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Tampere	  tänään	  

Tampere  on  kasvamassa  Suomen  toiseksi  metropoliksi.  Kaupunki  on  ollut  jo  vuosia  Suomen  
vetovoimaisin.  

Vahvuuksiamme  ovat  osaavat  ihmiset,  laadukkaat  palvelut,  monipuolinen  koulutus-‐  ja  
kulBuuritarjonta,  monipuolinen  ja  kohtuuhintainen  asuminen  sekä  kehiByvä  ja  viihtyisä  
kaupunkiympäristö.

Tampere  on  maan  toiseksi  suurin  talousalue,  kaupungissa  on  228  000  asukasta.

o  Vuodesta  toiseen  Suomen  halutuin  asuinpaikkakunta.  Myös  opiskelu-‐ja  yritysten  sijoiBumispaikkakuntana  
maan  kärkeä.  

o  Kaupunki  on  valmistavan  teollisuuden  merkiBävin  ja  mobiiliteknologiassa  toiseksi  merkiBävin  keskiBymä  
Suomessa.

o  LiikenteellisesJ  ja  logisJsesJ  Länsi-‐Suomen  keskeisin  piste.





Työllisyyden  vahvistaminen  on  valtuustokauden  tärkein  tavoite

Kaupungin  talous  on  saatava  tasapainoon,  joBa  kasvavalle  väestölle  
pystytään  järjestämään  hyvät  palvelut

Hyvinvoinnin  edistäminen  on  uuden  kunnan  keskeisiä  tehtäviä;  
painopisteinä  ennaltaehkäisy,  palvelujen  sujuvuus  ja  
yhdenvertaisuus  

Vetovoimainen  Tampere  haluaa  olla  Suomen  toinen  metropoli:  
panostuksia  mm.  korkeatasoiseen  koulutukseen,  kulBuuriin  ja  
kaupungin  saavuteBavuuteen  

Kaupunki  kasvaa  täydentäen,  ylöspäin  ja  uusille  alueille

Teknologista  kehitystä  hyödynnetään  akJivisesJ

Isot  investoinnit  toteutetaan  loppuun  ja  sisäilmaongelmat  hoidetaan    





Näin	  Tampere0a	  kehitetään	  



1.  Yritystoimintaa  ja  työllisyyBä  edistetään  tulopohjan  
vahvistamiseksi

2.  Tamperelaisilla  lapsilla  ja  nuorilla  on  mahdollisuus  oppia  
laadukkaasJ,  yksilöllisesJ  ja  yhteisöllisesJ

3.  Tampere  on  innovaaJoiden  ja  osaamisen  keskiBymä

4.  Tampere  tunnetaan  kansainvälisesJ  vetovoimaisena  kulBuuri-‐  
ja  urheilukaupunkina

5.  Tampere  on  sujuvasJ  saavuteBava  kaupunki

6.  Tampereella  on  monipuolisia  ja  kohtuuhintaisia  asuntoja

7.  Tampereen  maankäytön  prosessi  ja  lupien  käsiBely  sujuvoituvat  
ja  nopeutuvat  

8.  Tampere  huomioi  ympäristö-‐  ja  ilmastotavoiBeet  kaikessa  
kaupunkisuunniBelussa

9.  Tamperelaisten  hyvinvoinJa  tuetaan  


10. Jokaisella  lapsella  on  mahdollisuus  vähintään  yhteen  
harrastukseen

11. MaahanmuuBajalla  on  mahdollisuus  kokea  olevansa  osa  
tamperelaisia  yhteisöjä

12. Tamperelainen  voi  ikääntyä  turvallisesJ  ja  harrastaa  
monipuolisesJ

13. Kaupungin  talous  on  tasapainossa  valtuustokauden  loppuun  
mennessä

14. Tarkkaan  harkiBuja  lisäpanostuksia  tehdään  ennaltaehkäiseviin  
palveluihin,  koulutukseen  ja  työllisyyteen

15. Tulevaisuuden  Tampere  palvelee  saumaBomasJ  asukkaita  ja  
yrityksiä

16. Hyvällä  johtamisella  mahdollistetaan  työntekijöiden  
onnistuminen

17. TyöhyvinvoinJ  paranee  kaupunkiorganisaaJossa

Palvelulupauksemme	  



Erikokoisten  yritysten  toimintaedellytysten  parantaminen

Liiketoiminnan  alustojen  mahdollistaminen  

Oppisopimuskoulutuksen  lisääminen

Kaupungin  omat  työllistävät  rakennushankkeet

Alueen  työllisyyBä  tukeva  kaupungin  hankintapoliJikka

Jokaiselle  nuorelle  ensimmäinen  työpaikka  yhteistyössä  yritysten  kanssa

Työllisyydenhoidon  kuntakokeilun  avaamat  uudet  mahdollisuudet

Kaupungin  panostus  uusiin  tuki-‐  ja  akJvoinJtoimenpiteisiin  10  miljoonaa  euroa/vuosi  



Työllisyys	  on	  ykkösasia	  



Keskeiset  edunvalvontahankkeet:  kolmas  raide  
etelään,  Pietari-‐ratayhteyden  sujuvoiBaminen  ja  
lähijunaliikenteen  kehiBäminen

KehiteBävät  maanJeyhteydet  (9,12  ja  3)

RaJkka  tehdään  Hiedanrantaan  saakka,  jatkolinjat  
suunniBeluun  

Joukkoliikenteen  kulkutapaosuuden  kasvaBaminen    
25  %:iin  

Kaupunkipyörät  osaksi  joukkoliikennejärjestelmää  ja  
pyöräilyverkoston  kehiBäminen  

Pysäköinnin  ja  joukkoliikenteen  joustavan  

hinnoiBelun  selviBäminen

Ydinkeskusta  on  helposJ  saavuteBavissa  kaikilla  
kulkutapamuodoilla

Keskustan  maanalaisten  yhteyksien  toteuBaminen

KävelypainoBeisuuden  lisääminen

Tampere-‐Pirkkala  lentoaseman  kehiBäminen  
kansalliseksi  varakentäksi  ja  yhteyksien  lisääminen

Kansainvälinen  rahJ-‐  ja  logisJikkakeskus  yhdessä  
kaupunkiseudun  kunJen  kanssa



Tampere	  on	  sujuvas:	  saavute0avissa	  



Tampere  kasvaa  ennakoitua  nopeammin;    
kasvua  suunnataan  joukkoliikennekäytävien  varrelle,  täydentäen,  ylöspäin  ja  uusille  alueille

Lupa-‐  ja  maankäyBöprosessien  sujuvoiBaminen  ja  nopeuBaminen  (rakennuslupa  keskimäärin  kuukaudessa)

Asuntorakentamisen  ja  yritysten  tarpeita  vastaavan  ton]varannon  turvaaminen  

SosiaalisesJ  ja  alueellisesJ  tasapanoiset  asuntomarkkinat,  monipuolinen  ja  kohtuuhintainen  asuminen

Kansi  ja  Areena  -‐hankkeen  toteuBaminen

Eteläpuisto:  Eteläpuisto-‐kadun  eteläpuolisella  alueella  nykyinen  rantaviiva  säilytetään,  rakentamista  kevennetään  ja  

säilytetään  puistomainen  virkistyskäyBö

Kansallisen  kaupunkipuiston  toteuBaminen

Hiilineutraalius  tavoiBeena  vuoteen  2030  mennessä



Kasvava	  kaupunki	  
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Kiertotalous	  ja	  päästöt	  Tampereella	  

Tampereella  on  saatu  kasvihuonekaasujen  päästöt  selvään  laskuun.  Ne  ovat  
vähentyneet  vuodesta  1990  lähJen  absoluu]sesJ  28  prosen]a  ja  
asukaskohtaiset  päästöt  yli  45  prosen]a.  Tämä  kehitys  johtuu  monestakin  
tekijästä,  joista  yksi  tärkeimpiä  on  uusiutuvan  energian,  nimenomaan  
pirkanmaalaisen  energiapuun,  käytön  lisääminen.
  Uudessa,  puolueiden  yhteisessä,  pormestariohjelmassa  tavoiBeena  
hiilineutraali  Tampere  vuoteen  2030  mennessä.  Aiempaa  tavoiteBa  
kiriste]in  20  vuodella.  Se  on  saavuteBavissa,  muBa  edellyBää  konkree]sia  
ja  voimakkaitakin  toimia  esimerkiksi  joukkoliikenteen  kehiBämiseksi  ja  
kiertotalouden  edistämiseksi.  



Kiertotalous	  ja	  päästöt	  Tampereella	  

Kiertotalouden  mahdollisuuksista  hyviä  esimerkkejä  ovat  Tarastenjärven  
jäBeenkäsiBelykeskus  ja  Kolmenkulman  teollisuusalue.  Molempia  
kehitetään  seudun  kunJen  yhteistyöllä  kiertotalouspuistoiksi,  joissa  
yritykset  ja  kunJen  jätehuoltoyhJö  kehiBävät  yhteistyössä  niin  materiaalien  
kuin  energian  jalostusta.
Koukkujärven  biokaasulaitos  mahdollistaa  biojäBeen  ja  jätelieBeiden  
enJstä  paremman  hyödyntämisen  energiatuotannon  
ja  ravinnekierron  kannalta.



