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• Mitä useammin palvelua tarvitsee, sen 
lähempää sen tulee löytyä. Palvelujen 
saatavuutta on parannettava 
aukioloaikoja pidentämällä ja 
mahdollistamalla sähköinen asiointi 
entistä helpommin ja laajemmin. 

• Jokainen kunnan työntekijä on 
palveluammatissa. Asumiseen ja 
yrittämiseen liittyvät luvat ja kaava-
asiat on saatava ripeästi kuntoon. 

• Kaupunkisuunnittelussa on 
toteutettava järkivihreyttä. Luonnon 
kantokyky on otettava huomioon 
ja kestävää asumista ja elämistä 
edesautettava.

• Oppilaitosten ja työpaikka-alueiden 
läheisyydessä on suosittava tiiviimpää 
rakentamista ja pienempiä asuntoja. 

• Elinkeino- ja rakennusluvat on 
käsiteltävä kolmessa kuukaudessa.

• Kaupungin tulopohjaa ei tule 
vahvistaa veronkorotuksilla, vaan 
elinkeinoelämän ja työnteon 
edellytyksiä on parannettava. 
Tampereen on oltava seuraavassa 
kuntavertailussa yritysystävällisyyden 
ykköskaupunki.

TAMPERE – HELPOMPI KUIN HELSINKI
Tulevaisuuden taloudellinen ja 

asukkaiden hyvinvointiin liittyvä 

kilpailu käydään kaupunkien kesken 

- Euroopan tasolla. Kaupungin 

tehtävänä on taata mahdollisuudet 

hyvälle elämälle ja yrittämiselle. Vastuu, 

välittäminen, yksilönvapaus, sivistys 

ja mahdollisuuksien tasa-arvo ovat 

politiikkaamme ohjaavia arvoja. 

Tampere tarjoaa asukkailleen sujuvan 

arjen, turvallisen ympäristön ja lukuisia 

mahdollisuuksia rakentaa tulevaisuuttaan. 

Tampereella eläminen on ennen kaikkea 

mutkatonta ja mukavaa. Sujuvan arjen 

mahdollistaa joutuisa ja turvallinen 

liikkuminen kotoa töihin, harrastuksiin ja 

asioille. Tarvitaan sekä toimivat julkisen 

liikenteen palvelut että hyväkuntoiset 

auto-, kävely- ja pyörätiet. 

Terve talous on heikoimpien turva. Vain 

hyvinvoiva kuntatalous mahdollistaa 

hyvät palvelut ja kestävän tulevaisuuden. 

Verorahoja on käytettävä tehokkaasti. 



• Yritysvaikutusten arviointi on 
vakiinnutettava kiinteäksi osaksi 
päätöksentekoa.

• Raitiotie, areena ja muut jo päätetyt 
kehitysinvestoinnit on toteutettava 
alkavalla vaalikaudella. Suuriin 
hankkeisiin on nimettävä henkilö, joka 
vastaa yritysyhteistyön suunnittelusta 
ja toteutuksesta. 

• Yrittäjyyden edistämiseksi on otettava 
käyttöön palvelualoite.

• Kokeilukulttuuria on entisestään 
edistettävä. 

• Kansainvälisyys on nähtävä 
Tampereella ensisijaisesti 
mahdollisuutena. Tampereen on oltava 
houkutteleva kohde työperäiselle 
maahanmuutolle sekä ulkomaisille 
investoinneille ja yrityksille.

• Opiskelija-asuntoja on oltava 
riittävästi tarjolla.

• Tampereen on pyrittävä olemaan 
Euroopan älykkäin kaupunki – Smart 
City –hanketta on jatkettava ja siihen on 
panostettava riittävästi. Tämä tarkoittaa 
toimintamallien uudistumista uusien 
teknologioiden ja ratkaisujen avulla.

TAMPERE KASVAA JA KEHITTYY
Aktiivisella elinkeinopolitiikalla 

edistetään yrittäjyyttä ja parannetaan 

työllisyyttä. Yrittäjyyden edistämisen 

tulee näkyä kaikkialla: kaavoituksessa, 

viranomaislupien joustavassa 

myöntämisessä ja yrittäjyyspalveluiden 

tarjoamisessa. Julkisen sektorin tulee 

keskittyä edellytysten luomiseen, 

jotta yritykset voivat työllistää ja 

menestyä. Mahdollisuuksien luominen ja 

ennakoiva aktiivisuus ovat johtoajatuksia 

tamperelaisen kokoomuksen 

elinkeinopolitiikassa. 

Tampereen on oltava Suomen 

opiskelijaystävällisin kaupunki, sillä 

opiskelijat ovat Tampereen vetovoiman 

lähde. Jatkuva vuoropuhelu kaupungin 

ja opiskelijajärjestöjen kanssa on tärkeää. 

Tampereen on oltava edelläkävijä myös 

uudenlaisten koulutusmahdollisuuksien 

edistäjänä. Kaupungin on tuettava 

Tampere3 -hanketta jatkossakin. 



Tampereen keskusta on koko seudun 

sydän. Siellä voivat hyvin ihmiset sekä 

kahvilat, ravintolat, kivijalkakaupat 

ja kaupunkipuistotkin. Vanhan 

teollisuuskaupungin sielu virtaa 

vahvana Suomen vetovoimaisimmassa 

kaupungissa. Keskustan itäpuolesta 

on kehittymässä moderni 

kaupunginosa korkeine torneineen ja 

viihdekeskuksineen. Keskustan länsipuoli 

henkii kulttuuria ja vanhaa arkkitehtuuria. 

Se on Tampereen vanha kaupunki, 

jonka asemaa edelleen vahvistetaan. 

Tavoitteenamme on vapauttaa katutilaa 

ihmisille ja varmistaa keskustan 

saavutettavuus sekä sujuva liikkuminen 

kaupungin keskustassa kaikilla 

kulkutavoilla.

Yhden unelma on omakotitalo Teiskon 

rauhassa, toinen haaveilee city-elämästä 

keskustan sykkeessä. Tamperelaisilla tulee 

olla mahdollisuus perustaa haluamansa 

koti sellaiseen ympäristöön, jossa viihtyy. 

Tämä merkitsee, että asuntotarjonnan 

tulee olla monipuolista ja monimuotoista. 

Asumiseen ja rakentamiseen tarvitaan 

enemmän vapautta.

KAUPUNKI KUULUU ASUKKAILLEEN

• Ydinkeskustaan on päästävä sujuvasti 
kaikilla kulkumuodoilla. 

• Keskustassa kunkin katuosuuden 
pääliikennemuodon on ratkaistava se, 
miten koko liikenne suunnitellaan.  

• Kaupunkiraitiotien on oltava 
joukkoliikenteen selkäranka, jota 
linja-autoliikenne tukee kattavasti. 
Linja-autoliikennettä on sujuvoitettava 
joukkoliikennekaistoilla ja 
liikennevaloetuuksilla.

• Kävelyä ja pyöräilyä on käsiteltävä 
itsenäisinä liikennemuotoina eikä 
yhdessä. 

• Rantatunnelista on rakennettava 
autoilijoille Näsinkallion maanalainen 
eritasoliittymä, joka nopeuttaa 
pääsyä keskustaan. Samalla 
luodaan edellytykset Kunkunparkin 
toteuttamiselle.

• Kaavoituksen on oltava 
mahdollistavaa, ei rajoittavaa. 
Turhasta sääntelystä on luovuttava 
aina kun mahdollista.

• Kantakaupungissa on suosittava tiivistä 
rakentamista ja täydennysrakentaminen 
on mahdollistettava.



• Ryhmäkoot tulee pitää kohtuullisina. 

• Koulun on oltava turvallinen kaikille. 

• Havaittuihin sisäilmaongelmiin on 
tartuttava ripeästi. 

• Peruskoulussa, lukioissa ja 
ammatillisessa koulutuksessa on oltava 
monipuolinen oppiainetarjonta. 

• Jokaiselle nuorelle on löydyttävä 
ammatti. 

• On luotava selkeä toimintamalli, 
jossa motivaatiovaikeuksista ja 
elämänhallinnan ongelmista kärsivää 
nuorta ja tämän perhettä autetaan 
perheen omaa vastuunkantoa tukien. 

• Liikunnan on oltava osa jokaisen 
koululaisen elämää.

SIVISTYS ON AVAIN HYVÄÄN ELÄMÄÄN
Laadukkaat koulutus- ja kulttuuripalvelut 

edistävät ihmisten hyvinvointia ja lisäävät 

kaupungin vetovoimaa. Erinomainen 

perusopetus on jatkumo laadukkaalle 

varhaiskasvatukselle. Laadukas 

kasvatuspolku on tehokas keino tasoittaa 

lasten erilaisia oppimisedellytyksiä, 

pysäyttää huono-osaisuuden kierre ja 

edistää lapsen mahdollisuuksia rakentaa 

tulevaisuuttaan. Tässä osaavat ja 

sitoutuneet opettajat ovat ratkaisevassa 

asemassa. Koulut eivät saa eriarvoistua. 

Tampereella on voitava jatkossakin 

huoletta laittaa lapsensa mihin tahansa 

päiväkotiin tai kouluun.



KULTTUURISTA JA  
LIIKUNNASTA  
HYVINVOINTIA

• Tampereen erinomainen 
kulttuuritarjonta on 
vetovoimatekijä. Tampereen on 
huolehdittava kulttuurilaitosten 
toimintaedellytyksistä myös 
tulevaisuudessa. 

• Kaupungin on mahdollistettava myös 
matalan kynnyksen kulttuuritoiminta. 
Järjestöille ja yhdistyksille 
myönnettäviä tukia ei vähennetä. 

• Monipuolisten lähiliikuntapaikkojen 
ja liikuntakeskusten on innostettava 
liikkumaan ja tarjottava liikunnan 
mahdollisuus kaikenikäisille ympäri 
vuoden – myös viikonloppuisin. 

• Kaupungin on oltava tiiviissä 
yhteistyössä urheiluseurojen ja 
asukasyhdistysten kanssa esimerkiksi 
liikuntapaikkojen ylläpitoon 
liittyvissä kysymyksissä. Seuroille 
myönnettävien toiminta-avustusten ja 
kohtuullisten liikuntapaikkamaksujen 
on mahdollistettava järkevän hintainen 
ja tarkoituksenmukainen liikunnan 
harrastaminen kaikenikäisille. 

IKÄIHMISILLE  
ILOA JA TURVAA 
ELÄMÄÄN

• Senioreiden liikkumisen vaivattomuus 
on otettava huomioon kaupunki- ja 
liikennesuunnittelussa. 

• Asuinalueilla on otettava huomioon 
yhteisöllisyys ja niiden on tarjottava 
monipuolisia asumismuotoja erilaisiin 
elämäntilanteisiin.

• Liikuntapaikkojen ja vapaa-ajan 
palveluiden rakentamisessa ja käytön 
suunnittelussa on otettava huomioon 
ikäihmisten tarpeet ja mahdollisuudet. 

• Vapaaehtoistoimintaa on edelleen 
edistettävä ja tuettava.



Tutustu ehdokkaisiin verkossa
www.tamperelainenkokoomus.fi


