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Ahmavuo Rami, 
ohjaaja

Grönroos Arto, 
liikenneopettaja, 
liikennetoimittaja

Halme Pirjo,
perushoitaja

Heino Kristiina, 
yrittäjä,
parturi-kampaaja

Hirvenoja Arja, 
vahtimestari

Iivonen Juha,
työmaainsinööri

633
Joki Matti, 
satamapäällikkö
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Jokinen Matti, 
linja-autonkuljettaja

Jurmu Jouni, 
insinööri

Järvinen Markku, 
tutkintomestari, 
opettaja

Kauranen Heikki, 
sairaanhoitaja

Koivisto Esa, 
toiminnanjohtaja

Kotaviita Eugen, 
kirjanpitäjä

Koivisto Mikko,
insinööri

Kokko Jukka-Pekka, 
lähihoitaja, 
luottamusmies

Lepistö Lauri, 
yrittäjä

Leppälahti Mikko, 
yrittäjä

Leppänen-Kaarsalo Tiina,
kaupunkisuunnittelija,
arkkitehti SAFA

Lisma Sakari, 
virastomestari, 
teknikko

Lindh Klaus, 
merkonomi

Louhivuori Ulla, 
terveystieteidenmaisteri 
(TtM), erikoisrtghoitaja, sh

Oksanen Lasse, 
kauppias, yrittäjä

Metsälä Markku, 
yrittäjä

Partio Sakari, 
kauppateknikko, 
eläkeläinen

Paukku Timo, 
taksinkuljettaja

Putkonen Anssi, 
yrittäjä

Pajuoja Juha, 
myyntijohtaja

Schafeitel Yrjö, 
sosionomi kunnallistutkinto, 
kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja

Seppänen Erkki, 
yrittäjä, 
muusikko

Soro Hannu, 
opinto-ohjaaja, 
apulaisrehtori

Sjöholm Eeva-Liisa,
toimittaja, 
yo-merkonomi

Tamminen Reijo, 
yhteiskuntatieteiden 
maisteri

Tomunen  Janne,
lihamestari

Uusi-Rajasalo Harri,
yrittäjä, 
diplomi-insinööri

Peltomaa Ulrika,
myyntiassistentti, 
merkonomi

Vehviläinen Tero, 
projekti-insinööri, 
puheenjohtaja

Vallin Veikko,
yrittäjä, pormestariehdokas625
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Politiikkaa puolueiden  
ulkopuolella?
Tulevaisuus kiinnostaa ihmistä. Jotta tulevaisuutta voitaisiin ennakoida, 
on tärkeää tuntea historiaa. Vaaleissa puolueet lupaavat kilpaa parem-
paa tulevaisuutta äänestäjilleen. Kaikki kannattavat kaikkia hyviä asioi-
ta ja vastustavat huonoja. Vaalien jälkeen osat vaihtuvat hallituksesta 
oppositioon ja roolien lisäksi vaihdetaan repliikit. 

1992 synnytettiin Tampereella jotain, joka on kantanut jo neljännes-
vuosisadan. Tämä on taaksepäin katsoen vaikuttava matka Tampereen 
ja Suomen kunnalliselämässä. Ihmiset ovat vaihtuneet, mutta toimin-
taa on pitkäjänteisellä työllä viety eteenpäin: Talkootyöllä, ilman puo-
luetukia. Kyseessä olevat kuntavaalit ovat Tampereen Puolesta ry:n 
seitsemännet. Hiukan erinimisillä yhteislistoilla on vuosien varrella 
osallistuttu myös kaksiin eduskuntavaaleihin, osuuskauppavaalejakin 
on välissä käyty. 

Tulevaisuus puolueiden ulkopuoliselle, 
asiantuntevalle ja yhteistyökykyiselle 

toimijalle näyttää edelleen lupaavalta, 
koska hyviä tamperelaisia ehdokkai-
ta on lähtenyt mukaan yhdistyksem-
me tähänastisen historian suurin 
määrä. Ensi kertaa pitkään aikaan on 
vaaleissa mukana muitakin puoluei-

den ulkopuolella toimivia yhteislisto-
ja, kuten Vaihtoehto Tampere. Oman 
listamme kruunaa varteenotettava por-
mestariehdokas, yrittäjä Veikko Vallin.

Äänestäjät! Tulkaa tekin mu-
kaan ja äänestäkää puoluei-

siin sitoutumattomia eh-
dokkaitamme. Laitetaan 
Tampereen asiat kun-
toon!

Jos valta vaihtuu:
 
• Talous kuntoon:
  - Palvelut kurjistuvat, koska kaupungin talous on kuralla. Vahva talous turvaa tärkeimmät eli peruspalvelut kaiken ikäisille
  - Yrittäjille nopea palvelu yhdeltä luukulta
  - Tilaajatuottaja mallin jäljiltä purettaessa katsotaan, millaisia tehtäviä tarvitaan
 - Ilmainen joukkoliikenne -kokeilu
 - Ratikka-hanke siirretään vuosilla eteenpäin
• Perusopetus:
  - Luokkakoot kohtuullisiksi– ryhmäkokoja ei saa kasvattaa.
 - Tukihenkilöt
 - Lähikoulu -periaate alakoulussa
• Toisen asteen koulutus:
  -  Lukion kurssien määrän vähenemiselle stoppi. Suurlukioissa on paljon 4 -vuotisia oppilaita, homma ei ole kenenkään hallussa
   -  Ammatillisessa koulutuksessa rahat täytyy käyttää opetukseen. Lähiopetustuntien määrä on vähentynyt 38 tunnista  

jopa vain 26 tuntiin viimeisen 10 vuoden aikana. Valituksia tulee  ammattitaidottomista valmistuneista.
• Etelä-Puisto suojeltava
• Turvallisuutta parannettava

Lapsista ja nuorista huo-
lehtiminen kuuluu kunti-
en perustehtäviin. Kunta-
talouksien ollessa kriisissä 
myös lasten ja nuorten pal-
veluista on säästetty. Tam-
pereellakin lapset ja nuoret 
ovat olleet oiva kuntatalou-
den säästöjen kohde.

Varhaiskasvatuksessa 
ja perusopetuksessa ryh-
mäkoot ovat kasvaneet. 
Ryhmäkokojen kasvaessa 
laatu kärsii. Muutamia vuo-
sia sitten perusopetukses-
sa erityisoppilaat sijoitettiin 
normaaliin opetusryhmiin 
ja luvattiin panostaa avus-
tajiin ja muihin toimenpi-
teisiin, jotta tilanne ei kar-
kaisi käsistä. Alku näyttikin 
lupaavalta, mutta jatkuvi-
en säästöjen kautta hienot 
lupaukset ovat pikku hiljaa 
unohtuneet. Isoissa ryh-
missä opettajat joutuvat 
huolehtimaan eritasoisista 
oppilaista, erityisoppilaista 
ja muista jatkuvasti opet-
tajan työhön lisätyistä teh-
tävistä. Opettajat väsyvät 
ja oppilaat eivät saa omalle 
tasolleen sopivaa opetusta. 
Perusopetuksesta vastaa-
vat ovat selitelleet ja kau-
nistelleet tilannetta. Lisäk-
si Tampereellakin halutaan 
siirtyä mammuttikoului-
hin, joissa on varhaiskas-
vatusta ja perusopetusta 
(luokat 1-9). Tällaiset 1000 
oppilaan mammuttikoulut 
eivät ole lapsille ja nuorille 
paras mahdollinen kasvu-
ympäristö.

Toisen asteen koulutus 
käsittää lukiokoulutuksen ja 
ammatillisen koulutuksen. 
Tampereen hyvin vetävissä 
lukioissa tilanne alkaa olla 
kestämätön. Vuosikausia on 
kurssien määrää vähennet-
ty ja sitä kautta ryhmäkoot 
ovat kasvaneet. Opiskelijoil-

la on entistä enemmän on-
gelmia jaksamisen kanssa. 
Lukioissa on tarjolla psyko-
login ja kuraattorin palve-
luita, mutta niiden määrä 
on säästöjen kautta vähen-
tynyt. Jos lukioissa iso osa 
ryhmistä on yli 35 opiske-
lijan ryhmiä, ei voida enää 
puhua laadukkaasta ja kaik-
ki opiskelijat huomioivasta 
opetuksesta. Lisäksi opet-
tajien sairastuttua tai olles-
sa muualla virkatehtävissä 
ei useinkaan palkata sijaisia, 
vaan opiskelijat ovat sen ai-
kaa ilman opetusta.

Ammatillinen koulutus 
on kaikkein suurimmassa 
kriisissä. Kuntien valtion-
osuudet ovat jatkuvasti 
pienentyneet, eivätkä kun-
nat ole pystyneet kompen-
soimaan näitä menetyksiä. 
Ammatillisessa koulutuk-
sessa 26 lähiopetustuntia 
viikossa ei takaa kenelle-
kään kunnon ammattitai-
toa eikä opeta nuoria sään-
nölliseen työntekoon. 
Yritysmaailman viestit 
nuorten ammattitaidos-
ta ovat masentavaa luet-
tavaa. Ammatillinen kou-
lutus ja sen surkea tilanne 
ovat jatkuva puheenaihe 
myös Tampereella. Mut-
ta kukaan ei halua puut-
tua asiaan kovalla kädellä. 
Ammatillisen koulutuksen 
pyrkijämäärät laskevat ja 
lukioiden kasvavat. Am-
mattitaitoiset ja asiansa 
osaavat opettajat ovat kyl-
lästyneet nykypäivän puu-
hasteluun. Niin ovat myös 
opiskelijat. Ammatillisen 
koulutuksen vuosittain 
keskeyttäneiden nuorten 
määristä kertovat tilastot 
eivät ole mukavaa luet-
tavaa. Opetukseen ei löy-
dy rahaa, mutta jatkuvas-
ti rakennetaan uusia tiloja 

vuosittain kymmenillä mil-
joonilla euroilla. Nyt olisi 
korkea aika pysähtyä miet-
timään, mihin raha am-
matillisessa koulutuksessa 
käytetään.

Lasten ja nuorten ti-
lanne ei tunnu lähivuosi-
na parantuvan kaupungis-
samme. Seuraavan viiden 
vuoden aikana kaupungil-
lamme on yli kahden mil-
jardin euron investoin-
nit. Nykyinen taloutemme 
kestää noin 150-200 mil-
joonan euron investoinnit 
vuosittain. Mistä otetaan 
rahat näiden suuruuden-
hullujen hankkeiden mak-
samiseksi? Ja kun vielä 
vuoden 2019 alusta kato-
aa verotuksestamme 2/3 
sotealueille, niin jäljelle 
jäävällä osuudella pitäisi 
hoitaa kunnille jäävät vel-
voitteet ja maksaa jatku-
vasti otettavat lisälainat. 

Tässä kaikessa vauhtiso-
keudessa kannattaa nyt 
kuitenkin miettiä, kannat-
taako lapsiin ja nuoriin sat-
sata. Mielestäni kannattaa! 
Jostain muusta pitää sääs-
tää, jos rahat eivät riitä!

Lapsissa ja nuorissa on 
tämän maan ja Tampereen 
tulevaisuus!

Lapset ja nuoret - panostus tulevaisuuteen

TERO VEHVILÄINEN
Tampereen Puolesta ry 
puheenjohtaja 
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-vaaliohjelma tiivistettynä: 
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Lasse Oksanen / 
Tampereen Puolesta ry. TaPu 
s. 7.12.1942
•  tamperelainen, täällä syntynyt, käynyt koulut ja sähkö-

miehen ammattiin valmistunut 
•  pitkäaikainen kokemus päätöksenteosta ja kuntalaisten 

asioiden hoitamisesta
•  Yrittäjänä vuodesta 1967, ensin huoltoasematoimintaa 

Kesoil Jäähovissa ja sen jälkeen 15 vuotta elintarvike-
kauppaa ja jääkiekkoon liittyvän tuotteen kehitystä

• Työllistäjänä 30 vuoden ajan
•  Talousasiat ja ihmisten jokapäiväiset asiat tuttuja ja ar-

kipäivää
•  Pelannut jääkiekkoa Ilveksessä sekä maajoukkuetasol-

la, sekä toiminut myös valmentajana Suomessa ja Ita-
liassa.

•  Huumeklinikkayhdistyksen (Villa Hockey) varapuheen-
johtaja vuodesta 2002 lähtien

Kokemus politiikassa:
• Kaupunginvaltuustossa vuodesta 1996
• 1996-2004 Sosiaali- ja terveyslautakunnassa
• 2008-2012 Kaupunginhallituksessa ja sen varajäsenenä
• 2008-2012 Yhdyskuntalautakunnassa
• 2008-2012 Osaamis- ja elinkeinolautakunnassa
• 2008-2012 henkilöstöjaosto, maakuntavaltuuston varajäsen
• 2012-2017 Osaamis- ja elinkeinolautakunta, jäsen
Harrastukset: Jääkiekko, aiemmin myös jalkapallo, 
suunnistus ja moottoripyöräily
"Elämäni on ollut todella vauh-
dikasta ja värikästä. Olen saanut 
tutustua kiinnostaviin ihmisiin 
kotimaassa ja ulkomailla. Niis-
tä olen saanut hyödyllistä koke-
musta, koska myös valtuustossa 
työskentely on joukkuepeliä…"
Olen ehdolla valtuustoon 
seuraavaa vaalikaut-
ta varten kuntavaaleissa 
9.4.2017.

Ekologiset sormenjäljet Tampereelle
- nyt on ajateltava isosti ja pitkän matkan päähän

Kaupunkisuunnittelijana minulla on vahvat visiot ja vankka kokemus yhteisen ympäristövastuun kanta-
misesta. Äitinä tiedän kuinka tehdyt päätökset vaikuttavat kaikenikäisten tamperelaisten arkeen.

AMMATTITAIDOLLA ISOJEN ASIOIDEN PUOLESTA

TIINA LEPPÄNEN - KAARSALO
arkkitehti Safa

Tampereen puolesta
(Tampereen sitoutumattomat)
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642 MIKKO LEPPÄLAHTI
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Mikko on erittäin kokenut 
yrittäjä ja järjestöaktiivi. 
Rehti, iloinen, energinen 
ja ihmisläheinen - kaikki-
en kanssa toimeen tule-
va henkilö. Toiminut yli 44 
vuotta Tampereella yrittä-
jänä ja työllistäjänä. Pää-
töksenteossa Mikolla on 
aina Tampere ja tampere-
laisten etu mielessä. 

Pk-yritysten puolesta! 
Kaupungin täytyy toimil-
laan parantaa PK-yritys-
ten toimintaedel lytyksiä. 
PK-yritykset ovat tulevai-
suuden suuryrityksiä, työl-
listävät tälläkin hetkellä 
parhaiten ja ja hoitavat yh-
reiskuntavelvoitteitteensa 
moitteettomasti. 
Kaupungin tulee päätök-
senteossaan ottaa huomi-
oon päätösten vaikutukset 
yrittäjiin ja yrityksiin. Pää-
töksien yhteydessä on myös 
tehtävä arviointi niiden vai-
kutuksesta työllisyyteen ja 
työllistämise dellytysten pa-
rantamiseen. Kaupungin ei 
tule kilpailla yritystoimin-
nallaan avoimen sektorin 
yritysten kanssa. 

Työn puolesta! 
Nuorten pitkäaikaistyöttö-
myys täytyy ottaa vakavas-
ti. Toisaalta monella yrittä-
jällä ei ole työlleen jatkajaa. 
Saatetaan nämä tahot yh-
teen. Annetaan yrittäjälle 
monia hyviä vaihtoehtoja 

työnsä jatkajaksi, esimer-
kiksi oppipoika-kisälli -ajat-
telulla. Myös työpaikka-
lähtöinen kouluttaminen, 
kuten oppisopimuskoulu-
tus, on loistava tapa saada 
nuori työuransa alkuun. 

Otetaan siis yrittäjät mu-
kaan päätöksentekoon ja 
täytetään tyhjät työpaikat 
ilman lisäbyrokratiaa. Olen 
työllistänyt ihmisiä jo 44 
vuotta. Tiedän mitä teen.

Kutsuvan Tampereen 
puolesta! 
Tavaroiden ja ihmisten 
joustava liikkuminen on tu-
levaisuutta. Kehitetään Tam-
pere-Pirkkalan lentoken-
tästä liikkumisen keskus eri 
puolille maailmaa. Tehdään 
Tampereesta kaupunki, 
minne on kiva tulla ja min-
ne pääsee kätevästi. Näin 
saamme kotikaupungis-
tamme monimuotoisem-
man ja vireän keskuksen. 
Myös yritykset hyötyvät ja 
kauppa käy paremmin. 

Kehitetään raiteilla kul-
kevaa lähijunaliikennettä 
koko seutukunnan alueel-
la. Tampere-Pirkkalan len-
tokentän kautta kulkevan 
ohirusraiteen suunnitte-
luun on panostettava. 

Järjen käytön puolesta! 
Teiskon Ilmailu ja Mootto-
riurheilukeskuksen tapaiset 
kilpailutuk set, joissa tam-
perelaisten harrastusseurat 

ohitetaan palvelun tuotta-
jina ja harrastusolosuhteet 
pilataan rahanhimoisten 
tuttavien avulla on tuomit-
tava myös poliittisessa pää-
töksenteossa. Päättäjien 
täytyy tietää, miten kaupun-
gin verovaroja käytetään. 

Siirretään raitiotien ra-
kentaminen ja käytetään 
osa siihen menneistä ra-
hoista joukkoliikennekais-
tan rakentamiseen välille 
Hervanta-Keskustori-Len-
tävänniemi. Ja jos tulevai-
suus vaatii, niin rakenne-
taan kyseiselle kaistalle 
ratikkakiskot. 

Rantatien tunnelin liit-
tymäkaista keskustaan täy-
tyy rakentaa välittömästi. 
Sieltä tuleva louhos voi-
daan käyttää Niemenran-
nan ja Hiedan rannan alu-
eiden kehittämiseen, rahat 
säästyvistä ratikkarahoista.

Mikko on mukana  
monessa:
• Kaupunginvaltuuston jäsen 
•  Tampereen kaupungin 

infratuotannon johto-
kunnan puheenjohtaja

•  Tampereen Seudun 
Osuuspankin yrittäjätoi-
mikunnan jäsen 

•  Tampereen Kone ja Kulje-
tus Oy:n toimitusjohtaja, 
omistaja

•  Lielahden Autokeskus Oy:n 
toimitusjohtaja, omistaja

•  Kiinteistö Oy Tampereen 

Turvesuonkatu 16 toimi-
tusjohtaja, omistaja 

•  Kiinteistö Oy Tamhangaa-
ri (Pirkkalan Lentokenttä-
parkki) hallituksen pu-
heenjohtaja, osaomistaja

•  Tampereen työvalmennus 
säätiön Syke:n hallituksen 
varapuheenjohtaja 

•  Teiskon Ilmailu ja Mootto-
riurhelukeskus Timoke ry:n 
hallituksen puheenjohtaja 

•  Nokian ajoharjoittelurata-
säätiön hallituksen jäsen 

•  Polku X -hankkeen ohjaus-
ryhmän puheenjohtaja

-  Suomen Valkoisen Ruu-
sun 1. luokan mitali kul-
taristein 2014 

-  Vuoden yrittäjä Lielah-
dessa 1996 

-  Suomen Yrittäjien kultai-
nen ansioristi 2003 

-  Tampereen Urheiluautoi-
lijoiden kunniajäsen

Yhdessä vaikutamme tehokkaimmin Tampereen kehitykseen 
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Tampereen kaupun-
gin 10 kohdan terveh-
dyttämisohjelma
Esittelen tässä joitakin 
kaupungin talouden ter-
vehdyttämiskeinoja, jotka 
perustuvat pitkäaikaiseen 
kokemukseeni kaupun-
gin virkamiehenä (25v). 
Ne muuttaisivat talouden 
ylijäämäiseksi ja antaisi-
vat tilaa palvelurakenteen 
kehittämiselle nykyisellä 
veroprosentilla. Osa on jo 
toteutettu, osa ei vielä.

ENSIKSI Koko kaupun-
kia koskevat yt-neuvot-
telut pitäisi aloittaa heti, 
tarkoituksena rakenteellis-
ten muutosten läpivienti 
ja mahdolliset lomautuk-
set. Kahden viikon koko 
henkilöstön lomautus toi-
si säästöjä n. 10 milj. euroa. 
Lomautus on vain kerta-
käyttöväline, jolla voitaisiin 
pienentää tämän vuoden 
n. 50 milj. euron alijäämää.

TOISEKSI Harkitsisin 
myös apulaispormestari-
järjestelmän lakkautusta 
esimerkkinä hallinnon ke-
ventämisestä. Sen sääs-
tövaikus on n. 1 milj.eu-
roa. Valtuutetut voisivat 
toimia lautakuntien pu-
heenjohtajina, niinkuin 
ennenkin. Uudet toimiala-
johtajat toimivat virkamie-
hinä samoissa tehtävissä 
kuin kaavaillut kolme apu-
laispormestaria ja voisivat 
toimia lautakuntien esit-
telijöinä. Näin vältettäisiin 
turha päällekkäisyys ja lau-
takuntien voimasuhteet 
olisivat vaalituloksen mu-
kaisia. Nyt ne eivät sitä ole.

KOLMANNEKSI. Toteu-
tettu osittain. Työaika pi-
täisi muuttaa normaaliksi 
klo 8-16, nyt se on 8,30-
15,45. 45 min työajan lisä-
yksellä saavutettaisiin te-
hokkuuden paranemista 
n. 10 milj.euroa. Kesälomat 
normaaleiksi 4-6 viikkoa, 
nyt jopa 8 viikkoa. Tehok-
kuus nousisi n. 20 milj.eu-
roa. Lomarahojen leikkaus 
on hyvä säästökeino, kuu-
luu menneen maailman 
etuihin. Vaikutus n. 30 milj. 
euroa.

NELJÄNNEKSI Henki-
löstön vähentämistarve 
uuden toimintamallin ai-
kana on noin 300 henkilö-
työvuotta. Säästövaikutus 
noin 18 milj. euroa.

VIIDENNEKSI Toteutet-
tu osittain. Kaupungin lii-

kelaitosten yhtiöittämi-
siä tulisi harkita. Yhtiöissä 
työskentelevät poistuisivat 
kaupungin henkilöstövah-
vuudesta. Säästöt kymme-
niä miljoonia euroja.

KUUDENNEKSI Toteu-
tettu 2016-17. Tilaaja-tuot-
taja mallista luopuminen. 
Se on kaksinkertaistanut 
henkilökunnan ja on kal-
lis ja jäykkä järjestelmä. 
Päätökset sisäisestä tilaa-
ja-tuottajamallin lopet-
tamisesta onkin jo tehty. 
Säästövaikus on kuitenkin 
0, koska henkilöstövähen-
nyksiä ei aiota tehdä.

SEITSEMÄNNEKSI 
Omaa tuotantoa ja palve-
lutuotantoa pitäisi avata li-
sää kilpailulle ja ajaa omaa 
tuotantoa hiljalleen alas, 
mutta ei lopettaa koko-
naan. Tilaajaorganisaatiota 
pitäisi voimakkaasti keven-
tää. Säästöt tulevat henki-
löstövähennysten kautta.

KAHDEKSANNEKSI Ul-
kopuolisia hankintoja ja 
palvelujen ostoja pitäisi li-
sätä. Vaikka näin on tehty-
kin, oma henkilöstö ei ole 
vähentynyt kyseisiltä aloil-
ta. Jokin tässä yhtälössä ei 
toimi.

YHDEKSÄNNEKSI Pal-
veluseteleiden käyttöä pi-
täisi lisätä joka alueella ja 
ottaa uusia palvelusetelei-
den käyttömahdollisuuk-
sia mukaan.

KYMMENENNEKSI Hen-
kilöstön rekrytointikieltoa 
tulisi valvoa tehokkaasti. 
Nyt kaupunkiin palkataan 
uusia virkamiehiä salaa 
päättäjien tietämättä, kun 
hakuilmoituksia ei julkais-
ta paikallisissa lehdissä.

YRJÖ SCHAFEITEL
kaupunginvaltuuston vpj 

(TaPu) sit. 

Pitkään jatkunut talouden 
taantuma ja julkisen sek-
torin rakenteelliset tuot-
tavuuden ongelmat ovat 
heikentäneet tamperelais-
ten hyvinvointia tälläkin 
valtuustokaudella. Talou-
dellista kasvua tavoitellaan 
investoimalla mittaviin inf-
rahankkeisiin, joita taas 
perustellaan kaupunkiseu-
dun kasvulla ja ilmaston-
muutoksen hillitsemisellä. 
Äkkiä onkin mietittävä yhä 
suurempien asukasmääri-
en sijoittamista tehokkaas-
ti joukkoliikennekäytävi-
en varsille. Samalla mitä 
tahansa täydentämistä tai 
alueen varaamista raken-
tamiselle voidaan puolus-
tella ideologisesti kasvun 
vahvistamisella, elinvoi-
man, kilpailukyvyn ja työl-
lisyyden nimissä. Kierre-
täänkö siis kehää!

Tampereen puoles-
ta ryhmässä ollaan huo-
lissaan hankkeiden sosi-
aalisesta ja taloudellisesta 
kestävyydestä sekä asuk-
kaiden arjen voimavarojen 
ja hyvän elämän edellytys-
ten hiipumisesta. Eläke-
läisten köyhtyminen, nuo-
risötyöttömyys, perheiden 
ahdinko, yrittäjien toi-
minnan turvaaminen se-
kä palveluiden saatavuus 
koskettavat tavallisen tam-
perelaisen arjen sujuvuut-
ta sittenkin enemmän kuin 
infrahankkeiden perustelu 
asukasmäärän kasvulla ja 
kestävällä kehityksellä. 

Mitä, minne ja miksi - 
millä rahalla ja kenen 
toimesta
Tarvitaan strategista uu-
delleen ajattelua kau-
punkisuunnittelussa jo 
mittavien infra- ja liiken-
nehankkeiden rahoitus-
kysymystenkin johdosta. 
Hankkeita tuetaan yhteisil-
lä varoilla ja puolustellaan 
kasvun vahvistamisella se-
kä kestävällä kehityksel-
lä. Siksi tulisikin pysähtyä 
pohtimaan mitä, minne, 
miksi, milloin ja miten sekä 
millä rahalla ja kenen toi-
mesta rakennetaan. 

Täydennysrakentamis-
keskusteluun olisi tuota-
va näkökulmia myös luon-
non- ja kulttuuriarvojen 

säilyttämisen puolesta: ai-
na on vaihtoehtoja. Aikaa 
kestävässä kaupungissa on 
kasvun ohella myös mui-
ta vaalittavia arvoja, jotka 
on tunnistettava tiivistä-
mispaineidenkin keskellä. 
Näitä ovat rakennusperin-
nön vaaliminen, korkea-
tasoisen arkkitehtuurin ja 
asuntoarkkitehtuurin ta-
voitteleminen, yhtenäis-
ten viherverkkojen vaali-
minen sekä kasvullisten 
viheralueiden arvostami-
nen virkistyksen ja luon-
non monimuotoisuuden-
kin kannalta.

Epäpaikoista  
elinvoimaa
Kurjistuva kuntatalous on 
pontimena aikaa kestävi-
en ratkaisujen etsimiselle 
kaupunkisuunnittelun kei-
noin. ”Epäpaikoista elin-
voimaa” -kaupunkiuudis-
tushanke on puheenvuoro 
kestävämmän kaupunki-
suunnittelun, arkkitehtuu-
rin ja asumisen puolesta. 
Täydennysrakentamisky-
symyksiä on pohdittu eri-
tyisesti kuntatalouden ta-
loudellisen ja sosiaalisen 
kestävyyden kannalta. Ai-
hehan on juuri nyt erit-
täin ajankohtainen Suo-
messa käynnissä olevan 
voimakkaan kaupungistu-
misaallon, kasvukeskusten 
asuntopulan ja toisaalta 
asuntojen hintojen nou-
sun myötä. 

Kaupunkisuunnittelua 
ja asuntoarkkitehtuuria 
käsittelevä, yksityisellä ra-
hoituksella synnytetty, tut-
kimus-, kehitys- ja suun-
nitteluhanke on tuonut 
esiin uusia näkökulmia 
täydennysrakentamiskes-
kusteluun hyvän elämän 
puolesta - ensimmäisenä 
Tampereella Tammelassa. 
Täydentävää rakentamis-
ta ei ole ohjattu puistoihin, 
vaan rakentamismahdolli-
suuksia on haettu hyödyn-
tämättömäksi jääneiltä 
keskeisiltä paikoilta - epä-
paikoista. 

Kolmeen epäpaikkaan 
suunnitellun hybridikon-
septin avulla mahdollis-
tettaisiin keskustakodit yli 
2000 uudelle asukkaalle 
Kalevan kärkeen, Kaupin 

kannelle ja Pyynikin kaa-
relle sekä Tipotien park-
kipaikalle virkistysalueita 
tuhoamatta. Kehittämis-
alueet sijaitsevat kaupun-
gin joutomailla Tampereen 
ydinkeskustan tuntumas-
sa, joukkoliikenteen reiteil-
lä, eikä niitä ole löydetty 
kaupungin täydennysra-
kentamista etsivässä EHYT-
työssä.

Kaupin kannesta 
talouden veturiksi
Näissä visioissa on tut-
kittu mahdollisuuksia 
edistää keskustan elä-
vyyttä, viihtyisyyttä ja ve-
tovoimaisuutta kaupunki-
ympäristön eheyttämisen 
hengessä.  Hankkeissa on 
sovellettu hybridiraken-
netta, missä asuminen, 
palvelut ja virkistys sekä 
uudet asumis- ja rahoitus-
konseptit tukevat toisiaan 
ja edistävät yhtä aikaa il-
mastotavoitteita sekä vi-
sionääristä ja kestävää 
kaupunki- ja asuntosuun-
nittelua. Tavoitteena on 
tiivistää keskustaa, tukea 
strategisia ja elinkeinopo-
liittisia linjauksia sekä kau-
punkilaisten hyvinvoin-
tia. Hyödyntämättömän 
potentiaalin maanhan-
kintatuloilla ja rakennus-
oikeuksien myynnillä mah-
dollistettaisiin kestävän 
kehityksen mukaista ja jo-
pa kohtuuhintaista asun-
totuotantoa. Pelkästään 
tunnelin Naistenlahden 
puoleisen suojaviheralu-
een maan arvon nousu 
Kaupin kannen rakenta-
misen johdosta tuottaisi 
noin 20 miljoonaa euroa 
ja 50 000 k-m2:n rakennus-
oikeuden myynnistä kau-
pungin tulot nousisivat n. 
20-40 miljoonaan euroon. 
Kertatuottoina ja säästöi-
nä maanjalostustulojen on 
laskettu noussevan Kaupin 
kannella 70-90 miljoonaan 
euroon.

Kuka saa suunnitella 
kaupunkia
Omaehtoinen ja riippu-
maton kehitys- ja suun-
nittelutyö nostaa esiin 
valtuuston vuonna 2014 
hyväksymät maapoliit-
tiset linjaukset ja niiden 

mukaiset innovatiiviset 
kumppanuushankkeet. Se 
koestaa niiden toteutta-
mismahdollisuudet sekä 
aidon halukkuuden talou-
den tasapainottamiseksi 
kaupunkiorganisaatiossa, 
mutta myös arkkitehtien 
roolin kaupunki- ja raken-
nussuunnittelutehtävis-
sä: arkkitehdit ovat hy-
väksymässä pelkästään 
toteuttajan roolin kau-
punki- ja rakennussuun-
nittelutehtävien parissa. 
Kun kutsutaan, tehdään 
mitä tilataan!  Rakennus-
liikkeet mielellään mää-
rittelevät tehtävät omista 
lähtökohdistaan kaavoi-
tusprosesseissa. Miten käy 
rakennustaiteen ja asun-
toarkkitehtuurin? Entä 
jos arkkitehdit ottaisivat-
kin rohkeasti jälleen isom-
man ja ammattikunnalle 
aiemmin kuuluneen roo-
lin yhdessä muiden toimi-
joiden ja osallisten kans-
sa?  Lisäisikö se asuntojen 
monimuotoisuutta ja avai-
siko se asunto- ja maapo-
litiikkaa kuntalaisille entä 
toisiko se kenties asumi-
sen hinnanmuodostusme-
kanismin  näkyvämmäksi? 
Osaisimmeko sitten vaa-
tia asumiselta enemmän 
ja kohtuullisempia kustan-
nuksia?

Täydennysrakentamisen 
oikeutuksesta ja kestävyy-
destä tarvitaan nykyistä 
laajempaa, moniäänisem-
pää ja oikea-aikaisempaa 
keskustelua, jossa meillä 
tamperelaisilla, myös ark-
kitehdeilla, olisi näkyväm-
pi rooli yhdessä muiden 
toimijoiden kanssa. Tavoit-
teena tulisi olla myös ai-
empaa avoimemman kan-
salaiskeskustelun herättely 
siitä, kuka saa suunnitella 
kaupunkia.

TIINA LEPPÄNEN-KAARSALO
arkkitehti Safa

Tampereen puolesta
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Vuonna 2008 Hatanpään 
sairaalan päivystysasema 
siirtyi yhteispäivystys Acu-
taan. On kuitenkin osoit-
tautunut mahdottomak-
si yhtälöksi hoitaa kaikki 
tamperelaiset samassa 
paikassa; erityisesti ikäih-
misten (kotihoidon asiak-
kaiden) turhaa kierrätystä 
Acutan kautta tulisi vält-
tää. Ratkaisu tähän voisi 
löytyä geriatrisen päivys-
tyksen perustamisesta Ha-
tanpään Puistosairaalan 
yhteyteen palvelemaan 
toiminnan sujuvuutta. Pi-
detään  huolta toisistam-
me
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ULLA LOUHIVUORI
terveystieteiden maisteri

erikoisröntgenhoitaja
sairaanhoitaja

 (Tapu) Tampere
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Arto mukana 
vaaleissa: 
Tamperelaisten asiat kiin-
nostavat ja yhteydenotot 
minulle ovat kannusta-
via. Halutaan, että puolus-
tan tamperelaisten arvoja 
maaliin asti.

ARTO GRÖNROOS

PIRJO HALME
perushoitaja  
(TaPu) Tampere
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Ikäihmisten oma ACUTA
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