
Mitä Tampereen valoviikot merkitsevät teille? 

– Ei ihan hirveän paljon. 

– Se on ihan kiva piristys pimeyteen etenkin marraskuuhun, mutta ei nyt sinänsä merkitse 

kauheasti.Tosi kiva, että keskustan alue on valaistu talvella. 

– Valoviikosta tulee aina mieleen sellainen legenda, jota tällainen valosuunnittelija meille luennoitsi 

opiskeluaikana, että hänen paras palautteensa, jonka hän on saanut työstään on se, että kun eräs 

henkilö oli mennyt Tammerkosken alueelle ajatuksenaan päättää päivänsä ja oli sitten yllättynyt 

näistä kauniista valoista, jotka oli juuri silloin sinne tulleet niin näiden niinku toiveikkuus oli saanut 

hänet muuttamaan mielensä ja halusi laittaa vielä tästä erikseen kiitosta. Tän aina muistan. 

– No ei oikeastaan juurikaan hirveän paljon yhtään mitään. Ne on muutamina vuosina. Muutamina 

vuosina on kyllä ollut ihan onnistuneitakin juttuja tänä vuonna silloin kun nyt. Oli tossa mä tiedä 

onko onko siellä enää mitään valoja, mutta tuota noin niin niin siinä oli ihan siistejä juttuja mut tota 

ja ja totta kai se tommoseen pimeeseen aikaan on ihan näyttävän näköistä ja kivakin että siinä on 

jotain tommosta vähän taiteellista käytetty, joka on sitten kaikkien nähtävillä tässä kaupungilla. En 

kuitenkaan ihan niin kauheasti tuolla justiin Hämeenkadulla pyörinyt. Toisin silloin kiinnittänyt 

huomiota yksityiskohtiin, mutta kyllä ne nyt ihan hienon hienon näköisiä. Mukavan tunnelman luo. 

No nyt kun historiallisesti Hämeenkatu on pimeänä, niin miten se on vaikuttanut näihin 

valoviikkoihin teidän mielestä? Tai oletteko te edes huomannut sitä? 

– No itse en ole huomannut, että kyllä mä oon huomannu on yleisesti, että on ollut valoja ja käynyt 

nyt käynyt myös niinku katsoa vähän muutamia tiettyjä niin kun kohteita. 

– En myöskään oikein ole huomannut. Hetken aikaa näkyi niitä valo verhoja tai mitä olikaan. Siellä oli 

ihan kiva, mutta en ole huomannut että ne on otettu pois. 

– Täytyy myöntää, että en ole edes huomannut. Ei ei ole niinku ei ole itselle silleen niinku 

semmoinen silmäänpistävä asia. Joo et siinä on kuitenkin taas sitten kun hämeenkadulla on niin 

paljon kaikkea muuta ja kaikkien kauppoja ja muiden vastaavien valoja sun muuta vastaavaa. 

Tapahtuu niin paljon, että en oikeastaan edes ole. En ole edes noteerannut tommosta asiaa. Joo 

isommin.  

Mitenkäs nyt kun valoviikot on uudistunut viime aikoina eli esimerkiksi itsenäisyyspäivän ilotulitus 

on poistunut ja sen tilalle on tullut niitä valaistuja Keskustorin rakennuksia, niin mitä te olette 

näistä uudistuksista mieltä? 

– Mun mielestä tää on tosi hyvä uudistus, että se vähentää kuitenkin niistä tulevia ongelmia ja 

esimerkiksi koirien pelko ja lasten ja meluhaittoja mitä nyt yleensäkään, niin kyllä mä näen, että 

tämä on paljon parempi ratkaisu. 

– Tosi hyvä uudistus kaupunkialueella ei pitäisi ikinä. Mitään ilotulitteita räjäytellä, vähentää myös 

roskaa. 

– Itse asiassa ne on mun mielestä. Todella hyvä. Todella hyvä uudistus. Koska siinä on niinku siinä on 

paljon enemmänkin kuin pelkästään se että ne niinku jotkut valot siinä. On on saman näköisinä ja se 

on samalla paikalla ja näin poispäin, että siinä on niinku semmoisessa yllättävissäkin paikoissa mitä ei 

osaisi muuten niinku huomioida niin tulee katsottua, että joo että tuohonkin on tehty tommonen ja 

siinä niissä on käytetty oikeasti jotain semmoista vähän tarpeellisempaa visioo, niin mun mielestä ne 

on ollut kyllä todella hyvä ratkaisu. 



– Valoviikosta tulee aina mieleen sellainen legenda, jota tällainen valosuunnittelija meille luennoitsi 

opiskeluaikana, että hänen paras palautteensa, jonka hän on saanut työstään on se, että kun eräs 

henkilö oli mennyt Tammerkosken alueelle ajatuksenaan päättää päivänsä ja oli sitten yllättynyt 

näistä kauniista valoista, jotka oli juuri silloin sinne tulleet niin näiden niinku toiveikkuus oli saanut 

hänet muuttamaan mielensä ja halusi laittaa vielä tästä erikseen kiitosta. Tän aina muistan. 

 


