoiden ja toimijaryhmien habituksiin ja
sitä kautta instituutioiden toimintaan, luo ympäristöongelmien käsittelylle ja
paikallisille kiistoille eräänlaisen näyttämön. Tästä syystä paikallisen hallintatavan
ja paikallisen poliittisen kulttuurin rooli ympäristön politisoitumisen elementteinä
on keskeinen. Näin ympäristökysymys muovaa paitsi konkreettista kaupunki-
maisemaa, myös sosiaalista ja poliittista maisemaa, jossa paikalliset toimijat
suunnistavat. Tämä mahdollistaa uusien polkujen avautumisen, mikä voi selittää
mm. sitä, miten “saasteherätys” 1970-luvun alussa johti vanhojen teollisuuskiin-
teistöjen suojeluun 1980-luvun lopussa. Vastaavat polut mahdollistivat Harri
Helinin kehityskulun koulun innokkaasta luontokerholaisesta Tampereen
“pahimmaksi ja partaisimmaksi” ympäristöaktiiviksi tai Satu Hassin uran Tampellan
feministi-insinööristä ympäristöministeriksi. Vaikka ympäristökysymys avasi uusia
polkuja ja toimintatilaa ympäristöön liittyville vaatimuksille paikallisessa politiikassa,
ei toimintatilan avauksia voi kuitenkaan pitää ikuisina. Ympäristöongelmien
politisoituminen ei merkitse määrittelykamppailujen loppumista. Yhteiskunnallisten
toimijoiden politisoimalla avaama pelivara voi kasvaa umpeen, ellei sitä käytetä.

Ympäristön politiikan ulottuvuudet

Paikallisten ympäristöliikkeitten tarkastelu käsittelemissämme tapauksissa osoittaa,
että ympäristön politisoituminen ilmenee monilla eri ulottuvuuksilla. Ensimmäisenä
ympäristön politisoitumisen ulottuvuutena voi pitää ympäristöherätyksen synnyttä-
mää uutta tulkintakehystä, joka antoi kaikupohjaa paikallisille ympäristön muutta-
mista politisoiville vaatimuksille. Luonto politisoitui ympäristöksi ja ympäristö
politisoitui yhteiskunnalliseksi protestiksi ja kritiikiksi, joka ilmeni vaatimuksina
paikallisissa ympäristökiistoissa.

Toiseksi politisoiminen liittyi yksittäisten ympäristön muutoksia koskevien
suunnitelmien kyseenalaistamiseen. Tätä tapahtui Tampereella 1970-luvulta alkaen
ja selvemmin 1980-luvun ympäristökiistoissa. Määrittelykamppailut koskivat esim.
Kauppahallin virastotalon tapauksessa paitsi talon purkusuunnitelmia, myös talon
esteettistä arvoa kaupunkimaisemassa. Tampereen kasvoja voimakkaasti muuttanut
modernisaatio ei enää näyttänytkään väistämättömältä.
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Kolmanneksi kiistoissa nousi esiin tiedon ja asiantuntemuksen politiikka.
Tiedon politiikka ilmeni selvästi 1980-luvun kiistoissa, joissa (tieteellisen) tiedon
ja asiantuntijuuden rooli kyseenalaistui. Kauppahallin virastotalon kiistassa
kyseenalaistettiin rakennusten “huonokuntoisuuden” kriteerit. Epilän voimalakiis-
tassa politisoitui kaupungin sähkölaitoksen esittämä ja konsulttiyritys Ekono Oy:n
tuottama tieto voimalavaihtoehtojen edullisuudesta. Tampellan kiistassa kriisiytyi
kaupunkisuunnittelun asiantuntemus. Kuten Bent Flyvbjerg (1996) on osoittanut,
tiedon politiikka on samalla auktoriteettien politiikkaa, jossa rationaalisuus ja
valta kietoutuvat toisiinsa. Tiedon legitimiteetti riippuu siitä, mitkä instituutiot
kannattelevat sitä – ja kuka argumentit esittää. Valmistamisen politiikan kyseen-
alaistaminen oli vallan rationaalisuuden haastamista, joka samalla mahdollisti
yksiviivaisen institutionaalisen “oikean tiedon” kyseenalaistumisen. Tapaukset
kuitenkin osoittavat, ettei rationaalisuuden moniarvoistuminen ja uusien argu-
menttien esitttäminen sinänsä ratkaise kaupunkirakentamiseen liittyviä kiistoja.
Tiedon politiikka pikemminkin yhdistyy laajempaan vallankäytön muotojen sommi-
telmaan (vrt. Häkli 2002).

Neljänneksi voidaan puhua laajemmasta kaupunkimaiseman muutosten
kyseenalaistumisesta. Ympäristöherätys ja yksittäiset kiistat johtivat tamperelaisen
kaupunkimaiseman politisoitumiseen. Voidaankin ajatella, että kriittiset tapahtumat
muodostavat merkityksellisen kontekstin myöhemmille tapahtumille ja niissä
esiintyville politisoimisyrityksille. Kyse on mittakaavaerosta: kriittisten tapahtumien
kohdalla voidaan ajatella koko kaupunkimaiseman politisoituvan.

Viides politisoitumisen ulottuvuus koskee yksittäisten kysymysten toiminta-
vaihtoehtojen kyseenalaistamisen laajenemista koskemaan koko paikallista hallinta-
tapaa ja paikallista poliittista kulttuuria. Selvimmin yksittäiseksi hallintatavan
kyseenalaistumisen tapaukseksi muodostui tutkimuksessamme Tampellan tapaus,
jossa suuret rakentamissuunnitelmat ja paikallisten poliittisten eliittien toiminta-
mallit joutuivat ennen näkemättömän kritiikin kohteeksi. Paikallinen hallintatapa
ei kyseenalaistunut vain ympäristökysymysten vaikutuksesta, mutta ympäristö-
konfliktit näyttäytyvät kiinnostavina teollisuuskaupungin perinteiden rapautumista
indikoivina tapahtumina. “Yleisen edun” käsitteen politisoituminen liittyy hallinta-
tavan legitimiteetin kyseenalaistumiseen. Paradoksaalista on se, että mitä vähemmän
yleinen etu on tunnustettu tosiasia, sitä enemmän siihen joudutaan päätöksenteon
oikeuttajana eksplisiittisesti vetoamaan.
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Kuudenneksi ympäristön politisoituminen kosketti laajemmin kaupungin
habitusta – paikallisen perinteen ja itseymmärryksen tasoilla. Kyse ei ole vain
ympäristökohteista vaan laajemmin paikallisesta kulttuurista ja identiteetistä.
Paikalliset ympäristöliikkeet toimivat kuten yhteiskunnallisilta kaupunkiliikkeiltä
voidaan odottaa: ne synnyttivät konflikteja ja muuttivat osaltaan kaupungin
merkityksiä. Kaupungin habituksen politisoitumiseen liittyy selvästi perinteisen
tamperelaisen ns. savupiipputeollisuuden hiipuminen. Jälkiteollistuvan kaupun-
gin ympäristökonfliktit olivat sekä tämän yhteiskunnallisen murroksen indikaatto-
reita että sen katalysaattoreita. Teollisuuskaupungin traditioiden kyseenalaistuminen
voidaan nähdä osana laajempaa yksinkertaisen modernin projektin kritiikkiä.

Ympäristön politiikan ulottuvuuksia on kuvattu kuviossa 27. Politisoitumisen
tasot muodostuivat heterarkkisesti niin, että yksittäisten kiistojen politisoimat

Kuvio 27.
Ympäristön politisoitumisen ulottuvuuksia.

kulttuuristen kaudet
ympäristö kysymys kulttuurisena kehyksenä

modernin eetoksesta jälkiteoll iseen murrokseen
siirtymä pois moraalitalouden ajasta
sosiaalisen tilan fragmentoi tuminen

paikallinen hallinta
hallintatavan legitimiteettin haurastuminen

teoll isuuskaupungin habituksen muutos
yleisen edun käsi tteen politisoituminen

ekologiset halkeamat
vihreät  kunnallispol itiikassa

ympäristökiistat
ympäris tökohteitten merkitysten muutos

asiantuntemuksen ja tiedon kyseenalaistuminen
ympäristön määrittelyvallan politisoi tuminen
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piirteet rakensivat paikallisen hallinnan politisoitumista ja edelleen kulttuuristen
kausien murroksia samalla kun nämä loivat kaikupohjaa kiistoissa esitetyille
vaatimuksille.

12.2 Ympäristökysymys ja hallintatavan
haurastuminen

Hyvinvointilupaus asevelikoalition legitimiteetin lähteenä

Tutkimiemme hankkeiden yhtenä oikeuttajana oli poikkeuksetta kaupungin kasvu
ja erilaiset kasvavat tarpeet. Pyynikin moottoritie piti alunperin rakentaa kiihtyvän
autoistumisen ja liikenteen kasvun tarpeisiin. Vedenotto oli uusittava vedenkulu-
tuksen kasvaessa palvelemaan uuden Hervannan asukkaita. Virastotalo haluttiin
purkaa, jotta kaupunkitila saataisiin tehokkaampaan käyttöön. Epilän uusi voima-
laitos piti rakentaa, koska kaupunki kasvoi ja kaukolämpöverkkoa piti laajentaa.
Tampellan piti rahoittaa uusi ja suurempi tuotantolaitos keskustan tontista saa-
millaan rahoilla. Kaupungin johtavien luottamus- ja virkamiesten puheissa tukeudut-
tiin hegemoniseen teknis-taloudelliseen diskurssiin. Kasvun luonnonlakisuus
toimi itsestäänselvänä perusteluna erilaisille hankkeille.

Kaupungin väkiluvun jatkuva kasvu oli ollut kaupungin kehittämisen selvä
lähtökohta 1940-luvulta lähtien. Erkki Lindforsin edeltäjä kaupunginjohtaja Sulo
Typpö suhtautui kasvuun maltillisesti, eikä pitänyt kaupungin nopeaa kasvua
toivottavana, koska se rasitti kaupungin taloutta. (Rasila 1992, 39-43.) Aseveli-
akselin kulta-aikana 1950-luvulta 60-luvun loppuun kaupungin kasvu kiihtyi ja
kaupungin kehittäminen muuttui selvästi aktiivisemmaksi toiminnaksi. Kasvun
implisiittisenä perusteluna toimi hyvinvointilupaus, jota lunastettiin rakentamalla
Tampereesta hyvinvointikaupunkia hyvinvointivaltion sisälle. Aseveliakselin
itseymmärrykseen voidaankin liittää ajatus siitä, että hyvinvointilupausta kantava
vakiintunut vallankäytön tapa on kaikkien kaupunkilaisten yhteinen etu.

Hyvinvointivaltion rakentaminen oli osa suurta kertomusta, johon erilaiset
paikalliset kehittämishankkeet liittyivät. Hyvinvointilupauksen kehys toimi
oikeutuksena aseveliakselin toteuttamille hankkeille: jatkuva kasvu ja siihen
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liitetty hyvinvoinnin lisääntyminen toimivat asevelikoalition vallan jatkuvuuden
takuina. Asevelikoalition olemassaolo ja kaupungin yleinen etu kiedottiin toisiinsa.
Kaupunginjohtaja Paavola puolusti asevelikoalition jatkuvuutta (ja inertiaa) vuonna
1983 seuraavasti: “Ihmiset ovat konservatiivisia. Kun he ovat johonkin oppineet,
he jatkavat mieluummin kuin muuttavat systeemiä. Nykyisestä yhteistyöstä on
kaikille ollut voittopuolisesti hyötyä.” (Aamulehti 4.12.1983). Kaikkien voittopuoli-
nen hyöty viittaa aseveliregiimin hegemoniseen projektiin paikallisessa hallinnassa:
asevelikoalitio pyrki ylittämään poliittiset vastakkainasettelut vetoamalla kaikkien
tamperelaisten yhteiseen hyvään. Tämä yleisen edun ja yhteisen hyödyn hegemonia
toimi aseveliakselin paikallisen hallintatavan oikeutuksena (vrt. Kosonen 1987,
71). Yleistä ja yhteistä etua korostava puhetapa on Gamsonin (1988, 219)
mainitsema regiimeille tyypillinen kehys, joka “esittää kansalaisille syitä tyytyväi-
syyteen” ja näin legitimoi hallinnan toimintaa suhteessa sen kriitikoihin.

Aseveliakselin habitus ja hallitatavan tyyli rakentuivat koalition yhteisten
kokemusten ja yhteisen diskurssin varaan. Tämä aseveliakselidiskurssi toimi
“rekonteksualisoivana” periaatteena, jonka kautta erilaiset puhetavat muotoutuivat
aseveliakselin projektin tavoitteiden mukaiseksi (vrt. Bernstein 1996, 31-34;
Chouliaraki & Fairclough 1999, 109). Aseveliakselidiskurssi sisälsi taloudelliseen
tehokkuuteen, hyvinvointiin, työllisyyteen sekä menettelytapoihin kuten ryhmä-
päätöksiin, yhdessä toimimiseen ja suunnittelukäytäntöihin liittyvä puhetapoja.
Aseveliakseli korosti pitkäaikaisen yhteistyön ja keskinäisen luottamuksen mer-
kitystä. Yhteistoiminta ja pitkäjäntinen sopimuksista kiinnipitäminen kiteytyi
sanapariin “on sovittu” – johon aseveliakselin oppositio viittasi kriittiseen sävyyn.
Se, mikä ilmensi kriitikoille suljettua hallintatapaa ja päätöksenteon liiallista
keskittymistä, edusti aseveliakselin näkökulmasta vakautta ja vastuullisuuta. Tämä
puhetapa antoi aseveliakselin hallintatavalle jatkuvuutta. Se lisäsi ryhmän sisäistä
koheesiota, ja auttoi poliittisen identiteetin ja yhteistyösuhteiden ylläpitämisessä
muuttuvissa oloissa. Diskurssin elementtien valikoituminen perustui kunnallis-
poliittisessa toiminnassa kertyneisiin kokemuksiin eli habitukseen, joka synnytti
vaistomaista ymmärrystä siitä, mikä aseveliakselin projektin kannalta oli sopivaa
ja mikä ei. Aseveliakseliregiimin diskursiivinen ulottuvuus toimi nykyhetken ja
menneiden yhteisten kokemusten välisenä siltana, joka ryhmän habituksen
tuottaman ymmärryksen kautta kytkettiin politiikan peliaikatilan tapahtumiin.
Näistä tapahtumista syntyi taas ja yhteisiä kokemuksia ja yhteenkuuluvuutta, joka
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tuotti ryhmän olemassaolon generatiivisen uusiutumisen ehdot (vrt. Bourdieu
1992, 127-129).

Aseveliakselin hallintatapaa voidaan kuvata “pomorakenteeksi”, jossa päätök-
sistä vastaa pieni ryhmä. Pomorakenteessa kaupunginjohtajan ja osaavan eliitin
rooli korostuu suhteessa  edustukselliseen demokratiaan (vrt. Kettunen 1998).
Sodanjälkeinen taloudellinen nousukausi ja 1970-luvun puoliväliin asti nopeana
jatkunut kaupungin kasvu tukivat pomorakennetta. Se synnytti tilauksen paikallisen
hallinnan mallille, jonka kautta pystyttiin nopeasti mobilisoimaan resursseja
muutoksen tuottamiin haasteisiin. Nopeiden ratkaisujen vaatimus kavensi politiikan
vaihtoehtoja ja poliittista keskustelua. Tässä suhteessa olosuhteet muistuttivat
aseveliakselin yhteisen habituksen syntyhetken tilannetta, jossa vallankäyttö perustui
selkeisiin ja yksisuuntaisiin komentosuhteisiin. Sodanajan kriisistä oli siirrytty
jälleenrakentamisen projektin kautta suuren muuton synnyttämään kriisiin, joka
vaati mm. suurten asuntorakentamishankkeiden nopeaa toteuttamista. Kriisitietoi-
suus toimi suoraviivaisen päätöksentekokulttuurin oikeutuksena. Tampereen
tapauksen taustalla on nähtävissä yleisempi kehitys: yhteiskunnallisten uudistusten
nopeus näyttää Suomessa tukeneen pyrkimystä poliittiseen konsensukseen ja
oikeuttaneen hierarkkisia johtamisjärjestelmiä (Ylönen 1993, 33-36). Kriisitietoi-
suus toimi myös kaupungin johdon taktikoinnin välineenä, kuten Pekka Paavola
kertoo muistellessaan 1970-luvun lopun taloudellisesti tiukkoja aikoja:

Mehän rakennettiin sitten vielä huomattavasti enemmän kuin Lindforsin aikana,
koska meillä oli paremmat taloudelliset edellytykset. Ja meillä oli kassa joskus niin,
että nää nykyset kamreerit kauhistus, jos niillä olis niin pieni kassa. Hyvin tyypillistä
oli , oliko senyt sitten -78 vai mitä, oli toinen öljykriisi [...]oli vuodeksi tietysti tuo
budjetti tehtynä ja näytti kaikki menevän huonosti, niin tuolla oli yks kepulainen
toimittaja, tossa teeveessä, kakkosella... se halus mua ruveta haastattelemaan, että
mitä nyt tehdään, että nythän Tampereen kaupunki taloudellisesti sortuu. Me mentiin
sitten tohon linja-autoasemalle, niin että siitä sitten kamera kuvas Takoo ja sieltä
ylöspäin olevia tehtaita, kaikkia, että nää nyt luhistuu sitten tähän... Niin mulla oli
aivan loistava mahdollisuus sanoo sille, että joo, että näin on että, nyt tää menee
kaikki, että nyt täytyy tehdä kaikkia toimenpiteitä, mitä tässä nyt vaan voidaan suinkin
saada. Sen jälkeen kun tää televisio-ohjelma oli esitetty, niin ei kukaan sanonu puolta
sanaa, kun sitten esitettiin lisätalousarviota, jolla leikattiin sitten menoja niinkun
tästä varsinaisesta talousarviosta, mitä oli suunniteltu... mutta se likka teki meille
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aivan loistavan palveluksen siinä, että se julkisti tämän... mä vain myötäilin, että näin
on. (Pekka Paavolan haastattelu 8.4.1999.)

Kaikkien voittopuolinen hyöty sekä kriisitietoisuus kytkeytyvät valmistamisen
politiikan ideaan, joka on ymmärrettävissä jälleenrakentamisen metaforan avulla:
poliittiset erimielisyydet unohdettiin ja kaikki kutsuttiin yhteisiin talkoisiin yhteisen
päämäärän hyväksi. Tarvittiin riuskoja tekoja, ei sanoja. Virtaviivainen päätöksenteon
malli ja toiminnan tehokkuuden painottaminen tukivat asevelikoalition rationalis-
tista, suoraviivaista politiikkaa.

Päätöksentekijöiden näkökulmasta vallankäytön tärkeänä ulottuvuutena oli
asevelikoalition toimintakyvyn ylläpitäminen. Huomion kiinnittäminen valtakoalition
toimintakykyyn teki koalition pysyvyydestä päämäärän itsessään. Pitkäjänteisten
yhteistyösuhteiden ylläpitäminen ohitti tärkeysjärjestyksessä poliittisen kilpailun
sosiaalidemokraattien ja kokoomuksen välillä. Koalition toimintakyvyn takasivat
asevelikoalition enemmistö kaupunginvaltuustossa, virtaviivainen päätöksenteko-
kulttuuri, koalition yhteistyösuhteet ja resurssit, joita osapuolet hallitsivat. Paikallis-
ten puolueosastojen nuoremmat sukupolvet integroitiin koalition toimintatapoihin.

Asevelikoalitio oli siihen kiinnittyneiden toimijoiden näkökulmasta käytän-
nöllinen järjestely, joka mahdollisti tärkeäksi koettujen hankkeiden toteuttamisen.
Aseveliakselin näkökulmasta ympäristökysymysten esiinnousu ei näyttäytynyt
mitenkään mullistavana ilmiönä, se oli pikemminkin vain yksi aseveliakselin
vastustajien esittämän kritiikin juonteista. Pekka Paavolan kommentti ympäristö-
kysymysten esiinnoususta kertoo, että ympäristöasiat näyttäytyivät lähinnä aseveli-
koalition politiikan vastustuksena ja hidasteena.

Haastattelija: Miten ympäristökysymyksen esiinnousu näkyi Tampereella kaupungin-
johtajan näkökulmasta?
Paavola: No, ei sitä tiedostaen... se tuli tavallaan niinku salavihkaa sukkasillansa ja
sen niinku totes joistakin asioista sitten, mutta ei sitä sillä tavalla todettu, että ahaa,
nyt on sitten ympäristöasiat nousseet tässä tapetille, vaan se niinkun ui sisään tähän
hommaan [...] se oli vaan, että ihmiset ovat jostakin asiasta eri mieltä, oliko ne sitten
ympäristönsuojelullisista syistä vai oliko ne jostain muista syistä, ei sitä sillon niin
tarkkaan mitään eroo tehty. (Pekka Paavolan haastattelu 8.4.1999.)
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Opposition argumentaation sisällöt katosivat näkyvistä, koska valta-asetelmat
olivat lukkiutuneet pysyviin leireihin. Kaupungin johdon näkökulmasta päällim-
mäinen viesti ympäristöprotesteissa oli vastarinta, ei niinkään ympäristö. Konflikti-
tilanteissa oli siis kyse paitsi erilaisten arvostusten ensisijaisuudesta, myös pelkiste-
tystä vallankäytöstä. Tanskalaista kaupunkisuunnittelua tutkineen Bent Flyvbjergin
(1996)7 mukaan vallan rationaalisuus voittaa yleensä konfliktitilanteessa ratio-
naalisuuden vallan – ja totuudesta tulee usein sodan ensimmäinen uhri. Konflikti-
tilanteessa hallintatavan toimintakykyä ja vallan mahdollistavaa aspektia (power
to) tärkeämmäksi nousee usein kamppailun voittaminen (power over) (vrt. Stone
1986). Koska ympäristökysymys tulkittiin aseveliakselin piirissä vain vastustukseksi,
oli ympäristöön liittyvien argumenttien herruudesta vapaa käsittely vaikeaa tai
mahdotonta. Tämä tukee Flyvbjergin ajatusta siitä, että valtasuhteet määrittelevät
päätöksenteon rationaalisuuden ehdot.

Aseveliakselin suljetun hallintatavan syntyä on mielenkiintoista lähestyä paitsi
aseveliakselin toimijoiden tekemisiä, myös muodostuneen hallintatavan yhteis-
kunnallisia ja kulttuurisia edellytyksiä ja sosiaalista tilausta tarkastelemalla.
Tällöin hallintatavan tarkastelu laajenee kunnallispolitiikan ulkopuolelle. Joe
Painterin (1997, 138-139) mukaan paikallista hallintaa ei pitäisikään tarkastella
yhtenä kenttänä vaan erilaisten toiminnan kenttien risteyskohtana. Kentät kuten
kunnallispolitiikka, hallinto, elinkeinoelämä ja tiedonvälitys kukin oman erityisen
näkökulmansa paikalliseen hallintaan omine jäsentämisen tapoineen, tietoperus-
toineen ja diskursseineen. Niin ikään kukin toimijaryhmä tuo paikallisen hallinnan
kokonaisuuteen oman habituksensa, jonka juuret ovat esim. tietyn profession tai
yhteiskunnallisen liikkeen piirissä. Kun paikallinen hallinta ymmärretään erilaisten
toiminnallisten kenttien risteyskohdaksi, voidaan paikallinen hallintatapa ymmär-
tää tietyksi tilanteeksi, kentällä vallitsevien voimien konfiguraatioksi. Hallintatapa
on siis erityinen kenttien välisten kosketuspintojen ja kenttien toimijoiden habitusten
muodostama aikaan ja paikkaan kiinnittyvä kokonaisuus. Tästä näkökulmasta

7 Flyvbjerg (1996) tutki ns. “Aalborgin projektia”, joka koski kaupungin keskustan liikenteen
uudelleenjärjestelyä ja maankäyttöä. Projektin tarkoituksena oli ympäristöasioiden ja sosiaalisten
kysymysten integroiminen kaupunkipolitiikkaan. Flyvbjergin yksi keskeinen löydös oli se, että
järkiargumentin valta kytkeytyy yleensä vakaisiin valtasuhteisiin, ei kiistoihin.
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paikallinen hallinta ei ole vain rationaalisten toimijoiden valtapeliä ja yhteistyötä
päätöksentekoprosesseissa, vaan laajempi kulttuurinen ilmiö, johon eri sosiaalisen
toiminnan kentät kietoutuvat.

Institutionaalisen politiikan kentän vastaavuussuhde useiden sosiaalisen
toiminnan kenttien kanssa muodosti Tampereella olennaisen osan paikallisen
hallinnan toimintaedellytyksistä. Aseveliakselin hallintatavan legitiimiä asemaa
selittää vahva suuren murroksen, sodan, tuottama avainkokemus ja jälleenraken-
nuksen projekti, joiden merkitys jaettiin myös institutionaalisen politiikan kentän
ulkopuolella. Kunnallispolitiikan kentän tavoin vasemmiston ja oikeiston väliseen
erotteluun perustuva jako oli tuttu niin urheiluseuroissa, työpaikoilla kuin tiedo-
tusvälineissäkin. Kansalaistoiminnan kanavoituessa Tampereella sodanjälkeen
suoraan puolueisiin ja kunnallispolitiikan kentälle oli aseveljien siirtyminen
talkootoiminnasta kunnallispolitiikkaan luontevaa. Tampereen aseveliyhdistys oli
sodan jälkeen vastannut yhteiskunnalliseen tilaukseen huoltotoiminnalla, minkä
äänestäjät palkitsivat valitsemalla joukon aseveljiä Tampereen kaupunginvaltuus-
toon.

Siirtyessään kunnallispolitiikan kentälle aseveliliikkeen toimijat toivat
mukanaan sotakokemuksen muovaamat habituksensa, mikä mahdollisti aiemmalle
sukupolvelle mahdottomalta tuntuneen uudenlaisen yhteistyön sodassa rinta
rinnan toimineiden Kokoomuksen ja sosialidemokraattien välillä – ja kommunistien
eristämisen kunnallispolitiikan marginaaliin. Institutionaalisen politiikan kentän
symbolisilla tuotteilla kuten itsenäisyydellä, jälleenrakennuksella, hyvinvointi-
lupauksella ja yhteisen edun hegemonisella projektilla, oli selvä sosiaalinen tilaus,
koska vastaanottajat olivat herkistyneet samoille koodeille ja toimivat samojen
luokittelujen mukaan. Hyvinvointilupauksen merkitystä konsensuksen rakentajana
kuvaa hyvin Vilho Halmeen maininta siitä, miten Pekka Kuusen “60-luvun
sosiaalipolitiikkaa” luettiin aseveliakselin piirissä “tietopuolen tuntemattomana
sotilaana”. Paikalliset kehittämishankkeet saivat merkityksensä osana
hyvinvointivaltion rakentamisen suurta kertomusta.

Aseveliakselin hallintatavan taloudellisen resurssoinnin mahdollisti ns. pankki-
puolue, joka koostui poliittisesti aktiivisista pankinjohtajista. Osa pankkipuolueen
miehistä oli kaupunginvaltuuston jäseniä. Kun Tampereelle piti saada uusi jäähalli,
yliopistollinen keskussairaala tai toimitilat TV 2:lle, kaupungin johto saattoi
luottaa pankkien suopeuteen. Lindforsin tunnuslause, “rahaa ei kannata pistää
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pankkiin, vaan rautaan ja betoniin”, materialisoitui kaupungin verovaroin ja
pankkipuolueen lainoilla. Asevelidemareiden suhtautuminen paikallisiin isojen
yritysten johtajiin poikkesi selvästi perinteisestä vasemmistolaisesta näkökulmasta.
Sekä Lindforsilla että Paavolalla oli läheiset suhteet Tampereella sijaitsevien
suurten teollisuuslaitosten johtajiin8, joiden kanssa he neuvottelivat paikallisten
teollisuuslaitoksen toimintaolosuhteisiin vaikuttavista päätöksistä etukäteen.

Aseveliakselin hallintatapa ei syntynyt toimijoiden tietoisten kalkyylien tulok-
sena, vaan aseveliakseli syntyi aseveljien habituksiin kiinnittyneenä verkostoitumi-
sena. Aseveljien sukupolvifraktioon sidottu habitus muodosti verkoston, joka
yhdisti paikallisen sosiaalisen toiminnan kenttiä. Vanhat puoluerajat eivät rajoittaneet
yhteistyötä, eikä yhteistyö toisaalta tapahtunut vain kunnallispolitiikan piirissä,
vaan laajeni aseveljien henkilösuhteiden kautta verkostoksi, jonka piiristä pystyttiin
mobilisoimaan resursseja yhteisiä hankkeita varten. Aseveliakselin sukupolvi-
sidonnainen habitus muodostui Bourdieun (1990, 62) tarkoittamassa mielessä
eräänlaiseksi tahattomaksi ja objektivoituneeksi strategiaksi, jonka onnistui
koordinoida eri kenttien toimintaa ilman tietoista strategista suunnittelua.

Hallintatavan legitimiteetin haurastuminen

Lindforsin kaupunginjohtajakaudella kaupungin toimet näyttäytyivät useille kaupun-
kilaisille oikeutettuina edistysaskeleina tamperelaisessa menestystarinassa. Alku-
peräinen aseveliakseliakseli käytti valtaa tamperelaisessa kunnallispolitiikassa
niin kauan kuin sotasukupolven jäsenet olivat yhteiskunnallisesti aktiivisessa
iässä. Aseveliakselin kehitystä voidaan tarkastella elinkaarena, joka syntyi sosiaalisen
kompleksisuuden haasteesta: kolme kilpailevaa poliittista ryhmää oli pattitilan-
teessa, josta sosiaalidemokraattien ja kokoomuksen liittoutuminen tarjosi ulos-
pääsyn. Koalition vakiintuminen regiimiksi johti sosiaalisen hallittavuuden ja
ennustettavuuden lisääntymiseen paikallisen hallinnan piirissä. Aseveliakseli toimi

8 Sosiaalidemokraattien keskuudessa ei aina katsottu suopeasti Lindforsin läheisiä yhteyksiä
patruunoihin, ja hän saikin liikanimen “vuorineuvosten kaupunginjohtaja”.
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koko ajan vallitsevien edustuksellisen demokratian kirjaimen mukaan. Käytännössä
valta keskittyi aseveliakselin “napamiehille”. Päätöksentekoon liittyvää sosiaalista
kompleksisuutta pystyttiin näin vähentämään niin, että päätöksenteko virtaviivaistui
valmistamisen politiikaksi, jossa asiat sovittiin pitkälti etukäteen. Yksimielisyys
paikallisen hallinnan päämääristä ja menettelytavoista merkitsi vakautta ja ennus-
tettavuutta. Sodanajan komentosuhteista alkunsa saanut aseveliakselin hallintatapa
toimi teknisesti moitteettomasti ja kykeni toteuttamaan laajakantoisia paikallisia
hankkeita.

Ongelmallisemmaksi muodostui sosiaalinen hallittavuus tilanteessa, jossa
yhteiskunnallinen fragmentoituminen murensi vakiintuneita valta-asetelmia ja
poliittisia rintamalinjoja. Sukupolvien siirtymä selittää osaltaan myös sen, että
Paavolan kaudella ympäröivä yhteiskunta alkoi irtautua tamperelaisessa kunnallis-
politiikassa esiintyneestä asetelmasta useista erilaisista syistä. Ensiksi, alkuperäisen
asevelisukupolven väistyessä vähitellen politiikasta aseveliakselia koossa pitänyt
asevelihenki laimeni. Toiseksi, aseveliakselin yhteinen vihollinen oli heikentynyt,
kun kommunistien (SKDL:n) poliittinen painoarvo oli vähentynyt 1950-luvulta 80-
luvulle tultaessa. Kolmanneksi, 1970-luvun alun öljykriisi, sitä seurannut talouslama
ja kaupungin väkiluvun kasvun pysähtyminen horjuttivat aseveliakselin toiminnan
pohjana ollutta kasvuoptimismia. Erilaisia kasvuennusteita ja kaupungin talouden
kehitystä jouduttiin arvioimaan uudelleen. Neljäntenä tekijänä voidaan pitää
aseveliakselin moraalitalouden liudentumista taloudellisen tehokkuuden optimoin-
niksi Paavolan kaupunginjohtajakaudella – jolloin aseveljien jälleenrakentamisen
ja huoltotoiminnan projektista modernisaatioprojektiksi muuttunut kaupungin
kehittäminen näyttää entisestään puhdistuneen arvopäämääristä. Viidenneksi
kaupungin elinkeinorakenne alkoi vähitellen muuttua 1970-luvun alkupuolelta
lähtien. Kasvavan teollisuuskaupungin tarpeista lähtenyt suoraviivainen tuotantoa
ja tehokkuutta korostava hallintatapa ei vastannut enää aikaisempaan tapaan
kaupunkilaisten sosiaaliseen tilaukseen. Ympäristökysymysten kannalta oli
olennaista, että kaupungin johdon kosketuspinta päätöksenteon arvoympäristön
muutoksiin oheni samaan aikaan kun yhteiskunnallinen mielipideilmasto oli
fragmentoitumassa.

Paikallisten ympäristökiistojen esiinnousu oli yksi asevelikoalition legitimiteetin
nakertajista. Kaupungin rooli sekä ympäristöhaittojen aiheuttajana että julkisten
palvelujen tuottajana (eli yhteisen hyvän edistäjänä) muodostui uudella tavalla
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ongelmalliseksi ympäristökysymysten nousun myötä. Kaupungin toteuttamat julkiset
hankkeet eivät enää olleetkaan ongelmattomasti yhteistä hyvää edistäviä hankkeita.
Esimerkiksi Epilän voimalakiista oli tässä suhteessa ristiriitainen tapaus: yhtäältä
kyse oli saastuttavan kivihiilivoimalan rakentamisesta, toisaalta julkisesta palvelu-
tuotannosta kaupunkilaisille. Ympäristöprotesti suunnattiin ensisijassa kaupungin
toimenpiteitä kohtaan, mikä nosti kysymyksen kunnan ja kuntalaisten etujen
yhteensopivuudesta.

Tutkimiemme tapausten perusteella voidaan sanoa, että Tampereen kaupungin
paikallisen hallinnan yhtenäisyys kärsi kolauksia 1980-luvun ympäristökiistoissa
Epilän voimalasta, Kauppahallin virastotalosta ja Tampella-sopimuksesta. Kihlström
ym. (1984, 77) korostavat pamflettikirjassaan9 virastotalokiistan merkitystä aseveli-
akselin arvovaltatappiona: “Mafia on kärsinyt poliisin kourissa – mutta ennen
kaikkea mafia on saanut viime vuosina muutaman raskaan iskun suoraan kaupunki-
laisilta. Edelleen tunnetuin lienee tamperelaisille taistelu vanhasta virastotalosta.”

Ympäristökysymyksen esiinnousu otettiin Tampereen kunnallispolitiikassa
vastaan jokseenkin hämmästyneenä. Aseveliakselin vakiintunut valmistamisen
politiikka, jossa pienen piirin päätöksillä toteutettiin pitkälti etukäteen suunniteltuja
hankkeita, kyseenalaistui yllätyksellisesti kunnallispolitiikan ulkopuolisten toimi-
joiden poikkeuksen politiikan muodossa. Se ilmeni siirtoina, jotka eivät noudatta-
neet totutun pelin sääntöjä. Keskustelu levisi foorumeille, joilla perinteinen
ennalta sopimisen tapa ei toiminut, eikä lopputulos ollut ennakoitavissa. Näistä
poikkeuksista muodostui kiistoja, joiden vaikutuksesta päätöksentekokoneiston
normaali toiminta häiriintyi. Suoraviivainen – tai Beckin (1995, 54-60) käsittein
“yksinkertaisen modernin” – paikallinen hallintatapa kyseenalaistui, kun uusia
toimijoita ja kysymyksiä nousi institutionaaliselle politiikan kentälle.

9 Kihlstömin, Niskasaaren ja Sneckin Noppasoppa-kirja (1984) on luonteeltaan avoimen kriittinen
suhteessa Tampereen aseveliakseliin ja “Pomon mafian” väärinkäytöksiin. Teosta täytyykin
lukea osana aikalaiskeskustelua. Aseveliakselin nimittäminen “Tampereen kunnalliseksi mafiaksi”
luonnehtii kirjoittajien kriittistä suhdetta aseveliakselin päätöksentekoon. Pekka Paavola muistaa
SKDL:n Heikki Sneckin terväväsanaisena, ympäristökysymyksiäkin esiin nostaneena aseveliakselin
kriitikkona: “Kyllähän Satu [Hassi] tietysti teräväsananen nainen oli sillonkin, mutta kyllä se
hävis Sneckin Heikille, [...] Sneckin Heikillä taas oli ihan puhtaasti... hän oli niinkun puhdas
leniniläinen, että kyllä ne motiivit olivat toisenlaisia, vaikka saatto puheet ja se konkreettinen asia
olla ihan sama kun esimerkiks sitten vihreillä.” (Pekka Paavolan haastattelu 8.4.1999.)
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Aseveliakselin paikallinen hallintatapa oli kuitenkin niin vakiintunut, ettei
ympäristöongelmiin liittyvien vaatimusten ympärille rakentuneiden vastakoalitioiden
onnistunut kyseenalaistaa hallitsevan koalition legitimiteettiä kovin voimakkaasti.
Asevelikoalition asema mahdollisti “karavaani kulkee ja koirat haukkuvat” -tyyp-
pisen suhtautumistavan ympäristöprotesteihin.

Ekologiset halkeamat

Ennen ympäristökiistojen aikaa aseveliakselin ja kommunistien väittelyt olivat
vakiintuneet vastakkainasetteluksi, jossa osapuolet politikoivat tutuilla pelivälineillä.
Aseveliakseli teki enemmistönsä turvin päätöksiä ja SKDL kritisoi. Jälkimmäisessä
merkityksessä politisoituminen ymmärretään prosessiksi, jossa uusia kysymyksiä
ja vaatimuksia nousee julkiseen käsittelyyn. Näin tapahtui esimerkiksi 1970-luvun
alkupuolella, kun ympäristökysymyksen ilmaantuminen Tampereelle politisoi
paikallista julkista keskustelua uudella tavalla.

Tutkimiemme tapausten koalitiot muodostuivat sekä uusien että vanhojen
rintamalinjojen mukaan. Tampereen kaupunginvaltuuston oppositio asettui selvästi
kansalaisliikkeiden puolelle asevelikoalitiota vastaan. Kunnallispolitiikan opposition
vaikutusmahdollisuudet olivat vakiintuneessa päätöksentekojärjestelmässä pienet,
joten on ymmärrettävää, että opposition jäsenet pyrkivät toimimaan vakiintuneiden
politiikan foorumeiden ulkopuolella. Esimerkiksi Epilän voimalakiistassa maa-
kaasuvoimalaa vaatineeseen kansalaistoimikuntaan liittyi asukasyhdistysten lisäksi
nimenomaan kansandemokraatteja lähellä olevia ryhmiä. Toisaalta oppositio-
asetelma leimasi myös puoluepoliittisesti sitoutumattomia kansalaisia, kuten
Epilä-Seuran Seija Marjamäen maininta hänen nimittämisestään kommunistiksi
kertoo. Uuden kysymyksen politisoituminen ja toimijoiden uudelleenryhmittyminen
tulkittiin ilmeisesti vielä vanhojen vihollisuuksien pohjalta. Kauppahallin virasto-
talon kiistassa purkamista vastustivat kansalaisten lisäksi myös valtuuston opposition
ryhmät, SKDL ja liberaalit Olavi Borgin johdolla. Tampella-kiistassa tilanne oli
erilainen, koska aikaisemmin kansalaisaktiiveina toimineet vihreät olivat kaupungin-
valtuustossa. He olivat Deva:n ohella yksi Tampella-liikkeen keskeisistä puolue-
toimijoista. Ryhmä kompensoi vaikutusvallan vähäisyyttä valtuustossa käyttämällä
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“ulkoparlamentaarisia” vaikutuskanavia, kuten lehtijuttuja, yleisönosastokirjoi-
tuksia, adresseja, rock-konsertteja ja keskustelutilaisuuksia.

Ympäristökysymysten synnyttämän politisoitumisen ja uudenlaisten ryhmitty-
mien tarkasteluun sopii Ulrich Beckin ajatus asiantuntijayhteisöjen ja ammatti-
ryhmien uudelleenjakautumisesta riskiyhteiskunnassa ja näin syntyvistä “ekologi-
sista halkeamista”10. Beck pitää näitä halkeamia klassisen teollisen yhteiskunnan
epävakauden mittareina: mitä enemmän teollisen yhteiskunnan – yksinkertaisen
modernin – järjestys murenee, sitä selvemmin “ympäristökysymys” jakaa aiemmin
yhtenäisiä ammattiryhmiä. (Beck 1997, 158.) Ympäristökysymysten politisoitumi-
sen kannalta on mielenkiintoista tarkastella, miten yksittäisten kysymysten kohdalla
syntyvät vastakoalitiot murentavat vakiintuneita vastakkainasetteluja paikallis-
yhteisön sisällä. Tällöin toimijat, joiden asema on epäselvä tai ristiriitainen,
nousevat vaa’ankielen asemaan ja toimivat tilanteen voimasuhteiden indikaatto-
reina. Nähdäksemme Beckin ajatusta voi soveltaa myös aseveliakselin hallitsemaan
tamperelaiseen paikallisen hallinnan tapaan, jota luonnehtii aseveliakselin johtaman
kaupungin organisaation yksimielisyys ja suhteellisen vahva virkavaltaisuus. Tampe-
reella kaupungin virkakoneisto oli valjastettu toteuttamaan kaupungin johdon
määrittelemiä politiikan sisältöjä.

Pyynikin moottoritien suunnittelussa tapahtui selvä ekologinen halkeama,
kun tie- ja vesirakennuslaitoksen maisemanhoidon valvoja Lauri Ruippo ryhtyi
vastustamaan työnantajansa suunnitelmia. Ruipolla oli kaksoisrooli yhtäältä hän
oli TVL:n työntekijä ja toisaalta moottoritiesuunnitelmaa vastustavan Pyynikkitoimi-
kunnan puheenjohtaja. Tilanne ei ollut helppo TVL:lle eikä Ruipolle. Pyynikki-
toimikunnan puheenjohtajuus johti Ruipon eristämiseen työpaikan sisällä: “Kuolin
siinä moneksi vuodeksi” (Lauri Ruipon haastattelu 22.8.1996).

Näsijärven saastuminen ei synnyttänyt paikallisessa politiikassa uusia ekologisia
halkeamia. Puhtaan juomaveden tarvetta sekä teollisen toiminnan aiheuttamaa
saastumista pidettiin hallitsevan koalition sisällä itsestäänselvinä asioina, joten

10 “In any case, the existence of ecological splits in the occupational groups is becoming an
essential indicator and gauge of the stability of classical industrial society” (Beck 1997, 158).
Käsitettä on käyttänyt myös Saaristo (1996, 20–21), joka on tutkinut asiantuntijuutta sosiologisesta
näkökulmasta aineistonaan kunnallisten ympäristönsuojelusihteereiden haastattelut.
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ongelma nähtiin luonteeltaan tekniseksi. Saastuminen ei johtanut erimielisyyksiin
kaupungin regiimin sisällä. Tämä johtui osittain myös siitä, ettei kaupungin
institutionaalista asemaa koettu niin vahvaksi, että se olisi voinut haastaa teollisuus-
laitoksen. Valtakunnallisen vesiensuojelulainsäädännön ja -hallinnon rooli oli
selvästi merkittävämpi tekijä Serlachiuksen päästöjen vähenemisessä – joskin
suurin päästöjen väheneminen tapahtui 1980-luvulla tuotantotaloudellisista syistä.

Kauppahallin virastotalokiistassa kunnallisen demokratian vakiintuneet
muodot säröilivät, mutta ekologisesta halkeamasta ei voida puhua. Kansan Lehdessä
käyty kitkeränsävyinen keskustelu ryhmäkurista osoitti valtuutettujen ja valtuuttajien
tyytymättömyyttä aseveliakselin sanelupolitiikkaan. Kaupungin johto pysyi horju-
matta päätöksensä takana kiistan loppuun asti. Lopulta Osuuspankki maksoi
laskun kaupunkikuvan säilymisestä, koska talon purkamisesta olisi tullut pankille
lopulta niin suuri imagohaitta, että sen seuraukset olisivat mahdollisesti näkyneet
pankin taseessa. Kaupungin johdon yhtenä motiivina taloa myytäessä oli suojelu-
kiistan välttäminen – mutta merkittävämpi motiivi oli kaupungin taloudellisen
hyödyn varmistaminen. Kaupungin toiminta oli siis kustannustehokkaampaa kuin
pankin.

Epilän voimalakiistassa ekologinen halkeama muodostui kokoomuksen sisälle,
kun kiinteistövälittäjä ja kaupunginvaltuutettu Seppo Kovala vastusti aseveliakselin
kannattaman voimalan rakentamista talonsa läheisyyteen. Hän joutui sekä oman
valtuustoryhmänsä että kaupunginjohtaja Paavolan kovan painostuksen kohteeksi.
Reaktion aiheutti ilmeisesti Kovalan toiminnan demoralisoivaksi koettu vaikutus
tamperelaisen kunnallispolitiikan vakiintuneisiin käytäntöihin. Oli ennenkuulu-
matonta, että kokoomuksen valtuutettu nousi vastustamaan kaupungin yhteistä
hyvää edistävää hanketta. Kovalan ryhmäkurista lipeäminen aiheutti poikkeuksen
asioiden normaalissa hallinnan tavassa eli tamperelaisen poliittisen kentän vakiintu-
neesta ryhmittymisessä ja sai siksi hämmästynyttä julkisuutta osakseen. Mielenkiin-
toista Epilän tapauksessa oli ympäristö- ja työllisyysnäkökohtien yhdistyminen
saman, vasemmistovetoisen, koalition piirissä. Maakaasun paremmuutta perustel-
tiin sen välillisillä työllisyysvaikutuksilla: maakaasun vastakaupat merkitsivät
tilauksia tamperelaiselle teollisuudelle. Vaikkei työllisyyskysymystä voikaan pitää
ekologisena halkeamana, muodostui työllisyysnäkökulma kuitenkin ympäristö-
kysymyksen rinnalla vasta-argumentiksi puhtaalle taloudellisuus- ja tehokkuus-
ajattelulle, jota kaupungin johto ja sähkölaitos edustivat.
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Tampella-kiistassa demarien yhtenäistä kuvaa särkivät kaksi ryhmäpäätöksestä
livennyttä ja tyhjää äänestänyttä valtuutettua. Valtuutetut saivat myöhemmin vakavan
varoituksen toimistaan. Porvariryhmä pysyi yhtenäisenä, vaikka yksi Kokoomuksen
paikallisyhdistyksistä, Akateemiset porvarit, vastusti Tampella-sopimuksen kiireistä
aikataulua. Akateemisten porvarien puheenjohtaja piti aseveliyhteistyötä haitallisena
Kokoomukselle ja sen kannatukselle. Tätä näkemystä ei kuitenkaan jaettu Kokoo-
muksen valtuustoryhmässä. Tampella-sopimuksen tekotapa ei herättänyt perinteisen
asevelilinjan kannattajissa varauksetonta hyväksyntää. Mainitut repeämät olivat
oire siitä tyytymättömyydestä, jota Tampella-kiistan aikaan koettiin perinteistä
suljettua hallintatapaa kohtaan.

Uusien toimijoiden astuessa kentälle sosiaalinen kompleksisuus kasvoi
entisestään, ja poikkeuksen politiikka teki paikallisen hallinnan prosesseista
vaikeammin hallittavia. 1980-luvun ympäristökiistoja voidaan pitää murrosjaksona,
jolloin tamperelaisen institutionaalisen politiikan kentän vakiintunut vastakohta-
asetelma muuttui vihreiden tuoman uuden näkökulman myötä. Vihreät pyrkivät
kyseenalaistamaan oikeisto-vasemmisto polarisaation ja suuntasivat kritiikkinsä
suljetun hallintatavan ja modernisaation eetosta vastaan. Aseveliakseli oli toiminut
juuri tämän modernin tradition kantajana Tampereella. Uuden poliittisen
sukupolven edustajina vihreät vahvistivat (oikeisto–vasemmisto-ulottuvuudella)
sitoutumatonta linjaa tamperelaisen kunnallispoliittisen kartalla uudella tavalla
nousemalla vuoden 1984 kunnallisvaaleissa valtuustoon listalla “Vihreä
vaihtoehtoinen Tampere”.

Tampella-kiistaa voidaan pitää merkkinä aseveliakselin hallintatavan muuttu-
mattomuudesta. Suljetun hallintatavan malli toimi, mutta se ei enää nauttinut
samanlaista yleistä hyväksyntää kuin aikaisempina vuosikymmeninä. Ympäröivän
yhteiskunnan muutos aiheutti aikaisempaa voimakkaamman, valtakunnallisen
vastalauseiden myrskyn. Tampellan kiistaa voidaankin pitää yhtäältä suljetun
paikallisen hallintatavan loogisena jatkeena tamperelaisessa päätöksenteon
perinteessä – ja toisaalta merkittävänä kansalaisliikkeen voittona ja valmistamisen
politiikan murroskohtana. Tampellan tapaus nosti kunnallisen päätöksenteon
kytkökset merkittäviin taloudellisiin toimijoihin esille hätkähdyttävällä, skandaalin-
käryisellä tavalla. Ympäristöongelmien ja niihin liittyvien protestien esiinnousua
voidaan pitää oireena aseveliakselin paikallisen hallintatavan legitimiteetin
haurastumisesta.
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Ympäristökiistojen ohella aseveliakselin hallintatavan haurastumiseen
vaikuttivat myös muut tekijät. Aiemmin mainittujen asevelisukupolven väistymisen,
SKDL:n heikkenemisen, laman, moraalitalouden liudentumisen ja elinkeinoraken-
teen muutoksen lisäksi myös Paavolan eroon johtanut 1980-luvun korruptioskan-
daali, ns. Noppasoppa11, voidaan nähdä merkkinä aseveliakselin legitimiteetin
rapautumisesta. Hallintatavan haurastumiseen vaikuttanut merkittävin yksittäinen
tekijä oli paikallisten sosiaalisen toiminnan kenttien välisten suhteiden muuttu-
minen. Aseveliakselin kulta-aikaan tiedonvälityksen kenttä toimi Tampereella
pääosin politiikan alakenttänä. Kaikki lehdet kaksi kertaa viikossa ilmestyvää
Tamperelaista lukuun ottamatta olivat puoluepoliittisesti sitoutuneita. Vallan kes-
kiössä olevien politiikan ja talouden kenttien yhteistoimintasuhteet taas ulottuivat
tamperelaisen teollisen perinteen alkuhämärään. Suurten teollisuuslaitoksen
johtajat olivat tottuneet neuvottelemaan kaupungin kanssa tarpeistaan esimerkiksi
kaavoituksen saralla. Politiikan alakentällä toiminut lehdistö ei ennen 1980-lukua
kyseenalaistanut tätä käytäntöä.

Kunnallispolitiikan ja talouden kenttien rinnalle alkoi 1980-luvulla nousta
kolmas entistä autonomisempi tiedonvälityksen kenttä, jonka sisällä muodostu-
vasta mielipiteestä ei voinut enää olla etukäteen varma. Tiedonvälityksen kentän
painoarvo suhteessa talouden ja institutionaalisen politiikan kenttiin kasvoi, kun
siellä ryhdyttiin keskustelemaan talouden ja kunnallispolitiikan kentän toimijoiden
välisistä operaatioista. Asetelma voimistui entisestään, kun politiikan ja talouden
kentän leikkauskohdassa olevat kaavoitussopimukset nousivat laajan julkisen
keskustelun kohteeksi. Tampella-kesänä tiedonvälityksen kentällä kirjoitettiin
ahkerasti Tampella-sopimuksen syistä ja seurauksista. Muiden puoluelehtien
aseman heikentyessä entisestään paikallisena valtalehtenä toiminut Aamulehti
alkoi Tampella-kiistassa tehdä henkistä pesäeroa Kokoomuksesta kohti aiempaa
itsenäisempää roolia. Poliittisten päätösten julkisen perustelun vaatimukset voimis-
tuivat Tampereella kun lehdet alkoivat toteuttaa vallan vahtikoiran rooliaan. Vallan

11 Paavolaa ja eräitä kaupungin henkilöitä syytettiin lahjonnan vastaanottamisesta. Asia herätti
laajan julkisen keskustelun. Paavola sanoutui irti kaupunginjohtajan virasta ja siirtyi syyskuussa
1985 toimitusjohtajaksi Lehtimiehet Oy:hyn (Rasila 1992, 370). Ks. myös Kihlstöm Niskasaari &
Sneck (1984).
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keskiössä olevien politiikan ja talouden toimijoiden teot joutuivat aiempaa tiukem-
man tarkkailun alaisiksi. Ympäristökysymykset ja etenkin salassa neuvotellut
kaavoitussopimukset tarjosivat journalistisesti kiinnostavan, potentiaalisesti
kriittisen näkökulman politiikkaan ja talouteen. Tiedonvälityksen kentästä tuli
siten aiempaa painavampi tekijä sosiaalisen toiminnan kenttien välisten voima-
suhteiden sommitelmassa (vrt. Bourdieu & Waquant 1995, 122–143).

Ympäristön politisoituminen ja kaupungin habitus

Yhteiskunnallisen toiminnan seuraukset eivät ole täysin toimijoiden hallittavissa.
Tässä ei sinänsä ole mitään uutta. Havainto on kuitenkin mielenkiintoinen suh-
teessa politisoitumisen problematiikkaan. Jos politisoituminen ei suoraan seuraa
toimijoiden pyrkimyksistä politisoida asioita, politisoitumiselle on haettava selityksiä
rakenne- ja toimijalähtöisten selitysten välistä, toiminnan kontekstista ja politiikan
relationaalisesta luonteesta.

Politisoiva toiminta edellyttää laajempaa sosiaalista resonanssia, joita ilmiöiden
yhteinen tulkitseminen poliittisiksi edellyttää. Tätä resonanssia olemme edellä
analysoineet paikallisen hallintatavan jatkuvuuden yhtenä edellytyksenä ja
ympäristökysymyksen nousun mahdollistajana. Ympäristökysymykseen liittyvä
kyseenalaistumisen tai luottamuspulan logiikka voidaan ymmärtää osana laajempaa
“myöhäismodernin” tai “refleksiivisen modernin” yhteiskunnallista dynamiikkaa
(Beck ym. 1995, 74–78 & 255–258; ks. myös Sairinen 1995). Siirtymä yksin-
kertaisesta modernista myöhäismoderniin näyttäytyy kulttuuristen kausien jatku-
mossa murroksena, jossa nouseva (emergentti) kulttuurinen muodostelma uusine
arvostuksineen, tavoitteineen ja toiminnan tyyleineen kyseenalaistaa hallitsevan
kulttuurin status quo’n. Sosiologialle epätyypilliseen tapaan on tässä yhteydessä
puhuttava myös tulkintojen kiinnittymisestä paikkaan (vrt. Gieryn 2000). Tässä
mielessä olennainen tutkimusaineistostamme esiin piirtyvä juonne liittyy Tampereen
historiaan ja – Bourdieun käsitettä venyttäen – habitukseen teollisuuskaupunkina.

Kaupungin habitus on “rakenteistunut rakenteistava rakenne” samassa mielessä
kuin ihmisyksilön suhtautumistapojen kokonaisuus: se on materiaaliseen iskostu-
nutta sosiaalista historiaa ja mahdollisuusrakenne, joka rajaa tiettyjä valintoja pois
ja suosii toisia (vrt. Bourdieu 1977). Habituksen ruumiillistunut, materiaalinen
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ulottuvuus viittaa johonkin, joka ei palaudu sosiaaliseen. Samoin on kaupungin
rakentumisessa: kyse on sosiaalisista prosesseista, jotka ruumiillistuvat kaupungin
materiaan – kaupunkirakenteeseen ja kaupungin rakenteisiin. Tässä yhteydessä
Hackingin konkreettisen konstruktionismin ajatus sopii kaupungin habituksen
jäsentämiseen: Tampereen habitus on monien konstruoitumisen prosessien
muodostuma. Kyse ei ole erityisesti sosiaalisesta konstruoitumisesta, vaan mukana
ovat yhtä lailla kaupungin materiaaliset, konkreettiset elementit. Paikallinen
ympäristön politiikka on yksi niistä historiallisista prosesseista, jotka ovat olleet
rakentamassa kaupungin habitusta jännitteisessä suhteessa varhaisempien histo-
riallisten kerrostumien, erityisesti paikallisen teollisuuskaupungin historian kanssa.
Ympäristön politisoituminen on tapahtunut suhteessa tiettyyn kulttuuriseen
traditioon, jonka yksityiskohtia olemme havainnoineet Tampereen ympäristön
politiikan historian osalta.

Teollisuuskaupungin habituksesta on seurannut se, että teollisuuden rakenne-
muutos tai jälkiteollistuminen on ravistellut Tamperetta voimakkaammin kuin
monia muita kaupunkeja. Tämä on kiinnostavaa ympäristön politisoitumisen
kannalta. Verkatehtaan purkaminen Tammerkosken alajuoksulta 1976 tai Tampella-
kiista 1980- ja 90-lukujen taitteessa kuvaavat teollisuuden keskeistä asemaa
Tampereella. Toiseksi Tampere on ollut erityinen kaupunki osittain teolliseen
historiaansa liittyneen sosiaalisen ja poliittisen polarisoitumisen näkökulmasta.
Kuten yksi haastattelemistamme kunnallispoliitikoista totesi, Tampereella on oltu
joko porvareita tai vasemmistolaisia. Tämän polarisaation merkitys ilmenee
analysoimissamme kiistoissa ympäristöön liittyvien vaatimusten välittymisen kitkana,
ja se selittää osaltaan myös aseveliakselin pysyvyyttä. Vastaava polarisoituminen on
koskenut myös ympäristönsuojelua: tamperelaisten luontoaktiivien on sanottu
olevan joko luonnonharrastajia tai ympäristönsuojelijoita, joko säilyttäjiä tai
kyseenalaistajia.

Kolmanneksi Tampereen teollisuuskaupungin habitus kiinnittää paikkaan
edellä esitetyn kysymyksen modernin ja myöhäismodernin välisistä suhteista.
Aseveliakselin kultavuosina teollisuus oli tärkein taloudellista hyvinvointia kaupunki-
laisille tuottava elinkeino. Kaupunki toimi kuin tehdas ja kaupunginjohtaja kuin
patruuna, joka huolehtii väkensä hyvinvoinnista optimoimalla taloutta ja tekniikkaa.
Tätä taustaa vasten tekniset uutuudet ja kaupungin kehitys kuuluivat tamperelaisille
tuttuun modernin traditioon. Tampereen habitukseen liittyy mm. paikallisille tuttu
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ja ulkopaikkakuntalaisille usein kerrottava kertomus siitä, miten Finlaysonin
tehtaalla syttyi Suomen ensimmäinen sähkölamppu 1800-luvun lopulla. Kertomuk-
set tällaisista ensimmäisistä tekniikan uutuuksista ovat modernismille tyypillisiä.
Ne rakentavat, konstruoivat, kaupunkia omalla tavallaan, samaan tapaan kuin
edellä kuvatut paikallisen hallintatavan itseymmärrykseen liittyneet luokittelut tai
ympäristökamppailujen väliset merkitysyhteydet. Uutuudet muuttivat elämänkäytän-
töjä, mutta tätä ei pidetty sinänsä mitenkään poikkeuksellisena. Modernisaatio ja
kehitys tukeutuivat ns. valmistamisen politiikkaan ja hyvinvointilupauksen tulevai-
suushorisonttiin.

Vasta tämän tulevaisuushorisontin kyseenalaistuminen politisoi Tampereen
modernin teollisuuskaupungin habitusta kannatelleet instituutiot kuten paikallisen
hallintatavan perinteet sekä luonnollistuneet ympäristön muuttamisen käytännöt.
Ympäristökiistojen lisääntyminen osuu samaan historialliseen ajanjaksoon
Tampereen elinkeinorakenteen murroksen kanssa. Jälkiteollinen restrukturaatio
johti kaupungin sosiaalisen rakenteen muuttumiseen, aiheutti ympäristön
muutoksia ja synnytti samalla toimintatilaa uudenlaisille yhteiskunnallisille liikkeille
ja niiden vaatimuksille. Historiallisesti teollisen tuotannon infrastruktuuriksi
ymmärretyt ympäristön elementit kuten punatiilirakennukset saivat ympäristö-
kiistoissa uuden tulkinnan. Teollisesta infrastruktuurista tuli kaupunkiympäristöä,
jolle oli syntynyt sosiaalinen tilaus osana uuden sukupolven arvostuksia ja itse-
ymmärrystä.

Moraalitalouden kulttuurisen kauden väistymistä kuvaa hyvin Tampella-
kiistan aikana esitetty SDP:n valtuustoryhmän puheenjohtajan, pastori Jukka
Leinon puhe, joka yritti kehystää Tampereen teollista historiaa työnteon ja osaamisen,
ei “kuolleiden paikkojen” (eli suojeltaviksi vaadittujen rakennusten) historiaksi.
Tampereen historia oli Leinon mukaan rakentunut työnteon eetokselle, jota
“kaiken helpolla saanut” sukupolvi ei osannut arvostaa: “mitä lyhyempi kosketus
tähän perinteeseen on, sitä enemmän korostuvat ulkoiset, hengettömään aineeseen
liittyvät arvot”. Kiinnostavalla tavalla postmateriaalinen rakennetun ympäristön
suojelu näyttääkin moraalitalouden näkökulmasta kuolleeseen materiaan ja
työnteon kulisseihin kiinnittyvältä fetisismiltä. Leinon lainaus kertoo siitä, miten
ympäristökiistat olivat sekä merkkejä kulttuuristen kausien murroksista että näitä
kausia edustavien puhujien välisiä jännitteisiä kohtaamisia.
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Giddensin (1995) mukaan luonnon yhteiskunnallistuminen on merkki
traditioiden murtumisesta. Käsitykset luonnosta ja perinteen voima siis kietoutuvat
yhteen: ne määrittelevät luonnolliseksi sen, mikä on valintojen ja vaikuttamisen
ulottumattomissa. Politisoituminen on luonnon yhteiskunnallistumista ja perinteen
kyseenalaistumista. Molempiin pätee siis se, että “ryhdymme puhumaan ‘ympäris-
töstä’, kun luontoa ei enää ole.” (emt., 110.). Tampereella kävi juuri näin.
Paikallisten ympäristökiistojen edellytyksenä oli se, että paikallisen teollisuus-
kaupungin rakentaneet modernit perinteet menettivät luonnollisuutensa. Tai
täsmällisemmin: sekä käsitykset luonnosta (yhteiskunnasta erillisenä ja muuttu-
mattomana) että yhteiskunnasta (hyvinvointia tuottavana ja jatkuvasti kehittyvänä)
politisoituivat samalla, kun niiden muuttumattomuus kyseenalaistui. Tampereella
ympäristön muuttamisen tavat ja paikallinen hallintatapa osoittautuivat kontingen-
teiksi, vaikka niitä väitettiinkin välttämättömiksi. Tämän luonnollisuuden murene-
misen vastapainoksi paikallisen hallintatavan edustajat joutuivat entistä äänekkääm-
min vetoamaan yhteiseen hyvään.
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6. Helle, Kaija (Maan ystävät, Mältinrantaliike) 10.8.2000
7. Hokkanen, Matti (Tampereen kauppakamarin toimitusjohtaja) 15.4.1999
8. Jääskeläinen, Onni (Tielaitos, suunnittelurakennusmestari) 7.9.1996 (Pyynikin

moottoritie).
9. Kristeri, Lasse (Tielaitos, yksikön päällikkö) 30.9.1996 (Pyynikin moottoritie).
10. Kovala, Seppo (kiinteistövälittäjä, entinen valtuutettu) 10.4.1996 (Epilän

voimalakiista).
11. Luoma, Altti (Vesipiirin entinen johtaja) 12.4.1996 (Näsijärven tapaus).
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12. Marjamäki, Seija (Epilä-Seura) 20.6.1996 (Epilän voimalakiista).
13. Mattelmäki, Pekka (opettaja) 26.8.1996 (Pyynikin moottoritie).
14. Maula, Marna (Pirkanmaan perinnepoliittinen yhdistys) 7.5.1996 (Kauppahallin

virastotalo).
15. Murto, Matti (kaupungin vesilaitoksen entinen johtaja) 25.4.1996 (Näsijärven

tapaus).
16. Nieminen, Timo P. (Tampereen kaupunginhallituksen pj.(kok.) ) 31.8.2000
17. Paavola, Pekka (kaupunginjohtaja 1969-1985) 8.4.1999 (Aseveliakseli, kaikki

tapaukset)
18. Paronen, Olavi (tutkija) 2.9.1996 (Epilän voimalakiista).
19. Polvinen, Martti (Tielaitos, suunnitteluinsinööri) 7.1.1997 (Pyynikin moottoritie).
20. Ruippo, Lauri (Tielaitos, maisemanhoidon valvoja) 22.8.1996 (Pyynikin moottoritie)
21. Salminen, Seppo (Tampereen kaupunginvaltuuston pj. (sd)) 18.8.2000
22. Tuominen, Tellervo (Tampereen vihreät) 31.8.2000 (Tampella)
23. Tuovinen, Kauko 12.9.1996 (Kauppahallin virastotalo).
24. Valanto, Juhani (Tampereen kaupungin liikennelaitos, eläkkeellä) 18.8.2000
25. Välimäki, Pauli (kaupunginvaltuutettu, kh:n jäsen,Tampereen vihreät) 6.8.2000

(kauppahallin virastotalo)
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LIITE 2.
Tapaustutkimusaineisto

PYYNIKIN MOOTTORITIEHANKE 8.4.1960-21.12.1964

Tapauksen käännekohtia koskeva lehtiaineisto

Aamulehti
Hämeen yhteistyö
Kansan Lehti
Tamperelainen

Aamulehti 8.4.-17.4.1960

Kolumni: 1
Uutinen:2
Yhteensä: 3

11.4. Uutinen, etusivu: (Nuorten insinöörien ehdottama voitollinen tiesuunta)
Pyynikki voidaan säästää (Tampereen tiekilpailu toi ratkaisun)

12.4. Uutinen: Pispalan valtatien sivun käyttö tielinjaksi onnistunut (Helsinkiläisillä oli
hyvä menestys tiekilpailussa)

13.4 Kolumni: Paperikorin partaalla (Vanha kamreeri)

Aamulehti 15.12-21.12.1964

Uutinen: 2

15.12 Uutinen: Etelästä vai pohjoisesta
17.12 Uutinen, etusivu: Tulevaisuuden Tamperetta?

Uutinen, sisäsivu: Ratkaisu häämöttää - suunnitelmat ovat valmiina (Kaksi
vaihtoehtoehtoa moottoritien johtamiseksi Tampereen halki) (Uusi pääväylä
välttämätön)
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Hämeen yhteistyö 8.4.-17.4.1960

Ei juttuja.

Hämeen yhteistyö 15.12-21.12.1964

Pääkirjoitus: 1
Uutinen: 2
Yhteensä: 3

15.12. Uutinen, etusivu: Läntisten moottoriteiden suunnitelma valmistunut
17.12. Uutinen, etusivu: Mistä Pyynikintie?

Uutinen, sisäsivu: Kumpi kahdesta pahasta? (”Teknilliset yhteydet” vai ”railo
männynlatvuspintaan”)

18.12. Pääkirjoitus: Pyynikin tie

Kansan lehti 8.4.-17.4.1960

Uutinen: 1

11.4. Uutinen, etusivu: Pyynikin kauneus (Pyynikin vuoksi tehtiin työtä 18 mmk:n
arvosta)
Uutinen, sisäsivu: Penkereitä, siltoja, tunneleita, jne. (Pyynikin tiekilpailun satoa)

Kansan lehti 15.12-21.12.1964

Pääkirjoitus: 1
Uutinen: 2
Yhteensä: 3

15.12. Uutinen: Pyynikin tiesuunnitelmat valmistuneet.
17.12. Uutinen, etusivu: Halki Pyynikin vai ei

Uutinen, takasivu: Pyynikin moottoritie (Nelivuotisen suunnittelutyön lopputulos
on valmis)
Pääkirjoitus: Pyynikistä on jälleen kysymys.
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Tamperelainen 8.4.-17.4.1960 (ei ilmestynyt joka päivä)

Kolumni: 1
Uutinen: 1
Yhteensä: 2

13.4. Uutinen, etusivu: Pyynikkiä ei raiskata
Kolumni: Tie on hyvä, mutta entä Ratinan silta.

Tamperelainen 15.12-21.12.1964

22.12. Uutinen, etusivu: Miljoonasuunnitelmia (eli mitä maksoi Ratinan silta, mitä
yleensä Tampereen moottoritiesuunnitelmat)

Muu lehtiaineisto

Tammerkoski 1945, s.179-185.
Kansan Lehti 11.4.1960.
Aamulehti 12.4.1960; 13.4.1960; 17.12.1964.
Tammerkoski 1/1965; 5/1975.

Asiakirja-aineisto

Tampereen kaupunginvaltuuston ja -hallituksen tapausta koskevat päätökset vuosilta
1956- 1962.

Päätieverkkoluonnos n:o 813/29.2.1956.
Tampereen tiekilpailun ohjelma ja kilpailusäännöt 1959.
Tampereen tiekilpailun arvostelupöytäkirja 7.4.1960.
Tie- ja vesirakennuslaitos, Tampereen läntiset moottoritiet; Yleisesitys, kustannukset ja

näköalakuvat; TVL, Hämeen piiri 1964.
Valtion luonnonsuojeluvalvoja Reino Kalliolan lausunto TVH:n yleisesityksestä 29.1.1965.
Muistio Pyynikkitoimikunnan työn yhteydessä esiin tulleista Pyynikin harjun suojelua

koskevista asioista 6.1.1973.
Kaupunginarkiston selvitys Pyynikin moottoritiestä, kesäkuu 1988
Pyynikin osayleiskaava, Tampereen kaupunki 1991.
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NÄSIJÄRVEN SAASTUMINEN JA VEDENOTON SIIRTO ROINEESEEN
1.5.1966-15.6.1972

Tapauksen käännekohtia koskeva lehtiaineisto

Aamulehti
Hämeen yhteistyö
Kansan Lehti
Tamperelainen

Aamulehti 1.5.-31.5.1966

Uutinen: 7

8.5.1966 Uutinen: (Aloite Porissa) Pohjavesivarat tutkittava kaupungin vedentarpeeseen
(Kokemäenjoki likaantuu yhä)

10.5.1966 Uutinen: Näsijärven vedenpuhdistus alkaa olla liian vaikeata (Pinsiön pohjavedet
sekä Roine otettava tamperelaisten avuksi)

11.5.1966 Uutinen: Päijänne saastuu
17.5.1966 Uutinen: Tampereen kaupunki anoo lupaa Vilusen pohjaveden ottoon.

Uutinen: Pinsiön pohjaveden ja Roineen käyttömahdollisuudet tutkitaan
(Tampereen valtuusto jälleen raatihuoneessa)

25.5.1966 Uutinen: Nokiakin etsii pohjavettä Pinsiönkankaan alueelta (Yleiskaavan
laatiminen nyt vireille)

26.5.1966 Uutinen: (Prof. Kauppi:) Vesien saastuminen uhkaa inhimillistä jatkuvuutta

Aamulehti 15.5. -15.6. 1972

Mielipide: 1
Uutinen: 6
Yhteensä: 7

27.5.1972 Uutinen: Tampereen hanoista viikkoja ruostevettä?
1.6.1972 Uutinen: (Hallitus ehdottaa:) Valtiontakauksia myös vesiensuojelutoimiin

Uutinen: Jätevesimaksu kuntien kulujen kattamiseksi
2.6.1972 Uutinen: Tampere pääsi säikähdyksellä ruostesakasta
7.6.1972 Mielipide: Kaikki kalaan. Aarre Hekurinen
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9.6.1972 Uutinen: Nokialaisillekin vettä Roineesta ja Pinsiöstä
13.6.1972 Uutinen: (Fosfori läpi Raholan puhdistamosta) Vesihallitus: syytä tehostaa

– Tampere: ehdot täytetty

Hämeen Yhteistyö 1.5.-31.5.1966

Pääkirjoitus: 1
Uutinen: 3
Yhteensä: 4

10.5.1966 Uutinen, etusivu: Pinsiön pohjavedestä ja Roineesta ratkaisu T:reen
vesiongelmiin

12.5.1966 Pääkirjoitus: Kallis vetemme
15.5.1966 Uutinen, etusivu: Vesi maistuu ja tuoksuu mutta ei ole vaarallista
26.5.1966 Uutinen: (Professori Aaro Kauppi:) Kunnat ja vesiensuojelu

Hämeen Yhteistyö 15.5.- 15.6.1972

Uutinen: 7

25.5.1972 Uutinen: Seutukaavajohtaja A. Hartikainen: Tarvitaan ylikunnallisia
vesihuoltoratkaisuja

1.6.1972 Uutinen: (16 000 kalamiehen murhe:) Lohen suku sammuu ja kuha katoaa
Uutinen: Sakkaista vettä tulossa

8.6.1972 Uutinen, etusivu: Vesikysymys teettää töitä Vilppulassa
Uutinen: (Rasituksia:) Jätevesivero tulossa

10.6.1972 Uutinen, etusivu: Serlachius ostaa maita Lielahden Possilassa
13.6.1972 Uutinen, etusivu: (Vesihallitus:) Kaupungin tehostettava jätevesien puhdistusta

Kansan Lehti 1.5.-31.5.1966

Uutinen: 4

10.5.1966 Uutinen, etusivu: Tampereen vesipulmaa ratkaistaan (Länsiosiin pohjavettä
Pinsiöstä, itään johdot Roineen vesistöstä)

17.5.1966 Uutinen: Tutkimuksia Tampereen vedensaannin turvaamiseksi
18.5.1966 Uutinen: Tunnissa 300.000 litraa kristallinkirkasta vettä
31.5.1966 Uutinen: Vesien likaantuminen hyvin vaikea ongelma
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Kansan Lehti 15.5. - 15.6.1972

Uutinen: 3

28.5.1972 Uutinen: Tampereelle Roineen vettä lähipäivinä
8.6.1972 Uutinen: Pohjapadostako ratkaisu Vanajaselällä?
13.6.1972 Uutinen: Roineesta korvausta Yhtyneille

Tamperelainen 1.5.-31.5.1966

Ei juttuja.

Tamperelainen 28.5. - 30.6.1972

Ei juttuja.

Muu lehtiaineisto

Rakennustekniikka 1966: 10, s. 707-710.
Tammerkoski 4/1971, 102-103.
Aamulehti 10.5.1972
Hämeen yhteistyö 28.4.1970
Aamulehti 9.12.1989.

Asiakirja- aineisto

KMnO4 -kulutus Kaupinojan vedenpuhdistuslaitoksen raakavedessä (Näsijärvi) vuosina
1961-1985, taulukko, vesilaitos.

Kysymystä koskevat kaupunginhallituksen ja -valtuuston päätökset vuosilta 1962 - 1972.
Kysymystä koskevat vesilautakunnan pöytäkirjat 1962 - 1972.
Kaupungin vedenottokysymyksen tarkastelua suoritettujen vesistötutkimusten valossa.
Tutkimus kaupungin vesilaitokselle 19.4.1962,Oy Vesi-Hydro Ab.
Lausunto Näsijärven eteläosan tilasta Tampereen kaupungin vedenhankinnan ja

virkistystarkoituksen kannalta katsottuna. (Limnologian prof. Ryhänen, Reino)
Kaupunginhallitus 12.7.1965, Liite N:o 1/1679.
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Kaupungin lakimiehen lausunto kaupunginhallitukselle koskien vesioikeudelle esitettäviä
vaatimuksia Serlachiuksen vesiluvan suhteen. 1967 (päiväys puuttuu), 4 sivua,
(kaupungin lakimies Onni Mikkonen).

Perusteita korvausvaatimuksen esittämiseksi Oy J.W. Enqvist Ab:lle jätevesien Näsijärveen
laskemisen johdosta, Matti Murto, vesilaitos, 3.4.1967, 3 sivua.

Tampereen kaupunginhallituksen muistutus Länsi-Suomen vesioikeudelle Serlachiuksen
vesiluvasta annetusta toimitusmiesten lausunnosta 11.8.1967.

Tampereen kaupunginhallituksen ja G.A. Serlachiuksen välinen sopimus yhtiön kaupungille
maksamista veden lisäpuhdistuskustannuksista 22.1.1971.

Tampereen vedenhankinta Roineesta. Kertomus Tampereen kaupungin
kunnallishallinnosta, liite 16, Vesilaitoksen toimintakertomus 1972 s. 22-26.

Tampereen kaupungin tilastollinen vuosikirja 1984-85.
Ympäristötietoa Tampereelta - Tietoa ympäristökasvatuksen tueksi
Tampereen kaupungin ympäristövalvontayksikkö 1994.
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VIRASTOTALO 1.5.1972-31.10.1981

Tapauksen käännekohtia koskeva lehtiaineisto

Aamulehti
Hämeen yhteistyö
Kansan lehti
Tamperelainen

Aamulehti 1.5-31.5.1972

Mielipide: 2
Uutinen: 1
Yhteensä: 3

7.5.1972 Mielipide: Tampere, älä hävitä (Otto I. Meurman)
21.5.1972 Uutinen: Tampereen kauppahallin vanha virastotalo väistyy
26.5.1972 Mielipide: Pelastetaan Hämpistä jotakin (L. K. H.)

Aamulehti 1.8- 31.10.1981

Kolumni: 3
Mielipide: 21
Pääkirjoitus: 2
Uutinen: 29

Elokuu: 29
Syyskuu: 21
Lokakuu: 6
Yhteensä: 55

2.8.1981 Uutinen, etusivu: Virastotalon kohtalon hetket alkavat täyttyä
Uutinen, takasivu: Tämä on aarre (Kumpi ensin) kaava vai rakennus?

4.8.1981 Uutinen, etusivu: Tehdäänkö Tampereella maanantaina historiaa?
Uutinen, sisäsivu: (Virastotalopäätökset etenevät) Maanantaina purkamaan?

6.8.1981 Uutinen, etusivu: Virastotalo vallattiin
Uutinen, sisäsivu: (Suojelijat valtasivat virastotalon:) ’Taloa ei saa purkaa!’
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Mielipide / Näin sen näin: Uudisrakentaminen ainoa mahdollisuus (Arto
Lehto, TSOP tj.)
Mielipide: Paljon puhuttu virastotalo (Luonnon ja ihmisen puolesta)
Mielipide: Paljon puhuttu virastotalo (Vilho Kolho, arkkitehti)

7.8.1981 Uutinen, etusivu: Virastotalosta ei uutta tietoa
Uutinen, sisäsivu: (Rakennuslautakunta teki päätöksensä) Virastotalon
kohtalonhetki lähestyy
Pääkirjoitus: Laki on selvä
Mielipide / Näin sen näin: Ruma se on (Aira Hellaakoski)

8.8.1981 Uutinen, etusivu: Virastotalo kuumenee.
Uutinen, sisäsivu: (Virastotalokiista kuumenee) Otteet kovenevat
Kolumni: ’Voi, voi, voi Tampereen touhuille..’
"Lehdet" (Lainauksia muista lehdistä): Virastotalo (Keskisuomalainen)

11.8.1981 Uutinen, etusivu: Virastotalo odottaa (Aikataulu yhä voimassa)
12.8.1981 Uutinen, etusivu: Valtuusto koolle virastotalon vuoksi? (Yhtä kallista:) Uusi

talo tai säilyttäminen
Uutinen, sisäsivu: (Skdl:n ryhmä vaatii:) Virastotalo valtuustoon
(Ei tarkkoja kustannusarvioita virastotalosta) Uusi ja säilyttävä vaihtoehto
suunnilleen yhtä kalliita
Mielipide: Jäähyväisetkö virastotalolle? (Virastotalopeliin kyllästynyt
kaupunkilainen
Mielipide: Jäähyväisetkö virastotalolle? (K. T.)

13.8.1981 Uutinen: (Ensi keskiviikkona:) Valtuusto kokoontuu virastotalon vuoksi
14.8.1981 Uutinen, etusivu: Virastotalosta päätös tänään
15.81981 Uutinen, etusivu: (Lääninhallitus antoi virastotalolle jatkoaikaa) Puolen

vuoden purkukielto
Uutinen, sisäsivu: Juhlahumua sateessa
Mielipide / Näin sen näin: Virastotalo ja valtuusto (Yrjö Silo).
Mielipide / Näin sen näin: Pankit ja kulttuuri (Jaakko Syrjä).

16.8.1981 Pääkirjoitus: Punnitus.
18.8.1981 Uutinen: (Virastotaloliike kyseli:) Suojelua tukee 35 valtuutettua.
19.8.1981 Mielipide: Tässä ratkaisu (Siuron Kalle).
20.8.1981 Uutinen, etusivu: (Virastotaloa puidaan syyskuussa) Suojelusta ei puhuttu

Uutinen, sisäsivu: (Uudelleen neljän viikon kuluttua) Virastotalo pöydälle
21.8.1981 Kolumni: Huijaus ja halveksinta (Malakias)
25.8.1981 Uutinen, etusivu: (Kaupunginhallituksen kanta:) Talon merkitys ei ole

muuttunut
27.8.1981 Mielipide / Näin sen näin: Virastotalon suojeluväitteitä (Malakias)

Mielipide / Näin sen näin: Virastotalon suojeluväitteitä (Pekka Lylykorpi ja
Jari Tervahauta)

1.9.1981 Mielipide: Kaikkea ei voi mitata rahassa (Tavallinen tamperelainen)
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5.9.1981 Mielipide: Rahankeräyksellä pysyvä muisto (Ville)
8.9.1981 Uutinen, etusivu: (Lääninhallitus teki ratkaisunsa:) Virastotaloa ei suojella
9.9.1981 Uutinen: (Purkukielto kaatui:) Valuiko suojelutyö hukkaan?

Uutinen: ’Hallli’ säilyy takuulla
12.9.1981 Uutinen: (Tarkat määräykset virastotalon seuraajasta) Commercen taloa

pidettävä mallina
Uutinen: (Virastotalon kaavaehdotus valmistui) Julkisivulle tiukat rajat

14.9.1981 Uutinen: Virastotalon julkisivusta uusi ehdotus
15.9.1981 Uutinen: 10 000 nimeä kerätty virastotalon puolesta
16.9.1981 Uutinen: Kaavaehdotus pöydälle (Virastotalo lautakunnassa)
17.9.1981 Uutinen, etusivu: Virastotalokeskustelu siirtyi yömyöhäiseksi

Kolumni: Kiitos perinnepoliitikoille (Laila Halme)
18.9.1981 Uutinen, etusivu: Virastotalosta ei äänestetty

Uutinen, sisäsivu: (Virastotalokeskustelu aamuyöhön) Käsittelystä ei
yksimielisyyttä
Mielipide / Näin sen näin: Suojellaan ajoissa (Anna-Maija Urkola)

20.9.1981 Mielipide: Suojelukohde tämäkin (Hätää kärsinyt)
21.9.1981 Mielipide: Virastotalojupakka ja kuluttajansuojelulaki (Teppo Laakso)
23.9.1981 Uutinen, etusivu: Virastotalo voisi olla tällainenkin

Uutinen, sisäsivu: (Lautakunta haluaa harkita) Virastotalokaava vieläkin
pöydälle

24.9.1981 Mielipide: Tirkkosen talo (Martti Jokinen)
25.9.1981 Mielipide / Näin sen näin: Vielä voidaan suojella (Tuula Tuominen)
28.9.1981 Mielipide: Hoi luonnonsuojelijat! (Järki hoi!)

Mielipide: Vihje pankille (vaihdanko pankkia, vai?)
30.9.1981 Uutinen: (Alhaalle ei kaari-ikkunoita?) Virastotalokaava lähti liikkeelle
4.10.1981 Uutinen, etusivu: Tampere täynnä kauniita kohteita

Uutinen, sisäsivu: (Tampereella runsaasti kulttuurihistoriaa) Kohteita löytyi
170

5.10.1981 Mielipide: Entistä ehompi Tampere (Paavo Kieräaho)
6.10.1981 Uutinen, etusivu: (Valtioneuvosto saa taas päättää) Virastotalosta valitus
7.10.1981 Uutinen: Virastotalokaavasta tutkimuspyyntö oikeuskanslerille
13.10.1981  Uutinen: (Virastotalokaava eteenpäin) Ikkunoiden kaaret myös katutasolle
22.10.1981  Uutinen: Skdl valittaa virastotalon käsittelystä

Hämeen yhteistyö 1.5-31.5.1972

Ei juttuja.
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Hämeen yhteistyö 1.8- 31.10.1981

Kolumni: 3
Mielipide: 7
Uutinen: 17

Elokuu: 16
Syyskuu: 6
Lokakuu: 5
Yhteensä: 27

6.8.1981 Uutinen, etusivu: (Purku-uhka leijuu virastotalon yllä) Epävarmuus purkautui
talon valtauksena
Mielipide: (Virastotalokiista:) SKDL odottaa muilta ryhmiltä poliittista tahtoa
(SKDL:n Tampereen valtuustoryhmä)

8.8.1981 Uutinen, etusivu: Miten tästä eteenpäin? (Välikohtaus Kauppahallin edessä)
Uutinen, sisäsivu: Valtaus sai talonsuojelijat liikkeelle (Kaupunki pesi kätensä,
mutta...)
Kolumni: Kaikuja (Jälkikaiku)

11.8.1981 Uutinen: Osuuspankki ei taivu
13.8.1981 Uutinen: Tyyntä...

Kolumni: Olen konservatiivi, haluan säilyttää (Pauli Välimäki)
15.8.1981 Uutinen, etusivu: Virastotalo purkukieltoon
18.8.1981 Uutinen, etusivu: Valtuusto ei saa edes keskustella virastotalosta?

Mielipide / Järjestöjen ääni: Tampereen kaupunginvaltuustolle (SKP:n Raholan
osasto)

20.8.1981 Uutinen: Virastotaloasia pöydälle ("Pettääkö kansanvalta kansalaiset?")
Uutinen: Virastotalon levottomat vuodet

25.8.1981 Uutinen: Kh ei näe perusteita virastotalon suojelemiseen
27.8.1981 Mielipide: Virastotalosta suunnittelukilpa (Tampere-seuran hallitus, pj. Reijo

Ojanen ja siht. Paula Munne)
29.8.1981 Mielipide: Kaupunkikuvan puolesta! (SDNL:n Tampereen piirijärjestön

piiritoimikunta)
Kolumni: Kaikuja (Jälkikaiku)

1.9.1981 Mielipide / Järjestöjen ääni: Kauppahallin virastotalo säilytettävä! (Tampereen
yliopiston ylioppilaskunnan hallitus 20.8.1981)
Uutinen: Adressi virastotalon puolesta

5.9.1981 Mielipide / Järjestöjen ääni: Virastotalon puolesta (Nirvan Naiset Ry).
10.9.1981 Uutinen: Lääninhallitus sanoi EI suojelulle
12.9.1981 Uutinen, etusivu: (Virastotalon kaava valmistunut:) Julkisivun sovittava

Commercen jatkeeksi
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17.9.1981 Uutinen, etusivu: (Tampereen valtuuston urakka:) Virastotalo, lisätalousarvio,
kuntasuunnitelma

1.10.1981 Mielipide / Järjestöjen ääni: Virastotalo säilytettävä (Paperiliiton Tampereen
osasto No 4)

6.10.1981 Uutinen, etusivu: Virastotalon kohtalo "korkeimman" käsissä
8.10.1981 Uutinen: Virastotaloasia oikeuskanslerillekin
22.10.1981 Uutinen, etusivu: Uusi valitus kauppahallin virastotaloasiasta
26.10.1981 Uutinen, etusivu: Raastuvanoikeus jakoi sakkoja virastotalon valtaajille

Kansan lehti 1.5-31.5.1972

Ei juttuja.

Kansan lehti 1.8- 31.1.1972

Kolumni: 3
Mielipide: 28
Uutinen: 20

Elokuu: 32
Syyskuu: 17
Lokakuu: 2
Yhteensä: 51

4.8.1981 Uutinen: Osuuspankin purkuhalut myötätuulessa
6.8.1981 Uutinen, etusivu: Virastotalo vallattiin

Uutinen, takasivu: Suojele virastotaloa — se on ydin-Tamperetta!
7.8.1981 Uutinen, etusivu: Virastotalon purkutyölle aita ja mestari

Uutinen: Olavi Borg: Valtuutetuilla sanansa
11.8.1981 Mielipide: Minun mielestäni (Paavo Kieräaho)

Mielipide: Päättäjät ja kaupunkikuva (Tuomo O. Silvasvuori)
12.8.1981 Uutinen, etusivu: Borg ja KD eivät riitä virastotalovaltuustoon
13.8.1981 Uutinen: Valtuusto sittenkin koolle

Mielipide: Kaupunginhallitukselle ja Osuuspankille (TTKK:n ylioppilaskunta,
Seppo Markku pj., Jarmo Ristilä pääsihteeri)

14.8.1981 Mielipide: Kauniin virastotalon puolesta (Arja Partanen sosiaalitarkkaaja)
Mielipide: Puhu osuuspankille sen omalla kielellä (Antti Mäkimattila)

15.8.1981 Uutinen, etusivu: Lääni pani virastotalon purkukieltoon
Uutinen, takasivu: Myös Olympian talo kiinnostaa
Kolumni / Tampereelta nääs (Lasse Eskonen)
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20.8.1981 Uutinen, etusivu: Talokiista rikkoi ryhmät
Uutinen, sisäsivu: Purkutalo moukaroi valtuustoa
Uutinen: (Maaherra Risto Tainio:) "Purkukielto oli ainoa ratkaisu"

22.8.1981 Mielipide: Onko valtuutetuilla perusoikeuksia (Jukka Gustafsson, Liisa
Haapaniemi, Anneli Helen, Kullervo Talvisilta)
Mielipide: Virastotalosta suunnittelukilpailu (Tampere-seuran hallitus Reijo
Ojanen puheenjohtaja, Paula Munne sihteeri)
Mielipide: Kertokaa minulle demokratiasta (Kari Rydman)
Mielipide: Toveri Rydmanille (Raimo Huusari, Tampereen sos.dem.
kunnallisjärjestön sihteeri)
Mielipide: Ruusuja ja risuja (Hannu Havanka)
Mielipide: Periaatteen mies (Pentti Ruoholahti, Tampereen piirin sos.dem.
Nuorisojärjestyksen piirisihteeri)
Mielipide: Virastotalo ja valtuusto (Hannu Laurila, Kerttu Lind, Maija Leena
Ojala, Tuomo Silvasvuori, Tuula Tuominen)

25.8.1981 Uutinen: Virastotalo äänestytti hallitusta.
Mielipide: Valtuuttajan vinkkeli (MSL)
Kolumni / Tampereelta nääs (Paavo Luokkala)

26.8.1981 Mielipide: Kenen asialle virastotaloliike (30 vuotta veronsa maksanut)
Mielipide: Sosiaalidemokratia on joukkoliikettä (Arvo Sipilä, Sos. dem
valtuustoryhmän puheenjohtaja)

29.8.1981 Mielipide: Mistä ja miten valtuusto päättää (Paavo Kostiainen)
Mielipide: Jäljellä olevan jugendin puolesta (yli 30 vuotta Tampereelle veroja
maksanut)
Mielipide: Ryhmäpäätökset - puoluevaltaako? (Kauko Kumpulainen,
järjestöaineiden opettaja)
Mielipide: Luotetaan ryhmään (Kenttädemari)
Mielipide: Tietoa ei tunteilua (SNK:n Tampereen aluejärjestö ry)

1.9.1981 Mielipide: Virastotalodemokratiaa ja ympäristöestetiikkaa (Jukka Vinnurva)
Mielipide: Veronmaksaja-parka, ota selvää asioista (Hannu-Matti Nieminen)
Mielipide: Kauppahallin virastotalo säilytettävä! (Tampereen yliopiston
ylioppilaskunnan hallitus)

2.9.1981 Uutinen: Virastotaloliike kerää adressia
4.9.1981 Mielipide: Kenen asialla virastotaloliike (30 vuotta veronsa maksanut)
11.9.1981 Mielipide: Arveluttavaa keinottelua (Aarne Viitanen)
12.9.1981 Uutinen, etusivu: Virastotalon tontille uusvanha jugend-talo

Uutinen, sisäsivu: Uusvanha uudisrakennus virastotalon tontille
Kolumni: Jaakobin äänellä (Paavo Kostiainen)

15.9.1981 Uutinen: Tampereelta löytyi 170 arvokohdetta
16.9.1981 Uutinen, etusivu: Virastotalo tänään esillä valtuustossa
17.9.1981 Uutinen, etusivu: Valtuuston lamppu paloi yömyöhään
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18.9.1981 Uutinen, etusivu: Väsy yllätti valtuuston
22.9.1981 Mielipide: Vieläkin virastotalosta (Paavo Kieräaho)
23.9.1981 Uutinen: Virastotalon kaava pöydälle lautakunnassa
24.9.1981 Mielipide: Virastotalo säilytettävä (Paperiliiton Tampereen os. No. 4
26.9.1981 Mielipide: "Virastotalodemokratiaa ja ympäristöestetiikkaa" munkkilatinaksi

(Kassu Haapanen)
30.9.1981 Uutinen: Virastotalon kaava lähti liikkeelle
6.10.1981 Uutinen: Virastotalo valtioneuvostoon
13.10.1981  Uutinen: Virastotalon kaava hyväksyttiin

Tamperelainen 1.5-31.5.1972 (Ilmestyy 2 kertaa viikossa)

Uutinen: 2

10.5.1972 Uutinen: Tänään tapetilla Hämppi ja Verkatehdas - mutta miten kävi Amurin
ja Tammelan

26.5.1972 Uutinen, etusivu: (Hämeenkatu 19) Puolustuksen viimeinen valtti: Laiton
päätös

Tamperelainen 1.8.-31.10.1981

Kolumni: 9
Mielipide: 7

Elokuu: 8
Syyskuu: 6
Lokakuu: 2
Yhteensä: 16

13.8.1981 Kolumni / Tampere tänään: Ajan ilmiöt (Erkki Kanerva)
Kolumni / Valtuutetun vinkkelistä: Hävettääkö vanha? (Anneli Taina)
Kolumni / Puheenaiheet: Muuttuva kaupunkikuva (Pentti Lehto)

20.8.1981 Kolumni / Valtuutetun vinkkelistä: Säilytetään vanhan tyyli (Seppo Salminen)
Mielipide: Myyntipäätös suuri virhe (Jukka T. Helin)
Mielipide: Säilyttämistä vastaan (HW)
Mielipide: Pari kysymystä (Pikkusäästäjä OP:ssa)

27.8.1981 Kolumni / Valtuutetun vinkkelistä: Kuka pelkää kansanvaltaa (Kirsti Puustinen)
3.9.1981 Mielipide: Hurskastelija (Asioita seuraava kuntalainen)
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10.9.1981 Kolumni / Valtuutetun vinkkelistä: Juupas - eipäs vieläkin ( Seppo Salminen)
Kolumni / Mansessa muhii (Allekirjoittanut)

17.9.1981 Mielipide: Rakennuskulttuurin puolustajille (Veka nääs)
Mielipide: Kauppahallin uusvirastotalo (Pentti Lehto)

24.9.1981 Kolumni / Valtuutetun vinkkelistä: Fraasit valvottivat (Anneli Taina)
8.10.1981 Kolumni / Valtuutetun vinkkelistä: Fraasit ja nimet (Kirsti Puustinen)
15.10.1981 Mielipide: Betonitaloja jo liikaa (Nuoren keskustan liiton Tampereen osasto

ry.)

Muu lehtiaineisto

Helsingin Sanomat 8.9.1976.
Kansan Lehti 6.8.1981.
Aamulehti 20.8.1981; 21.11.1981.
Tamperelainen 3.12.1981

Asiakirja- aineisto

Kertomus Tampereen kaupungin kunnallishallinnosta vuonna 1966 I, 298.
Kiinteistö Oy Kauppa-Hämeen johtokunnan kokouksen pöytäkirja 16.2.1966.
Pirkanmaan perinnepoliittisen yhdistyksen esitys Hämeen lääninhallitukselle kauppahallin

ja sen virastotalon suojelusta rakennussuojelulain nojalla 12.10.1972.
Hämeen lääninhallituksen päätös kauppahallista ja virastotalosta N:o 58/VII I Lo 101

22676/833 H 72 Pir.
Kiinteistö Oy Kauppa-Hämeen kokouspöytäkirja 15.8 1975.
Tampereen kaupungin ja Tampereen Seudun Osuuspankin välinen kauppakirja

Kauppahallin virastotalosta 29.8.1975.
Sisäasianministeriön kirje kaupunginhallitukselle 16.1.1980.
Kiinteistö Oy Pankki-Hämeen kirje kaupunginhallitukselle 28.2.1980.
Sisäasianministeriön kirje kaupunginhallitukselle 21.7.1981.
Pirkanmaan perinnepoliittisen yhdistyksen kirje Hämeen lääninhallitukselle 31.7.1981.
Hämeen lääninhallituksen päätös kulttuurihistoriallisten talojen suojelua koskevassa

asiassa 14.8.1981 1258/A31.
Pirkanmaan perinnepoliittisen yhdistyksen esitys lääninhallitukselle 4.9.1981.
Kauppahallin virastotalo, toimenpiteitä vuosina 1972-1981, Pirkanmaan perinnepoliittinen

yhdistys:
Tiedonanto kaupunginvaltuutetuille 4.9.1981, Pirkanmaan perinnepoliittinen yhdistys
Tampereen kaupunginvaltuuston kokouspöytäkirja 8.10.1981, kohta N:o 4.
Valtioneuvoston päätös 20.1.1983.
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EPILÄN VOIMALAKIISTA 15.10.-16.12.1983

Tapauksen käännekohtia koskeva lehtiaineisto

Aamulehti
Hämeen yhteistyö
Kansan Lehti
Tamperelainen

Aamulehti 15.10. - 16.12.1983

Alio: 1
Mielipide: 15
Uutinen: 27

Lokakuu: 12
Marraskuu: 20
Joulukuu: 11
Yhteensä: 43

17.10.1983  Uutinen: Kunnallisvaltuustot kiinnostavat vihreitä
18.10.1983  Uutinen: Pohjanmaan ja Satakunnan turvetuottajat odottavat

'Turpeen tulevaisuus ratkeaa Tampereella'
19.10.1983 Alio: Tampereella useita energiavaihtoehtoja (Pekka Raunio, TKS)

Uutinen: Putket kolmostien ali. Lämpövoimalan rakentamiseen varaudutaan
Uutinen: Sisämaan Turve odottaa ostajaa

21.10.1983 Uutinen: Maakaasu keventäisi itäkauppaa miljardin
23.10.1983 Uutinen: Rikki- ja typpisaaste tappaa järvet ja metsät. Happamia sateita

Pirkanmaallakin
25.10.1983 Uutinen, etusivu: Tampere odottaa kaasutarjousta

Uutinen, sisäsivu: (Pekka Rainio:) Tarjotkaa jo Neste!
26.10.1983 Uutinen: Maakaasuputki muuttaa kaavaa
27.10.1983 Uutinen, etuvisu: Maakaasu tasapainottaa

Uutinen, sisäsivu: (Helge Haavisto itäkaupasta:) Kaasun tuonti on keskeistä
28.10.1983 Uutinen: Vapo teki Tampereelle tarjouksen. Turve kamppailee polttoaine-

kisassa
29.10.1983 Uutinen: Vapo ei usko kaasujohdon kannattavan
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1.11.1983 Mielipide: Tarpeeton voimala (Eero Välikangas)
Uutinen: Hintaa lasketaan, kehityssuuntia tähyillään. Kaasuasenteet
pehmitykseen
Uutinen: VR ja Tampere vaihtavat maata

3.11.1983 Uutinen: (Tampereen kaasuneuvottelut:) 'Mukavalta näyttää'
4.11.1983 Mielipide: Lämmitysvoimalaitos (Pekka Raunio TKS)
7.11.1983 Mielipide: Epilänharjun maisema-arvot (Seija Marjamäki)
10.11.1983 Mielipide: Vielä lämmitysvoimalasta (Matti Krannila)

Mielipide: Vielä lämmitysvoimalasta (Pekka Raunio)
12.11.1983 Uutinen, etusivu: Hämeen kaasuhanke ratkeaa lähiaikoina

Uutinen, sisäsivu: Hinta ratkaisee jatkoputken kohtalon. Kaasu tulossa
Hämeeseen

14.11.1983 Mielipide: Vielä voimalasta (Eero Välikangas)
16.11.1983 Uutinen, etusivu: Voimala Epilään? Kivihiili putosi kisasta

Uutinen, sisäsivu: Voimalan paikaksi esitetään Epilää. Polttoaineeksi turve
tai kaasu

17.11.1983 Uutinen: Tampereen valtuusto väitteli bussimaksuista
20.11.1983 Mielipide: Maakaasun puolesta (nimim. Saasteeton vaihtoehto)
22.11.1983 Uutinen, etusivu: Voimalan paikasta äänestys

Uutinen, sisäsivu: Tampereen voimalapäätökset valtuustoon.
Kaupunginhallitus äänesti paikasta
Uutinen: Hiilisatama Poriin isolla rahatukolla

24.11.1983 Uutinen: Epilä-liike jatkaa. Voimalan paikka närästää yhä
25.11.1983 Mielipide: Uusi voimala teollisuusalueelle (Rikkiviisas)
28.11.1983 Mielipide: Saasteeton kivihiilivoimala (Irmeli Takala)

Mielipide: Voimalan paikka (Eero Välikangas)
29.11.1983 Uutinen: Itäkaupan taso pysyy. Tilit tasan kaasulla?
1.12.1983 Mielipide: Saasteeton tunnetaan (Pekka Rainio TKS)

Uutinen: (Voimalapäätös ensi viikkoon) 'Epilä edullisin voimalan paikka'
3.12.1983 Mielipide: Maallikon ajatuksia voimala-asiassa (Johannes vain)
8.12.1983 Uutinen, etusivu: Valtuusto edellyttää maakaasua tai turvetta. Voimala Epilään
13.12.1983 Mielipide: Pirkanmaan kaasuputki vie työpaikkoja (Omavarainen

tulevaisuus)
Uutinen: Moskovan retkellä on nyt liki tuhat kauppamiestä.

14.12.1983 Mielipide: Kivihiilivoimalaa ei tule (Seppo Kovala)
15.12.1983 Uutinen, etusivu: Päättäjät saattavat päätyä muihin energialähteisiin

Kaasupäätöksellä kiire
Uutinen: 'Ennen kuin asiakkaat kaikkoavat' Kiire alkaa ahdistaa
kaasuneuvottelijoita
Mielipide: Maakaasu/Kevytöljyvoimala (Eero Välikangas)
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16.12.1983 Uutinen, etusivu: Tuonti ainoa keino kasvattaa projektivientiä Neuvostoliit-
toon. Rakennusteollisuus menetti
Uutinen, sisäsivu: Neuvostokaupan taso säilyy. Rakennusteollisuus antoi
tilaa muille

Hämeen Yhteistyö 15.10.-16.12.1983

Pääkirjoitus: 2
Uutinen: 12

Lokakuu: 4
Marraskuu: 5
Joulukuu: 5
Yhteensä: 14

18.10.1983 Uutinen: Maakaasun lisähankintaa kiirehdittiin
20.10.1983 Uutinen: Maakaasusta ja liikenteestä useita budjettialoitteita
25.10.1983 Uutinen: Omakotiväki juhli Tampereella. Kokemukset puoltavat maakaasun

hankkimista
29.10.1983 Uutinen: Vapo toi Tampereen polttoainekisaan
3.11.1983 Uutinen, etusivu: Tampere ratkaisee jatketaanko maakaasuputkea
17.11.1983 Uutinen, etusivu: Maakaasupainetta valtuustolle

Pääkirjoitus: Maakaasu on ylivoimaa
Uutinen: Sähkölautakunta luopui kivihiilestä - Ehdottaa maakaasua tai
turvetta

22.11.1983 Uutinen, takasivu: Tampereen kh suosittaa maakaasua tai turvetta
1. 12.1983 Pääkirjoitus: Keskusteluun energiasta
3.12.1983 Uutinen: Voimalatutkimuksen mukaan Epilänharjun itäpää edullisin
8.12.1983 Uutinen: (Enemmistö nuiji päätökseen:) Lämpövoimala Epilänharjulle

Uutinen: Maakaasun sata etua
15.12.1983 Uutinen, etusivu: Maakaasuneuvottelijat lähellä lopputulosta

Kansan Lehti 15.10. - 16.12.1983

Mielipide: 4
Uutinen: 16

Lokakuu: 3
Marraskuu: 11
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Joulukuu: 6
Yhteensä: 20

19.10.1983 Uutinen: Seppo Lindblom: Energiapolitiikkaa rakennettava enemmän
maakaasun varaan

25.10.1983 Uutinen: Maakaasu kaukonäköisin energiavaihtoehto
26.10.1983 Uutinen, etusivu: Turve lämmittää Tamperetta ja maakuntaa
1.11.1983 Uutinen, etusivu: Epilän voimala saa maata VR:n vaihtokaupassa?

Uutinen: Tevan valtuusto: Maakaasun tuonti lisäisi vientiä
Mielipide: Miksi niin kova kiire voimalapäätöksessä (Seija Marjamäki)

3.11.1983 Uutinen: Maakaasu tekee työttömiä Parkanossa
Uutinen: Turvekuljetukset vähentyneet

4.11.1983 Mielipide: Voimalapäätöksellä on tästä syystä kiire (Pekka Rainio, TKS)
8.11.1983 Mielipide: Miksi vastustan kivihiilivoimalaa? (Anneli Salonen)
16.11.1983 Uutinen, etusivu: Kivihiili häviöllä

Uutinen, sisäsivu: Työllisyysnäkökohdat painavat. Lielahden voimala turpeen
tai maakaasun varaan?.

22.11.1983 Uutinen, etusivu: Kaupunginhallitus hyväksyi voimalaesitykset
29.11.1983 Uutinen: (Pohjois-Hämeen sos.dem. piirikokous:) Hinnaltaan

kilpailukykyistä maakaasua Pirkanmaalle
29.11.1983 Uutinen: (Pohjois-Hämeen demarit:) Maakaasuostot huomioon

vientikiintiöiden jaossa
1.12.1983 Uutinen: Valtuusto pureskeli budjettia pitkään
8.12.1983 Uutinen: Valtuusto hyväksyi Epilän voimalan
9.12.1983 Uutinen: "Hiilivoimalat maakaasukäyttöisiksi" - adressi Lindbolmille
15.12.1983 Mielipide: Päätäkö seinään voimala-asiassa? (Seija Marjamäki)

Uutinen: N-liiton ehdotus maakaasusta tammikuussa
16.12.1983 Uutinen, etusivu: (Tavaranvaihdosta sovittiin:) Raakaöljyä tuodaan lisää

Tamperelainen 15.10.-16.12.1983

Mielipide: 1
Uutinen: 1
Yhteensä: 2

15.12.1983 Mielipide: Hiilivoimalaa ei tule (Seppo Kovala)
Uutinen: Iskevätkö ilmansaasteet Tampereen metsiin ja järviin?
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Muu lehtiaineisto

Aamulehti 19.2.1981.
Kansan Lehti 19.2.1981.
Aamulehti 24.2.1981; 26.3.-81; 6.4.-81.
Tiedonantaja 9.4.1981.
Kansan Lehti 4.11.1981.
Aamulehti 6.5.1982.
Helsingin Sanomat 19.5.1982
Aamulehti 13.11.1983
Hämeen Yhteistyö 18.5.1984: Voimalapelin vaiheet ja näkymät, (selostus voimalakiistan
vaiheista), Paronen, Olavi & Harju, Kari.

Asiakirja-aineisto

Runkokaava 1969, Tampereen seutukaavaliitto, Julkaisu N:o 3, sarja A, Tampere 1969.
Tampereen kaupungin kuntasuunnitelma 1980-1985, Tampereen kaupunginkanslia,

Tampere 1979.
Kaupunginhallituksen ja -valtuuston päätökset tapauksen osalta 1981 - 1984.
Tampereen kaupungin kuntasuunnitelma 1982-1987 toteuttamisosa Tampereen

kaupunginkanslia, Tampere 1981.
Epiläläisten (Jussi Tuominen, Eija Tuominen, Leena Mikkonen, Seija Marjamäki, Anja

Tuominen ym.) kirje kaupunginvaltuuteuille 8.10.1982.
Tutkittua tietoa Tampereen kivihiilivoimalahankkesta. Tampereen kaupungin Sähkölaitos

1983.
Kansalaistoimikunnan (Kansalaistoimikunta maakaasuvoimalan puolesta) aloite

kaupunginhallitukselle & vetoomus kaupunginvaltuuteuille 8.6.1983.
Voimalaratkaisun vaihtoehdot. Ilmoitus keskustelutilaisuudesta (järj. Tampereen

ympäristönsuojeluyhdistys ry & Maakaasuvoimalan puolesta -kansalaistoimikunta)
2.10.1983.
Vetoomus Ympäristöministeriölle Epilänharjun suojelemiseksi. Tampereen ympäristön-

suojeluyhdistys ja Kansalaistoimikunta maakaasuvoimalan puolesta, 25.10.1983.
Neuvottelujen käynnistäminen kolmannen lämpövoimalan sijoittamiseksi Lielahden

teollisuusalueelle. Tapio Marjamäen ym. kirje Tampereen kaupugninhallitukselle
28.1.1984

Tampereen kaupunginhallituksen vastaus Tapio Marjamäen ym. kirjeseen (ks. Neuvottelujen
käynnistäminen...) Tampereen kaupunginhallitus, 7.3.1984. (allekirj. Tampereen
kaupunginhallitus Seppo Suuripää, Aino Sareneva)

Valitus YM:lle Tampereen kaupunginvaltuuston kaavapäätöksestä 16.5.1984, Epilä-Seura,
18.6.1984.

Valitus YM:lle Tampereen kaupunginvaltuuston kaavapäätöksestä 16.5.1984, Timo
Jakobsson, 20.6.1984.
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Tampereen kolmannen lämpövoimalaitosyksikön sijaintipaikka. Tampereen vihreiden
kirje Kaupunginhallitukselle 9.10.1984.

Lausunto Tampereen kaupungin Epilänharjun voimalaa ja sen ympäristöä koskevasta
asemakaavasta Tampereen seutukaavaliitto, asia 375, 26.11.1984.

Selvityspyyntö ympäristöministeriölle Tampereen kaupunginhallituksen vastineeseen
15.4.1985 Epilänharjun asemakaavaa vastaan tehtyihin valituksiin ja siitä annettuihin
lausuntoihin, Epilä-Seura.

Vastine ympäristöministeriölle asemakaavaehdotusta no 6208 (Epilänharju ja Lielahden
lämpövoimala) vastaan tehtyjen valitusten ja asiasta hankittujen lausuntojen
johdosta.Kaupunginhallituksen päätösluettelo Kh 15.4.1985.
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TAMPELLA KIISTA 13.6.1989-31.8.1989

Tapauksen käännekohtia koskeva lehtiaineisto

Aamulehti
Kansan Lehti
Hämeen yhteistyö
Tamperelainen
Helsingin Sanomat
Iltasanomat
Iltalehti
Kansan uutiset

Nykypäivä
Seura
Viikko-Tampere
Luontolehti
Vihreä lanka
Tampereen Seudun Luonto

Aamulehti 13.6.1989 - 31.8.1989

Alio: 4
Kolumni: 12
Mielipide: 57
Pääkirjoitus: 6
Uutinen: 88
Muut: 5

Juttuja:
Kesäkuu 14
Heinäkuu: 36
Elokuu: 122
Yhteensä: 172

13.6.1989 Uutinen, etusivu: (Uusi tuotantolaitos kolmostien läheisyyteen?)Tampella
kiirehtii keskustatontin kaavaa
Uutinen, sisäsivu (talous): Tampellan muuton ratkaisut lähenevät
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15.6.1989 Mielipide: Saigon City Tampereelle (Jouko K. Järviö, dipl.ins.) (POISTA1)
17.6.1989 Uutinen: Tampellan alue halutaan suojella
20.6.1989 Mielipide / Näin sen näin: Tampellan uhkavaatimus (Jouko Havu)
21.6.1989 Alio: Teollisuusrakennusten uudistus hienovaraista (Briitta Koskiaho,

Sosiaalipolitiikan professori)
Uutinen (talous): Vammaskoski ja Tampella yhdistetään Vammalaan
Uutinen (talous): Tampella kouluttaa kattilainsinöörejä

22.6.1989 Mielipide: Onko Tampella muka luontoa? (Kovasti ihmettelevä)
Uutinen: Tampellan kuitukangas kasvaa uutena yhtiönä

23.6.1989 Mielipide / Näin sen näin: Neuvotellen kaupungin uuteen keskustakaavaan
(Sakari Haukka, kaupunginvaltuutettu)

26.6.1989 Mielipide: Neuvotellen, ei uhkaillen (Matti Hokkanen, kaupunginvaltuutettu,
kansanedustaja) (Taitto oli pielessä, uusinta seuraavana päivänä)

27.6.1989 Mielipide: Neuvotellen, ei uhkaillen (Matti Hokkanen, kaupunginvaltuutettu,
kansanedustaja)
Uutinen (talous): Tampellan pakkaus miljardikerhoon Italian-kaupoilla

29.6.1989 Mielipide: Kulttuurimaisema myös osa luontoa (Ympäristösuojelija)
30.6.1989 Uutinen, etusivu: Tampellan kaavasta esitys ensi viikolla?

Uutinen (talous): Tampellan kaava ratkeaa. (Kaupunginhallitus käsittelee
10.7?)

1.7.1989 Pääkirjoitus: Tampereen sydän
Uutinen (talous): Tampellan Hughes-kauppa siirtyy

4.7.1989 Mielipide / Näin sen näin: Tampellan alueen käytöstä kutsukilpailu (Gunnar
Graeffe, kaupunginvaltuutettu, keskusta)

5.7.1989 Mielipide / Näin sen näin: Museo-Tampere ei elätä (Anna-Maija Urkola)
6.7.1989 Mielipide / Näin sen näin: Älkää tuhotko kaupungin sydäntä! (Matti

Kääntönen)
7.7.1989 Uutinen, etusivu: Tampellan alueelle tornitaloja

Uutinen, sisäsivu: Tampella saa miljoonakaavan
Uutinen, sisäsivu: Tampella on muutakin kuin tiiliseinää (Urheilutalo,
teollisuuskoulu, voimala…)
Mielipide: Nosturit pystyyn Tampellan alueella

8.7.1989 Uutinen, etusivu: (Sisäministeri Jarmo Rantanen ehdottaa:) Tampellan
alueelle Hitas-asuntoja
Uutinen, sisäsivu: (Tampellan alueelle tulevat tornitalot eivät miellytä kaikkia)
Sopimus jakaa mielipiteet (Kaavoitusvirasto välttäisi `hätäisät ratkaisut`)
Pääkirjoitus: Ihminen ensin

9.7.1989 Mielipide: Nuorille asuntoja Tampellan alueelta (HH)
11.7.1989 Uutinen, etusivu: Tampellan sopimus eteni ison askeleen

Uutinen, sisäsivu: (Vain Deva vastusti sopimusta kaupunginhallituksessa)
Tampella valtuuston käsiin
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12.7.1989 Uutinen, etusivu: Tampella uusii kartonkikoneen
Uutinen, sisäsivu (talous): Tampella uusii Inkeroisissa

13.7.1989 Mielipide: Ei nostureita Tampellan alueelle (Nimi vetoomukseen; Eurooppa-
laistunut)

14.7.1989 Mielipide / Näin sen näin: Vakioratkaisulla jälleen taivaisiin (Matti
Haavisto, Pirkanmaan luonnonsuojelupiiri, puheenjohtaja)

15.7.1989 Uutinen, etusivu: Tampellan tehokkuus takeltelee
Uutinen, sisäsivu: (Anjalankoskella pahaa kangertelua) Tampellan paperi
jäi kauas tavoitteistaan
Mielipide: Tammerkosken ranta nyt jalankulkijoille (Luonnon ja ihmisen
puolesta)

16.7.1989 Mielipide: Huvikaupunki Tampellaan (Kaksi kärpästä)
17.7.1989 Mielipide: Pilvenpiirtäjiä Tampellan alueelle (Ano Nyymi)
19.7.1989 Kolumni: Kaupungin sydän (Laila Halme)

Mielipide / Näin sen näin: Tampere menettää arvokkuutensa? (Leo Weckman)
21.7.1989 Uutinen, etusivu: Tampellan rakennusoikeus tietää tuhatta kerrosta

Uutinen, sisäsivu: (Tampella-potti tekee lähes neljä miljardia markkaa)
Rakennusoikeus on tuhat kerrosta (Tampereen kaupungin toive:)
Puhkaistaan katu keskustaan
Uutinen, sisäsivu: Porvarit ihmettelevät

22.7.1989 Mielipide: Pölyt pois harteilta, Tampere! (Uusi sukupolvi)
23.6.1989 Mielipide: Tampellan alueesta ei Hervantaa (Pentti Silvast, Hervannan

kaupunginosavaltuuskunnan jäsen)
25.7.1989 Mielipide / Näin sen näin: Manchesterista Manhattaniksi? (Marjatta Leskinen)
26.7.1989 Uutinen: (Radiokeskustelu kävi kuumana) Tampellan alueesta esitettiin

suunnittelukilpailua
Mielipide: Jalat pysyvät maassa Tampellan alueella (Realistinen realisti)

27.7.1989 Mielipide: Tampellastako naapurilähiö? (Ano Nyymi)
28.7.1989 Mielipide: Pilvenpiirtäjiä, tottakai! (Paul Tiililä, kaup. valt. 69-72)
29.7.1989 Uutinen, etusivu: ”Tampellan alue ei onnistu ohjaamatta”

Uutinen, sisäsivu: (Arkkitehti Seppo Rihlama vaatii ulkopuolista suunnit-
telijaa) Ilman ohjausta Tampellan alue pilaa keskustan
Pääkirjoitus: Miksi kiire?

30.7.1989 Uutinen, etusivu: Tampella torjuu kiristysväitteet
Uutinen, etusivu: (Ilkka Kanerva:) Ei säkki päässä päätöksiä
Uutinen, sisäsivu: (”Lähtökuoppiin palaaminen jarru kehitykselle”) Tampella
kiistää kiristysväitteet
Uutinen, sisäsivu / Poliitikkojen kesäkeskustelu: Julkisuutta päätöksiin
(Ilkka Kanerva & Pauli Välimäki)
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31.7.1989 Uutinen, etusivu: (Tampella sopimuksista tehtiin kantelu) Enemmistö
kannattaa
Uutinen, sisäsivu: Oikeusasiamiehelle kanneltiin
Uutinen, sisäsivu: (Valtuusto menossa tutustumaan Tampellan alueeseen)
Sopimus
saattaa jäädä pöydälle. Keskustelu kiihtyi vasta loppusuoralla.

1.1989 Uutinen, etusivu: (Alueesta urakoitiin kaavakuvitelmat) Demarit yksimielisiä
Tampella-sopimuksesta
Uutinen, sisäsivu: (Jääviyssäännökset kaipaavat uudistamista) Tampella-
kantelu tuli liian aikaisin. Demariryhmä pui pitkään
Uutinen, sisäsivu: (’Rakennuslain henkeä on mahdoton noudattaa’)
Arkkitehdit hahmottelivat malleja Tampellan alueesta
Mielipide: Vanha ja uusi kohtaavat (L. F.; Pekka Kulonen)

2.8.1989 Uutinen, etusivu: (Tampella tutkimus toi esiin epävarmuuden) Valtuuston
kykyyn ei luoteta
Uutinen, sisäsivu: (Aamulehden gallup: Valtaosa tamperelaisista haluaa
sopimuksen uudelleen harkintaan) Puolet ei luota valtuuston kykyyn.
Uutinen, sisäsivu: Tampellan väki jättäisi vanhaa.
Uutinen, sisäsivu: (Tampellan neuvottelija Paavo Prepula tiukkana:)
Tampereen vaihtoehtona on Italia
Uutinen, sisäsivu: (Hyväksyminen jo käytännössä varmistunut) Päätös vasta
kolmen viikon kuluttua
Alio: Tampella on teollistumisen maamerkki (Jouko Jaakkola, kirjoittaja on
Tampereen yliopiston Suomen historian Yliassistentti)
Uutinen (talous): Tampellan kaupat lähes päätökseen

3.8.1989 Uutinen, etusivu: (Penttilän Tampella suunnitelma kummitteli valtuustossa)
Sopimus
pöydälle erikoista tietä (Paikoitus ja kadut maan alle) (Päätösprosessi
epädemokraattinen)
Uutinen, sisäsivu: Tampella puheitta pöydälle. Satu venytti vieteriä. (’Ota tai
jätä’ ei ole demokratiaa)
Tampella sopimus. (Vain harva on nähnyt kalliin suunnitelman) Penttilä
piirsi autot luoliin.
Uutinen, sisäsivu: (Valtuuston kävelyllä ei suunniteltu uutta) Tampellasta
löytyi paljon hävitettävää
Mielipide / Näin sen näin: Menestystä muutolle (Jukka Gustafsson,
kaupunginvaltuutettu, kansanedustaja)
Uutinen / Moro: (Naapurin maisema ei torneista pimene) 20 Kerrosta
riittäisi

4.8.1989 Pääkirjoitus: Pöydälle
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5.8.1989 Uutinen, etusivu: (Tampellan alueen alkuperäinen suunnitelma julki)
Valtuusto tutustuu malliin
Uutinen, sisäsivu: (Penttilän ’reputettu’ Tampella-suunnitelma julkisuuteen)
Valtuusto näkee pienoismallin (Penttilä valitsi ’korkealle’ viritetyn
suunnittelulinjan) Näsinneulan korkuisia torneja
Mielipide / Näin sen näin: Asialliseen keskusteluun (Kimmo Sasi, kaupungin-
valtuutettu (kok))
Mielipide: Pilvenpiirtäjät Tampereelle (Antti Pohjanheimo, yrittäjä, Tampere)

6.8.1989 Kolumni: Sonmoron nääs Tamhattanilta (Koho)
Mielipide: Tampere ei ole mikään kirkonkylä (Punaisen pyörän kuljettaja)

7.8.1989 Kolumni: Tampereella on jo pörssi (Tampereella puhutaan, Kari Ylipää)
Mielipide: Yhtenäinen puistoalue on tärkein (Matti maa)

8.8.1989 Uutinen: (Rantanen Tampella-sopimuksesta:) Maapakettia ei voitu odottaa
Mielipide / Näin sen näin: Sopimus onnistunut Tampellan kannalta (Tomi
Vähätalo, asianajaja, Tampere)

9.8.1989 Uutinen, etusivu: (Korkeela Tampellasta:) Pienryhmille olisi pitänyt tiedottaa
Uutinen, sisäsivu: (’Harmi, että deva ja vihreät jätettiin ulkopuolelle’) En ole
jäävi, sanoo Korkeela (Kantelu Korkeelan menettelystä)
Mielipide: Uutta Ilmettä Tampereelle (Uuttakin on uskallettava)

10.8.1989 Uutinen, etusivu: (’Penttilän malli ei käy kaavatyön pohjaksi’) Teräsmaa
kannattaa suunnittelukilpailua
Uutinen, sisäsivu: (Tampellan kaavoitus vaatii vaikeita ratkaisuja) Teräsmaa
pyytää kilpailua (Jäitä hattuun valtuutetut)
Uutinen, sisäsivu: (Keskustalainen visio Tampereesta:) Tampellan torneilta
siltaa Aitoniemeen
Kolumni: Tamhattan vai Hesajätkis? (Pertti Pesonen)
Mielipide / Näin sen näin: Ympäristöasiat turvattava (Irmeli Takala
kaupunginvaltuutettu ympäristölautakunnan varapuheenjohtaja)
Mielipide: SD-ryhmä päätti yksimielisesti (Jukka Leino, puheenjohtaja; Arja
Ojala, varapuheenjohtaja; Arja Koivula, sihteeri)

11.8.1989 Uutinen, etusivu: (Penttilän malli näytteillä) Valtuutetuista paikalla vain puo
Uutinen, sisäsivu: (’Suomessa nynnyillään ulkomailla haihatellaan’) Penttilä
vetäytyi kilpailusta
Uutinen: ’Tampella koko Suomelle tärkeä kohde’
Mielipide: Inhimillisyyttä rakentamiseen (Antti)
Mielipide: Inhimillisyyttä rakentamiseen (Paul Tiililä)
Mielipide: Inhimillisyyttä rakentamiseen (P Punapää)

12.8.1989 Uutinen, etusivu: Manhattanin cocktailia tarjoiltu jo ennenkin
Uutinen, sisäsivu: (Tamhattania luotiin jo yli 50 vuotta sitten) Tampereen
sydän aiottiin repiä.
Uutinen, sisäsivu: Kaavoitusvirastolta suunnitelma syksyllä
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Uutinen, sisäsivu: Mielipiteet rakoilevat puolueryhmien sisällä.
Alio: Monimuotoinen kaupunki (Jouko Tyyri)
Mielipide: Tampellan alueen tulevaisuus (Taasko tyhmyyksiä?)
Mielipide: Tampellan alueen tulevaisuus (Pentti Silvast)

13.8.1989 Uutinen: (Reijo Ojanen vaatii koko koskimiljöötä suunnitteluun:)
Kehräsaaren purkua harkittava
Kolumni / Siivellä: Toimeliaisuuden painava taakka (Tottijärven perillinen)
Mielipide: Perusteltu rakennusoikeus (Matti Tausti, arkkitehti)

14.8.1989 Mielipide: Muuttuva Tampere (Tampere kulttuurikaupunki)
15.8.1989 Uutinen, etusivu: Tampella-ryhmä tarmoa täynnä

Uutinen, sisäsivu: (Yleisö ruoti Tampella-sopimusta) ’Vaihtoehtojen puute
lyö laput silmille’
Uutinen: (Klami otti kantaa) Sitoutuminen voi estää suojelun
Mielipide: Rakentaminen rappiolla Kustaan ajoista asti (Ano Nyymi)
Mielipide / Näin sen näin: Tampella-asia ja tiedottaminen (Laila K: Halme,
ent. valtuutettu)

16.8.1989 Uutinen: Museoviraston Tampella-mietintö on pian valmis
Uutinen: Skdl perää tasapuolista tiedottamista
Mielipide / Näin sen näin: Yksityisyyteen ei pidä vedota (Markku Saharinen,
kulttuurisihteeri, Tammerkoski-lehden päätoimittaja, Tampere-Seuran
hallituksen jäsen)
Mielipide: Suunnittelukilpailun puolesta (Tambella)
Mielipide: Suunnittelukilpailun puolesta (Kehityksen puolustaja)
Kolumni: Tulijata piisaa (Koho)

17.8.1989 Uutinen: (Kaupan rahoituskulut hirvittävät kaupungin päättäjiä) Tampellan
tontin ostoa ei tohdita esittää
Uutinen: (Rantanen ajautui hankalaan tilanteeseen) Tampella ratkaistaan
ennen maapakettia
Uutinen: (Ympäristöministeriön ohjaava rooli korostuu) Rahaa ei kytketä
kaavoitukseen
Uutinen: Akateemiset porvarit painaisivat jarrua
Uutinen: Tampella-liike epäilee kylkiäisiä
Kolumni: Miten kaikki alkoikaan? (Tampereella puhutaan, Markku
Leppänen)
Kolumni: Puu ja punatiili hyviä, mutta rajansa kaikella (Seppo Heiskari, A-
Tampere,)
Kolumni / Alaston kaupunki: Kysymykset valmiina Verkatehtaasta

18.8.1989 Uutinen, etusivu: ’Verkatehdas ei saa toistua’
Uutinen, etusivu: (Satu Hassi:) Tampella-sopimus kaatuu
Uutinen, etusivu: (Pekka Salo:) Tampellan uudistus alussa
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Uutinen, sisäsivu: (Tampellan historiaa täytyy vaalia) Museovirasto kaipaa
riittäviä selityksiä. Tutkimus vastaa vaarattomasti.
Uutinen, sisäsivu: (Hassista vastustajien sitkeä keulakuva) ’Sopimus kaatuu
varmasti’
Uutinen, sisäsivu (talous): Otteet kovenevat Tampellassa (Tervehtyminen
vasta alussa)
Uutinen, sisäsivu: Äänet ratkaisivat demariedustajiston kannan
Uutinen, sisäsivu: Akateemiset porvarit suomivat Korkeelaa
Uutinen, sisäsivu: Hokkanen remontoisi kaavoitusviraston
Uutinen, sisäsivu: Sirnö tuohtui korruptioepäilyistä
Uutinen, sisäsivu: Arkkitehdit murehtivat Tampellan tulevaisuutta

19.8.1989 Uutinen, etusivu: Tampere-seuran vetäjä aikoo erota
Uutinen, sisäsivu: Tampere-Seura etsii ensi vuoden puheenjohtajaa
Uutinen, sisäsivu: Turku sai oman ”Tampellan”
Uutinen, sisäsivu: Smp latasi Tampella-sopimusta vastaan.
Mielipide: Tampella-sopimus on rakennussuojelua (Pispalan poika)
Mielipide: Tampella-sopimus on rakennussuojelua (Veikko Tervo)
Uutinen / Viikkolehti: Tampere-seuran vetäjä aikoo erota

20.8.1989 Uutinen, etusivu: (Ministeri Rantanen ei pelkää kerroksia) Tampellan
sopimus on hyvä
Uutinen, sisäsivu: (Rantanen haluaa Tampella alueelle myös vanhusten
asuntoja) Tampere kestää korkeat talot
Uutinen: Tampella loi liikettä
Uutinen, sisäsivu: Kulttuuriväki vastustaa Tampellan kaavaa
Mielipide: Rohkeutta ja taitoa… (Toivo)
Ilmoitus: Tammerkosken tehdasmiljöön puolesta (vetoomus Tammerkosken
tehdasmiljöön puolesta)

21.8.1989 Uutinen, etusivu: Manse vastaan Manhattan päättyi tasapeliin
Uutinen, sisäsivu: Kolmisointu nakersi Tampella-sopimusta
Pääkirjoitus: Tieto ja tunne
Uutinen, sisäsivu: (Kolmen viikon kiivas keskustelu ei muuttanut asetelmia)
Tampella-rintamaan vain pieniä säröjä
Uutinen, sisäsivu: Hautala haluaa Tampellasta suunnittelukilvan
Mielipide: Kohottakaan Tampereen kasvoja (Sopimuksen puolesta)
”Lainaukset muista lehdistä”: Millainen on hyvä kaupunki?

22.8.1989 Uutinen, etusivu: (Poliisi tutkii jääviyden) Isot tukevat Tampella-sopimusta
Uutinen, sisäsivu:(Tampella sopimus hyväksytään ponnen saattelemana)
Kaavoitus alkaa vaihtoehtojen haulla
Uutinen, sisäsivu: Tampella kuuluu ja näkyy tänään
Uutinen, sisäsivu: (Tampella-sopimus poiki tutkimuspyynnön) Poliisi selvittää
jääviyskysymykset
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Uutinen, sisäsivu: (Vuosikymmenen Tampellan aluetta tutkinut karttaa
ahtamista)
Paras tehdä Tampereen omien mittojen mukaan
Uutinen, sisäsivu: Kajanoja tuomitsee Tampella-sopimuksen
Mielipide: Tampella ja tornit (Lauri Ruippo)
Mielipide: Tampella ja tornit (Sivusta seurannut)
Mielipide: Tampella ja tornit (Esko)
Mielipide / Näin sen näin: Kriittinen tutkimus kestettävä (Briitta Koskiaho)
Mielipide / Näin sen näin: Tasapuolinen, muttei tasapeli (Hannu Sepponen,
tilaisuuden juontaja)

23.8.1989 Uutinen, etusivu: (Neljä valtuutettua lipesi Tampella asiassa) Sopimus läpi
äänin 56-8
Uutinen, sisäsivu: Tampella-sopimus hyväksyttiin 56-8 (Neljä valtuutettua
lipesi  ryhmäpäätöksistä (Ryhmäpuheet tavallista ruudikkaampia) Sopimusta
ylistettiin ja mollattiin (Hiljaisuuden pyytäjä lensi lehteriltä) Valtuusto puhui
suunsa kuivaksi. Korkeita ja matalia ajatuksia
Pääkirjoitus: Pilvenpiirtäjäpropagandaa.
Uutinen, sisäsivu: Mielenosoitus kuivui kokoon
Uutinen, sisäsivu: Krp ei puutu Tampella-tutkimuksiin.
Uutinen: (Anja Korpela istuu kaikki valtuustot) ’Tämä sirkus voittaa
Särkänniemen’

24.8.1989 Uutinen, etusivu: (Uusi tehdas alkaa nousta parin vuoden kuluttua) Tampella
pani tuulemaan.
Uutinen, sisäsivu: (Lakalaivan rakennus pyritään aloittamaan kahden vuoden
kuluttua)
Tampella valmistelee muuttoa (Tampellan työntekijät:) Hölynpöly saatteli
hyvää  sopimusta
Uutinen, sisäsivu: (Tampella-ruodusta putoamista pohditaan) Demarikak-
sikko joutunee jäähylle
Uutinen, sisäsivu: Tampella-liike valittaa nyt suosimisesta
Uutinen, sisäsivu: Kuntasuunnitelma 13. syyskuuta

25.8.1989 Uutinen: Tampella-kantelut jo lausunnolla
Uutinen: ’Tiedottamista olisi voitu suunnitella’
Tampereella puhutaan: Kansan lehdestä kaniin (Luottamusmiehet eivät
luottaneet)
(Sopivin myös pätevin)

26.8.1989 Alio: Yhden päivän kuningas (Jouko Tyyri)
Kolumni: Teki Tampellat (Suomen Joutsen)

27.8.1989 Uutinen, etusivu: Mikä Tampella, mikä sopimus?
Uutinen/artikkeli, sisäsivu: (Vallattomien hiekkalaatikkoraati:) Politiikka
taitaa tulla Tampereellekin.
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Uutinen/artikkeli: Posahduksen jälkeen hämmennys
Kolumni: Viimeiset kiusaukset: punainen tiili (Jyrki Lehtola)
Pakina: Lähde Manhattanille! (Koho)

29.7.1989 Uutinen: Tampellan alue sai suunnitteluryhmän
Mielipide: Baabelin torneja Tampereelle (Eero Välikangas)

30.8.1989 Kolumni: Turhattan (Maija Siikala)
Mielipide: Tampere menee eteenpäin (Kalle)
Uutinen: Tampella-liike jatkaa vastustusta ryhmissä

31.8.1989 Mielipide: Lisää uutta Tampereelle (Koskineuvos)
Tampereella puhutaan: Sanottuja ajatuksia (Puheet kokosi: Markku
Leppänen)

Kansan lehti 21.6.1989 – 31.8.1989

Kolumni: 20
Mielipide: 46
Pääkirjoitus: 6
Uutinen: 42
Muu: 11

Juttuja:
Kesäkuu: 7
Heinäkuu: 27
Elokuu: 91
Yhteensä: 125

21.6.1989 Uutinen, etusivu: Asunnot valtaavat Tampellan alueen
Uutinen, sisäsivu: (Tampella temppelin harjalla kun) kaavasopimusta
synnytetään (Alueelle jopa 10 000 asukasta?) Tampellan asuttaminen ei suju
ilman ongelmia

22.6.1989 Pääkirjoitus: Tampere ja Tampella
Uutinen: Tampella sopi lainajärjestelyistä
Uutinen: Tampellan kuitukangas yhteisyritykseen

27.6.1989 Uutinen: Tampellalle tehdas Italiasta
28.6.1989 Kolumni / Mustaa makkaraa: Kokoistaan isompi asia
30.6.1989 Kolumni / Tampereelta nääs (Lasse Eskonen)
6.7.1989 Kolumni / Mustaa makkaraa: Puolivuotistodistukset
7.7.1989 Uutinen, etusivu: (Esisopimus kaavasta syntyi) Tampella lupailee lisää

työpaikkoja Uutinen, sisäsivu: (Uusi kaupunginosa keskustaan) Tampella ja
Tampere sopuun rakennusoikeudesta
Kolumni / Tampereelta nääs: (Lasse Eskonen)
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10.7.1989 Kolumni / Kesäviekas: Kauhee slummi
11.7.1989 Uutinen, etusivu: Tampella-sopimus kangertamatta valtuustosaliin

Uutinen, sisäsivu: Tampella-sopimus eteenpäin
12.7.1989 Uutinen, etusivu: Tampellan alueelle vuokra-asuntoja?

Uutinen sisäsivu: (Tampellan alue vieläkin tiiviimmäksi?) Ylimääräisille
neliöille sopisi vuokra-asuntoja
Kolumni / Mustaa makkaraa: Hämyni tukee devaa
Mielipide: Tampellan rakentajat oikealla asialla (K. A. Syväjärvi)

13.7.1989 Mielipide: Hämyri tukee demokratiaa (Hannu Sepponen)
14.7.1989 Kolumni / Tampereelta nääs (Lasse Eskonen)
17.7.1989 Uutinen, etusivu: ”Tampellaan myös aravatuotantoa”

Uutinen, sisäsivu: (Pääjohtaja Olavi Syrjänen:) Tampellaan aravataloja, jos
kaupunki sitä haluaa

18.7.1989 Pääkirjoitus: Keskustaan myös vuokra-asuntoja
19.7.1989 Uutinen, etusivu: (Gustafsson:) Tampella-sopimukselle aikalisä

Uutinen, sisäsivu: (Valtuutettujen Tampella-tietous vaihtelee) Gustafsson
jättäisi sopimuksen pöydälle
Mielipide: Yhteyksiä herraseurassa (Hannu Sepponen)

20.7.1989 Uutinen, etusivu: Leino Puolusta
Uutinen, sisäsivu: (Jukka Leino:) Tampella-sopimus on valtuuston näpeissä

24.7.1989 Etusivu: Erkki Heinonen kirjoittaa kiista aiheesta yllätysvieraana
Kolumni / Yllätysvieras: Päätöksenteon aika (Erkki Heinonen)
Mielipide: Tampellan työpaikat tietysti tärkeitä (Jukka Gustafsson, kaup.
valt.)

26.7.1989 Mielipide: Tornipöllö Tampellasta (Jouko Nieminen)
 Mielipide: Tampellassa on kysymys myös työväenperinteestä (Aino
Minkkinen, tutkija)

27.7.1989 Uutinen, etusivu: (Vaikka Tampella ei asettanut aikarajaa) Valtuusto kiirehtii
hyväksymään sopimuksen
Uutinen, sisäsivu: (Tampella ei panisi jatkoaikaa pahakseen, mutta:)
Kaavoitussopimus jyrätään vauhdilla valtuustonkin läpi
Mielipide / Tampella puhuttaa: Kertokaa Tampellan tonttitehokkuusluku
(Alpo Tiihinen)

28.7.1989 Löydöt (lainauksia muista lehdistä): Hämeen yhteistyössä pakinoiva Riitta
Lavikka ei pidä Tampellan alueen mammuttirakentamista suotavana:
Mielipide / Tampella puhuttaa: Tampellasta ja sen muuttumisesta (Seppo
Salminen Sd. valtuutettu)
Kolumni / Luokattomat: Meidän Dallas? (Paavo Luokkala)

31.7.1989 Uutinen: Tampellan kaavasta kantelu oikeusasiamiehelle
Mielipide / Tampella puhuttaa: Tampella tieto ja työpaikat (Jukka Leino,
Sosialidemokraattisen valtuustoryhmän puheenjohtaja)
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Mielipide / Tampella puhuttaa: Harkintaa Tampellan alueen kaavoittamiseen
(Onni Silvennoinen)

1.8.1989 Uutinen, etusivu: Jukka Gustafsson jäi vähemmistöön
Uutinen, sisäsivu: Demarien valtuustoryhmä yksimielinen Tampellasta
Uutinen, sisäsivu: SKDL hyväksyi Tampella sopimuksen
Uutinen, sisäsivu: Ryhmittymä vastustaa Tampella-kaavaa
Mainos: Suora linja, Tampella puhuttaa: Kasta lusikkasi Tampella-soppaan

2.8.1989 Uutinen, etusivu: Tampella kiirehtii jo päätöstä
Uutinen, sisäsivu: Tampella päätöksellä sittenkin kiire
(Tampella sopimus tänään valtuustossa) Kiire ihmetyttää tamperelaisia:
Mielipide: Raha haisee (V. Koskinen)
Mielipide: Valittajista ei ole vastuunkantajiksi (Ahti pihlajasaari)
Mielipide: Mikä on Rantasen rooli? (Aulis Aarnio)
Mielipide: Jukka Leinolle (Reijo Pajunen)
Mielipide: Kannatettava sopimus (Veikko Tervo)
Mielipide: Näkymätön Käsi iskee (Veli-Matti Nurmi)
Mielipide: Hätiköinti kuriin (Aarne Viitanen)
Mielipide: Kaupunkia ei saa kiristää (Eino Leikola)
Mielipide: Piippujen murtaminen moraalitonta (Ossi Nieminen)
Mielipide: Missä visiot? (Maria-Sinikka Linkala)
Mielipide: Hyvä päätös (Timo Leppänen)
Kolumni / Luokattomat: Päätös ja Prosessi (Paavo Luokkala)

3.8.1989 Uutinen, etusivu: (Tampella saa odottaa) Kaavasopimus jäi pöydälle
Uutinen, sisäsivu: Tampella saa odottaa vielä kolme viikkoa

4.8.1989 Piirrospiikki: Alpo Korkeella
Uutinen: Tampere kosiskelee Manhattanillaan pääkonttoreita
Mielipide: Liekehtiviä torneja? (TH:NEN)

7.8.1989 Uutinen, etusivu: Reputetusta auktorisoitu Tampella-malli?
Uutinen, sisäsivu: Reputettu suunnitelma Tampella-kaavan pohjaksi? Tasoa
keskusteluun.                                                                                                         Pääkirjoitus:
Uutta Tampella-tietoa
Uutinen, sisäsivu: (Ministeriö muistuttaa:) Sopimus ei sido kaava-arviointia
Mielipide / Tampella puhuttaa: Avoin kysymys Tampellan johdolle (Jukka
Gustafsson, kaupunginvaltuutettu, kansanedustaja)
Mielipide / Tampella puhuttaa: Pilataanko Tamperetta? (Antero Juntumaa)
Mielipide / Tampella puhuttaa: Liikennekaaos (Mr. & Ms. Link)

8.8.1989 Uutinen, etusivu: Maapaketti ei vaikuta Tampella-asiaan
Uutinen, sisäsivu: (Jarmo Rantanen:) Maapaketti Tampellaa ajatellen ilmassa
Uutinen, sisäsivu: (Kaavoituspäällikkö Teräsmaa:) Penttilän mallista ei
asemakaavaksi
Mielipide: Koskikeskuksesta tunneli Tampellaan (K. A. Syväjärvi)
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Mielipide: Tampereen asuntojono (Olavi Syrjänen, asuntohallituksen
puheenjohtaja)
Mielipide: Haukka puhuu lämpimikseen (Ihmettelevä syppiläinen)

9.8.1989 Uutinen: Tampella hankkeen tiedottamisesta kantelu julkisen sanan
neuvostolle
Mielipide: Aseveliakselin uusi tuleminen? (Aulis Aarnio)
Mielipide: Sosialidemokraatit Tampella-sopimuksesta (Jukka Leino,
puheenjohtaja, Arja Ojala, varapuheenjohtaja, Arja Koivula, sihteeri)

10.8.198 Mielipide: Taputetaanko vain? (Taisto Hujanen)
Mielipide: Raju muutos? (Sitoutumaton)
Mielipide: Vielä kerran demareista ja Tampella-sopimuksesta (Jukka Yrjölä,
toimittaja)

11.8.1989 Uutinen, etusivu: Arkkitehti Penttilä ”Tukistan kaavoituspäällikköä”
Uutinen, sisäsivu: (Teräsmaata rökitetään) Kaavoitusjohtajalta puuttuu ideoita
Piirrospiikki: ”ympäristöön sopeutettu rakennusmassa”
Kolumni / Tampereelta nääs (Lasse Eskonen)
Kolumni: Ylöspäin (Kirkon Kukko)

14.8.1989 Kolumni / Luokattomat: Vilkas keskustelu (Paavo Luokkala)
Mielipide: Pinnallinen lehdistötiedote (Jukka Gustafsson)
Mielipide: Asiallisuutta Tampella-keskusteluun (Eino Eloranta)

15.8.1989 Uutinen, etusivu: (Tampella-asiassa) Henkilöstön kanta kuulematta
Uutinen, sisäsivu: (”Olemme hanakoita kehittymään”) ”Tieto ei panttaamalla
lisäänny”
Uutinen, sisäsivu: (Hannu Tapani Klami) Laki suojelusta unohtunut Tampellan
sopimuksessa
Kolumni: Korkealta näkee kauas (Terttu Johansson)

16.8.1989 Pääkirjoitus: Tampella työpaikat
Piikit: Iltasanomat kamppailee epäasiallisimman Tampella-kirjoittelun
kruunusta…
Löydöt: Hannu Olkinuora yllyttää Kauppalehdessä manselaisia tekemään
Tamhattaninsa…
Mielipide: Tampella vastaa Gustafssonille (Eeva Aartimo, Viestintäjohtaja,
Oy Tampella Ab)

17.8.1989 Uutinen: Tampella-liike vihjaa kylkiäisistä
Mielipide: Tampella työpaikat (Seppo Jokela)
Mielipide: TaPJ:n hallitus Tampella-asiasta (Jouko toivonen, puheenjohtaja
& Onni Niemi, sihteeri)

18.8.1989 Uutinen, etusivu: Museovirasto huolissaan Tampellan alueen tehorakentami-
sesta
Uutinen, sisäsivu: Museovirasto varoittaa tuhoisista ratkaisuista
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Uutinen, sisäsivu: Kunnallisjärjestön edustajisto hyväksyi Tampella
sopimuksen
Uutinen, sisäsivu: Kansan Uutiset sensuroi Sirnöä
Kolumni / Tampereelta nääs (Lasse Eskonen)
Kolumni / Edustajamme: Moraalin ja etupolitiikan suhde (Jukka Gustafsson)
Mielipide: Tampellan liikenne (Veikko Tervo)
Mielipide: Tampella-tiedotus (Monen Ajatus)

21.8.1989 Uutinen, etusivu: (Sopijapuolia tentattiin kirjastotalon puistossa) Tampella
rock keräsi kansaa
Uutinen, sisäsivu: Tampellan kaavasopimus ja rock vetivät kansaa
Pääkirjoitus: Erikoinen lausunto
Piikit: SKDL:n puheenjohtaja Reijo Käkelä ja pääsihteeri Salme Kandolin
poikkesivat Tampereella. Muiden kiireidensä ohessa he ehtivät ilmoittaa
etteivät voi ymmärtää SKDL:n Tampereen valtuustoryhmän myönteistä
kannanottoa Tampella sopimukseen…
Löydöt: Talouselämä lehden päätoimittaja Pertti Monto pohdiskelee
Tampereen kaupunkikuvaa. ”Voiko ihmisten asuttama ihannekaupunki
olla museo?”, kysyy Monto…
Uutinen, sisäsivu: (Heidi Hautala) Tampella sopimus ennakoi surullista
tulevaisuutta
Uutinen, sisäsivu: (Isoa hallia ei vaadittane suojeltavaksi) Museovirastolla
ei sananvaltaa Tampella-sopimukseen
Kansalainen: Jouko Havu

22.8.1989 Uutinen: Tampella kiehuttaa SMP:tä
Uutinen: Poliisille tutkimuspyyntö Tampellan sopimuksesta
Uutinen: SKDL:n kunnallistoimikunta hyväksyi Tampella-sopimuksen
Kolumni / Mustaa makkaraa: Muukalaislegioona
Kolumni / Kyttälän uutiset
Mielipide: Tampella, Tampere ja työllisyys (Ahto Aunela)
Mielipide: Mielivaltaa Tampella-asiassa? (Entinen luottamusmies)

23.8.1989 Uutinen, etusivu: Tampella-sopimus läpi äänin 56-8
Uutinen, sisäsivu: (Tampella-kuohuista) Työllisyysturvaa rautakourille (Jukka
Yrjölä)
Löydöt: Iltasanomien pakinoitsija Bisquit esittää ”rakentavaa arvostelua”,
joka näkyy perustuvan ”tarkkoihin tietoihin”, joskin vääriin: ”Rantanen on
tilannut wieniläisprofessori Timo…

24.8.1989 Uutinen, etusivu: (Tampellaa ei valitusruletti pelota) Uudet investoinnit
alulle kahden vuoden kuluttua
Uutinen, sisäsivu: Tampella alkaa rakentaa kahden vuoden kuluttua
(Valitusruletti lähti käymään) Tampellan alueen kaavoitustyö voi silti
käynnistyä
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Pääkirjoitus: ”Mediatapahtuma”
Piirrospiikki: Arkkitehtuuri lienee ainoa alue, jolla täydellinen asiantunte-
mattomuus takaa ehdottoman varman mielipiteen
Uutinen: Haapaniemi ja Gustafsson tuomiolle
Mielipide: Demarit, Tampella ja kansanliike (Jouko A. Nieminen)

28.61989 Kolumni / Luokattomat: Voimat ja vastavoimat (Paavo Luokkala)
Mielipide: Lasse Eskonen (Eija Elo)

29.8.1989 Uutinen: Kaupunki nimesi edustajat Tampella-työryhmään
30.8.1989 Mielipide: Muukalaisena Mustamakkaran kaupungissa (Irene Roivainen,

Paula Mäkinen)
Kolumni / Mustaa makkaraa: Mattilalla nostetta

31.8.1989 Mielipide: Masuunista se alkoi (Erkki Henrik Kivi)

Hämeen Yhteistyö 13.6.–31.8.1989

Aliot: 4
Ilmoitukset: 3
Kolumnit: 8
Mielipide: 13
Pääkirjoitukset: 6
Uutiset: 33

Juttuja:
Kesäkuu: 5
Heinäkuu: 19
Elokuu: 43
Yhteensä: 67

22.6.1989 Uutinen: Tampella kauppaa aseet Vammaskoskelle
Uutinen: Tampellan kuitukangasteollisuus yhteisyritykselle

29.6.1989 Uutinen, etusivu: (Tampellalle piirrellään) Rakennusoikeuksia 600 miljoonan
edestä
Uutinen, sisäsivu: Tampella tekemässä vuosikymmenen jättikaappausta
(Tampella   vaikenee, kaupunki niukkasanainen) (Mikseivät työväenryhmät
pidä yhteyttä työläisiin?) (Hannu Sepponen)
Pääkirjoitus: Tietääkö Rantanen, mitä kotikaupungissa tapahtuu? (Pekka
Puttonen)

30.6.1989 Alio: Puoli Hervantaa ja kaksi Espoota (Reijo Kahelin)
4.7.1989 Uutinen, etusivu: Onko Tampere edes ajatellut lunastusoikeutta?
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Uutinen, sisäsivu: Ei inahdustakaan Tampellan lunastusmahdollisuudesta
(Hannu Sepponen)
Uutinen, sisäsivu: (Tonttipyyntö 600 miljoonaa) Tampella maksanut
kunnallisveroja neljässä vuodessa 3,3 miljoonaa

7.7.1989 Uutinen, etusivu: Kaupunki ja Tampella julkistivat neuvottelutuloksen
Uutinen, sisäsivu: (Firma saamassa haluamansa) Tampellan kaavatilaustyö
julkistettiin ”neuvottelutuloksena” (Hannu Sepponen)
Pääkirjoitus: Kaupunki taipumassa Tampellan tahtoon? (Pekka Puttonen)

11.7.1989 Uutinen, etusivu: TAP:lla, Hakalla ja Ahdilla yhteinen kiinteistösijoitusyhtiö
Uutinen, sisäsivu: (Hoitaako Sijoitustalo Oy Tampella-alueen kiinteistö-
kaupan?) Ahti-Polar, TAP ja Tampella naimisissa Hakan ja kaupungin kanssa
(Hannu Sepponen)
Uutinen, sisäsivu: Kaupunginhallitus vahvisti miljoonasopimuksen.
Uutinen, sisäsivu: Tampereen kaupunginhallitus päätti
Mielipide: Sirnöllä  ryhmän valtuudet (Matti Luukinen, valtuustoryhmän
sihteeri)

13.7.1989 Uutinen: Tampereen Sijoitustalo Oy nelinkertaistanut osakepääomansa
(Hannu Sepponen)
Mielipide: Tampella-sopimuksesta mätäkuun juttu (Paavo Isaksson)

18.7.1989 Mielipide: Tampellan alueen kaavoitusjuttu (Väiski)
Uutinen: Rakennussuunnitelma toisi Tampellan alueelle 5000 autoa (Hannu
Sepponen)

20.7.1989 Kolumni: Tarvitaan tavoitteita (Vademar Vähäväkinen)
21.7.1989 Uutinen: Tampellan alue herättää liikehdintää
27.7.1989 Uutinen, etusivu: Tampella puhuttaa (Jukka Gustafsson: ”Vasemmiston

oltava tarkkana”)
Uutinen, sisäsivu: Tampellan alueen kaava poikii kaavoittamattomia ajatuksia
(Hannu Sepponen)
Pääkirjoitus: Pilvenpiirtäjät sekoittavat seisovaa vettä (Pekka Puttonen)
Kolumni: Pissahätä (Riitta Lavikka)

28.7.1989 Kolumni: Virkamiehet polvillaan?
Mielipide: Onko kukaan tullut ajatelleeksi… (Tellervo Tuominen)

1.8.1989 Uutinen, etusivu: SKDL haluaa keskustelua (ja sinnittelee finanssivallan
kädenjälkeä)
Uutinen, sisäsivu: (SKDL:n valtuustoryhmä:) Tampella-keskustelulle jatkoa
(Hannu Järvinen)
Pääkirjoitus: Tässähän on kyseessä vain kaava (Pekka Puttonen)
Kolumni: Sykettä vadelmikossa (Tatjaana Huhtala)
Uutinen, sisäsivu: KD-ryhmä hyväksyi Tampella-sopimuksen, mutta päätti
tukea pöydälle pyytäjiä
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Mielipide: Miksi Tampella-sopimusta on kritisoitava ankarammalla kädellä?
(Paavo Isaksson)
Mielipide: Tampellan alue työlle (Masa)
Mielipide: Työväenperinne ja Tampella (Aimo Minkkinen, tutkija)
Uutinen, takasivu: (Briitta Koskiaho:) Tampellassa perä edellä (Hannu
Sepponen)

3.8.1989 Uutinen, etusivu: Tampellan kaava jäähylle
Uutinen, sisäsivu: (Tampereen valtuusto töihin) Isot asiat pöydälle
(Hallitukselle kaksi
kyselyä Tampellan sopimuksesta)
Mielipide: Jälkijättöisesti Tampella-kytkennöistä (Reino Rimmi)
Uutinen, sisäsivu: (Tärkeintä tamperelaisille) Työpaikkojen säilyminen
(Rauno Kesseli)
Uutinen, sisäsivu: (Paavo Reppula) Tampella ei saanut edes haluamaansa
Uutinen, takasivu: Tampellalle pääosa Baker Hughesin kaivostoiminnasta

4.8.1989 Pääkirjoitus: Muodoton demokratia (Pekka Puttonen)
Uutinen: Kaupungin neuvottelija vastapuolen kanssa samassa firmassa (Hannu
Sepponen)
Mielipide: Kansalaismielipide kunniaan (Paavo Isaksson)

8.8.1989 Ilmoitus: Saadaanko kokous koolle? (Marja Jokinen, Kirsti Leppänen,
Marjo Tervo)

10.8.1989 Kolumni: Asioita (Reijo Kantelin)
Mielipide: Namurahat pitäisi unohtaa (Seppo Palm)

11.8.1989 Uutinen, etusivu: Tampella-tiedottamisesta kantelu eduskunnan oikeusasia-
miehelle
Alio: Kymmenen kohtaa Tampellasta (Kirsti Puustinen)
Uutinen, sisäsivu: Penttilä puolusti suunnitelmaansa
Ilmoitus: Keskustellaan Tampellasta

15.8.1989 Uutinen, etusivu: (Viikon Tampellat) Hakalla suunnitelmat hanskassa
Uutinen, takasivu: Tampereen Hakassa on tiedetty Tampellasta jo pari vuotta
(Hannu Sepponen)
Alio: Tampella-sopimus ja demokratia (Aimo Minkkinen)

17.8.1989 Kolumni: Karvahattu korvilla (Riitta Lavikka)
Mielipide: (TaPJ:n hallituksen kannanotto Tampella-asiasta) Tampellan
alueen  vaihtoehtoja (Jouko Toivonen, puheenjohtaja ja Onni Niemi, sihteeri)
Mielipide: Minä vain… (Reino Rimmi)

18.8.1989 Pääkirjoitus: Tampere voisi ostaa (Pekka Puttonen)
Alio: Tarkkana (Pertti Lahtinen)
Uutinen: (Skdl ja SKP:n yleiskokous:) Tampella-sopimus hylättävä

22.8.1989 Uutinen, etusivu: Manselaisten mielenosoitus
Uutinen, sisäsivu: Parituhatta tohkeentui Tampellasta
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Uutinen, sisäsivu: Tampereen kaupunginhallitus päätti
Uutinen, sisäsivu: Tampella-sopimus hyväksyttiin kunnallistoimikunnassa
Ilmoitus: (Vetoomus) Tehdasmiljöön puolesta
Kolumni: Tuomioita (Koojii)

24.8.1989 Uutinen, etusivu: Tampella-sopimus ravistelee demokratiakäsityksiä
Uutinen, sisäsivu: (Yksinäinen susi nimeltä Kirsi) Puustinen äänesti vastaan
Uutinen, sisäsivu: Ryhmäkuri koetuksella
Uutinen, sisäsivu: Valtuustopörssi noteerasi Tampella-alueen arvon (Hannu
Järvinen)
Mielipide: Tampella-päätös tukee suurteollisuutta (Leo Mäntynen,
pääluottamusmies)
Uutinen, takasivu: Auringontervaajat

29.8.1989 Kolumni: Kiitos kortista… (Eila Rimmi)
Uutinen: Kaupunki nimesi edustajat Tampella-työryhmään

Tamperelainen 13.6.-31.8.1989

Kolumni: 1
Mielipide: 11
Pääkirjoitus: 6
Uutinen: 18

Kesäkuu: 1
Heinäkuu: 10
Elokuu: 25
Yhteensä: 36

18.6.1989 Kolumni: Kesä kuumimmillaan - kukat kauneimmillaan (Hannu Kauhanen)
2.7.1989 Uutinen, etusivu: (Tampellan tehdasalueelle nousee uusi, suuri asuinalue,

johon mahtuu 4000-6000 asuntoa. Ahdin toimitusjohtaja kiistää, että
yhtiöllä ja Tampellalla olisi sopimus alueen myynnistä, ”Olisimme kuitenkin
hyvin iloisia, jos saamme rakentaa siellä.”) Tampella alueella on monta
ottajaa
Pääkirjoitus: Suuri urakka

5.7.1989 Uutinen: Sisätiloille saa tehdä mitä vaan, sanovat tamperelaiset Tampellan
tehdasalueen tulevaisuudesta, mutta…) ”Tampellan julkisivuun ei saa
koskea!”

12.7.1989 Uutinen: ”Rakennuslaki riittää Tampellalle”
Mielipide: Kauneusarvotkin kunniaan (Erkki Mäkinen)

26.7.1989 Uutinen, etusivu: Kaupunkimme kaavoittaa itsensä Suomen Manhattaniksi
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Uutinen, sisäsivu: (Vaikka ympäristöministeriö haukkuu, niin karavaani
kulkee!) Tampere kaavoitti itsensä Suomen Manhattaniksi
Mielipide: Koskenranta vapaaksi! (Puisto vai tiilimuuri?)

30.7.1989 Uutinen: ”Tampellan ulkokuorta ei saa purkaa
Mielipide: (Kaikki porvarit eivät hyväksy ratkaisua:) ”Ohjaako Tampereen
kaavoitusta yksityinen vai yleinen etu? (Tampereen akateemiset porvarit ry.)
Mielipide: Tampella ei ollut läpihuutojuttu (Lea Minkkinen, Demokraattisen
vaihtoehdon edustaja Tampereen kaupunginhallituksessa)

2.8.1989 Pääkirjoitus: Ensimmäinen kierros
Uutinen: Tampellan sopimus jää pöydälle
Mielipide: Tampellasta City Park (Vaxi)

6.8.1989 Pääkirjoitus: Tampella suunnitelmat julkisuuteen (Harri Kaunisto)
Uutinen: (Suunnitelmien julkistammista puuhataan, Manhattan-projekti
kokoaa rivejään) Tampella pääarkkitehti lensi Wienistä Suomeen
Mielipide: Avoin kysymys Tampellan johdolle (Jukka Gustafsson, kaupungin-
valtuutettu, kansanedustaja)

9.8.1989 Pääkirjoitus: Kaupunki joutuu julkisen sanan neuvostoon (Petri Ahoniemi)
Uutinen: Nythän kaavoitustyö vasta alkaa! (Petri Ahoniemi)
Uutinen: (Valtuutetut torstaina tutkimaan pilvenpiirtäjiä) Museovirasto
tutustui Tampellaan
Mielipide: Manhattan tuli jo Merihakaan (Urho Kivirinta, Helsinki)

13.8.1989 Uutinen: (Professori Penttilän ”Cocktail á la Manhattan” hurmasi valtuuston)
”Ei pehmoilua!”
Mielipide: Tampellan uudet hehtaarit (Pentti Silvast, varavaltuutettu (kok))
Mielipide: Tampellan tiedotusfarssi (Matti Saari, fil. maist., yht. maist.
varavaltuutettu (kok)

16.8.1989 Mielipide: Tampellalla on kiire (Eeva Artimo, Viestintäjohtaja, Oy Tampella
Ab)

20.8.1989 Uutinen: (Juice, Väinö Linna, Viljo Rasila, Seppo Rihlama, Kimmo Kaivanto)
Tampella-liikkeen taakse merkittäviä tamperelaisnimiä
Uutinen: (Tampella sopimuksen ensimmäinen uhri?) Tampere-seuran
puheenjohtaja eroaa

23.8.1989 Pääkirjoitus: Aktiivisuus on hyvä asia, jos totuudessa pysytään
Uutinen: (”Mä tiedän, että muutokset on välttämättömiä, mutta toivon, että
ne tapahtuisivat tyylikkäästi”, Dave Lindholm) Tampella Woodstockin koki
4000 ihmistä. Tampella-liike pelottaa mustavalkoisuudellaan. Päätös on
tänään valituskelpoinen.
Uutinen: Tampella-sopimus kuumensi valtuutetut puhumaan kovinta kieltä
miesmuistiin (Kaupunginhallituksen pj. Lasse Eskonen:) Rakennustyöt
alkavat 1995 (Vs. kaupunginjohtaja Vesa Kauppinen puhdisti alaistensa



495

LIITTEET

mainetta) Vastustajat ottaneet oppinsa Goebbelsilta. Gustafsson lupasi kerätä
korvausrahat. ”Museovirastoa on mahdoton ymmärtää”
Uutinen: Kaavoitusvirasto saa lisärahaa, Tampella kutsukilpailun
Uutinen: Päätös tehtiin ristiriitaisena

27.8.1989 Pääkirjoitus: Kysymys ja kuviteltu vastaus
Uutinen: (Akateemiset porvarit nousivat vastarintaan) ”Valtuuston päätös
selvää tamperelaisten aliarviointia”

30.8.1989 Uutinen: Tampella-työryhmään edustajat
Mielipide: Tervetuloa Tamhattan! (Kansalainen)

7.7.1989 Uutinen: (Tampella palasi Pekka Paavolan aikaan:) Tampellan alue sai
rakennusoikeudet salaisten neuvottelujen jälkeen”

Helsingin Sanomat 13.6.-31.8.1989

Artikkeli: 1
Mielipide: 5
Pääkirjoitus: 2
Uutinen: 32

Kesäkuu: 5
Heinäkuu: 6
Elokuu: 29
Yhteensä: 40

17.6.1989 Artikkeli / Kuukausiliite: ”Tampere avaa sydämensä”
18.6.1989 Uutinen: Luonnonsuojelijat haluavat säilyttää Tampellan tehdasalueen
21.6.1989 Uutinen (talous): Tampella ja Vammaskoski yhdistävät asetuotantonsa
22.6.1989 Uutinen (talous): Tampella siirtää kuitukankaan yhteisyritykseen
27.6.1989 Uutinen (talous): Tampellalle pakkausyhtiö Italiasta (Carta Cartoni Cellulosan

(liikevaihto 340 miljoonaa markkaa) Tampellan käyttökate laahaa kasvun
jäljessä

7.7.1989 Uutinen, etusivu: Tampere rakentaa Tampellan alueen
Uutinen, sisäsivu: (Tampereen keskustan tehdasmiljöö säilytetään, mutta
korkeat kerrostalot muuttavat ilmettä) Tampellan alueelle nousee asuntoja
lähes 10 000:lle
Uutinen, sisäsivu (talous): Tampellalla ongelmia Baker-kaupassa

11.7.1989 Uutinen: Tampereen kaupunginhallitus hyväksyi Tampella-sopimuksen
21.7.1989 Mielipide: Pelastetaan Tampella ja Tampereen keskusta (Vesa Keinonen,

Harri Päiväsaari, Olli Selin, Tampere)
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23.7.1989 Mielipide: Liian pieni piiri sopi keskenään Tampellan alueen jättirakenta-
misen (Tellervo Tuominen, Tampere)

28.7.1989 Mielipide: Työpaikkojen ja kaupunkikuvan säilyminen tärkeätä Tampellal-
lekin (Eeva Artimo, viestintäjohtaja, Oy Tampella Ab, Tampere)

1.8.1989 Uutinen: Tampellan valtuusto jäädyttää Tampellan sopimuksen elokuuksi
Mielipide: Tampellan sopimusteksti ei takaa työpaikkojen säilymistä (Tellervo
Tuominen, Tampere)

2.8.1989 Uutinen, etusivu: Tampellan sopimus toisi Tampereelle kymmeniä tornitaloja
Uutinen, sisäsivu: (Tamperelaiset arkkitehdit tutkivat, mitä 420 000
kerrosneliötä saisi aikaan:) Tampellan tontille tulisi yli 40 pistetaloa”
Uutinen, sisäsivu: Tampella siirtyy Italiaan, jos kaavasopimus kaadetaan
Uutinen, sisäsivu (talous): Valtaosa Tampellan Baker-ostosta lyötiin lukkoon

3.8.1989 Uutinen: (Tampereen valtuusto antoi aikaa keskustelulle) Kiistelty
kaavasopimus jäi pöydälle kolmeksi viikoksi

7.8.1989 Pääkirjoitus: Tampellan Tampere
8.8.1989 Uutinen, etusivu: Kaavoituspeli kuumenee Tampereella

Uutinen, sisäsivu: Tampereen valtuusto tutustuu Tampellan rakennussuun-
nitelmaan (Salassa pidetty suunnitelma toisi Tampereelle pilvenpiirtäjiä)
(Poleemikko, joka pilkkasi jo Verkatehtaan suojelijoita) ’Etu-Töölö on
rakennettu ainakin yhtä tehokkaasti’
Uutinen, sisäsivu (talous): ’Italiaan joutuminen olisi todella hankalaa’
(Poismuutolla uhkaillut Tampella uskoo itselleen sopivaan kaavoitus-
päätökseen)

9.8.1989 Uutinen: Tampereen kaupungin tiedotustavasta kantelu julkisen sanan
neuvostolle

11.8.1989 Uutinen: Tampellan malli esiteltiin Tampereen valtuutetuille
12.8.1989 Uutinen: Oikeusasiamiehelle kanneltiin Tampereen johdon Tampella

tiedottamisesta
Uutinen: Tampella ottaa virolaisia töihin Isnäsin sahalle

13.8.1989 Uutinen, etusivu: Oslo uusii keskustaansa (36 kerroksisesta
pilvenpiirtäjähotellista maamerkki. Dallas-tauti tarttunut myös Suomen
kaupunkeihin)
Uutinen, sisäsivu (sunnuntai): Nyt ovat muotia maalaismanhattanit (Tampere
ei ole yksin Tampella-kaavansa kanssa: muutkin kaupungit puuhaavat
tyhjeneville teollisuusalueille liian suuria keskustoja)

16.8.1989 Uutinen (urheilu): Tampella tervehtyy liikkuen (Uusi pääjohtaja käynnisti
kuntotestauksen yhtiössä)

17.8.1989 Mielipide: Tampere pahasti jäljessä (Matti Hyvärinen, tutkija, Tampere)
18.8.1989 Uutinen, etusivu: Asiantuntijat anovat harkintaa Tampella-asiassa

Uutinen, sisäsivu: Tampella-sopimus sai moitteita rakennusalan asiantunti-
joilta (Museovirasto ja arkkitehtiliitto tähdentävät koskikeskuksen arvoa)



497

LIITTEET

Uutinen, sisäsivu: Käkelä ja Kandolin ihmettelevät Skdl:n osaa Tampella-
sopimuksessa (’Kansandemokraattisten valtuutettujen pitäisi noudattaa
puolueen ihanteita’)

20.8.1989 Uutinen, (sunnuntai): Tampella takoi tonttinsa rahaksi (Pankkimiesten
ketju jo pelannut nurin Tampereen kaupunginvaltuuston jonka on määrä
päättää kohutusta pilvenpiirtäjähankkeesta ensi tiistaina)
Uutinen: Joukko vaikuttajia vetoaa valtuustoa hylkäämään Tampella-
sopimuksen

22.8.1989 Pääkirjoitus: Kenen ehdoilla Tampere
Uutinen: (Tampella liikkeen aktiiveilta rikosilmoitus:) Tampereen neuvot-
telijat ehkä jäävejä (Näkemykset lukossa)

23.8.1989 Uutinen: etusivu: Päätös neliöistä jäi yön tuntien varaan
Uutinen, sisäsivu: Tampereen valtuusto pohjusti sitkeästi Tampellan alueen
tehorakentamista (Nyt ratkottiin neliöt, muoto ehkä kutsukilpailulla.)

24.8.1989 Uutinen, etusivu: Kaupunki oli jo vuoden valmistellut Tampellan kaavaa
(Paperikonetehdashanke taas käyntiin)
Uutinen, sisäsivu: (Tampereen kaupunki valmisteli ratkaisua virastossaan)
Kaavasuunnitelma oli tehty jo ennen Tampella kiirehtimistä
Uutinen, sisäsivu: Tampella-sopimuksessa vireillä useita valituksia
lääninoikeuteen. (Alueen suunnittelu keskeytyy vasta valitusten mennessä
läpi)
Uutinen, sisäsivu (talous): Tampella jatkaa Tampereen tehtaan investointi-
ohjelmaa

26.8.1989 Uutinen: Tampellalle lupa 40 prosentin ulkomaalaisomistukseen
27.8.1989 Uutinen: Onko kunnallinen luottamusmies jäävi lainkaan? ”Esteellisyysrajoja

ollaan kiristämässä.”
30.8.1989 Uutinen: Tampere nimesi entiset Tampella-neuvottelijat

Iltasanomat 13.6.-31.8.1989

Kolumnit: 3
Mielipide: 3
Pääkirjoitukset: 1
Uutiset: 16

Juttuja:
Kesäkuu: 0
Heinäkuu: 5
Elokuu: 18
Yhteensä: 23
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7.7.1989 Kolumni: Maisema kaipaa näkijää (Sakari Nupponen)
Uutinen/ ”Näin on”: Kaupunginvaltuutettu Satu Hassi: Kaavoitusvandaalit
vauhdissa Tampereella (Satu Hassi)

29.7.1989 Uutinen, etusivu: Valtuustopeli uhkaa panna taas Tampereen tehtaanpiiput
matalaksi
Uutinen, sisäsivu: Pannaanko taas tehtaanpiiput matalaksi? Tampereella
pelataan kovaa peliä (Timo Haapala)

31.7.1989 Uutinen: Tampellan kaavasta kanneltiin
Mielipide: Tampellan teollisuustilat matalaksi (Tamperelainen insinööri)

1.8.1989 Uutinen: Tampellan kaava jäänee pöydälle
3.8.1989 Uutinen: Kansan epäluottamus ei huolestuta Tampereen johtajia
8.8.1989 Kolumni: Tamhattanin ruletti ja Musta Pekka ( ”Diileri”)
9.8.1989 Kolumni: Tampella tanssittaa Tamperetta (Pekka Haavisto)
10.8.1989 Uutinen, etusivu: Tampella kiirehtii Tampereen kaavasopimusta

Uutinen, sisäsivu: Pääjohtaja Pekka Salo Tampereen kaavoituskiistasta:
Tampellalla on kiire (Timo Haapala)

15.8.1989 Uutinen, etusivu: Apulaiskaupunginjohtaja Suonio: T:reen uusi kaava
hirveä
Uutinen, sisäsivu: Apulaiskaupunginjohtaja Kaarina Suonio: Tampereen
uusi kaava on hirvittävä (Tiina Karjalainen)

16.8.1989 Uutinen (oikaisu): Tampellasta ei vielä uutta kaavaa (”uutta kaavaa ei
Tampellan alueesta ole vielä olemassa, ainoastaan kaavailuja)

18.8.1989 Uutinen: Kulttuuriväki vastustaa Tampellan hankkeita. Juice Leskinen
kahta mieltä.

21.8.1989 Uutinen: Jos Tampellan kaavaluonnos toteutuu Tampereella: Torneista
Suomen korkeimpia taloja (juttukokonaisuus ”Tampereen tornit”)
Uutinen: Tampereella ei niellä Tampellan sopimusta. ”Jos se tulee, niin
kurkku poikki…”  (Timo Haapala) (juttukokonaisuus ”Tampereen tornit”)
Uutinen: Tamhattan pilaa runohorisontin. ”Topelius-setä on nyt hyvin
hyvin vihainen” (Tuomas Manninen) (juttukokonaisuus ”Tampereen
tornit”)

22.8.1989 Uutinen, etusivu: Tampella-sopimus hyväksytään tänään.
Uutinen, sisäsivu: Tampella-sopimus hyväksytään tänään. Vain vihreät ja
Deva vastustavat, muutama soraääni muualtakin
Uutinen, sisäsivu: Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Korkeela:
Tutkimuspyyntö panettelua

23.8.1989 Uutinen, etusivu: Tampereen kaupunginvaltuusto istui 14 tuntia.
Tampella-sopimus hyväksyttiin
Uutinen, sisäsivu: Jättipitkä kokous hyväksyi Tampella-paketin. Jatkossa
seuraa kasa valituksia (Timo Haapala)
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Uutinen, sisäsivu: Kansanedustaja Jukka Gustafsson: Se oli raskas
prosessi
Pääkirjoitus: Tampere päätti, kysymyksiä jäi

24.8.1989 Mielipide: Tahtoo yhä korkeammalle (Arto Kota-aho, Vantaa)
Mielipide: Tampereen kaavoitus (Siirakki)

Iltalehti 13.6.-31.8.1989

Uutiset: 2
Muut: 1

Kesäkuu: 0
Heinäkuu: 0
Elokuu: 3
Yhteensä: 3

8.8.1989 Sähkeet: Puheenjohtaja Alpo Korkeela, Tampereen kaupunginvaltuusto
16.8.1989 Uutiset: Tampereen Kd-ryhmä: Demokratiaa Tampella-sopimukseen
23.8.1989 Uutiset: Yleisölehteri tyhjennettiin. Kukkaismielenosoitus valtuustosalissa

yöllä Tampereella

Kansan uutiset 13.6.-31.8.1989

Alio: (Mauri Sirnö SKDL:n ryhmäpuheenvuoro) 2
Kolumni: 1
Mielipide: 10
Pääkirjoitus: 1
Uutinen: 29

Kesäkuu: 3
Heinäkuu: 2
Elokuu: 38
Yhteensä: 43

16.6.1989 Uutinen: Aluepalat: Tampere
21.6.1989 Uutinen: Miljardihankkeista neuvotellaan. Tampella ja Finlayson kuumen-

tavat Tamperetta
23.6.1989 Uutinen/viikkolehti: Tampella luopumassa pilvenpiirtäjistään
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7.7.1989 Uutinen: ”Olennainen osa vanhaa kaupunkikuvaa” Tampere päätti suojella
viimeiset teollisuuspiippunsa (Olavi Autio)
Uutinen: Tampella ja Tampere sopivat keskustatontin rakennusoikeudesta

1.8.1989 Uutinen: Tampella-kaavalle uusi vastustusryhmä
2.8.1989 Uutinen: Uhkailuista huolimatta: Tampella-pakettia tutkitaan valtuustossa

kolme viikkoa? (Tampella uhkailee muutolla Italiaan)
3.8.1989 Uutinen: Kanta-Tampellan kaavoitussopimus jäi pöydälle
4.8.1989 Uutinen: Tampereen valtuusto on pörssi, jossa Tampellan omaisuutta

noteerataan. ”Manhattan” Verkarantakin jäi haaveeksi
10.8.1989 Kolumni: Tampere ja Tampella: väli- vai loppunäytös? (Aino Saarinen)
11.8.1989 Uutinen: Kantelu oikeusasiamiehelle. Kuntalaiset syrjäytetty Tampella-

suunnitelmissa
12.8.1989 Uutinen/viikkolehti: Tampella-paketin taustat: Rakentajat mukana alusta

alkaen – kaupunkia kiristetty (Hannu Sepponen)
Uutinen: Tampereen ydinkeskustaan haluttiin jo vuonna 1936 ikioma
Manhattan (Mauri Sirnö)

15.8.1989 Uutinen: Rakennussuojelulaki unohtui. Klami arvostelee Tampella-sopimusta
Mielipide: Kymmenen kohtaa Tampellasta. (Kirsti Puustinen, kaupungin-
valtuutettu, Tampere)

16.8.1989 Uutinen: Tampella-keskustelu jatkuu: SKDL vaatii samaa tietoa kaikille
ryhmille

17.8.1989 Uutinen, etusivu: Tampella-liike vihjailee kylkiäisten käytöstä
Uutinen, sisäsivu: Yhteisyritys valtuustoon jo vuosi sitten. Ryhmät eivät
innostuneet Tampellan väen kannasta.

18.8.1989 Uutinen: Miksei Euroopan korkeinta! SAK:n väki, Tampella ja matkailu
innostuivat (Mauri Sirnö)
Mielipide: Törkeyksilläkin sentään rajansa! (Mauri Sirnö)
Mielipide: Onni Niemi vastaa (Onni Niemi sekä toimituksen kommentti)
Uutinen: Museovirasto huolestunut Tampellasta

19.8.1989 Pääkirjoitus: Vaikea Tampella
Uutinen: SKDL:n ja SKP:n tamperelaisosastot: Tampella-sopimus on hylättävä

22.8.1989 Uutinen, etusivu: Poliisi tutkimaan Tampella-sopimusta
Mielipide: Tamperelaiset kansandemokraatit: Onko ympäristökauppatavara?
(Leif Sundström, Kirkkonummen kunnanarkkitehti, Helsingin kaupunki-
suunnittelulautakunnan jäsen)
Mielipide: SKDL:n ryhmän kanta Tampella-suunnitelmaan sietämätön
(Marja-Kristiina Blomberg)
Uutinen: Tampereen kh ei uskonut museovirastoa
Uutinen: Kajanoja suuttui Tampella-sopimuksesta
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23.8.1989 Uutinen, etusivu: Tampella puhutti iltamyöhään
Uutinen, sisäsivu Tampella-sopimus puhutti Tampereen valtuustoa
iltamyöhään
Uutinen, sisäsivu: Satu Hassi lupasi valituskierteen. Ryhmäkuri rakoili
valtuuston kokouksessa
Uutinen, sisäsivu: SKDL:n ryhmä vaatii: Tampellan alueen lunastaminen
valtuustoon
Uutinen, sisäsivu: SKDL:n aktiiveilta viime hetken vetoomus

24.8.1989 Uutinen, etusivu: Kaupunkitutkija moittii Turun ”Tampellaa”. Wärtsilän
rantasuunnitelma aneeminen.
Uutinen, sisäsivu: Tampella-tauti estämässä Aurajoen suunnittelun.
Kaupunginjohtaja neuvottelee täyttä päätä neliömääristä Wärtsilän kanssa
(Pekka Helminen)
Uutinen, sisäsivu: Tampella-näpäys johdollekin: Demarit rankaisevat
”jäähyillä”, SKDL:llä myös ongelmansa

25.8.1989 Uutinen: Tampella – vastustaja vaati vaikutusmahdollisuuksia
Mielipide: Tampella – sopimus ei palvele kuntalaisten etua (Leo Mäntyniemi,
pääluottamusmies, Tampere)
Alio: Suomalaisen demokratian hätätila ja journalismin surkeus (Mauri
Sirnö SKDL:n ryhmäpuheen lyhennelmästä valtuustossa 22.8.)

29.8.1989 Mielipide: Valtuustoryhmät ratkaiskoot paikkakuntansa asiat (Reijo
Parjanen, Rauma)
Mielipide: Suuri raha voitti jälleen (Veikko Niininen, Tampere)
Mielipide Hyvä Kirsi! (Harri Laine, SKDL:n Hämeenlinnan kunnallisjärjestön
sihteeri)
Mielipide: Mitä Sirnö sanoi tiedotusvälineistä? (Kenttäläinen, Hyvinkää)
Alio: Suomalaisen demokratian hätätila ja journalismin surkeus II (Mauri
Sirnö SKDL:n ryhmäpuheen 22.8.lyhennelmän toinen osa)
Uutinen: Pikatutkimus: Asennoituminen lieventyi Tampella-kiistan aikana

Nykypäivä

18.8.1989 Mielipide: Aseveliakselin tilalle mahdollisuus valintoihin (Seppo Saarelainen,
erikoislääkäri, Tampereen akateemiset porvarit ry:n pj.)

Seura

10.8.1989 Artikkeli: (Tampereen kunnallismafia vanhassa vedossa) Nousukaskaupunki
tuhoaa vanhan keskustansa
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Viikko-Tampere

6.8.1989 Kolumni: Periaatteen vuoksi (Sarvijaakko)
13.8.1989 Mielipide: Manse - helikopteri Manhattan vai kaaos? (Toivoo Mrs. & Mr.

Link)

Tampereen Seudun Luonto (Pirkanmaan luonnonsuojelupiiri)

Haavisto, Matti (1989) Suuri kasvukeskus ei ole sama kuin korkea kasvukeskus -
päätös Tampereen sydänalueen kohtalosta käsillä. Tampereen Luonto. 6(4): 2-3.

Hakola, Reijo (1989) Puheet ja teot ristiriidassa jälleen kerran. Tampereen Luonto.
6(5): 14.

Hassi, Satu (1989a) Egyptin temppeleitäkin poltettu peltojen lannoitteeksi. Tampereen
Luonto. 6(5): 8-9.

Hassi, Satu (1989b) Kommentteja Penttilän mallista. Tampereen Luonto. 6(5): 10.
Hassi, Satu (1989c) Voidaanko Tampellan ja Kyttälän alueita verrata toisiinsa?

Tampereen Luonto. 6(5): 9.
Helin, Harri (1990) Sovinnon aika. Tampereen Seudun Luonto. 7(3): 3.
Isaksson, Paavo (1989) Tampella-sopimus syntynyt hyvän hallintotavan vastaisesti.

Tampereen Luonto. 6(5): 6.
Klami, Hannu Tapani (1989) Professori Klami heristää sormeaan: "Julkinen etu

asetettava yksityisten intressien edelle". Tampereen Luonto. 6(5): 3.
Sepponen, Hannu (1989a) Erkki Tuomioja: Helsinki halunnut lisää kaupungin

lunastusmahdollisuuksia. Tampereen Luonto. 6(5): 5.
Sepponen, Hannu (1989b) Sopimus kiristää kaupunkia ja pakottaa tehokaavaan.

Tampereen Luonto. 6(5): 11.
Sepponen, Hannu (1989c) Tampellan työväki ei usko työnantajan lähtöuhkauksiin.

Tampereen Luonto. 6(5): 13.
Sepponen, Hannu (1989d) Tampereella mahdollista tämäkin: Pienin rakennusliike

sai suuren tehtävän. Tampereen Luonto. 6(5): 4-5.
Tampereen Akateemiset Porvarit r.y. (1989) Ohjaako Tampereen kaavoitusta

yksityinen vai yleinen etu. Tampereen Luonto. 6(5): 3.
Tuominen, Tellervo (1989a) Jos pilvenpiirtäjä palaa... Haetaanko helikopteri Turusta

vai Utista? Tampereen Luonto. 6(5): 5.
Tuominen, Tellervo (1989b) Kaupunginhallitukselle. Tampereen Luonto. 6(5): 5.
Tuominen, Tellervo (1989c) Ympäristölautakunnan varapuheenjohtaja Irmeli Takala:

Liikenne- ja ympäristökysymykset iso riski. Tampereen Luonto. 6(5): 7.
(1989a) Hiljaiset miehet. Tampereen Luonto. 6(5): 2.
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(1989b) Tampere palasi Pekka Paavolan aikaan: Tampellan alueelle valtaisat
rakennusoikeudet salaisten neuvottelujen jälkeen. Tampereen Luonto. 6(4): 4-
9.

(1989c) Vaihtoehtoja pöytään! Tampereen Luonto. 6(5): 2.
(1992a) Tampereen Seudun Luonto. 9(2): 11.
(1992b) Tampella-liike palkittiin. Tampereen Seudun Luonto. 9(3): 3.
(1989) Tampellan alueen muutos vaikuttaa koko keskustaan. Tampereen Luonto.

6(5): 12.

Tampella-liikkeen lehdet

7.8.1989 Tampella Extran julkaisusta päätettiin (Tampereen luonto 5/89 Tampella-
teemanumero)

15.8.1989 Tampella-EXTRA painoon
29.11.1989 Tampella EXTRA II

Aviisi

9.8.1989 Artikkeli: (Tampella farssin ensimmäinen näytös:) Kiristystä ja raiskaus-
suunnitelma (Hakola)

Vihreä lanka

16.6.1989 Kolumni: Tampereen tehtaat muutoksen kourissa - ratkaiseeko raha vai
yleinen etu? (Satu Hassi)

7.7.1989 Uutinen: (Tampella palasi Pekka Paavolan aikaan:) Tampellan alue sai
rakennusoikeudet salaisten neuvottelujen jälkeen

Muu sanomalehtiaineisto

Iltalehti 22.3.1990
Aamulehti, A-Tampere 16.5.1990
Kansan Lehti 25.5.1990
Aamulehti 2.6.1990
Tamperelainen 6.6.1990
Ilta-Tampere 27.6.1990
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Aamulehti 21.10.1990; 27.10.1990
Kansan Uutiset 31.10.1990
Aamulehti 1.11.1990; 24.11.1990
Aviisi 12.12.1990
Kansan Lehti 13.12.1990
Aamulehti 27.2.1991; 6.3.1991; 10.4.1991; 16.5.1991; 24.5.1991
Kansan Uutiset, Viikko-Lehti 30.5.1991
Aamulehti 10.8.1991; 15.8.1991; 20.9.1991; 21.9.1991; 22.9.1991; 26.10.1991;
12.11.1991; 23.1.1992; 15.3.1992; 4.4.1992; 28.4.1992; 6.6.1992; 14.6.1992; 10.8.1992;
11.8.1992; 13.8.1992; 14.8.1992; 19.8.1992; 25.8.1992
Tamperelainen 26.8.1992
Aamulehti 27.8.1992; 29.8.1992; 30.8.1992; 18.11.1992
Tamperelainen 18.11.1992
Aamulehti 19.11.1992; 19.12.1992; 25.5.1993; 14.1.1994; 8.11.1995; 30.12.1995
Tamperelainen 17.4.96

Asiakirja-aineisto

Yhteiskuntasuunnittelun Seura ry:n jäsenluettelo 1989
Tampella-työryhmän kokouksiin osallistuneiden luettelo 1989
Tampereen kaupunginhallituksen ja –valtuuston tapausta koskevat päätökset 10.7.1989-

2.5.1995
Pirkanmaan luonnonsuojelupiiri ry:n kirje Hämeen lääninhallitukselle 16.6.1989
Tiedote Tampereen kaupungin ja Tampellan välille syntyneestä sopimusehdotuksesta

6.7.1989
Marna Maulan (Pirperpol), Jukka Järvisen (TTKK) ja Vesa-Jukka Vuorelan (Arkkitehtikilta)

allekirjoittama kirje Tampereen kaupunginhallitukselle ja –valtuustolle 31.7.1989
Marjatta Stenius-Kaukosen, Pertti Lahtisen ja Jukka Gustafssonin kirjallinen kysely

Tampereen kaupungin ja Oy Tampella Ab:n välisen kaavoitussopimuksen johdosta
2.8.1989

Valtuutetuille lähetetty Hannu Klamin lausunto Tampellan yhteensopivuudesta rakennus-
ja rakennussuojelulain kanssa 11.8.1989

Tampella-liikkeen tiedote 16.8.1989
Museoviraston kannanotto Tampellan alueen kulttuurihistorialliseen arvoon ja

säilyttämiseen 17.8.1989
Asukasliitto ry:n tiedote tiedotusvälineille (allekirjoittaneet Ilkka Hakalehto ja Markku

Uusiniemi) 17.8.1989
Vihreän Liiton puheenjohtajan Heidi Hautalan puhe Helsingin ja Espoon vihreiden

kesätapaamisessa 20.8.1989
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Kaupunginvaltuuston äänestystulos Tampella-sopimuksesta 22.8.1989
Harri Helinin tekemä tutkimuspyyntö Tampereen rikospoliisille koskien virkamiesten

jääviyttä Tampella-sopimuksen yhteydessä 21.8.1989
Marna Maulan (Pirperpol), Jukka Järvisen (TTKK:n arkkitehtikilta), Matti Haaviston

(Pirkanmaan luonnonsuojelupiiri ry) ja Jyrki Laaksosen (Yhteiskuntasuunnittelun
Seura ry) allekirjoittama kirje ministerille 1.9.1989

Ilmoitus vs. kaupunginjohtajan päätöksestä 4.9.1989
Tiedote Tampereen vihreän valtuustoryhmän tekemästä valituksesta Hämeen

lääninoikeudelle Tampella-sopimukseen liittyen 26.9.1989
Tiedote Hämeen lääninoikeudelle määräaikaan jätetyistä valituksista Tampereen kaupungin

ja Oy Tampella Ab:n välisestä sopimuksesta 1989
Tampereen rikospoliisin tiedote Tampella-sopimuksen tutkimuksien kulusta 27.11.1989
Museoviraston lausunto Hämeen lääninhallitukselle koskien Tampellan tehdasalueen

suojelua 30.11.1989
Ympäristöministeriön lausunto Tampellan tehdasalueen suojeluesityksestä 6.2.1990
Syyttäjän esittämät syytökset ja rangaistusvaatimukset Tampella-sopimuksen valmistelussa

mukana olleille esteellisille kaupungin virkamiehille Suuripää, Perämaa ja Luukinen
Esteellisiksi syytettyjen virkamiesten asianajajan kirje Tampereen raastuvanoikeudelle

21.3.1990
Tampereen raastuvanoikeuden pöytäkirja ja päätös liittyen jääviyssyytöksiin 24.5.1990
Tampella-liikkeen kirje Tampereen kaupunginhallitukselle 14.9.1990
Hämeen lääninoikeuden Tampella-sopimuksen kumoava päätös 16.11.1990
Mauri Sirnön valtuustokysely Tampella-sopimuksesta 31.10.1990
Eila Rimmin valtuustokysely asuntotuotannosta 31.10.1990
Vihreiden ryhmäpuheenvuoro valtuuston talousarviokokouksessa 28.11.1990
Turun hovioikeuden Suuripään, Luukisen ja Perämaan esteellisyyssyytökset kumoava

päätös 22.1.1992
Kansallismaisema, Ympäristöministeriö, 1993
Johanna Hankosen allekirjoittama vastaselitys KHO:lle Finlaysonin alueen osayleiskaavan

vahvistamista koskevista valituksista annettuun lausuntoon ja selitykseen 14.1.1993
Korkeimman hallinto-oikeuden päätös lääninoikeuden Tampella-sopimuksen kumoavasta

päätöksestä tehtyyn valitukseen 23.3.1992
KHO:n päätös liittyen yleiskaavan vahvistamisesta  ja alistusvelvollisuudesta vapauttamista

koskeviin valituksiin 15.4.1993
Hämeen ympäristökeskuksen päätös Tampellan alueen rakennussuojelusta 29.3.1996
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Luettelo tutkimuksissa esiintyvistä kuvioista ja
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Kuvio 1. Ympäristökysymys kulttuurin ja politiikan prosessien risteyskohdassa.
Kuvio 2. Ympäristökysymysten muotoutuminen “heterarkkisena” prosessina.
Kuvio 3. Palosen politiikkakäsitteet Bourdieun kulttuurisessa kontekstissa.
Kuvio 4. Julkisen keskustelun tila sosiaalisen toiminnan kenttien leikkauspisteessä.
Kuvio 5. Tampereen paikallislehtien levikki vuosina 1945-2000.
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Kuvio 26. Paikallisten ympäristöongelmien muotoutuminen paikallisten ja ylipaikallisten

tekijöiden yhteen kietoutuneena prosessina.
Kuvio 27. Ympäristön politisoitumisen ulottuvuuksia.
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SUMMARY

Environmental issues and the “Brothers-in-arms Axis”
Politicisation of the Environment in Tampere from 1959 to
1995

This study examines the politicisation of the environment in the context of one
Finnish locality, Tampere. It is a study on the politics of the environment, i.e. the
historical developments and contestations that preceded the institutionalisation of
environmental policy. The politics of the environment is examined at the local level
in the context of the tension between the rise of environmentalism and the
traditions of local politics and governance. The locality of Tampere, thus provides
a laboratory for understanding how environmentalism took place and what kind
of tensions it caused.

Theoretically the study draws on both sociology and political science. The
theoretical frame is set by combining Kari Palonen’s terminology of politics and
Pierre Bourdieu’s theory of action. Politicisation is a central notion in the study.
It is understood as a process of questioning the rules of the game, i.e. claiming
something to be “playable” and contingent. In Bourdieu’s terms this implies a
process of questioning the givenness of the doxa and provoking orthodox
arguments from the political elite. Politicisation may take place at different scales,
from the local disputes to broader patterns of governance and political culture.

The central research question was the following:
• How has the environment become politicised at the local level?

This question was divided into the following questions:
• What events have contributed to the politicisation of the environment?
• What kinds of disputes and actor coalitions emerged in these events?
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• How did the patterns of local governance influence the definition of
environmental problems? And, vice versa, how did the environmental problems
effect local governance?

• What was the role of environmental movements in the politicisation of the
environment?

The research was carried out in the form of five case studies, all in the same
locality, touching on different aspects of environmental issues, and covering the
temporal scope of the study, from the 1960s to the 1990s. The cases studied were
the following:

1. The Pyynikki highway construction plan (1959–1974)
2. The pollution of lake Näsijärvi by a local pulp plant and the moving the

municipal water intake to lake Roine (1960–1972)
3. The dispute over the planned demolition of the old Jugendstil Office block in

the city center (1972–1983)
4. The dispute over the plan to build a coal power plant in Epilä (1981–1984)
5. The conflict over the planning of the Tampella industrial area in the city center

(1989–1995)

The cases cover the time from the “pre-history” of environmentalism, i.e.
when the environment was still a non-issue, through the rise of environmentalism
(the so called “environmental awakening”) to the institutionalisation of
environmental issues in the 1990s. The research data comprised sources on local
history including archives and official documents, newspaper materials and 35
interviews of local actors. Methodologically, the study was structured in relation
to different levels: 1) in the context of local history (secondary sources on local
history and interviews), 2) the case studies – using “thick description” – out of
which, 3) detailed instances of discourse analysis, especially argumentation (or
“claims-making”) were extracted. Environmental problems were studied in a
contextual constructivist frame as social problems constructed in processes of
claims-making, involving argumentation and discursive struggle.

Local environmental movements were studied as urban social movements
whose activities affect the collective production of the city while being aimed at
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contesting and challenging the prevailing social order. The local movements in
Tampere were key actors in politicising the environment, contributing to a change
whereby previously undisputed environmental change and related social practices
were no longer seen as inevitable or normal. Movements created new meanings
not only for their participants, but for the larger community, also extending beyond
the time frame of their most active presence.

Since the late 1960s, the rise of environmentalism became manifest through
locally based movements and organizations. The purely scientific orientations of
local conservationist associations were challenged by more socially and politically
oriented civic activities and associations. An important milestone was the founding
of Pirkanmaa nature conservation association in 1969. Since 1970,
environmentalism gathered momentum with rapidly growing membership figures
and local initiatives. It soon suffered, however, from ideological divisions in the
mid-1970s, as the radical left-wing students took over the nature conservation
association. The divisions started to recede when the Koijärvi bird lake conflict (in
Forssa) marked the rise of the Finnish green movement. This had its effect in
Tampere as well: the ideological divisions between right- and leftwing
environmentalists were reconciled in the early 1980s, which marked the beginning
of an active period of environmental contestation. The emergence of the Finnish
Green movement in the 1980s made such contestation increasingly visible at the
local level. In Tampere, the first greens were elected in the local council in 1984.

During the different disputes beginning from the 1970s, but especially in the
1980s, environmental protest challenged local political traditions and political
culture, especially the traditions of the local governance. In Tampere, the scene of
local politics in Tampere had virtually ever since the Second World War been
dominated by a particular, unofficial institutional arrangement, which was commonly
known as the brothers-in-arms axis. Adopted in the mid-1950s, the notion
referred to the co-operation between the conservative National Coalition party and
the Social Democrats in local politics and municipal government. This coalition
was held together through a shared habitus based on wartime experiences and
held a promise of welfare. The brothers-in-arms axis became an important player
in local politics in the 1960s when the central figures of the coalition gained
important position in city government. The study examines both the processes that



511

SUMMARY

enabled the stabilization of this co-operation into a local growth regime and those
that have, especially since the 1980s, contributed to its weakening.

The politicisation of the environment was a novelty in the modernist political
landscape of Tampere. In the eyes of the governing coalition, however, environmental
protest was perceived as mere opposition, not as a new issue on the agenda. We
argue that this was due to the local traditions of an industrial city, divided between
left and right – and a political sphere divided between the brothers-in-arms
coalition and the communists, which allowed little space for new social movements.
Environmental protest, however, was not the only factor to challenge the regime.
The regime was also weakened through the loosening of ideological division s
between the left and the right, as the communists had gradually lost political
ground. The politicisation of the environment gathered momentum in the late
1970s when the growth of Tampere had slowed down and when there was a
growing discrepancy between the mode of governance and its increasingly
postindustrial social environment. This tension, and the inertia of the closed style
of governance, became visible in the Tampella dispute in 1989, the biggest local
environmental conflict to date.

The politicization of the environment took place at different levels. It happened
both at the level of individual disputes as alternatives were demanded to the
straightforward mode of local planning, but it also expanded into a broader
critique of local governance. Furthermore, we argue that the politicisation of the
environment was not only an agent-driven phenomenon, since it depended on the
cultural “resonance” of claims presented in local disputes. The study allows us to
indicate critical events in the politicization of the environment. These were events
sine qua non, i.e. events that set the stage and sensitized local actors for future
contestations. The demolition of the old broadcloth factory (Verkatehdas) in 1976
and the dispute over Tampella were critical events in this sense. The former was
retained in the memory of then activists-to-be and the latter both signaled the crisis
of the closed-style decision-making and served to stabilize the local greens as a
credible political alternative. Finally, the contestations, together with the
restructuration of the locality, resulted in altering the modern industrial habitus of
the city.




