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Kansanedustajaehdokas

Eduskuntavaaleissa äänestämättä jättäneistä 
noin puolet kertoi syyksi epäluottamuksen polii-
tikkoja ja politiikkaa kohtaan. En ihmettele. Suu-
rin epäluulo äänestämiseen on henkilöillä, jotka 
kärsivät eniten harjoitetusta politiikasta.

Vaalien lähestyessä äänestäjille lupaillaan 
taas vaikka mitä. Puolueet tilaavat tutkimuksia 
äänestäjien arvojen muutoksista. Niiden pohjal-
ta ostetaan mainostoimistoilta vaalien iskulau-
seet. Vaalien jälkeen sekä lupaukset että äänes-
täjät unohdetaan.

Ilman tosiasiallista mahdollisuutta vaikuttaa 
asioihin, edustuksellisuus kuihtuu hallinnoksi. 
Koneisto toimii vallankäyttäjien ehdoilla. Pää-
tökset näyttävät välttämättömiltä. Vaihtoehdot 
huutavat poissaolollaan. Ne ilmestyvät kadulle.

Protestiksi tarkoitettu nukkuminen vaaleissa 
ei ole ratkaisu. Se vain varmistaa, että vanha me-
no jatkuu.

Kaupunginvaltuutettuna olen saanut run-
saasti kaupunkilaisilta yhteydenottoja ja luvan-
nut viedä viestejä eteenpäin. Niitä tulee jatku-
vasti lastensuojelusta, koulutuksesta, hoitoon 
pääsystä, vanhusten hoidosta… Kyse ei ole yk-
sittäisistä tapauksista, vaikka moni on niin ko-
kenut. Tampere on vuosia vaikeuttanut asuk-

kaiden arkea. Kaupunkilaisten mielipiteille ei 
ole annettu mitään painoarvoa. Kaupunkia on 
velkaannutettu rajusti toinen toistaan mielikuvi-
tuksellisemmilla hankkeilla. Niihin löytyy rahaa, 
asukkaille tärkeisiin palveluihin ei.

Miksi eduskuntavaalien yhteydessä pitää pu-
hua myös paikallisista päätöksistä, esimerkiksi 
ratikasta? Siksi, että isot hankkeet ovat saaneet 
merkittävästi valtion rahoitusta. Ilman valtion 
mukaantuloa esimerkiksi ratikkahanketta ei oli-
si toteutettu. Rahoituksesta on päätetty edus-
kunnassa.

Tosiasia on, etteivät veroeurot riitä kaikkeen. 
Turhiin ja kallisiin hankkeisiin laitetut verorahat 
ovat aina pois jostain muualta. En kannata ve-
ronkorotuksia. Siksi myös eduskuntavaalien yh-
teydessä pitää puhua siitä, mihin paikallisiin in-
vestointeihin valtion tukea annetaan.

Monen aiheen kohdalla joudun toteamaan, 
ettei ehdotukseni ole saanut tukea Tampereen 
valtuustossa. Valitettavasti on muodostunut 
käytännöksi, että vaaleissa puolueet ja ehdok-
kaat esittävät hyviä ajatuksia, mutta vaalien jäl-
keen ne unohtuvat.

Näin ei pidä jatkaa. Kaikesta huolimatta us-
kon, että asioihin voi vaikuttaa.

Protestoi äänestämällä 

Vuoden 2012 kuntavaalien jäl-
keen toimin suurimman osan 
ajasta Perussuomalaisten val-
tuustoryhmän puheenjohtaja-
na. Yritin kaikkeni, että PS olisi 
Sipilän hallituksessa muistanut 
äänestäjänsä ja vaalilupaukset. 
Turhaan.

Vaikka vuoden 2015 syksyn 
hallitsematon turvapaikkahaki-
joiden vyöry voi näissä vaaleis-
sa sataa PS:n laariin, en voinut 
hyväksyä puolueen toimintaa. 
Ei ole oikein, että hallitusvas-
tuussa olevat sulkevat silmänsä 
ongelmilta.

Suomi olisi voinut Paavo Väy-
rysen 2015 esittämällä tavalla 
aloittaa rajatarkistukset, kuten 
Saksa ja Itävalta tekivät. Tulijat 
olisi voitu Dublinin sopimuksen 
mukaisesti käännyttää takaisin. 
Suomen olisi pitänyt kantaa 
vastuu pakolaisista ja aktiivises-
ti jo syksyllä 2015 perustaa Väy-
rysen esittämiä turvallisia leire-
jä lähemmäksi lähtömaita.

Perussuomalaisten muka-
na ollessa Sipilän hallitus ajoi 
myös niin sanottua pakkolaki-
pakettia suomalaisia työmark-
kinoita ja pienempien yritysten 
asemaa heikentääkseen. Koulu-
tuksen leikkauksilla, lähes kaik-
kia Kelan etuuksia leikkaamalla 
sekä aktiivimallilla saavutetut 
säästöt eivät kata lähellekään 
täydellisesti epäonnistuneen 
maahanmuuton kustannuksia.

Mielestäni asioihin on vaiku-
tettava äänestäjille annettujen 
lupausten mukaisesti. Perus-
suomalaisilla oli se mahdollisuus 
viime eduskuntavaalien jälkeen. 
Kaikki muu on selittelyä.

Nyt vaalien läheisyydessä 
oppositioon siirtyneenä puolu-
eena Perussuomalaiset esittä-
vät uudelleen samoja ajatuksia, 
joiden avulla saivat edellisissä 
eduskuntavaaleissa jytkyn. Täl-
läkö kertaa − suurimmalta osin 
samat kansanedustajat − toimi-
sivat toisella tavalla?

Miksi en ole PS...

Puolueilta ja poliitikoilta tuntuu löytyvän hyviä 
ajatuksia vaalien alla. Puheiden ja tekojen välillä 
on kuitenkin ristiriita. Sama henkilö voi ajaa täysin 
erisuuntaisia tavoitteita kunnan ja valtion tasolla.

Vaalien lähestyessä vanhushoidon skandaalit 
herättivät myös eduskunnan keskustelemaan ai-
heesta. Mutta missä on raja, miten poliitikot voivat 
pestä kätensä omista ja puolueensa päätöksistä?

Eduskunnassa vanhustenhoidosta tehdyssä vä-
likysymyksessä (6.2.) sosialidemokraattien vara-
puheenjohtaja Sanna Marin ihmetteli Sipilän hal-
lituksen puuttuvaa tahtoa ratkaista ongelmat hoi-
tajamitoitusta nostamalla. Keskustelussa vanhus-
tenhoidon ongelmat kulminoituivat hoitohenki-
lökunnan liian pieneen mitoitukseen.

Tampereen valtuustossa Marin on kuitenkin 
kannattanut vanhushoidon hoitajamitoituksen 
alentamista. Hän väitti, että SDP olisi Tampereella 
valtuustoryhmien talousarvioneuvotteluissa vaa-
tinut, ettei mitoitusta alenneta. Hänen mukaansa 
asia ratkaistiin kokoomuksen vaatimuksesta.

Pitäisikö eduskunnassa välikysymystä, opposi-
tion tärkeintä keinoa käyttäessä pitäytyä totuu-
dessa?

Osallistuin kyseisiin valtuustoryhmien neuvotte-

luihin. En voi tuoda julkisuuteen käytettyjä puheen-
vuoroja. Kaksi paikalla ollutta kokoomuksen edus-
tajaa on kuitenkin julkisuudessa kertonut, ettei esi-
tyksiä hoitajamitoituksen alentamisesta vastusta-
nut yksikään demariedustaja. Myöskään valtuus-
tossa, asiaa päätettäessä, yksikään demarivaltuu-
tettu ei vastustanut tekevien käsien vähentämistä 
hoivapalveluista.

Eduskunnassa välikysymyksessä hoitajamitoituk-
sen tasoksi vaadittiin 0.7. Tampereella mitoitusta siis 
alennettiin 0.57:stä.

Hoitajamitoituksen alentamista kannattivat Tam-
pereella SDP:n ja Kokoomuksen tavoin myös Perus-
suomalaiset, Keskusta, Vihreät, Kristillisdemokraatit 
ja TaPu.

En kannattanut päätöstä, vaan vastustin hoito-
henkilökunnan supistamista.

Ilman riittävää rahoitusta ja vanhushoivan to-
dellisen tarpeen tunnistamista vaalien alla annetta-
vat lupaukset jäävät puheiden tasolle. Vanhushoiva 
esiin tulleet skandaalit ovat valitettavasti vain jää-
vuoren huippu.

Ensimmäinen askel politiikan tervehtymiseen on 
kysyä, saavatko poliitikot valehdella eduskunnassa 
ilman seuraamuksia.

Saako eduskunnassa valehdella?
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... vaan Tähtiliikkeessä
Haluan olla osa liikettä, joka pyr-
kii kumoamaan vanhan vallan 
kokoamalla yli puoluerajojen 
yhteen niitä suomalaisia, jotka 
haluavat vahvistaa Suomen itse-
näisyyttä ja puolueettomuutta, 
kannattavat hallittua maahan-

muuttopolitiikkaa, puolustavat 
köyhiä ja vastustavat nykyistä 
rajua keskittämispolitiikkaa. Ha-
luan osaltani palauttaa edustuk-
sellista kansanvaltaa Suomeen. 

Suhtaudun Paavo Väyryseen 
kunnioittaen ja kriittisesti.
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Uhkakuvia luomalla yritetään 
pelotella suomalaisia kannat-
tamaan sotilasliitto Natoa. Kos-
ka liittyminen ei saa kannatus-
ta, on Suomea viime vuosina 
yritetty viedä hivuttamalla Na-
toon muun muassa isäntämaa-
sopimuksella (Yhteisymmärrys-
sopimus Suomen ja Naton välil-
lä 4.9.2014). 

Julkaistussa sopimuksessa 
Suomi valmistautuu antamaan 
isäntämaa-apua Naton tai Na-
to-maan, esimerkiksi Yhdysval-
tojen toimille. Avunantoon kuu-
luvia vieraiden toimia Suomes-
sa ovat muun muassa ”taiste-
lun tai sotilaallisen toimen ta-
voitteiden saavuttamiseksi tar-
vittavan torjuntatoimen to-
teuttaminen, myös hyökkäys”. 

Hyökkäyksessä avustaminen ei 
ole puolustusyhteistyötä, vaan 
hyökkäysyhteistyötä. Sopimuk-
seen kuuluvista salaisista lisä- 
tai toimeenpanoasiakirjoista pi-
täisi voida keskustella julkisesti.  

Puolustusvoimain komen-
tajan allekirjoittamaa isäntä-
maasopimusta ei tuotu edus-
kuntaan hyväksyttäväksi, koska 
asia oli liian arka. Olen valmis 
eduskunnassa toimimaan niin, 
että sopimus julkaistaan sekä 
saatetaan julkisen arvioinnin 
kohteeksi. Tarvittaessa minis-
terivastuulain mukaisella muis-
tutuksella. Mikäli asiassa ei ole 
toimittu lakien mukaisesti, on 
kaikkien etu, että asiakokonai-
suus saatetaan valtakunnanoi-
keuden arvioitavaksi. 

Suomen ei ole tarvetta liit-
tyä Natoon. Suomen tulee ol-
la sotilaallisesti liittoutumaton, 
puolueeton maa. Suomella tu-
lee olla oma, uskottava, itsenäi-
nen puolustus.

Naton jäsenyyshakemuksen 
jättäminen edellyttää sitovaa 
kansanäänestystä.

Presidentti Sauli Niinistö on 
esittänyt perustuslain ”luovaa 
tulkintaa”, että eduskunta voisi 
päättää Nato-jäsenyydestä yk-
sinkertaisella enemmistöllä. Tä-
mä ei ole perustuslain mukais-
ta. Liittymiseen tarvittaisiin se-
kä kansanäänestys että kahden 
kolmasosan eduskuntaenem-
mistö.

Perustuslakia on muutetta-
va niin, että kansanäänestys 

olisi järjestettävä aina kun kä-
sitellään sellaista kansainvä-
listä sopimusvelvoitetta, joka 
merkittävästi tai ratkaisevasti 
kaventaa Suomen kansallista 
itsemääräämisoikeutta.

Suomen valtiollinen itse-
näisyys on heikentynyt liitto-
valtiokehityksen voimistues-
sa. Euroopan unionin yhtei-
nen puolustus muuttaisi sen 
sotilasliitoksi, siitä tulisi Naton 
eurooppalainen pilari. Tähän-
kään ansaan Suomen ei pidä 
mennä.

Suomen on oltava hyvis-
sä väleissä kaikkien naapuri-
maiden ja niiden päämiesten 
kanssa. Tämä ei tarkoita nöyris-
telyä, asioista pitää puhua jos 
ja kun tarvetta on. On ajettava 

ensisijaisesti Suomen ja suo-
malaisten etua.

Hävittäjähankinnat
Kannatan Paavo Väyrysen eh-
dotusta että tutkittaisiin, voi-
daanko nykyisten koneiden 
elinkaarta jatkaa. Suomi voisi 
harkita samankaltaista ratkai-
sua, johon Sveitsi ja tiettävästi 
Kanada ovat päätyneet.

Säästöjen avulla voisi tarvit-
taessa hankkia ulkomailta käy-
tettyjä Hornet-hävittäjiä. Konei-
den kokonaismäärä olisi näin 
suurempi. Varoja jäisi myös oh-
juspuolustukseen, maavoimien 
ja merivoimien välttämättömiin 
hankintoihin sekä kertaushar-
joituksiin.

Nato – Miksi tästä ei keskustella?

Tampereen pormestariohjemaan 
toimestani kirjattu lähijunalii-
kenteen kehittäminen sekä suo-
ra junayhteys Pietariin on täysin 
unohdettu. Rataverkkoa ei ole ta-
varankuljetuksessa ja matkailus-
sa hyödynnetty riittävästi.

Suppealla alueella toimiva 
Tampereen ratikkahanke on lii-
an kallis investointi hyötyyn 
nähden. Ratikan operointikus-
tannukset ovat korkeat. Pääkau-
punkiseudulla lähijunan kustan-
nukset ovat vain 1/10 osa rati-
kan vastaavista. Nyt on järkevin-
tä lähteä hyödyntämään olemas-
sa olevaa rataverkkoa lähijunalii-
kenteessä.

Pirkanmaalla on jo nyt toimiva 
junaraideverkosto. Puuttuva po-
liittinen tahto on tähän asti estä-
nyt toimivan lähijunaliikenteen 
kehittämisen.

Infra on jo Pirkanmaalla ole-
massa. Rataverkon piiriin kuu-

Rataverkko 
hyötykäyttöön

luu jo nyt iso joukko kuntia: Kan-
gasala, Orivesi, Juupajoki, Mänt-
tä-Vilppula, Ylöjärvi, Parkano, 
Nokia, Sastamala, Lempäälä ja 
Akaa. Radan varteen on saatava 
reilusti lisää uusia seisakkeita ja 
niihin riittävän isot liittymäpark-
kipaikat.

Suomen pääradan parantami-
nen Helsingistä Tampereelle on 
valtakunnallisesti tärkeä hanke. 
Olisi hyvä saada nykyistä isompi 
osa tavarakuljetuksesta raiteille. 
Tämä olisi monella tasolla talou-
dellisesti kannattavaa.

Tampere on Suomen tärkein 
henkilö- ja tavarajunaliikenteen 
risteysasema. Tampereen valta-
koalition vihamielinen suhtau-
tuminen raideliikenteen kehit-
tämiseen kärsi tappion hallin-
to-oikeudessa. Ongelman muo-
dostaa koalition halu kaavoit-
taa Viinikan järjestelyratapiha-
alue asumiseen. Kiinnostusta 

Sähkön siirtohintojen raju nousu 
ja siirtoverkkojen yksityistämi-
nen puhuttavat. Asumiskustan-
nukset nousevat sellaisella vauh-
dilla, että monet joutuvat mietti-
mään jopa kodinvaihtoa.

Tampereen Sähkölaitoksen 
yhtiöittämisen yhteydessä vuon-
na 2008 kaupunginvaltuusto te-
ki päätöksen, että energialiike-
toimintoja ei myydä eikä myyn-
tiä ryhdytä edes valmistelemaan 
ilman valtuuston päätöstä.

Tampereen kaupunginval-
tuuston selkeä enemmistö Ko-
koomuksen, SDP:n, Vihreiden 
ja Vasemmistoliiton pormes-
tarikoalition johdolla antoi 
19.10.2015 virkamiehille luvan 
ryhtyä valmistelemaan Tampe-
reen Sähkölaitoksen myyntiä.

Monet Sähkölaitoksen myyn-
nin valmistelun puolesta äänes-
täneistä puolueista ovat nyt näi-
denkin vaalien lähestyessä vaa-
timassa sähkönsiirron hintojen 
kohtuullistamista. Valitettavasti 
puheet ovat yhtä, teot toista.

Tein keväällä 2017 valtuusto-
aloitteen, että Tampereen kau-
punki peruu luvan Tampereen 
Sähkölaitoksen ja erityisesti sen 
siirtoverkon myynnin valmiste-
luun. Aloitteeni käsiteltiin val-
tuustossa syksyllä 2018. Yksikään 
puolue tai valtuutettu ei kannat-
tanut Sähkölaitoksen myynnin 
valmisteluluvan perumista.

Valtuustossa asian esille nos-
taminen herätti ärtymystä. Tam-
pereelle tyypilliseen päätöksen-
tekotapaan en saanut valtuus-
tossa pyytämiäni puheenvuoro-
ja. Asia oli liian arka.

Vaikka Tampereen talous on 
syöksykierteessä, en hyväksy 
Sähkölaitoksen myyntiä. Olen 

Sähkölaitoksen  
myynti jatkuU

esittänyt vaihtoehtona, että in-
vestoinnit priorisoidaan. Se tar-
koittaa, että turhista ja kalliista 
hankkeista luovutaan. 

Aamulehdessä uutisoitiin 
22.8.2018 Sähkölaitoksen myyn-
tiluvan perumista vaativa val-
tuustoaloitteeni virheellisesti 
otsikolla ”Väittely asiasta jota ei 
ole olemassa”. En saanut kirjoi-
tukseen oikaisumahdollisuutta. 
Mielestäni asia on niin merkit-
tävä, että venkoilu ja tahallinen 
väärinymmärtäminen on vas-
tuutonta. Asia on nähtävästi lii-
an arka myös julkisuudessa käsi-
teltäväksi.

Tampere joutuu nykymenol-
la realisoimaan kaiken omaisuu-
den. Pormestarisopimus mah-
dollistaa asiassa hyvin yksimieli-
sen päätöksenteon.

Miksi puolueet, jotka kannat-
tavat Tampereen Sähkölaitoksen 
myynnin valmistelua, vaalipu-
heissa paheksuvat sähkön siir-
tohintoja ja vastustavat siirto-
verkkojen myyntiä? Miksi lupaa 
myynnin valmisteluun ei peruta, 
jos Sähkölaitosta ei aiota myydä? 
Ilman tekoja puheet ovat pelkkiä 
sanoja, ja sama vanha meno jat-
kuu.

Valtion on arvioitava sähkön 
siirtoverkot strategiseksi omis-
tukseksi, ne on oltava julkisessa 
omistuksessa. Sähkö on asukkai-
den ja yrittäjien perustarve. Jul-
kinen omistus takaa kohtuulli-
sen hinnan ja toimintavarmuu-
den. Luonnollista monopolia ei 
pidä yksityistää.

Tampereen Sähkölaitosta ei 
pidä myydä. Lupa myynnin val-
misteluun on välittömästi perut-
tava. Asiasta on voitava ja siitä pi-
tää keskustella julkisesti.

on myös ollut rautatien poista-
miseen Tampereen kannaksel-
ta. Rautatieasemalle tulisi vain 
etelän suunnasta pistoraide. Hä-
meenlinnan hallinto-oikeus ku-
mosi järjestelyratapiha-alueen 
uuden käyttötarkoituksen. Tam-
pere valitti päätöksestä.

Eri kuljetusmuotoja yhdistä-
vä Tampereen tavaraterminaa-
likeskus vähentäisi kuljetuskus-
tannuksia, parantaisi yritysten 
pääsyä markkinoille ja osaksi lo-
gistiikkaketjua. Yritysten kilpai-
lukyky paranisi. Työpaikkojen ja 
alueen kehittämisen sijaan kau-
punki suunnittelee järjestelyra-
tapiha-alueen siirtämistä yli mil-
jardilla eurolla. Tampereen val-
takoalition pitää vaikeuttamisen 
sijaan kehittää Viinikan aluetta 
logistiikkakäytössä.

On vastuutonta jättää ole-
massa oleva raideinfra hyöty-
käyttämättä.

Vanhustenhoidossa Esperi Caren 
ja Attendon skandaalien myötä 
esiin nousseet epäkohdat osoitta-
vat, ettei yksityisten yritysten voi-
tontavoittelu sovi sosiaali- ja ter-
veyspalveluiden tuottamiseen. 
Valitettavasti kyseiset tapaukset 
todennäköisesti ovat vain jäävuo-
ren huippu. Vastaavia ongelmia 
on muun muassa lastensuojelus-
sa ja vammaispalveluissa. Säästö-
jen tai voiton maksimoimisen si-
jaan pitää panostaa ihmiseen.

Julkisia varoja ei saa ohjata 
terveysjäteille, jotka pahimmas-
sa tapauksessa eivät edes mak-
sa veroja Suomeen. Ihmisten on 
päästävä mahdollisimman nope-
asti hoitoon ja hoidon on oltava 
laadukasta, se on oltava kaiken 
peruslähtökohta.

Julkinen terveydenhoito on 
kustannustehokasta. Sen muut-
taminen vain muuttamisen ta-
kia on hölmöyttä. Ongelmat pi-
tää korjata. Esimerkiksi Tampe-

reella kunnallinen hammashoi-
to ei ole toiminut vuosiin. Asiaan 
on saatava korjaus. Mutta muu-
ten toimivan rakenteen muutta-
minen markkinaehtoiseksi on as-
kel huonompaan suuntaan.

On hyvä, että yksityiset ter-
veyspalvelut tukevat ja laajenta-
vat julkista terveydenhoitoa. Vas-
tuu ja valvonta sekä ensisijainen 
tuottaminen on kuitenkin oltava 
julkisella taholla.

Ihmisten on  
päästävä hoitoon!
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Keskustelu ilmastomuutokses-
ta on saanut joukkohysterian 
piirteitä. Meidän on kannetta-
va vastuu eikä suinkaan lisätä 
ongelmia jossain kehittyvässä 
maassa. Puhdas suomalainen 
tuotanto on todellinen ilmas-
toteko.

On hölmöläisten puuhaste-
lua asettaa sellaisia rajoituksia, 
että esimerkiksi vastuullisempi 
suomalainen teollinen toimin-

ta siirtyy maihin, joissa sama 
tuotanto aiheuttaa enemmän 
ilmastopäästöjä. Tuotannon 
siirtyminen lisää myös kulje-
tuksien päästöjä. Tein valtuus-
toaloitteen helmikuussa 2019 
sen arvioimiseksi, tekeekö 
Tampereen kaupunki ilmas-
ton nimissä politiikkaa, joka 
pahentaa tilannetta.

Tampere hiilineutraali kau-
punki 2030 -hanke on esi-

merkki tämän hetken vastuut-
tomasta päätöksenteosta. It-
seäni lukuun ottamatta kaik-
ki tamperelaiset valtuutetut 
hyväksyivät 18.6.2018 esityk-
sen, jossa virkamiehille annet-
tiin käytännössä vapaat kädet 
ilmastonmuutoksen nimissä. 
Toimenpiteiden sisällöstä tai 
kustannuksista ei ole tietoa. 
Asiaa ei lisäkseni kukaan muu 
kyseenalaistanut valtuustossa.

Tavallisten ihmisten autoi-
lua ei pidä rajoittaa tai vai-
keuttaa erilaisilla maksuilla ja 
veroilla. Eliitin keskustelu täs-
täkin aiheesta on täysin vie-
raantunut jokapäiväisestä elä-
mästä.

Suomalainen ajaa pakolli-
sia matkojaan keskimäärin yli 
kymmenen vuotta vanhalla 
henkilöautolla. Miksi 1-3 000 
euron hintaisen auton omis-

tajan pitäisi maksaa eliitin jo-
pa 100 000 euron sähköau-
tojen hinnanalennuksen? Tä-
tä en kannata. Se tarkoittaisi, 
että mahdollisuus hankkia it-
selle uudempi auto on entistä 
vaikeampaa.

Tampereen keskustaan pi-
tää voida jatkossakin ajaa kai-
killa, myös polttomoottorisilla 
ajoneuvoilla.

Nyt lietsotaan ilmastohysteriaa
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Alueellinen jätehuoltojaosto 
päätti, että sako- ja lietekuljetus 
siirtyy kunnan eli käytännössä 
Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n mo-
nopoliksi. Olin jätehuoltojaostos-
sa ainoa, joka vastusti päätöstä.

Käytännössä kaikki kunnat oli-
sivat halunneet vanhan yrittäjä-
vetoisen, kiinteistöhaltijan so-
pimusperusteisen lietteen kul-
jetusjärjestelmän säilyttämistä. 
Myös asiakkaat sekä alalla vuosi-
kymmeniä toimineet yrittäjät oli-
vat samaa mieltä.

Esitin jätehuoltojaostossa kun-
tien hakemuksien suoran hylkää-
misen sijaan niiden palauttamista 
takaisin uudelleen valmisteluun. 
Mielestäni olisi pitänyt arvioida 
täyttääkö uusi keskitetty mono-
polijärjestelmä vai vanha parem-
min jätelain vaatimukset.

Yksikään jaoston jäsenistä ei 
kannattanut tekemääni ehdo-
tusta. Eivät edes esityksen teh-
neiden kuntien edustajat. ”Jaos-
to oli kokouksessaan 30.9.2015 
Raevaaraa lukuun ottamatta yk-
simielinen kunnan järjestämään 
jätteenkuljetukseen siirtymises-
sä. Puolesta äänestivät niin maa-
kunnan kuin keskuskaupun-
gin, oikeiston kuin vasemmis-
tonkin edustajat.” (Tampereen 
apulaispormestari SHL-lehdessä 
15.11.2015)

Kyse on asiakkaiden, kuntien 
ja yrittäjien mahdollisuudesta 

Haluatko, että 
lietemonopoli 
kumotaan?

vaikuttaa itseään koskeviin pää-
töksiin.

Jätelain käsittelyn yhteydes-
sä eduskunnassa huoli asiakkai-
den ja yrittäjien aseman heiken-
tymisestä nousi esille. Lain muut-
tamisesta pidettiin hyviä puhei-
ta, mutta edustajien ammattitai-
to ei riittänyt.

Kuntavaalien jälkeen 2017 
Tampereella tehtiin pormestari-
ohjelma. En sitä allekirjoittanut, 
en saanut monopolilinjaukseen 
muutosta.

Tampereen valtuustossa väi-
tettiin, ettei minun lisäkseni ku-
kaan muu ole huolissaan nykyi-
sestä tilanteesta. Ei pidä paik-
kaansa. Niin moni asukas, yrittä-
jä ja kunta on ollut minuun yhte-
ydessä.

Vallan vahtikoirana esiintyvä 
Aamulehti kieltäytyi oikaisemas-
ta virheellisten selvityksien uuti-
sointia. Vain maakunnan lehdissä 
minulla oli mahdollisuus kyseen-
alaistaa päätökset.

Monopolia kannattaneet puo-
lueet ovat nyt hiljaa. Julkisuudes-
sa on enää Pirkanmaan Jätehuol-
to Oy. Vastuuta ei voi kuitenkaan 
väistellä, päätöksen tekivät puo-
lueet.

Olen sitä mieltä, että koska 
päätöksiä ei pystytä lainmukai-
sesti, julkisesti ja yleisesti hyväk-
syttävällä tavalla perustelemaan, 
ne pitää muuttaa.

Tampereen pormestarikoalitiot 
ovat hankkineet satojen miljoo-
nien valtion rahoitusta ainoas-
taan järjettömille ja kalliille met-
ropolihankkeille − tunnelille, ra-
tikalle ja keskusareenalle. Aihe 
on ajankohtainen nyt eduskun-
tavaalien yhteydessä. Mihin seu-
raavan neljän vuoden kuluessa 
halutaan panostaa?

Tampereen isojen investoin-
tien hyötyjä ja haittoja olisi arvi-
oitava ennen kuin tehdään uu-
sia päätöksiä.

Tunnelin osalta oli jo etukäteen 
täysin tiedossa, että se ei tule hel-
pottamaan Rantaväylän ruuhkia. 
Siitä huolimatta se rakennettiin 
neljän demarivaltuutetun takin-
käännön seurauksena. Tunnelin 
väitettiin tuovan yli 400 miljoonan 

Lisää kalliita  
monumentteja?

euron hyödyn vuosittain ruuhkien 
poistumisen muodossa. Tämä on 
lähinnä huono vitsi kaikille niille, 
jotka joutuvat seisomaan ruuhkis-
sa jopa useamman kerran viikossa.

Nyt olisi tärkeää olla pahenta-
matta liikenteen tilannetta entises-
tään. Vaitinaron kohdalle Näsijär-
veen suunnitellut niin sanotut Du-
bain saaret aiheuttaisivat entistä 
pahempia ruuhkia Rantaväylälle.

Satakunnankadulle Ranta-
väylän tunnelista suunniteltu 
liittymä ruuhkauttaisi lopullises-
ti Tampereen keskustan alueen. 
Sitä ei pidä toteuttaa.

On hölmöyttä hävittää maan-
pinnalta parkkipaikat ja louhia ne 
100 miljoonalla luolaan. Raken-
teellisessa pysäköinnissä yhden 
autopaikan rakentamiskustannuk-

set ovat 60 - 100 000, maan pinnan 
100 - 500. Rakenteellisen pysäköin-
nin käyttökulut ovat huomattavat, 
maan pinnan olemattomat. 

Olen esittänyt valtuustossa, että 
ennen uutta ratikkalinjaa Lentävä-
niemeen on arvioitava ensimmäi-
sen osuuden todelliset kustannuk-
set sekä vaikutukset muuhun jouk-
koliikenteeseen. Ratikkaa on ver-
tailtava lähijunaliikenteeseen sekä 
sähköbussijärjestelmään. Yksikään 
ratikkavastaisuudella valtuustoon 
päässyt valtuutettu ei valitettavas-
ti kannattanut esitystäni.  

Ongelmana on investointien 
toteuttaminen velkarahoituksella. 
Tampereen suhteellinen velkaan-
tuneisuus ja konsernin lainat täyt-
tävät jo nyt valtiovarainministeriön 
kriisikunnan kriteerit.

Tampereella on väheksytty voi-
massaolevien lakien mukaisia 
toimintatapoja.

Tiedon salaamisen osalta kau-
pungin käytäntö on todettu hallin-
to-oikeudessa julkisuuslain vastai-
seksi. Käytäntö ei ole muuttunut, 
asioiden salaamiseksi on ainoas-
taan kehitetty uusia perusteluja.

En ole hakenut Tampereen 
kaupungilta korkeimman hallin-
to-oikeuden määräämiä korva-
uksia, koska halusin ensisijaisesti 
muuttaa käytäntöä. Viranomais-
ten toimintaa on täysin mahdo-
tonta valvoa ilman tietoa.

Tampereen valtuustossa hy-
väksytty Asunto- ja maapolitii-
kan linjaukset 2018−2021 avaa 
joillekin konsulteille ja rakennus-
firmoille oikotien rikastumiseen, 

RAKENTEELLINEN  
KORRUPTIO

löytäjä saa pitää -periaatteella.
Hankekehittäminen tarkoittaa, 

että kaupungin omistama maa-
alue, joka on kaavoitettu johon-
kin muuhun käyttötarkoitukseen, 
luovutetaan hankekehittäjälle yk-
sinoikeudella. Mahdolliselle yk-
sityiselle maalle lisääntyvästä ra-
kennusoikeudesta kaupungille 
maksettavat korvaukset, linjauk-
sen 85 % alennuksella, ovat käy-
tännössä mitättömiä.

Koska ”innovatiivinen han-
kekehittäminen” ei perustu lain-
mukaisiin kaavoitusmenettelyi-
hin, on tamperelainen käytäntö 
muokkautunut salaiseksi ja sul-
jetuksi. Ennen hankkeen toteut-
tamista valmiiksi sovittu suunni-
telma muutetaan asemakaavaksi 
− ilman osallisten eli asukkaiden 

riittävän aikaista osallistumista, il-
man uskottavia vaihtoehtoja.

Innovatiivisen oikotien järjes-
telmä lisää muutenkin vahvoja ra-
kenteellisen korruption ongelmia.

Erilaisten käyttötarkoitusten, 
osallisten ja rakennusfirmojen vä-
lillä on eturistiriitoja. Ne eivät mi-
hinkään katoa, vaikka hankkeet 
ajetaan firmojen piirustuksilla lä-
hes valmiiksi suljetuissa kabine-
teissa.

Lainmukaisten pelisääntöjen 
noudattamisesta hyötyisivät kaik-
ki vastuulliset toimijat. Jäin val-
tuustossa yksin, kun korostin sitä, 
että maankäytön kehittäminen pi-
tää perustua lakiin.

Suomessa pitää olla riittävän ko-
vat sanktiot ”innovatiivisille”, lakiin 
perustumattomille käytännöille.

WWW.RAEVAARA.FI
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Yle ja Aamulehti haluavat vaikuttaa vaalitulokseen.  
– Tähtiliike tiputettiin paikallisesti ja  
valtakunnallisesti pois eduskuntapuolueiden 
vaalipaneeleista.  Miksi? – Tiedät sen itsekin.

Nykyisessä eduskunnassa on 
useita ”elefantteja”, asioita, joista 
ei haluta edes puhua. Ne ovat rat-
kaisuja ja linjanvetoja, joista val-
lanpitäjät – sekä hallituksessa et-
tä oppositiossa - ovat olleet laa-
jalti yhtä mieltä ja joita valtame-
dia on tukenut. 

Niitä ovat: 
• Suomen liukuminen kohti soti-
laallista liittoutumista,
• Suomen itsenäisyyden kaven-
tuminen ylikansallisen yhdenty-
misen kautta,
• eurojäsenyyden Suomelle ai-
heuttama vahinko ja siihen liitty-
vät uhkakuvat,
• hallitsematon maahanmuutto 
erityisesti syksyllä 2015,
• keskittävä aluepolitiikka ja
• eriarvoisuuden lisääntyminen.

Vallanpitäjät ja valtamedia pyr-
kivät ohjaamaan vaalikeskuste-
lut vain ilmastonmuutokseen ja 
maahanmuuton aiheuttamiin 
ongelmiin. Tällä huomio pyri-
tään suuntaamaan sivuun niistä 
asioista, joita kansan enemmistö 
pitää tärkeimpinä

Paavo Väyrynen
Tähtiliikkeen puheenjohtaja
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”Tehdään näistä todelliset vaalit” – Paavo Väyrynen

NÄIN OLEN TEHNYT 
KAUPUNGINVALTUUSTOSSA.  
NIIN TEEN MYÖS EDUSKUNNASSA.
- Tärkeää ovat hyvät peruspalvelut ja toimiva arki; 

pääseekö lääkäriin, saako hoivaa, onko koulu tur-
vallinen, rajat valvottuja, tiet kunnossa, työtä, tulee-
ko toimeen, kadut turvallisia kulkea…

- Köyhyyden poistamiseen on panostettava, epäoi-
keudenmukainen aktiivimalli on kumottava.

- En hyväksynyt Tampereen valtapuolueiden päätös-
tä alentaa vanhushoivan hoitajamitoitusta.

- On ratkaistava tavallisten ihmisten arkipäivän on-
gelmia eliitin maailmanpelastuksen sijaan.

- Ei lietsota ilmastohysteriaa, vastuullisuutta päätök-
sentekoon: vastustin ainoana valtuustossa Tampe-
re hiilineutraali kaupunki 2030 -hanketta, jonka si-
sällöstä ja kustannuksista ei ole tietoa.

- Auto on välttämätön kulkuväline, liikkumista ei saa 
vaikeuttaa, kustannuksia ei saa nostaa. Nykyisiä 

ajoneuvoveroja tai uusia ilmastoveroja ei saa siir-
tää polttoaineiden hintoihin.

- Tavallinen ihminen ajaa pakollisia matkoja yli kym-
menen vuotta vanhalla henkilöautolla. Miksi 1-3 
000 euron hintaisen auton omistajan pitäisi mak-
saa eliitin jopa 100 000 euron sähköautojen hin-
nanalennuksen? Tätä en kannata. Se tarkoittaisi, 
että mahdollisuus hankkia itselle uudempi auto on 
entistä vaikeampaa.

- Valtion rahoittamat liikennehankkeet olleet tur-
huuksia: tunneli, ratikka. Otetaan uusi suunta: Pir-
kanmaan tieverkosto kuntoon, lähijunaliikenteen 
kehittäminen Pirkanmaalle, suora junayhteys Pie-
tariin. Järjestelyratapiha kehitettävä logistiikkakes-
kuksena.

- Esitin, että ennen uutta ratikkalinjaa Lentävänie-
meen arvioitaisiin ensimmäisen osuuden muka-
naan tuoma hinnoittelu, toimivuus ja joukkoliiken-
teen matkustajamäärän muutos. Yksikään ratikka-
vastaisuudella valtuuston päässyt ei kannattanut. 
– Dubain saaret olisivat iso riski.

- Sähkön siirtoverkot oltava julkisessa omistuksessa. 
Esitin valtuustossa, että virkamiehiltä poistetaan lu-
pa valmistella Tampereen Sähkölaitoksen myyntiä. 
Kukaan ei kannattanut.

-  Lietemonopoli kumottava. Lietesodassa puolustin 
yksin asukkaita, yrittäjiä ja kuntia.

-  Maahanmuuttopolitiikka saatava kontrolliin, raja-
valvonta kuntoon, ilman oleskelulupaa olevat pois-
tettava maasta. Maahanmuuton kustannukset kun-
nilta valtiolle. Aloitettani ei kannatettu.

-  En kannata ylikansallista yhdentymistä, hallitse-
matonta globalisaatiota enkä Suomen hivuttamis-
ta kohti Natoa. Ei isäntämaasopimuksia. Ei kauppa-
boikotteja Venäjälle.

-  Keskittämispolitiikan sijaan on vahvistettava maa-
kunnan ja Suomen elinvoimaa.

Asioihin voi vaikuttaa. 
Uskallan viedä viestit perille 
niin että ne kuullaan.

VASTUULLINEN VAIHTOEHTO NYKYMENOLLE
En allekirjoittanut kuntavaalien jälkeen pormestarisopimusta. Mielestäni verovaroja ei pidä käyttää sulle−mulle 
-sopimiseen. Allekirjoittaneet saivat oman ryhmänsä hankkeisiin satoja miljoonia, lisäksi isot kokouspalkkiot.  
– Tätä en hyväksy. Politiikka ei saa olla äänestäjien yli sopimista.
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