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Helka Pylkkö
LAPPEENRANTA. Lappeenran-
talaisiin lyhtypylväisiin ilmes-
tynyt taide on peräisin aina-
kin parin kymmenen tekijän 
käsistä. Etelä-Saimaa uutisoi 
valaisintolppien kytkentäko-
teloiden kansiin tehdyistä ku-
vista viime viikolla.

— Kaikki tekijät eivät ole pai-
kallisia. Teoksia on tehty viiti-
sen vuotta. Tekijöiden välillä 
ei ole mitään sidosta, eivätkä 
ihmiset välttämättä edes tun-
ne toisiaan, kertoo nimettö-
mänä pysyttelevä paikallinen 
taiteilija.

Hän sanoo, että ilmiö on 
lähtöisin Lappeenrannan Hal-

kosaaresta, ja tunnustaa ole-
vansa ensimmäisen kuvan ta-
kana.

KYSE ON uuden aallon 
2000-luvun katutaiteesta.

— Tällaista kilttiä ja oivalta-

vaa. Lainataan ja palautetaan, 
tehdään harmaasta värikästä. 
Tuodaan positiivista virettä 

ja eloa kaupunkiin, jossa asu-
taan, taiteilija selittää.

— Ikään kuin se olisi keskus-
telua taiteilijoiden välillä ja 
keskustelua kaupunkilaisille.

Taiteilijalle on sadellut ym-
märrystä ja kehuja ohikulki-
joilta. Hän on nimittäin ollut 
puuhissa päiväsaikaankin.

— Joku täti-ihminen harras-
taa sellaista, että hän kierte-
lee katsomassa tolppia ja ku-
vaa niitä.

KYTKENTÄKOTELOT ovat ol-
leet vailla kansia teosten te-
on ajan. Lappeenrannan kau-
pungin viransijainen katui-
sännöitsijä Janne Hakulinen 
huomautti aiemmin, että ko-
teloiden jättäminen avoimik-
si saattaa olla vaarallista, sillä 
johdot paljastuvat.

— Kannet on viety muuta-
man tunnin sisällä takaisin, ni-
metön taiteilija sanoo.

Jotkut tekijät ovat myös peit-
täneet aukon väliaikaisesti.

— En ole asiaa sen enempää 
ajatellut. Sormet ristissä, tolp-
pataiteen pioneeri sanoo ja 

toivoo, ettei ole tullut aiheut-
taneeksi vaaraa.

PYLVÄIDEN koristelu on levin-
nyt ainakin Joensuuhun. Joi-
takin tolppataideteoksia on 
myös Helsingissä.

— Tämä on niin lappeenran-
talainen juttu kuin vety ja ato-
mi. Siitä pitäisi olla ylpeä, ko-
ristelun käynnistänyt veijari 
tuumaa.

Teokset ovat levinneet vuo-
sien varrella myös Lappeenran-
nassa. Ensimmäisenä tehtiin 
Halkosaari pullolleen kuvia.

— Se on lokalisoitunut: aina 
jokin alue on tehty täyteen.

Taiteilijan arvion mukaan 
teoksia on Lappeenrannassa 
nyt yli sata. Itse hän on tehnyt 
muutamia tasaisin väliajoin. 
Uusia koristeluja hän ei ole lä-
hiaikoina tavannut.

— Terveisiä kaupunginisille 
palautteesta, hän sanoo ja vih-
jaa, että kuvia saattaa olla lu-
vassa lisää.

— Hyväntahtoista ja epäkau-
pallista ilottelua, hän tiivistää 
puuhan jujun.

Tolppataiteen takana monta tekijää

Taiteilijat ovat täyttäneet tolppakuvilla useita alueita Lappeenrannassa. Värikäs kuva koristaa 
valaisintolppaa Lappeenrannan Valtakadulla.

Arttu Muukkonen

Lyhtypylväisiin 
tehtyjen kuvien motiivi 
on hyväntahtoinen 
ilottelu. Tolppataide 
on levinnyt 
Lappeenrannasta 
muihinkin 
kaupunkeihin.

KESKEN lehtiuudistuksen 
nyt lopetettu City-lehti on 
ollut näkyvä ilmiö Suomen 
mediassa. Liki kolmen vuo-
sikymmenen taipaleellaan 
City onnistui usein nosta-
maan teemoja puheenai-
heiksi.

City-lehteä on luonneh-
dittu moderniksi kaupun-
kioppaaksi. Lehden luki-
jat esimerkiksi äänestivät 
paikkakuntien parhais-
ta ravintoloista, ja urbaani 
nuorten aikuisten kulttuuri 
sai valotusta niin muodin, 
popmusiikin kuin eloku-
vankin piiristä. City-lehden 
keskeistä antia olivat mitta-

vat henkilöhaastattelut.
Moni lehden toimittajis-

ta, kirjoittajista ja kolum-
nisteista on päätynyt mer-
kittäviin asemiin, tai aina-
kin julkimoksi.

City-lehteä yli vuosikym-
menen luotsannut Kari Ki-
velä on nyt Iltalehden vas-
taava päätoimittaja. Leh-
den palstoille ovat kirjoit-
taneet aikanaan myös mui-
den muassa Jari Saras-
vuo, Timo Harakka ja Si-
mo Frangén. Lahden City-
lehteä päätoimitti 1980-lu-
vun lopulla tuolloin vas-
ta 17-vuotias Sam Inkinen. 
STT

City-lehti oli teemojen ja 
tekijöiden ponnahduslauta

Onkos tullut talvi kesän keskelle?
LAPPEENRANTA. Kostea läm-
pö on sekoittanut muutakin 
kuin toimittajan pään. Fazerin 
makeistehtaan lämpömitta-
ri näytti maanantaina neljää-
kymmentä astetta — pakkasta. 
Ilmatieteenlaitoksen mukaan 
Lappeenrannan lämpötila oli 
kuvaushetkellä 26,6 astetta 

plussan puolella.
Fazerilta kerrotaan lämpö-

mittarin sekoilun johtuvan 
todennäköisesti viikonlopun 
ukkosista. Mittari korjataan 
mahdollisimman pian, joten 
tehtaallakin päästäneen vielä 
nauttimaan harvinaisista ke-
sähelteistä.

Uutiset

Juho Maijala
RAUTATEIDEN varsilta löytyy 
parikymmentä suurta kuntaa, 
joissa matkustajajuna ei py-
sähdy. Kunnissa on yhteensä 
yli puoli miljoonaa asukasta. 
Suurin on noin 50 000 asuk-
kaan Porvoo, pienimmissä vä-
kiluku jää 20 000:een.

20 väkiluvultaan suurim-
masta kunnasta vain yhteen, 
Mustasaareen, ei ole koskaan 
kulkenut rautatietä. Forssas-
ta rata purettiin 1970-luvulla. 
Muihin kiskot vievät edelleen.

Porvoon rata on museo-
käytössä ja vaatisi mittavan 
peruskorjauksen. Toisessa ää-
ripäässä Tampereen 30 000 
asukkaan esikaupungit Kan-
gasala ja Ylöjärvi ovat moder-
nien matkustajaväylien var-
rella, mutta junat huristelevat 
läpi pysähtymättä.

Herkullisia liikennöintikoh-
teita löytyy pääkaupunkiseu-
dulta. Porvoon ja Keravan vä-
lille osuu Sipoo, jossa junalii-
kenne palvelisi 70 000:ta asu-
kasta. Hyvinkään ja Karjaan 
välisen tavararadan varrel-
la Lohjalla, Nurmijärvellä ja 
Vihdissä asuu yhteensä lähes 
110 000 ihmistä.

VR EI OLE pitänyt välejä kan-
nattavina. Kaukoliikenteen 
suunnittelupäällikkö Herbert 
Mannerströmin mukaan yhtiö 
ei suunnittele uusien reittien 
avaamista. Ehkä lähimpänä 
toteutumista voisi olla Tam-
pereen tai Turun lähiliikenne, 
mutta ei VR:n aloitteesta.

— Me olemme periaatteessa 
kiinnostuneet kaikesta tällai-
sesta toiminnasta, mutta tie-

dämme, että kannattavan lii-
kenteen pyörittäminen on vai-
keaa.

Mannerströmin mukaan 
mallia voisi ottaa Helsingin lä-
hiliikenteestä, jossa kunnat ja 

valtio tukevat VR:n pyörittä-
miä junavuoroja.

— Jos löytyy organisaatto-

ri, jokin yhteenliittymä, joka 
haluaa käynnistää junaliiken-
teen, olemme valmiit tarjoa-
maan operointipalveluita.

REITTEJÄ voisi ajaa myös yk-
sityinen kilpailija, mutta Suo-
men kiskoille ei noin vain läh-
detä. Vuoteen 2019 asti voi-
massa olevien yksinoikeusso-
pimusten mukaan muu toimi-
ja ei saa ajaa VR:n kanssa sa-
moja reittejä.

Etujärjestö Rautatiematkus-
tajat ry:n puheenjohtaja Kale-
vi Kämäräinen valittelee, että 
sopimukset eivät jätä kilpai-
lijoille järkeviä reittikokonai-
suuksia.

— Kun Proxion suunnitte-
li Pieksämäki—Savonlinna-vä-

liä, tulkittiin, että juna ei olisi 
voinut ajaa Pieksämäelle asti, 
vaan se olisi joutunut jäämään 
Huutokoskelle, keskelle ei mi-
tään.

Kämäräisen mukaan Hyvin-
käältä Karjaalle ajava vuoro 
kannattaisi paremmin, jos se 
saisi jatkaa Riihimäelle ja Han-
koon asti.

VR ei itse tulkitse yksinoi-
keussopimuksia yhtä tiukas-
ti. Kilpaileva yritys voisi sen 
puolesta ajaa myös sellaiselle 
asemalle, jolle VR sopimuk-
sensa turvin liikennöi.

— Tietenkin voisi, emme me 
ole mitenkään vastustamassa 
sitä. VR ei suhtaudu negatii-
visesti kilpailijoihin, Manner-
ström sanoo.

500 000 ihmistä vailla junakyytiä
VR olisi valmis 
aloittamaan 
junavuorot, jos joku 
muu maksaa viulut. 
VR:n yksinoikeus-
sopimukset 
vaikeuttavat kilpailua.

Suurimmat kunnat, joissa juna ei pysähdy
Marja Suuronen

ssa juna ei pysähdy
Marja Suuronen

Kunta tavararadan varrella

Kunta matkustajararadan 
varrella

Kuntaan ei ratayhteyttä
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Lättähattuja ikävä
KATTAVA matkustajaliikenne-
verkko ajettiin alas lättähattu-
jen mukana. 1970-luvun maa-
ilma oli erilainen. Uskottiin 
tehdaspaikkakuntiin ja yksi-
tyisautoiluun.

Suomi muuttui. Aiemmin 
kukaan ei olisi käynyt Heino-
lasta Helsingissä töissä. Pape-
ritehdas työllisti kivenheiton 
päästä. Nyt Heinolan idylli-
sistä rantamaisemista ajetaan 
pääkaupunkiin autolla, lähin 
rautatieasema löytyy Lah-
desta.

Ihmiset pitäisi saada kumi-
pyöriltä kiskoille jo oman tur-
vallisuutensa vuoksi. Jouk-
koliikenteen ympäristövaiku-
tukset ovat toissijainen etu.

NYT NÄYTTÄISI siltä, että kun-
tien lisäämisen sijaan niitä 

enemmänkin karsitaan. Kai-
kista turhista pysähdyksistä 
halutaan eroon.

Kilpailun vapauttaminen 
voisi olla ratkaisu. Monopoli-
asemasta nauttiva VR tarvit-
see kirittäjän, jonkun, joka te-
kee asiat eri tavalla.

Pieksämäki—Savonlinna-vä-
listä haaveillut Proxion laski, 
että se pystyisi operoimaan 25 
prosenttia VR:ää halvemmal-
la. Hanke kaatui lopulta sii-
hen, ettei VR halunnut vuok-
rata kalustoa kilpailijalle. VR 
ennemmin romuttaa vanhat 
vaunut kuin kauppaa niitä 
eteenpäin.

Vaikka VR laskee, ettei jon-
kin vuoron ajaminen kanna-
ta, neljänneksen halvemmal-
la toimiva kilpailija voisi on-
nistua.

Pertti Mattila
Jaana Vaahtio
PERINTEIKKÄÄN City-leh-
den ilmestyminen paperi-
versiona loppuu. Noutopis-
telehteä ehdittiin julkaista 
26 vuoden ajan.

City-lehden päätoimitta-
ja Maria Pettersson sanoo, 
että lehden lopettamispää-
tös tuli yllätyksenä.

— Erityisen yllättävää tämä 
oli siksi, että koko kevät on 
valmisteltu lehtiuudistusta, 
joka on nyt valmis. Uusi leh-
ti tuli ulos painosta, mutta 
ei koskaan näe päivänvaloa, 
Pettersson kertoo.

Lopettamispäätöksen 
taustalla ovat kustannus-
syyt.

— City-lehti nojasi vah-
vasti mainoksiin, ja mai-
nokset ovat siirtymässä di-
gitaalimaailmaan. Meidän 
on pakko seurata, vaikka 
tämä oli hyvin surullinen 
päätös, sanoo Cityn omista-
van viestintäkonserni Jan-
tonin toimitusjohtaja Ist-
van Denes.

Denes tähdentää, että lu-
kijat eivät hylänneet City-
lehteä.

— Lehdellä oli viime ai-
koinakin liki 300 000 luki-
jaa. Lukijat pysyivät muka-
na, mainostajat valitetta-
vasti eivät.

Denes myöntää, että Ci-
ty-lehden päätyminen leh-
tiuudistuksesta alasajoon 
on jyrkkä muutos.

— Toivoimme, että uudis-
tamalla paperilehden voi-
simme pidentää sen ikää. 
Uudistuksen aikana mark-
kinat kuitenkin heikkenivät 
entisestään, ja myös Janto-
nin oma taloustilanne heik-
keni.

Tällä hetkellä City-leh-
ti työllistää parikymmen-
tä ihmistä toimituksessa ja 
myynnissä. Päätoimittajan 
arvion mukaan nettilehden 
pyörittämistä jatkaisi kuusi 
ihmistä.

Parhaimmillaan 1990-lu-
vun taitteessa City-leh-
den jokaisella ilmestyneel-
lä numerolla oli liki puo-
li miljoonaa lukijaa. Tuol-
loin City oli Suomen suurin 
18—30-vuotiaiden media. 
STT

City-lehti 
lopetetaan 
yllättäen

City-lehti jatkaa toimintaansa verkkolehtenä.

Kai Skyttä

Tiina Tuominen
HELSINKI. Kiistely EVM-sopi-
muksen ympärillä kiihtyy. Oi-
keuskanslerin viraston mu-
kaan hallituksen esityksessä 
on ollut kaikki tarvittavat tie-
dot siitä, miten sopimus on 
laadittu. Kysymys on nyt siitä, 
ovatko kansanedustajat ym-
märtäneet, mistä on kyse.

— Sopimustekstistä ja halli-
tuksen esityksen perusteluis-
ta käy huolellisella lukemi-
sella ilmi, mikä on kansain-
välisen sopimuksen pykälissä 
ja mikä taas sen johdannossa 
oleva sopimusvaltioiden väli-

nen yhteinen näkemys, sanoo 
apulaisoikeuskanslerin sijai-
nen Risto Hiekkataipale.

Hänen mukaansa oleellis-
ta on, saiko eduskunta tarvit-
tavan tiedon sopimuksen si-
sällöstä. Hiekkataipaleen mu-
kaan eduskunta sai jo huhti-
kuun lopulla hallituksen esi-
tyksen, josta se päätti kesä-
kuun lopulla. Kohuttu EVM-
sopimus oli hallituksen esi-
tyksen liitteenä.

— Toivottavasti kaikki, jot-
ka sopimusta kommentoivat, 
ovat esityksen myös lukeneet.

Oikeuskanslerille tehdyn 
kantelun valmistelussa kuul-
laan esittelevää ministeriötä, 
eli lähinnä valtiovarainminis-
teriötä. Hallituksen esitys on 
kaikkien luettavissa interne-
tissä.

— Ainakaan minulle ei ole 
syntynyt käsitystä, että se oli-

si jotenkin vajaa, ja etteikö sii-
tä ilmenisi se asia, josta puhu-
taan.

PERUSSUOMALAISTEN pu-
heenjohtaja Timo Soini toi-
voi maanantaina oikeuskans-
lerin tutkivan, johdettiinko 
eduskuntaa harhaan edus-
kunnan päättäessä euroalu-
een pysyvän vakausmekanis-
min EVM:n hyväksymisestä. 
Soinin kannasta kertoi Yle uu-
tiset.

Soinin mukaan nyt käydään 
taistelua siitä, mitä EVM-so-

pimuksen muotoilu tarkoit-
taa. Sopimuksen johdannossa 
mainitaan, että sen kautta an-
netuilla lainoilla on ensisijai-
nen asema. Itse sopimuspykä-
listä tämä kuitenkin puuttuu.

Soinin mielestä olisi tyyli-
kästä, jos oikeuskansleri ottai-
si asian oma-aloitteisesti kä-
sittelyynsä.

— Jos hyväksymismenette-
lyssä todetaan vajavaisuuksia, 
EVM-sopimus on tuotava uu-
delleen eduskunnan käsitte-
lyyn, Soini sanoi Ylelle.

Hiekkataipaleen mukaan 
kanslerille on jo ennen Soi-
nin kommentteja tullut EVM-
sopimusta koskeva tutkimus-
pyyntö kansalaiselta, joten se 
on jo siirtynyt tutkintaan. Oi-
keuskansleri Jaakko Jonkka 
ottanee sopimuksen katsotta-
vakseen pian lomansa jälkeen 
viikon kuluttua. STT

Kiistely EVM-sopimuksesta kiihtyy
Sopimus siirtyi 
oikeuskanslerin 
tutkintaan tavallisen 
kansalaisen 
aloitteesta.

Toivottavasti kaikki, 
jotka sopimusta 
kommentoivat, ovat 
esityksen myös 
lukeneet.
Risto Hiekkataipale

Erityisen 
yllättävää tämä 
oli siksi, että 
koko kevät on 
valmisteltu lehti-
uudistusta, joka 
on nyt valmis.
Maria Pettersson
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