
 Toimittaja Lauri Petrell 

Oletko löytänyt sen, mitä olet tullut täältä Tullintorista hakemaan? 

 Inka Ryhänen 

No joo löysin tonne K-Markettiin kyllä, eli löytyy. 

 Manu Heinämäki 

Joo kyllä mä oon löytänyt, että tää on tuttu paikka niin osaa etsiä täältä vaikka on remppa käynnissä. 

Ruokakauppa ja apteekki nyt tällä kertaa listalla. 

 Anita Koskinen 

Sanotaan, että joka toinen valittaa tätä tätä asiaa juuri, että meillä. Niin joo, kyllä se näin on. Kaikki 

sanoo ettei löydä ja ihmettelee ensinnäkin tätä meidän liikettä, että onko tätä ylipäätään täällä enää 

ollenkaan, että sitä kuulee ihan päivittäin. 

 Toimittaja Lauri Petrell 

Kun tämä Tullintori on rempassa ja keskustassa oikeastaan kaikki muukin on rempassa, niin 

ärsyttääkö se? 

 Inka Ryhänen 

No kyllä tää Tullintori ainakin kun sen jälkeen kun on käynyt täällä kun tämä on mennyt remppaan 

niin ainakin itselle vaikutti aika tämmöiselle epäselkeälle. 

 No mäkin opiskelen tossa yliopistolla ja mulla kans työpaikka tuossa lähellä niin saattaa tulla just 

joskus käytyä hakemassa eväitä tuolta niin sitten oli jotenkin kun tämä meni tälleen näin isosti 

remppaan niin vähän epäselvää että miten täällä pääsee niinku minnekin kulkemaan. 

 Manu Heinämäki 

No ei se mua oikeestaan että mun ei tarvitse autolla juurikaan liikkua, että mä asun tossa 

keskustassa niin lähellä ja tuota kävellen liikun sen mitä täällä liikun niin kävellen on päässyt ihan 

hyvin joka paikkaan. 

 Anita Koskinen 

No totta kai se ärsyttää että on joka paikassa on esteitä kun pitäisi kävellä, mutta lähinnä nyt mua 

enempi vaivaa tää Tullintori koska mä olen täällä töissä että munhan ei ole pakko mennä tonne 

kaupungin keskustaan että sinänsä mutta tää on tää nyt häiritsee tietenkin tää. 

 Toimittaja Lauri Petrell 

Onko toivoa siihen, että nämä keskustan remontit joskus kuitenkin vielä valmistuu ja päästään 

takaisin sellaiseen normaaliin elämään täällä? 

 Inka Ryhänen 

No pakko kait niiden on. En mä oikein tiedä mitä, mitä muuta sitä voi ajatella ku että kyllä kait ne niin 

kuin aikanaan kaikki loppuu, että kyllä mun mielestä siellä keskustassakin esimerkiksi se tuota 

Hämeenkatu jo alkaa olla semmoinen aika mukavan avara aiempaan verrattuna, mutta kyllähän 

siinäkin esimerkiksi just siinä Ratinan, Koskikeskuksen kohdalla vielä on aika paljon kaikkea, mutta 

kait ne aikanaan loppuu. 



 Manu Heinämäki 

Kyllä on ja tuota kyllä mun mielestä kannattaa ehkä sitten nyt vähän kärsiä. Tämä varmasti tulee 

olemaan tulevaisuudessa kyllä erittäin hienoa keskustakokonaisuus. 

 Anita Koskinen 

No kyllähän ne tottakai, ne valmistuu jossain vaiheessa. Eikö nyt olla jo vähän niinku loppusuoralla? 

Ainakin tuon ratikan jutut ja nää on pois että mutta tässä nyt menee vielä tässä Tullintorissa ensi 

vuoden puolelle jokin maaliskuulle ennen kuin tämä on valmis. Täähän nyt häiritsee tosi paljon, 

koska asiakkaat ei tahdo löytää tänne, niinku tänne liikkeeseen kun täällä on joka paikassa seiniä 

vastassa, että niinku aika huonosti on nuo niinku opasteet tuolla ettei löydetä. Samaten kun tuosta 

pääovesta, joka on nyt estetty monta viikkoa ollut jo, että siitähän ei pääse edes niin kuin 

rollaattorilla tai tällaisella kun siinä on vaan rappuset että siinä ei ole sitä semmoista luiskaa edes 

että pitää niinku kiertää talon toiselle puolelle, että tänne pääsee sisälle että se on ainakin iso iso 

miinus tässä. 

 


