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KAUPUNKIKEHITYS
Aktiivisella elinvoimapolitiikalla tuetaan yrittäjyyttä ja kaupungin
jatkuvaa kehittymistä sekä kasvua. Yrittäjyyden edistämisen tulee näkyä
kaikkialla: kaavoituksessa, viranomaislupien joustavassa myöntämisessä
ja yrittäjyyden palvelutarjonnassa. Kokeiluille kohdennetaan
resursseja, ja muiden kaupunkien toteuttamia hyviä ideoita kopioidaan
häikäilemättömästi. Toimintatapojen ja organisaatioiden kehittäminen
nähdään investointina tulevaisuuteen.
Tampereen on oltava kansainvälinen kaupunki, joka houkuttelee myös
työperäistä maahanmuuttoa ja ulkomaisia investointeja ja yrityksiä.
Kaupunkia kehitetään rakenteellisesti ja toiminnallisesti sen rakennetta
tiivistämällä. Asuntotuotanto pidetään monipuolisena ja sen taso kysyntää
vastaavana. Kaupungin tulee olla kestävälle kehitykselle pohjaava viihtyisä
ja vireä asuin-, työ, harrastus- ja vierailupaikka, jossa myös luonto- ja
kulttuuriarvot huomioidaan. Palvelujen tarjoamisessa ja kehittämisessä
sovelletaan digitalisaation mahdollisuuksia.

TÄMÄ TARKOITTAA TAMPERELAISILLE:c
• Keskustaan pääsee sujuvasti
kaikilla kulkumuodoilla
• Kaupunkipyörät otetaan käyttöön
• Ratikan jatkoreittien
toteuttamiseen varaudutaan
suunnittelussa ja kaavoituksessa
• Selvitetään lähijunaliikenteen
tarpeet ja sen alueittaiset
toteuttamisedellytykset yhdessä
seudun kuntien ja valtion kanssa
• Kolmas raide ja suora
junayhteys lentoasemille osana
valtakunnallista pääratahanketta
• Tampereen lentoasemasta SisäSuomen pääkenttä

• Tehdään maanalainen
yleissuunnitelma ja pysäköintija liikenneyhteydet maan alla
turvataan
• Tampereen on oltava seuraavassa
kuntavertailussa Suomen
yritysystävällisin kaupunki
• Yritysvaikutusten arviointi
vakiinnutetaan kiinteäksi osaksi
päätöksentekoa
• Rakennusluvat on käsiteltävä
yhdessä kuukaudessa
• Asiointi ja tiedon varastointi
siirretään ensisijaisesti sähköisille
alustoille
• Älykkään Tampereen sovellutukset
on otettu käyttöön

TALOUS
Tampereen kaupungin terve talous on kaiken toiminnan perusta.
Kuntalaisten verorahoja on käytettävä sekä tehokkaasti että
vastuullisesti, ja kaupungin menojen ja tulojen on oltava tasapainossa.
Talouden tasapainottaminen jatkuu tällä vaalikaudella. Tulopohjaa
ei vahvisteta veroja korottamalla, vaan parantamalla ensisijaisesti
elinkeinoelämän ja työnteon edellytyksiä. Tampereen tulee keskittyä
edellytysten luomiseen, jotta yritykset voivat työllistää.

TÄMÄ TARKOITTAA TAMPERELAISILLE:c
• Veroja ei koroteta
• Valtuustokauden lopussa
tilinpäätös on positiivinen
• Kannattavia investointeja tehdään
jatkossakin

SIVISTYS
Laadukas koulutus ja sivistys on Tampereen menestyksen perusta.
Koulun on oltava turvallinen kaikille. Kansainvälisyyteen, kestävään
kehitykseen ja tulevaisuuden työelämän tarpeisiin valmistaudutaan koko
opintopolun aikana. Koulutusta kehitetään huomioimalla yhteiskunnan
muutokset ja megatrendit, kuten digitalisaatio.

TÄMÄ TARKOITTAA TAMPERELAISILLE:c
• Tampereen yliopiston ympärille
rakennettu yhteistyöverkosto on
toiminnassa kauden lopussa

• Tampereen on oltava jatkossakin
Suomen vetovoimaisin ja
opiskelijaystävällisin kaupunki

• Tampereen vetovoima
kansainvälisten opiskelijoiden ja
tutkijoiden keskuudessa kasvaa

• Peruskouluissa, lukioissa ja
ammattikouluissa pidetään kiinni
laajasta opetustarjonnasta

HYVINVOIVA ARKI
Tampere tarjoaa kaikenikäisille asukkailleen sujuvan arjen, turvallisen
ympäristön ja tulevaisuuden täynnä mahdollisuuksia. Monipuolisten
lähiliikuntapaikkojen ja liikuntakeskusten on innostettava liikkumaan
ja tarjottava liikunnan mahdollisuus kaikenikäisille ympäri vuoden
– myös viikonloppuisin. Tampereella on mahdollistettava niin
kulttuurilaitosten kuin matalan kynnyksen kulttuuritoiminta myös
tulevaisuudessa. Kulttuuri on asiakaslähtöistä, ja siinä huomioidaan rikas
kulttuuriperimä. Vapaaehtoistoimintaa, omaishoitoa ja kaupunkilaisten
osallisuuden muotoja on edelleen edistettävä ja tuettava.

TÄMÄ TARKOITTAA TAMPERELAISILLE:c
• Liikunnan on oltava osa jokaisen
koululaisen elämää
• Järkevän hintainen ja
tarkoituksenmukainen liikunnan
harrastaminen on oltava
mahdollista kaikenikäisille
• Lapsivaikutusten arviointi on
kiinteä osa päätöksentekoa

• Järkivihreä yhteiskunta tuottaa
mahdollisimman vähän päästöjä ja
jätettä, toimii kustannustehokkaasti
ja käyttää energiaa tehokkaasti
• Tampereen on oltava turvallinen
kaupunki jokaiselle, ja turvallisuus
huomioidaankin palvelujen ja
liikenteen suunnittelussa

• Senioreiden liikkumisen
vaivattomuus otetaan huomioon
kaupunki- ja liikennesuunnittelussa

Tampere on niin asukkaiden, yritysten,
yhteisöjen kuin matkailijoidenkin kaupunki.
Meidän kaikkien panosta tarvitaan Tampereen
kaupungin jatkuvaan kehittämiseen!

