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KOKOOMUSJOHTOINEN TAMPERE  
ON SUUNNANNÄYTTÄJÄ
Tampere on menestynyt rohkeilla, tulevaisuuden kannalta tärkeillä päätöksillä ja investoinneilla. 

Samalla kaupunki on toiminut veturina koko seudun kehitykselle.  Kokoomuksen johdolla Tampere 

on kirinyt Suomen johtavaksi kaupungiksi monella saralla, kaupunkiamme on vuodesta 2006 

lähtien johtanut kokoomuslainen pormestari. Olemme uskoneet Tampereen tulevaisuuteen 

silloinkin, kun muiden usko on ollut koetuksella. Uskomme Tampereen mahdollisuuksiin edelleen.

Suomalaisten kuntien ja kaupunkien, myös Tampereen, merkitys ja tehtävät muuttuvat nyt 

valittavien valtuustojen aikana huomattavasti. Sosiaali- ja terveyspalvelut sekä maakunnat 

uudistuvat valtuustokaudella 2017-2021. Kokoomus pitää tärkeänä, että sote-palveluiden siirtyessä 

maakuntien vastuulle uudistuksissa huomioidaan kaupunkilaisten tarpeet niin, että peruspalvelut 

ovat lähellä ja valinnanvapaudella on keskeinen rooli. Uudistusten astuessa voimaan vuoden 

2019 alussa Tampereesta tulee korostetusti elinvoiman moottori eli koulutuksen, kulttuurin, 

liikuntapalveluiden sekä yritystoiminnan ja työnteon keskus. Siksi tässä vaaliohjelmassa keskitytään 

näihin teemoihin.

Tulevaisuuden taloudellinen ja asukkaiden hyvinvointiin liittyvä kilpailu käydään kaupunkien 

kesken - Euroopan tasolla.  Tämän vuoksi jatkossakin Tampereen on panostettava erityisesti 

vetovoimaisuuteensa, sillä vetovoima takaa elinvoiman ja elinvoima merkitsee työllisyyttä. Työ on 

suomalaisten hyvinvoinnin perusta. Kaupungin tehtävänä on taata mahdollisuudet hyvälle elämälle 

ja yrittämiselle. Hallinto on hyvinvoinnin tuottamisen väline, ei itseisarvo. Kokoomus panostaa 

siihen, että kaupunki vastaa niiden uusien kaupunkilaisten odotuksiin, jotka tänne ovat tulleet 

kaupungin vetovoimatekijöiden houkuttelemina.

Kokoomuksen aate on yhdistelmä vastuuta, välittämistä, yksilönvapautta, sivistystä ja 

mahdollisuuksien tasa-arvoa. Tamperelainen kokoomus tukee yhteisöllisyyttä ja luo mahdollisuuksia 

pitää huolta niistä kaupunkilaisista, jotka tukea tarvitsevat. 



TAMPERE – HELPOMPI KUIN HELSINKI
SUJUVA ARKI ON ONNELLISEN ELÄMÄN PERUSTA
Tampere tarjoaa kaikenikäisille asukkailleen sujuvan arjen, turvallisen ympäristön ja tulevaisuuden 

täynnä mahdollisuuksia. 

Mitä useammin palvelua tarvitsee, sen lähempää se löytyy. Tampereella päivittäiset arjen 

palvelut ovat lähellä käyttäjiä: alakoulut ovat pääsääntöisesti kävely- ja pyöräilyetäisyydellä ja 

päivähoitopaikka järjestyy läheltä kotia. Koulutiet ovat hyvin valaistuja ja hoidettuja ympäri vuoden. 

Harvemmin käytettävät palvelut saattavat sijaita kauempana, mutta niihin tulee päästä helposti 

myös julkisilla liikennevälineillä. 

Palvelujen saatavuutta parannetaan aukioloaikoja pidentämällä ja mahdollistamalla sähköinen 

asiointi entistä helpommin ja laajemmin. Sähköinen asiointi tuo joustavuutta ja vapauttaa 

työntekijöiden aikaa niille, jotka tarvitsevat palvelua kasvotusten. Myös liikkuvia palveluja lisätään 

niin, että harvaan asutulla alueella palvelut tuodaan ihmisten luo, eikä päinvastoin.

Jokainen kunnan työntekijä on palveluammatissa: kun perhe rakentaa omakotitaloa, rakennusluvat 

on saatava ripeästi kuntoon. Kun yrittäjä haluaa laajentaa toimintaansa ja investoida kaupunkiin, 

kaavamuutokset ja lupa-asiat on hoidettava rivakasti, jotta työ pääsee nopeasti käyntiin. Kun 

kaupunkilaiset haluavat järjestää vapaaehtoisesti vaikkapa hyväntekeväisyyskonsertin, kaupungin 

työntekijät neuvovat ja auttavat lupien saamisessa. Kaupungin työntekijät eivät ole töissä 

kaupungilla vaan kaupunkilaisilla.



TURVALLISESSA YMPÄRISTÖSSÄ VIIHDYTÄÄN
Kaavoitus, sopivan tiivis kaupunkirakenne ja hyvä suunnittelu luovat perustan viihtyisälle 

asumiselle, toimiville lähipalveluille, työpaikkatarjonnalle ja turvalliselle elinympäristölle. Hyvin 

suunniteltuna nämä kaikki täydentävät toisiaan. Asuinalueita sekä joustavia liikenneratkaisuja 

kehitetään rinnakkain. Viihtyisä kaupunki ja monipuolisen liikkumisen mahdollistava ympäristö 

takaavat laadukkaan elämisen Tampereella.

Sujuvan arjen mahdollistaa joutuisa ja turvallinen liikkuminen kotoa töihin, harrastuksiin ja asioille. 

Tarvitaan sekä toimivat julkisen liikenteen palvelut että hyväkuntoiset auto-, kävely- ja pyörätiet. 

Yhä useammalle pyöräily ja kävely ovat vaihtoehtoja arkiseen päivittäisasiointiin eli liikkumiseen 

kouluun, harrastuksiin, töihin ja palvelujen pariin. Eri elämänvaiheissa ja -tilanteissa liikkumisellekin 

on erilaiset odotukset ja tarpeet. Siksi jo suunnittelussa otetaan huomioon liikenteen sujuvuus ja 

turvallisuus niin lapsiperheiden, nuorten, työikäisten kuin vanhustenkin näkökulmasta. 

Turvallisuus tarkoittaa myös elämistä kestävästi ja ympäristöä kunnioittaen. Asukkaiden ja 

yritysten lisäksi myös ympäristöstä huolehditaan. Näin elämä kaupungissa on turvallista myös 

jälkipolville. Järkivihreä kaupunkisuunnittelu huomioi luonnon kantokyvyn ja edesauttaa kestävää 

elämistä ja asumista. Yhteiskunta tuottaa mahdollisimman vähän päästöjä ja jätettä, toimii 

kustannustehokkaasti ja käyttää energiaa tehokkaasti.  Monimuotoisilla viheralueilla sidotaan 

hiilidioksidia, pölyä ja melua sekä tarjotaan yhteys luontoon ja mahdollisuutta virkistäytymisen. 

Sisäpihat ja viherkatot, elävät seinät ja vertikaaliviljely ovat Tampereella yhä tavallisempi osa 

kaupunkinäkymää – siinä missä perinteisemmät puistotkin.

Tavoitteemme on, että Tampere on jokaiselle turvallinen paikka asua, elää, yrittää ja vierailla. 

Turvallisuus otetaan huomioon palveluiden saatavuudessa ja liikenteen suunnittelussa. Erilaisia 

uuden teknologian ratkaisuja, kuten älykkäitä liikennevaloja, katuvalaistuksen hämäräkytkimiä 

ja liiketunnistusratkaisuja hyödynnetään kaupunkiliikenteessä. Turvallisuutta parannetaan 

myös kattavalla modernilla valaisulla ja esteettömällä liikkumisella. Näin samalla, kun lisätään 

turvallisuutta, voidaan säästää energiaa. 

Eriarvoistumista ehkäistään järkevällä asuntopolitiikalla. Alueiden eriarvoistuminen on haitallista 

hyvinvoivalle kaupungille, siksi kaupunginosia tulee kaavoittaa monipuolisesti. Oppilaitosten ja 

työpaikka-alueiden läheisyydessä suositaan tiiviimpää rakentamista ja pienempiä asuntoja. Lisäksi 

mahdollistetaan perheiden yhteisrakentamiskohteet ja kiinteistökohtaiset energiatuotantoratkaisut.  

Keskustarakentamisen kustannuksia lasketaan autopaikkanormistoja keventämällä, suosimalla 

kodeissa pienyritystoimintaa, kattavilla tietoliikenneyhteyksillä sekä helpottamalla piha-alueiden ja 

ullakoiden lisärakentamista.



TAMPERE KASVAA JA KEHITTYY
AKTIIVISELLA ELINKEINOPOLITIIKALLA EDISTETÄÄN  
YRITTÄJYYTTÄ JA PARANNETAAN TYÖLLISYYTTÄ
Tampere on vahva, teolliset perinteet omaava sivistyskaupunki, jossa osaamisen ja työn on 

kohdattava. Kaupungin kasvu ja vetovoima eivät saa jäädä byrokratian jalkoihin. Elinkeino- 

ja rakennusluvat on käsiteltävä kolmessa kuukaudessa - tai muussa tapauksessa hyväksyä 

hakemuksen mukaisena.

Yrittäjyyden edistämisen tulee näkyä kaikkialla: kaavoituksessa, viranomaislupien joustavassa 

myöntämisessä ja yrittäjyyspalveluiden tarjoamisessa. Ongelmatilanteessa yrittäjä tavoittaa 

helposti ja nopeasti elinkeinoasioista vastaavan viranhaltijan puhelimitse tai sähköistä 

asiointikanavaa käyttäen. Virkamiehet edistävät uusien investointien sekä yritysten saamista 

kaupunkiin ja johtavat päättäjät tapaavat säännöllisesti paikallista elinkeinoelämän johtoa. 

Tampere toimii aktiivisesti kaupunkiseudun muiden kuntien kanssa alueen vetovoiman ja 

elinvoiman parantamiseksi. Raitiotie, areena ja muut jo päätetyt kehitysinvestoinnit toteutetaan 

alkavalla vaalikaudella.  Seudun elinkeinoyhtiö Tredea on tärkeä kumppani, mutta kaupungin 

elinvoiman edistäminen ei rakennu ainoastaan sen varaan. Päättäjiltä ja viranhaltijoilta vaaditaan 

irtaantumista hallintonäkökulmasta ja kaupunkilaisten sekä yritysten palvelemisen omaksumista. 

Yrittäjyyden edistämiseksi otetaan käyttöön palvelualoite. Kaikkien palvelujen osalta arvioidaan, 

miten ne voidaan tuottaa mahdollisimman edullisesti, mutta laatuvaatimukset täyttäen.



Kokeilukulttuuria suositaan sekä omassa toiminnassa että yhdessä yrityskumppaneiden kanssa. 

Muiden kaupunkien toteuttamia hyviä ideoita kopioidaan häikäilemättömästi, esimerkiksi 

kaupunkipyörätoimintaa kehitetään Helsingin kokemuksia hyödyntämällä. Yhteiskäyttöautojen 

mahdollisuuksia tuetaan koko kaupungin alueella muun muassa muuttamalla pysäköintisäännöksiä 

tarkoituksenmukaisemmiksi. Kaupunki voi tarvittaessa tukea palveluliiketoimintaa omilla 

hankinnoillaan ja liiketiloja kaavoitettaessa huolehditaan myös pienten tilojen rakentamisesta. 

Elinkeinoelämän tulee saada kehittyä omaehtoisesti ja luoda näin työpaikkoja. Työttömyys on 

tällä hetkellä Tampereen suurin ongelma.  Julkisen sektorin tulee keskittyä edellytysten luomiseen, 

jotta yritykset voivat työllistää. Työpaikkojen luominen ei ole julkisen sektorin tehtävä, mutta 

lisääntyvät työpaikat kasvattavat Tampereen verotuloja ja tuovat sekä säästöjä pienenevinä 

työttömyyskuluina että parantavat kaupunkilaisten hyvinvointia. Mahdollisuuksien luominen ja 

ennakoiva aktiivisuus ovat johtoajatuksia tamperelaisen kokoomuksen elinkeinopolitiikassa.

Matkailu tuo merkittävästi uusia mahdollisuuksia yrittämiselle ja työllistämiselle. Kaupungin oma 

toiminta matkailuyhtiöineen on tärkeää, mutta avainasemassa ovat alan yritysten ja kolmannen 

sektorin toimijoiden tukeminen, kiinnostavien kohteiden kehittäminen ja laajan yhteismarkkinoinnin 

tukeminen. Erityisesti luontomatkailun kysyntä ja mahdollisuudet hyödynnetään yhteistyössä 

kaupunkiseudun muiden kuntien kanssa.

OPISKELIJAT OVAT TAMPEREEN VETOVOIMAN VOIMANLÄHDE
Osaava työvoima on yksi tärkeimpiä tekijöitä, kun yritykset valitsevat sijaintipaikkansa. 

Korkeatasoiset oppilaitokset ja mukava kaupunki houkuttelevat opiskelijoita Tampereelle, 40 000 

opiskelijaa tuo elämää kaupunkiin. 

Tampere haluaa olla Suomen opiskelijaystävällisin kaupunki. Opiskelija-asuntoja on oltava 

riittävästi tarjolla ja jatkuva vuoropuhelu kaupungin ja opiskelijajärjestöjen kanssa on tärkeää. 

Tampereen on oltava edelläkävijä myös uudenlaisten koulutusmahdollisuuksien edistäjänä. 

Esimerkkinä tällaisesta kaupungin vahvasti tukemasta hankkeesta on Tampere3, jossa kolme 

tamperelaista korkeakoulua yhdistyy. 

YRITYKSET KIINTEÄSTI MUKANA SUURISSA HANKKEISSA
Yritysvaikutusten arviointi sekä kokonaisvaltainen, yrittäjät ja yritykset huomioiva tekeminen on 

kiinteä ja luonnollinen osa päätöksentekoa ja toimeenpanoa. Kaikkiin suuriin hankkeisiin nimetään 

henkilö, joka vastaa yritysyhteistyön suunnittelusta ja toteutuksesta. Yhteistyö aloitetaan riittävän 

ajoissa ennen hankkeen käynnistymistä, jotta yrityksillä on mahdollisuus esittää hyviä ratkaisuja. 

Julkisten hankintojen ohjaus on keskeinen osa elinkeinopolitiikkaa. Kaupungin hankinnat 

kilpailutetaan järkevinä kokonaisuuksina niin, että myös pienillä yrityksillä on mahdollisuus 

osallistua tarjouskilpailuihin ja paikallinen osaaminen hyödynnetään.



KANSAINVÄLISTYMINEN ON MAHDOLLISUUS
Tavoitteenamme on kansainvälinen Tampere, joka houkuttelee työperäistä maahanmuuttoa 

sekä ulkomaisia investointeja ja yrityksiä. Tamperelainen kokoomus näkee kansainvälistymisen 

mahdollisuutena, ei uhkana. On tärkeää, että kaupungissa annetaan kansainvälistä 

varhaiskasvatusta sekä perus- ja toisen asteen koulutusta.  Myös Tampereen vetovoima 

kansainvälisten opiskelijoiden keskuudessa on kasvanut. Aktiivisella elinkeinopolitiikalla on 

pyrittävä siihen, että kansainväliset opiskelijat hyödyttävät työelämään siirtyessään osaamisellaan 

alueen yrityksiä.  

Tampereen ilme muuttuu lähivuosina entistä kansainvälisemmäksi. Pakolaisten ja 

turvapaikanhakijoiden osallistaminen edellyttää suunnitelmallista kotouttamispolitiikkaa. 

Asuntopolitiikalla sekä opiskelu- ja työpaikoilla on keskeinen rooli kotoutumisen tukemisessa. 

Kesän 2015 pakolaiskriisin myötä ulkomaalaistaustaisten asukkaiden määrä kasvukeskuksissa on 

lisääntynyt. On myös huomioitava, että Suomessa arvioidaan olevan tulevaisuudessa tuhansia 

ulkomaalaisia, joilla ei ole työ- tai oleskelulupaa. 

TAMPEREESTA EUROOPAN ÄLYKKÄIN
Älykäs kaupunki (Smart City) tarkoittaa koko yhteiskunnan toimintamallien uudistumista uusien 

teknologioiden ja ratkaisujen avulla. Kokoomuksen tavoitteena on kehittää Tampereesta Euroopan 

älykkäin kaupunki. 

Älykäs kaupunki lisää vapautta ja kannustavuutta jokapäiväiseen elämäämme. Uusia keksintöjä 

ja toimintamalleja hyödyntämällä resursseja vapautuu elinkeinon harjoittamiseen, hyvinvoinnin 

vaalimiseen sekä erityisesti vapaa-aikaan ja elämiseen. Esimerkiksi digitaaliset palvelut lisäävät 

arjen sujuvuutta, avaavat uusia mahdollisuuksia elinkeinoille ja vähentävät byrokratiaa. Älykäs 

kaupunki luo työpaikkoja tulevaisuuden aloilla, minkä ansiosta Tampereesta voi tulla suomalaisen 

elinkeinoelämän paras kilpailuvaltti. 

Älykkään kaupungin kumppani on jakamistalous eli yhteiskuluttaminen. Kaupunki ja sen asukkaat 

elävät kasvusta, mutta samanaikaisesti meidän on huolehdittava ympäristömme kantokyvystä. 

Uuden teknologian viisailla ratkaisuilla edesautetaan hyvinvointia. Älykäs kaupunki perustuu 

avoimeen dataan eli kaupungin tuottamaan tietoon, jota yritykset voivat hyödyntää kehittäessään 

uudenlaisia palveluita. Avoimien rajapintojen käyttömahdollisuuksia on vietävä rohkeasti eteenpäin. 

Tavoitteena on löytää yhteisiä rajapintoja yksityisen ja kolmannen sektorin kanssa yhdessä, 

kaupunkilaisten hyödyksi. 

Energiantuotannossa on siirryttävä älykkääseen sähköverkkoon. Älyverkossa kysyntä ja 

tarjonta vastaavat paremmin toisiaan, ja energiantuotanto on hajautettua. Kaupungin tehtävä on 

mahdollistaa monimuotoiset, kestävää kehitystä tukevat energiaratkaisut. Kaupungin tulee edistää 

myös sähköautojen latauspisteiden lisäämistä. 



Älykäs kaupunki on itse toiminnassaan ja rakenteiltaan älykäs ja tehokas. Palvelutuotanto ja 

tiedon varastointi muutetaan ensisijaisesti sähköisillä alustoilla toimivaksi vuoteen 2021 mennessä. 

Älykkään kaupungin ratkaisuja käyttöönotettaessa Kokoomus haluaa varmistaa, että kaikille 

kaupunkilaisille annetaan riittävästi tietoa palveluista ja selkeät ohjeet niiden käyttöön.

TERVE TALOUS ON HEIKOIMPIEN TURVA
Vain terve kuntatalous mahdollistaa hyvät palvelut ja kestävän tulevaisuuden. Tamperelainen 

kokoomus haluaa käyttää verorahoja tehokkaasti. Veroasteen ja ihmisen oikeuden itse päättää 

ansioistaan on oltava tasapainossa. Kaupungin menot ja tulot on saatava tasapainoon viimeistään 

nyt, kun kustannuksiltaan vaikeasti ennustettavien sote-palveluiden järjestäminen siirtyy 

maakunnan vastuulle. Tampere on kaupunkilaisia ja heille tuotettavia palveluita varten.

Kaupungin tulopohjaa ei tule vahvistaa veronkorotuksilla, vaan elinkeinoelämän ja työnteon 

edellytyksiä parantamalla. Veroprosentti tulee pitää kilpailukykyisenä suhteessa muiden 

kasvukeskusten kaupunkeihin. 

Menojen kasvua on hillittävä jatkamalla toimintojen tehostamista myös tulevalla valtuustokaudella. 

Nostetaan palvelut keskeiseen rooliin. Kaupungin toiminta ja talous ovat parhaiten 

mitattavissa palveluissa ja palveluina. Tällä hetkellä kaupungin toimintaa johdetaan ja seurataan 

organisaatiorakenteina ja määrärahoina. On käännettävä huomio palveluihin ja luotava palvelumalli, 

jonka päättäjä, viranhaltija ja tavallinen kaupunkilainen ymmärtää. Palvelumalli selkeyttää 

resurssien, toiminnan ja tuotosten ohjaamista sekä mittaamista. Palvelumallin avulla opitaan 

palveluiden resursoinnista, tekemisestä, laadusta, kustannuksista ja vaikuttavuudesta. Näin saadaan 

läpinäkyvyyttä, kustannustehokkuutta ja ensiluokkaisia palveluita.



KAUPUNKI KUULUU ASUKKAILLEEN
UUSI JA VANHA LYÖVÄT KÄTTÄ KESKUSTAKORTTELEISSA
Tampereen keskusta on koko seudun sydän. Siellä voivat hyvin ihmiset sekä kahvilat, ravintolat, 

kivijalkakaupat ja kaupunkipuistotkin. Idässä kukoistaa uusi Tampere, lännessä vaalitaan 

perinteitä ja rikasta kulttuuriperimää. Vanhan teollisuuskaupungin sielu virtaa vahvana Suomen 

vetovoimaisimmassa kaupungissa. 

Keskustan itäpuolesta on kehittymässä moderni kaupunginosa korkeine torneineen. Areena 

on omaleimainen asumisen ja yrittämisen ympäristö ja houkuttelee yleisöä ympäri maailmaa. 

Asemakeskuksen yhteyteen rakennetaan viihtyisä puisto, johon talvisin jäädytetään luistelurata. 

Tampere on kiinnostava matkailukohde, jossa voi nauttia monipuolisista elämyksistä ja 

lähimatkailusta. Kahden suuren järven kannaksella sijaitsevassa kaupungissa on oltava myös 

houkuttelevat vierasvenesatamat.

Keskustan länsipuoli henkii kulttuuria ja vanhaa arkkitehtuuria, jonka asemaa edelleen 

vahvistetaan. Länsipuolesta muodostuu Tampereen ”vanha kaupunki”. Sen helmi on viihtyisä 

Hämeenpuisto, joka etelässä päättyy moderniin ranta-alueeseen ja pohjoisessa vilkkaaseen 

järvikeskukseen ja Särkänniemeen. Ratikan myötä Pyynikintori herää ansaitsemaansa loistoon. 

Vanha ja uusi kaupunki kohtaavat Keskustorilla, jota kehitetään esimerkiksi osittain maan alle 

sijoittuvalla kulttuuri- ja ostosympäristöllä.



Tampereen erottaa monista kaupungeista vanhan rakennuskannan säilyminen jälkipolville. 

Kaupungin kunnia-asia on omistamiensa historiallisten kiinteistöjen vaaliminen. Yksityistä vanhaa 

rakennuskantaa pidetään kunnossa yhteistyössä kiinteistöjen omistajien kanssa.

ASUMISEEN JA RAKENTAMISEEN ENEMMÄN VAPAUTTA
Yhden unelma on omakotitalo Teiskon rauhassa, toinen haaveilee city-elämästä keskustan 

sykkeessä. Useimpien kaupunkilaisten todellisuus on jotakin näiden väliltä. Tamperelaisilla tulee olla 

mahdollisuus perustaa haluamansa koti minne itse haluaa. Tämä merkitsee, että asuntotarjonnan 

tulee olla monipuolista ja monimuotoista.

Kaavat laaditaan tulevaisuudessa enemmän mahdollistaviksi kuin rajoittaviksi. Tiukat 

kaavamääräykset työllistävät ensin kaavan valmistelijoita ja tämän jälkeen luottamuselimiä 

poikkeuslupakäsittelyinä. Myös asumisen ja yritystoiminnan helpottamiseksi rakennuksen 

käyttötarkoituksen muutoksen on onnistuttava nykyistä sujuvammin.  

Kantakaupungissa suositaan keskikorkeaa ja korkeaa rakentamista ja markkinoille annetaan 

mahdollisuus vaikuttaa siihen, minkälaisia asuntoja rakennetaan. Kaupungille ominaiset 

umpikorttelit ja kortteleiden täydennysrakentaminen tulevat entistä tutummiksi.

Kaupungin reuna-alueiksi lasketaan noin 2/3 Tampereen koko pinta-alasta. Näitä reuna-alueita 

on kehitettävä aktiivisesti ja myös omakotiasujien tarpeet on otettava huomioon. Keskusta-

alueiden ulkopuolella on vahvistettava asukkaiden, omistajien ja yrittäjien oikeuksia ja esimerkiksi 

omarantaisten tonttien tarjontaa keskusta-alueiden ulkopuolella on edistettävä. 

YDINKESKUSTAAN ON HELPPO TULLA - MISTÄ JA MILLÄ VAIN
Liikennesuunnittelussa turvataan keskustan saavutettavuus kaikilla liikennemuodoilla. 

Tamperelaisen kokoomuksen tavoitteena on vapauttaa katutilaa ihmisille ja varmistaa keskustan 

saavutettavuus sekä sujuva liikkuminen kaupungin keskustassa kaikilla kulkutavoilla. 

Keskustassa katuosuuden pääliikennemuoto ratkaisee, miten liikenne suunnitellaan.  

Rantatunnelista rakennetaan autoilijoille Näsikallion maanalainen eritasoliittymä, joka 

nopeuttaa pääsyä keskustaan. Samalla luodaan edellytykset Kunkunparkin toteuttamiselle, sillä 

eritasoliittymän kautta on pääsy parkkiluolaan. Näin varmistetaan pysäköinnin laatu Tammerkosken 

länsipuolella ja tamperelaisen kokoomuksen ajatus siitä, että tulevaisuudessa autolla pääsee 

liikkumaan koko ydinkeskustan alla. 

Kävelyä ja pyöräilyä käsitellään modernin liikenneajattelun mukaisesti itsenäisinä liikennemuotoina 

sen sijaan, että niitä tarkasteltaisiin vain yhdessä ”kevyenä liikenteenä”. Pyöräilyn laatukäytävät 

ovat erillään kävelykaduista ja pyöräilyn olosuhteita parannetaan opastuksella ja esimerkiksi 

risteysten reunakivien madaltamisella. Kehitettävillä alueilla kaupunkirakentamisessa tähdätään 

korkealuokkaisiin kävelyn ja pyöräilyn ympäristöihin. Pyörätieverkoston kehittämisessä laatu 

priorisoidaan, sillä kansainvälisesti on todettu pyöräilyn ohjautuvan laadukkaille väylille, vaikka 

matka hieman pitenisikin. 



JOUKKOLIIKENNERATKAISUT HOUKUTTELEVAT KÄYTTÄMÄÄN NIITÄ
Kaupunkiraitiotie muodostaa joukkoliikennejärjestelmän selkärangan. Hiedanrannan alue 

suunnitellaan siten, että raitiotie kulkee alueen keskeltä. Suoralla, alueen läpi kulkevalla 

reitillä varmistetaan nopea ja turvallinen liikennöinti sekä lyhyet kävelyetäisyydet pysäkeille. 

Kalustohankinnoissa ja rakentamisessa otetaan huomioon kotimaisuuden tarjoamat hyödyt sekä 

ympäristöystävällisyys. Raitiotien liikennöinnissä huolehditaan siitä, että lippujen hinnat ovat 

kohtuullisia, vaunuissa on langaton tietoliikenneyhteys ja vuoroväli on lyhyt.

Raitiotien reitin ulkopuolella joukkoliikenne pohjaa vahvasti linja-autoihin. Linja-autoliikennettä 

sujuvoitetaan joukkoliikennekaistoilla ja liikennevaloetuuksilla. Raitiotien lyhyillä syöttöreiteillä 

Hervannan paikalliskaduilla mahdollistetaan kuljettajattomien automaattibussien käyttö. 

Liikennöintikustannusten alenemisen ansiosta vuorotarjontaa voidaan tihentää ja kävelymatkoja 

lyhentää.



SIVISTYS ON AVAIN HYVÄÄN ELÄMÄÄN
Sivistys on kivijalka, itseisarvo sekä yksilön että yhteiskunnan kannalta. Laadukkaat koulutus- ja 

kulttuuripalvelut edistävät ihmisten hyvinvointia ja lisäävät kaupungin vetovoimaa.

OPPIMISEN ILOA TURVALLISESSA YMPÄRISTÖSSÄ
On tärkeää, että koulut eivät eriarvoistu. Kokoomus haluaa, että Tampereella voi jatkossakin 

huoletta laittaa lapsensa mihin tahansa päiväkotiin tai kouluun. Tampere on tunnettu siitä, että sen 

kouluilla on laaja opetustarjonta - tästä on pidettävä jatkossakin kiinni.

Ryhmäkoot tulee pitää kohtuullisina. Opettajalla tulee olla entistä enemmän aikaa oppilaiden 

yksilölliseen ohjaukseen ja yhteistoimintaan kasvattamiseen. Yhteisöllisen toimintakulttuurin 

luominen on paras tapa lisätä kouluviihtyvyyttä ja ennaltaehkäistä koulukiusaamista. Uusi 

teknologia on monessa tamperelaisessa koulussa jo arkipäivää. Teknologia on hyvä apuväline 

oppilaiden yksilöllisten tarpeiden huomioinnissa, se myös muuttaa koulujen kulttuuria 

toiminnallisemmaksi.

Osaavat ja sitoutuneet opettajat ovat avainasemassa. Heille on annettava mahdollisuus keskittyä 

ydintehtäväänsä sekä tilaa ideoida ja vaikuttaa omaan työhönsä. Jokaiselle opettajalle on taattava 

mahdollisuus kehittää osaamistaan ja päästä täydennyskoulutukseen. 



Erinomainen perusopetus on jatkumo laadukkaalle varhaiskasvatukselle. Suomalainen 

mahdollisuuksien tasa-arvo rakentuu pitkälti varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen vahvalle 

pohjalle. Laadukas kasvatuspolku on toimiva tie tasoittaa lasten erilaisia oppimisedellytyksiä, 

pysäyttää huono-osaisuuden kierre ja edistää lapsen mahdollisuuksia rakentaa tulevaisuuttaan.

Terveet koulurakennukset takaavat omalta osaltaan hyvät työskentelyedellytykset opettajille sekä 

mahdollistavat turvallisen ja terveen oppimisympäristön oppilaille. Havaittuihin sisäilmaongelmiin 

on jatkossakin tartuttava ripeästi. Rakentamista ja ylläpitoa, kuten esimerkiksi ilmanvaihtoa ja 

siivousta, on valvottava entistä paremmin.  Oppilaiden ja opettajien oireiluun on reagoitava ripeästi. 

Liikunnan tuominen jokaiseen koulupäivään on edelleen tärkeä tavoite. Tampereen 

perusopetus on palkittu ”Liikkuva koulu” -hankkeen esimerkillisestä toteuttamisesta. Päiväkotien 

ja koulujen pihat tulee suunnitella tukemaan lasten liikkumista ja liikunnallista elämäntapaa. 

Kulttuuriyhdistysten ja urheiluseurojen tulee voida käyttää koulujen tiloja aiempaakin enemmän, 

jotta yhä useammalla lapsella on mahdollisuus harrastaa.

Jokaisella lapsella tulee olla turvallinen koulumatka, jonka voi taittaa kävellen tai pyörällä. Siksi 

lasten kouluteiden kuntoa ja turvallisuutta seurataan aktiivisesti. Kouluteiden parantamisessa ja 

turvallisuuden ylläpitämisessä hyödynnetään vanhemmilta kerättävää palautetta.  

JOKAISELLE NUORELLE AMMATTI
Olemme nyt maailman parhaita siinä, että jokaiselle peruskoulun päättävälle nuorelle etsitään 

jatko-opiskelupaikka. Liian moni nuori kuitenkin keskeyttää opintonsa. Tähän ongelmaan ei ole 

yksinkertaista ratkaisua, mutta toimenpiteitä tarvitaan. Tamperelaisissa yläkouluissa on hyviä 

kokemuksia nuorisotyöntekijöistä kouluissa ja moni nuori onkin saanut tukea ja apua elämänsä 

solmuihin nuorisotyöntekijältä. Tämä ja monet muut kokeilut tulee koota yhteen ja luoda selkeä 

toimintamalli, jossa motivaatiovaikeuksista ja elämänhallinnan ongelmista kärsivää nuorta ja hänen 

perhettään tuetaan riittävän vahvasti perusopetuksesta ammattiin valmistumiseen saakka.

TOISELLA ASTEELLA JA KORKEAKOULUISSA  
PUHALTAVAT MUUTOKSEN TUULET
Lukioissa ja ammatillisessa koulutuksessa Tampereella on monipuolinen tarjonta. Lukiossa 

lähivuosien haasteina ovat sähköiset ylioppilaskirjoitukset ja uuden opetussuunnitelman 

käyttöönotto. Opettajien täydennyskoulutus ja asianmukainen laitteisto ovat avainasemassa 

muutoksissa. Myös ammatillisen koulutuksen uudistus tuo muutoksia tulevina vuosina. 

Perustutkintojen yhdenmukaistaminen ja työssä oppimisen lisääminen vaikuttavat niin tiloihin kuin 

henkilöstöönkin. 

Tampereella on neljä erinomaista korkeakoulua: Tampereen ammattikorkeakoulu, Tampereen 

teknillinen yliopisto, Tampereen yliopisto sekä Poliisiammattikorkeakoulu. Kaupunki on vahvasti 

mukana edistämässä kolmen ensiksi mainitun yhdistymistä eli Tampere3:a. Yhdistyminen avaa 

paljon uusia yhteistyömahdollisuuksia ja vahvistaa tamperelaisen korkeakoulutuksen asemaa 

valtakunnallisesti ja kansainvälisesti.



Tampere3-hankkeen etenemisestä riippumatta korkeakoulujen ympärille rakennetaan 

yhteistyöverkosto, jolla Tampereesta tulee entistä houkuttelevampi paikka kansainväliselle 

osaamiselle ja resursseille. Samalla luodaan tamperelaisille opiskelijoille paremmat mahdollisuudet 

työllistyä Tampereen seudulle.

KULTTUURISTA SISÄLTÖÄ ELÄMÄÄN
Tampereen erinomainen kulttuuritarjonta on vetovoimatekijä. Tasokkaat teatterimme 

houkuttelevat katsojia läheltä ja kaukaa, Tampere filharmonian konsertit ovat usein loppuunmyytyjä 

ja museot ovat tunnettuja korkeatasoisista näyttelyistään.  Tampere huolehtii kulttuurilaitosten 

toimintaedellytyksistä myös tulevaisuudessa: Pyynikintorin ympäristöä kehitetään houkuttelevaksi 

kulttuurimiljööksi. Perustan tälle tarjoavat Tampereen taidemuseo ja konservatorio, jotka ovat 

perinteisiä ja vetovoimaisia kulttuurikohteita Pyynikillä.

Kaupunki mahdollistaa myös matalan kynnyksen kulttuuritoiminnan. Järjestöille ja yhdistyksille 

myönnetyistä avustuksista huolehditaan jatkossakin. Tampereen tehtävänä on huolehtia 

moninaisten kulttuuritoimijoiden toimintaedellytyksistä mahdollisimman pienellä byrokratialla 

ja hyvien tilojen tarjoamisella. Tavoitteena on houkutella entistä enemmän tamperelaisia 

kulttuuriharrastusten pariin matalan kynnyksen kulttuuritarjonnalla ja elämänmakuisella 

kaupunkikulttuurilla.

Tampere on julistautunut lastenkulttuurin pääkaupungiksi. Lastenkulttuurikeskus Rulla 

tarvitsee uudet tilat suuren kävijämäärän vuoksi. Kulttuurikasvatusohjelma Taidekaari kasvattaa 

tamperelaisista lapsista kulttuurin ystäviä. Lastenkulttuuritarjonta on erittäin merkittävä 

vetovoimatekijä myös turisteille, siksi sen kehittämistä on edelleen jatkettava.

LIIKUNNASTA HYVÄÄ OLOA
Monipuoliset lähiliikuntapaikat ja liikuntakeskukset innostavat liikkumaan ja tarjoavat liikunnan 

iloa kaikenikäisille. Kuntien yhteistyö urheiluseurojen kanssa esimerkiksi liikuntapaikkojen 

ylläpidossa ja seuroille myönnettävät toiminta-avustukset mahdollistavat kohtuuhintaiset 

liikuntaharrastukset niin lapsille, nuorille kuin ikäihmisillekin. 

JOKAISELLE LAPSELLE HARRASTUS
Tamperelaislapsille harrastustakuu. Monessa perheessä rahaa ei riitä lasten harrastuksiin. 

Kokoomuksen tavoitteena on mahdollistaa vähintään yksi harrastus jokaiselle lapselle. 

Käytännössä harrastustakuun toteutumista voidaan edistää esimerkiksi tukemalla lasten ja 

nuorten seuratoimintaa tai tarjoamalla kunnan liikuntatilat lasten seurojen käyttöön maksutta. 

Tampereella Harrastava iltapäivä -toiminta tarjoaa maksutonta toimintaa lapsille. Tätä toimintaa 

tulee kehittää edelleen ja varmistaa, että tieto harrastusmahdollisuudesta tavoittaa lapset ja heidän 

vanhempansa. Lähi- ja ulkoliikuntapaikkojen aktiivisella ylläpidolla varmistetaan, että esimerkiksi 

luistelu ja jääkiekon pelaaminen on mahdollista myös viikonloppuisin. 



IKÄIHMISILLE ILOA JA TURVAA ELÄMÄÄN
Tampereella huolehditaan siitä, että ikäihmisten elämä on turvallista. Turvallisuutta tuo 

liikkumisen helppous sekä palvelujen esteettömyys ja saavutettavuus -apuvälineiden kanssa ja 

kaikilla kulkuvälineillä. Liikkuminen tukee kotona asumista ja aktiivista elämää sekä osallistumista. 

Senioreiden liikkumisen vaivattomuus on otettava huomioon kaupunki- ja liikennesuunnittelussa. 

Asuinalueilla kiinnitetään huomio yhteisöllisyyteen ja tarjotaan monipuolisia asumismuotoja 

erilaisiin elämäntilanteisiin.

Monipuoliset liikunnan ja vapaa-ajan palvelut ikäihmisille parantavat edellytyksiä omaehtoiseen 

toimintakyvyn ylläpitämiseen ja lisäävät hyvinvointia.  Kolmannen sektorin ja senioreiden oman 

järjestötoiminnan merkitys on suuri hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä.  Tampereella 

kiinnitetään erityistä huomiota senioreiden elämänlaatuun ja aktiiviseen toimintaan.  

Kulttuuriluotsitoiminnan kaltaisia uusia palveluja kehitetään niin, että ikäihmiset voivat käyttää 

kaikkia Tampereen palveluja. Vapaaehtoistoimintaa edistetään ja tuetaan.



#VASTUUNKANTAJAT  
– #KOKOOMUS

Tutustu ehdokkaisiin verkossa
www.tamperelainenkokoomus.fi

Tamperelainen kokoomus on vastuunkantajien 
kansanliike, joka ei keiku otsikoissa otsikoiden 

vuoksi. Mikään puolue ei pysty yksin viemään asioita 

eteenpäin. Vaikeina aikoina yhteistyön merkitys 

korostuu. Kokoomus on suunnannäyttäjä, mutta myös 

ratkaisukeskeinen yhteistyökumppani. Se tullaan 

jatkossakin tuntemaan tekemiseen panostavana 

ja kyvykkäänä kuntapuolueena. Emme keskity 

irtopisteiden keräämiseen lyhyellä tähtäimellä, vaan 

kehitämme Tamperetta pitkäjänteisesti.
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