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Rapuilta Clavassa
Maukkaat ravut nautittiin tyylikkäissä puitteissa.

Syyskauden avajaiset
Osallistujia oli ennätysmäärä Clava-ravintolassa.

Pormestariohjelma luo suunta-
viivat kaupungin päätöksenteolle
“Ihmisten Tampere — mahdollisuuksien kaupunki”

Talous kasvaa nyt mukavasti

Kenkäplankkitehtaasta ympäristö-
johtajaksi - Kiillon tarina
Kemian konkari uskoo edelleen uudistumiseen ja 
innovaatioihin, tähdäten alansa ympäristöjohtajaksi. 

Suunnittelusta liikennöintiin – 
Tampereen Ratikan matka
Ratikan vaiheet Tampereella ovat olleet moninaiset, mutta 
lopputuloksena on toimiva ja luotettava raitiotiejärjestelmä.

Ei perusoikeuksilla voi syrjäyttää 
demokratiaa

Tampereen ammattikorkeakoulu 
rakentaa tulevaisuutta
Tampereen ammattikorkeakoulu on toiseksi suurin ja 
monialainen ammattikorkeakoulu Suomessa.

Yliopistojen Digitaalisen kaupan 
opintokokonaisuus käynnistyi
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2 |  2021Hyvät herrat,
tämän vuoden helmikuussa tuli kulu-

neeksi 135 vuotta Tampereen Kauppa-

seuran perustamisesta. Kuten muistamme, 
historiikin mukaan Kauppaseura sai alkunsa 
kolmen kauppiaan värjötellessä Keskustorin 
kupeessa kaasulampun valossa vuoden 1885 
lopulla. Seuramme historiikissa kerrotaan 
tarkemmin kyseisistä herroista ja perustami-
sen vaiheista. 

Kauppaseuran historiasta löytyy huo-

mattavia muutoksia ja ponnistuksia, 

jotka liittyvät seuran tiloihin. Ensimmäinen 
lienee ns. Puukauppaseuran valmistumi-
nen nykyisen tonttimme kaakkoiskulmaan 
vuonna 1905. Seuraavana huomattavana 
rakennusprojektina toteutettiin vuonna 1956 
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Ilmestyy kolme kertaa vuodessa.
Painosmäärä 2000 kpl.
Lehti postitetaan n. 1300 jäsenelle,
yhteistoimintaklubeille ja yhteistyö-
kumppaneille.

Päätoimittaja Teuvo Vastamäki
teuvo.vastamaki@gmail.com
Kuvaaja Skyfox Marko Kallio
marko.kallio@skyfox.fi
Mainosmyynti Pasi Borgenström
toiminnanjohtaja@
tampereenkauppaseura.fi

valmistunut, nykyinen Kauppaseuran kiinteistö. Tontin tehokkaampi uudisrakentaminen aiheutti 
myös silloisen Kauppaseuran rakennuksen purkamisen. Olen joskus leikkinyt ajatuksella millaista 
toimintamme olisi tänä päivänä vanhassa puisessa kiinteistössä.  Nykyäänhän tuollaisen raken-
nuksen purkaminen ei olisi mahdollista.

Meillä on vielä käynnissä kiinteistössämme huomattava muutos- ja perusparannustyö. 
Onneksi kiinteistömme on aikoinaan suunniteltu ammattitaidolla jäsenistöön kuuluneiden ark-
kitehtien toimesta, joka mahdollistaa tilojen muutokset koskematta rakennuksen ulkomittoihin. 
Heistä nuoremman arkkitehdin kuva löytyy uusitun ravintolasalimme seinältä. 
Meneillään oleva muutos- ja perusparannustyö on lopullisesti valmis tämän vuoden loppuun 
mennessä. Kiinteistön korjausvelka lisättynä tilamuutosten kustannuksiin aiheutti sen, että 
taloudellisesti mitattuna tämäkin muutos on suuri. Toki myös tilamme uudistuvat täydellisesti. 
Kustannuksia syntyi huomattava summa korjattaessa rakenteet ja talotekniikka tämän päivän 
vaatimukset täyttäväksi. Vasta peruskorjausten jälkeen voitiin aloittaa tilojen uudisrakentaminen.
 
Tilojen valmistuttua lopullisesti vuoden vaihteessa on meillä puitteet kunnossa 

pitkäksi aikaa eteenpäin. Uudistuksen myötä on mahdollisuus kehittää seuramme toimintaa 
monipuoliseksi, koko jäsenkunnan tarpeet huomioiden. 
Kauppaseuran jäsenmäärä on ollut jo pidempään hallitussa kasvussa. Ilahduttavaa on nuorten 
määrä uusien jäsenten keskuudessa. Heitä tulee kuunnella herkällä korvalla seuran toimintaa 
kehitettäessä. Nykyaikana on lähes rajattomasti mahdollisuuksia viettää vapaa-aikaa, joten seuran 
tarjonta pitää olla monipuolista. Useat harrastuskerhomme pystyvät vastaamaan tähän haas-
teeseen. Perheen yhdessä olemiselle pitää myös löytyä oma aikansa. Meillä on nyt mahdollisuus 
tilamuutosten myötä järjestää Kauppaseurassa tilaisuuksia huomioiden jäsenten perheet. 
Lisäksi tauolla olleet esitelmä- ja yritystilaisuudet palautuvat toimintaamme. 

Lyhyesti todettuna muistetaan, että toiminnan pitää lähteä jäsenistä. 
Tätä kirjoittaessani näyttää tilanne Suomessa siltä, että voimme ottaa uusitut tilat turvallisesti 
käyttöömme ja palata normaaliin toimintaan. Ottakaa siis tilat haltuunne ja esittäkää jatkossakin 
rohkeasti ajatuksianne toimintaamme. Näin jatkamme Kauppaseuran arvokkaita perinteitä, jotta 
seuraajani voi vielä 135 vuoden kuluttua kirjoitella näitä kirjoituksia.

Nautinnollisia hetkiä tiloissamme toivottaen,

Teuvo Vastamäki 
puheenjohtaja
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Pasi Borgenström  

toiminnanjohtaja

Vahvasti kehittyvä
Tampere

Teksti: Pasi Borgenström  |  Kuva: Skyfox Marko Kallio

Kokouskutsut

Viime vuoden keväällä koronaepide-
mian vuoksi klubin toiminta ja ak-
tiviteetit ajettiin käytännössä kaikki 

alas. Normaalit viikoittaiset klubilla tapah-
tuvat harrastustoimet ja kuukausiesitelmät 
poistuivat tapahtumakalenterista. Myöskin 
kaikki yhteistoiminta muiden klubien kanssa 
joutui tauolle. Nyt ovat kuitenkin käynnisty-
neet biljardi-illat ja bridgen pelaajatkin ovat 
syyskauden avanneet. Osallistuminen on 
kuitenkin vielä hiukan normaalia varovai-
sempaa. 

Kuten aiemmin kesällä kirjoitin, olem-

me hyödyntäneet tämän ajan uusimalla 

täydellisesti klubimme tilat. Suunnitel-
mista poiketen työt jatkuvat kuitenkin vielä 
tämän vuoden loppupuolelle saakka. Vuoden 
tauon jälkeen, saimme nauttia herkutteli-
joiden kesken maukkaan rapuillan todella 
tyylikkäissä puitteissa. Myöskin syyskauden 
avaus täydessä salissa, antoi lupauksen toi-
minnan palautumisesta ja uuden aikakauden 
alkamisesta. Tulevaisuusryhmän kanssa 
rakennamme toiminnan suunnan nykytar-
peita vastaamaan. Emme kuitenkaan unohda 
seuran perinteitä ja kunnioitamme jäsen-
jakaumaamme, joka esittää ikämediaanin ole-
van hieman alle 60 vuotta. Jäsenkuntamme 
vahvan kasvun painopiste on tällä hetkellä 
neljänkymmenen ikävuoden tuntumassa. 
Näissä uusissa tulijoissa on tulevaisuutemme 
perusta. Aikanaan seuran perustivat nuoret 
kaupan ja teollisuuden vaikuttajat. Nyt 
mukaan ovat tulleet vahvasti näitä tukevat 
asiantuntijaorganisaatiot ja alati kasvava 
palvelusektori.

Tänä päivänä osa päättäjistä tuntuu 

ottavan teemakseen nuorisopopparien 

populistiset huolet. Itse uskon, että meillä 
boomereilla on kuitenkin elämänkokemusta 
ja perspektiiviä nähdä realistisesti oma ja 

lastemme tulevaisuus. Jokaisen on ansaittava 
arvostuksensa teoin ja tuloksin, ei populis-
min avulla. Vanhana pankkiirina olen enem-
män huolissani tämän hetken toiminnassa 
valtion holtittomasta velanotosta, jonka 
maksumieheksi tulevat sukupolvet joutuvat. 
Teollisuus ja kauppa tekevät hartiavoimin 
työtä jo nyt kestävän kehityksen eteen ja yri-
tykset kilpailevat huippuosaajista ollakseen 
kehityksen kärjessä. 

Koska toiminta klubilla on ollut edellä 

mainitusti hiljaisempaa, lehden sivuilla 

on vahvasti painotettu talousalueemme 

kulmakivet. Tampereen kaupunkialueen 
vetovoima on tällä hetkellä valtakunnan 
kärkiluokkaa. Pormestariohjelmasta on 
nähtävissä valtava halu kehittyä alueena niin, 
että varmistamme osaajien kiinnostuksen 
aluettamme kohtaan. Asuinalueet kehittyvät 
nykytarpeita vastaamaan, palvelut ja liikku-
minen tehostuvat. Koulutusta on uudistettu 
yhdistämällä ammatillista ja tieteellisempää 
opetusta. Unohtaa ei sovi myöskään sairaala-
kampuksen valtavaa kehitystyötä. Artikke-
leista voi lukea painotusten suuntaviivoista ja 
ajankohtaisuudesta. Myöskin Kauppakamari 
ja Yrittäjäjärjestö tekevät töitä palvellakseen 
jäsenkuntaansa. Elinkeinoelämän kasvulu-
vut Pirkanmaalla ovat mukavan positiiviset 
huolimatta erilaisista globaaleista haasteista. 
Suurin osa uusista yrityksistä on yhden 
hengen yrityksiä, ja kasvuyrityksiä kaivataan 
toki alueellemme lisääkin. Barometreistä 
on nähtävissä myös yrittäjien ikääntyminen 
ja tulevat omistusjärjestelyt. Aloitimme 
Kauppaseurassa vuonna 2019 Business tra-
de-keskustelutilaisuuden, joka oli suunnattu 
jäsenkunnassamme exit-vaihetta suunnitte-
leville yrittäjille ja yrittäjyyspolkuaan vielä 
suunnitteleville jäsenille. Mukaan oli kutsut-
tu myös joukostamme hallitusammattilaisia 
ja mahdollisesti sijoittajia tuleviin kauppoi-

hin. Tätä keskustelua varmasti syvennetään 
tulevan vuoden alkupuolella, kun kaikki 
tilamme ovat valmistuneet. 

Haluamme olla osaltamme tukemas-

sa yrittäjyyttä ja rakentaa verkostoa 

palvelemaan paikallista yhteistyötä. 
Jäsenistömme on hyvin edustettuna talous-
alueemme kuntien päätöksenteossa. Voimme 
osaltamme antaa puitteet positiivisen 
sanoman levittämisestä naapurikuntiinkin. 
Uusissa tiloissamme on keskitytty myös ny-
kyajan vaativaan tekniikkaan, ja esimerkiksi 
kabinetit ovat päivittäin palaverikäytössä 
jäsenyrittäjillemme. Elokuun alussa tilois-
samme aloitti lounas- ja tilausravintolatoi-
minnan Ravintola Clava. Yrittäjäpariskunta 
Annina ja Petri Kerkkänen ovat tiimeineen 
rakentaneet Tampereelle lounasmaailman 
uuden tähden. Päivittäin saamme nauttia 

erinomaisesta lounaasta pöytiin tarjoiltuna. 
Suosio on ansaittu ja välillä on jopa vaikeuksia 
löytää tilaa pöydistä. Meillä on lisäksi tilois-
samme vuokralaisina kaksi erityisen suosittua 
iltaruokaravintolaa, Masu ja Guru's Kitchen. 

Lehdessä tulemme jatkossakin kerto-

maan myös toimialueemme kiinnosta-

vista asioista ja nostamaan esimerkillisiä 

onnistujia henkilöistä tai yrityksistä. 

Viikoittaiset tapahtumat harrastustoiminnan 
tasolla pyrimme viestimään jäsenkirjein ja 
sosiaalisessa mediassa. Lounasesitelmät ja 
edellä mainitut jäsenistöämme yhdistävät 
kokoontumiset pyritään jatkossa referoimaan 
lehden sivuilla.

Meillä on ollut perinteitä joidenkin 

yhdistysten kesken vuosittaisten 

tapaamisten merkeissä. Pientä kisailua 
ja ajatusten vaihtoa on toteutettu hyvässä 
hengessä. Parin vuoden tauon jälkeen uskon, 
että palaamme tuossakin asiassa normaaliin 
ensi vuoden alussa. Uusia jäseniä on tulossa 
meille ennätysvauhtia, mikä antaa ymmärtää 
onnistumisesta ainakin jossain. Perinteiset 
klubilajit toki kaipaavat uusia harrastajia, 
mutta tenniksen, padelin ja kesällä golfin 
harrastusryhmät tuntuvat kiinnostavan uusia 
tulijoita entistä enemmän. Nuoret yritys-
johtajat huolehtivat kunnostaan, lastensa 
harrastuksista ja kiinnostuvat vaikkapa 
ruokakulttuurista. Meillä on klubilla tyylikäs 
kirjasto, jossa herrasmiehet poikkeavat joskus 
nauttimaan virvokkeita mukavassa seurassa, 
tai jäsenten kesken lenkki Pyynikillä ja sen 
päälle löylyt uudessa klubisaunassa. Melko 
työteliäs vuosi erilaisten uudistushankkeiden 
parissa on kohta takana ja odotan innolla 
paluuta uuteen normaaliin. 

Pasi Borgenström    
toiminnanjohtaja 

Info | Harrastukset | yhteyshenkilöt

Tampereen Kauppaseura ry:n sääntömääräinen

JOULUKUUN KOKOUS
ravintola Clavassa

(Kirkkokatu 10), torstaina

16.12.2021 klo 18.00
Kokouksessa käsitellään sääntöjen 8 §:ssä joulukuun kokouksessa käsiteltäviksi 

määrätyt vaali- ym. asiat sekä ilmoitusasiat. Kokouksen jälkeen nautitaan 
yhteinen jouluillallinen ja Kauppaseurassa pelataan juhlakärri.

Tumma puku.

Kokoukseen ei tarvitse ilmoittautua, mutta illalliselle ilmoittaudutaan maksamalla 
10.12. mennessä 40 € Kauppaseuran tilille FI61 2046 1800 0028 34, viite 16120

Johtokunta

Tampereen Kauppaseura ry:n sääntömääräinen

HELMIKUUN KOKOUS
ravintola Clavassa

(Kirkkokatu 10), torstaina

 24.2.2022 klo 18.00
Kokouksessa käsitellään sääntöjen 8 §:ssä helmikuun kokouksessa käsiteltäviksi 

määrätyt asiat. Kokouksen jälkeen Kauppaseurassa pelataan juhlakärri.
Puku tai yhdistelmäpuku.

Ilmoittautumisesta tiedotetaan myöhemmin.

Johtokunta

Biljardi: J-P Orava | puh. 050 3686989 | jporava@gmail.com
Bridge: Jorma Artama | puh. 0400 621792 | jorma.artama@pp.inet.fi
Golf: Pasi Rouhiainen | puh. 040 5123455 | pasi.rouhiainen@power.fi
Kauppaseuran pojat: Sampo Siuko | puh. 040 5114747 | sampo.siuko@enmac.fi
Keilailu: Urpo Versta | puh. 040 5122706 | urpo.versta@outlook.com
Padel ja tennis: Jorma Heljopuro | puh. 0500 622184 | jorma.heljopuro@gmail.com
Tiedejaosto: Mauri Grönroos | puh. 040 8004349 | mauri.gronroos@transatlanta.net
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Rapuiltaa vietettiin 
ensimmäistä kertaa
ravintola Clavassa
Teksti: Pasi Borgenström  |  Kuvat: Skyfox Marko Kallio

Parin vuoden tauon jälkeen odoteltiin, 
josko voitaisiin kokoontua nautiskele-
maan isommalla joukolla herkullisista 

ravuista. Koronan vuoksi mitään kokoon-
tumista ei ole pidetty mahdollisena. Kevään 
tilaisuudet jäivät kaikki väliin, ja mietimme 
josko väkeä vähitellen saisimme yhteen. 

Aikanaan suosittu rapuilta on ollut 

viimeisinä vuosina vain pienehkön 

ryhmän suosiossa. Syyskuun 17. päivä 
oli yhteisille tapahtumille testi-ilta. Uusitut 
tilat ja tyylikäs illan kattaus saivat joukot 
kiitettävästi liikkeelle. Ravintola Clavan tiimi 
oli loihtinut todella herkulliset tarjottavat ja 
maistuvat palanpainikkeet. Tamperelaisille 
tunnettu Nygren Kalaherkut vastasi tälläkin 
kertaa rapujen keitosta. 

Hienoa iltaa jatkettiin klubin puolella 

mukavasti jutustellen ja baarin tarjonnasta 
nautiskellen. Ensi vuonna sali lienee tässäkin 
tapahtumassa täynnä. 
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Syyskauden avajaisissa 
ennätysmäärä jäseniä
Teksti: Pasi Borgenström  |  Kuvat: Skyfox Marko Kallio

Viikoittaiset kokoontumiset harrastusten parissa ovat keskei-
nen osa klubimme toimintaa. Nämä, kuten kuukausiesitelmät 
ja tiedejaoston luennot ovat siis olleet yli vuoden tauolla. 

Normaalisti kesän jälkeen syksyn toiminta alkaa syyskauden avauk-
sen jälkeen. Yleensä avaus on syyskuussa, mutta vallitsevan tilanteen 
vuoksi siirsimme avauksen lokakuun alkuun. Suosio yllätti niin, että 
sali täyttyi ennätysmäisesti. Lähihistoriassa syksyn avauksessa ei ole 
nähty näin isoa herrajoukkoa. Tarjoilut olivat jälleen huippuluokkaa 
ja tyylikkäästi pöytiin samanaikaisesti tarjoiltuna. Uusi ravintola on 
syksyn aikana täyttynyt muutenkin päivittäin lounasvieraista niin, että 
välillä on vaikea löytää sijaa pöydissä. 

Tarjoilujen lisäksi herrat nauttivat selvästi toistensa seurasta 

ja iloinen puheensorina täytti koko salin. Toki muutamat snap-

silaulutkin kuuluivat asiaan. Tällä kerralla iltaa hauskuutti lähinnä 
seuramme jäsenistä koostuva skifflebändi, Onni Valo ja G-miehet. 
Huumorisävytteistä ohjelmistoa sävytti joukkueen soitinvalikoima. 
Ohjelmisto veti pöytäseurueiden suut hymyyn. Lisäksi kuulimme 
Rauno Arvolan tulkitsemana EU hymnin. Perinteen mukaisesti 
siirryimme illallisohjelman jälkeen klubin puolelle pelaamaan juhla-
kärrin. Luonnollisesti kesän aikaan kertyneet tarinat saivat lisäväriä 
pikkutunneille jatkuvissa jutusteluissa klubin baarin puolella. Näistä 
tunnelmista tulemme varmasti nauttimaan tulevaisuudessakin. 

Seuraamme on liittynyt vuoden aikana paljon uusia herras-

miehiä, ja toiminnan sekä tilojen suunnittelu tämän päivän haasteita 
vastaamaan, ovat osoittautuneet oikean suuntaisiksi. Uusien jäsenten 
illassakin lokakuun lopulla oli ennätysyleisö.
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Ehkä vanhin tallessa 
oleva Kauppaseuran 
jäsenkortti on
Gustaf Helmisen

Gustaf Helminen syntyi Sahalahdella 
1.1.1846. Hän oli vanhaa hämäläistä 
sukujuurta. Hänen esi-isänsä olivat 

kolmessa polvessa toimineet Paltan myllärei-
nä Sahalahden Haapaniemen kylässä. 

Tampereelle hän tuli v. 1873 kauppias 
Hildenin palvelukseen ”makasiinimiehek-
si” (Hildenin makasiini oli sama rakennus 
Puutarhakatu 17:ssä, joka myöhemmin on 
ollut Vapaaseurakunnan kirkkona). Hilde-
niltä hän siirtyi G. F. Ahlgrenin tunnettuun 
liikkeeseen kauppapalvelijaksi. Ahlgren oli 
harvinaisen lahjakas ja menestyvä kauppias ja 
hänen liikkeensä eli näinä vuosina kukois-
tusaikaansa. Ahlgren antoi myös opetusta ja 
ammattikasvatusta palveluksessaan olleille 
nuorille miehille, ja tästä opastuksesta var-
maan Gustaf Helminenkin tuli osalliseksi ja 
sai hyötyä vastaista itsenäistä toimintaansa 
varten. Palveltuaan noin 5 vuotta Ahlgrenilla 
Helminen avasi heinäkuun 6. päivänä 1878 
oman liikkeen appensa Karl Heleniuksen 
talossa, mentyään edellisen kesäkuun 13. pnä 
naimisiin Heleniuksen Hilda-tyttären kanssa.

Gustaf Helminen oli olemukseltaan 

rehevä, luonteeltaan yritteliäs, iloinen 

ja leikkisä. Hän oli myöskin hyvin älykäs. 
Hänen luonteensa kuvastui hänen itsensä 
laatimissa leikillisen nasevissa ilmoituksissa. 
Niinpä eräässä ilmoituksessa kaksi miestä 
kantoi seipäällä suurta rypäleterttua ja tekstis-
sä sanottiin: ”Minnekä noin marssivat hengessä 

Jäsenkortin keskiosassa näkyy himmeällä Tampereen vaakuna ja hinta vuoden jäsenyydestä, 20 Mk. 

Kauppaseuran historian havinaa

ja totuudessa? Kauppias Helmisen puotiin Kyt-

tälässä. Siellä on rommia, konjakkia, arrakkia 

ja punssia. Ei suututa vaikka vähän tinkiikin.”  
Toisen kerran hän taas ilmoitti: ”G. Helminen 

myy paratiisinaikaisia viinejä, joita Aatami 

käytti, kun hän kulki nahoissa.”

Gustaf Helminen otti myös osaa yleisiin 

harrastuksiin, lähinnä kauppa-alaa kos-

keviin. Hän oli yksi niistä kymmenkunnasta 
tamperelaisesta kauppiaasta, jotka v. 1880 
perustivat ns. vanhan Kauppaseuran. Tämä 

ryhmä oli suomenmielisten kauppiaitten 
muodostama. Seuran toiminta ei menestynyt 
kuitenkaan paria vuotta pitemmälle silloi-
sissa oloissa. Kun sitten uusi Tampereen 
Kauppaseura – edelleenkin elinvoimaisena 
toimiva – v. 1886 syntyi, oli Helminen yksi 
sen perustajista.

Gustaf Helminen kuoli 24.5.1893, 
muutamia kuukausia sydäntautia sairastettu-
aan, ollen tällöin vasta 47-vuotias.

Martti Helmisellä, seuramme jäsenellä, on tallessa isoisänsä isän, Gustaf Helmisen 

Tampereen Kauppaseuran jäsenkortti vuodelta 1887 – 1888. Martti on Kauppaseuran 

jäsen neljännessä polvessa.

Gustaf Helminen
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Teksti: Ilkka Sasi ja Petri Rajala | Kuvat Tampereelta: Skyfox Marko Kallio

Anna-Kaisa Ikosen pormestariohjelman otsikko “Ihmisten 
Tampere — mahdollisuuksien kaupunki” kuvastaa Tampe-
reelle ominaista eteenpäin katsovaa kehitystyötä. 

Kesällä hyväksytty pormestariohjelma on keskeisessä roolissa myös 
parhaillaan käynnissä olevassa kaupunkistrategian valmistelussa.

Tampereen painopiste kansain-
välisyyteen

Elinvoiman ja kilpailukyvyn, sekä talouden kokonaisuuksia 

käsiteltiin osana pormestariohjelmaneuvotteluja elinvoi-

ma-työryhmässä. Lopputuloksena syntyneen pormestariohj-
elmaosion erottavia tekijöitä aiempiin vuosiin ovat esimerkiksi 
elinkeinoelämän kansainvälistymisen mahdollistaminen, talous ja 
kansainvälinen saavutettavuus.

Yli 3 000 asukkaan vuosivauhtia kasvava yliopistokaupunki 

Tampere on tutkimusten mukaan Suomen vetovoimaisin kaupunki, 
mutta kyseinen status täytyy ansaita joka päivä uudelleen.

Osaamista tarvitaan

Tampereen haasteena on ollut osaavan työvoiman muutto 

Helsingin suuntaan. Kaupungin pitovoimasta tulee pitää huolta. 
Yritysten antaman viestin mukaan Tampere on pidettävä kasvussa ja 
samalla on huolehdittava osaavan työvoiman tarjonnasta. Tarvitaan 
uusia työpaikkoja ja investointeja, joustavia koulutusmalleja sekä 
sujuvia palveluita niin osaajille kuin heidän perheilleenkin.

Osaltaan Tampereen talouden ydinkysymys on parantaa kau-

pungin työllisyystilannetta. On tärkeää houkutella uusia yrityksiä 
ja työpaikkoja. Työvoimapula-aloille on haettava aktiivisesti osaajia. 

Pormestariohjelma luo 
suuntaviivat kaupungin 
päätöksenteolle

Kesäkuussa 2021 pidettyjen kunnallisvaalien jälkeen alkoivat valtuusto-

ryhmien väliset pormestariohjelmaneuvottelut, joiden tuloksena Tampereen 

kaupunginvaltuuston enemmistön (50/67) muodostama koalitio hyväksyi 

ohjelman päätöksenteon perustaksi alkaneelle valtuustokaudelle. 

Avoimien työpaikkojen ja työttömien samanaikainen suuri määrä 
kertoo suurista rakenteellisista haasteista.

Kovien vetovoimatekijöiden ohella keskeiseksi vetovoimatekijäk-
si on Tampereella tunnistettu elämystalouden merkitys. Kulttuuri-, 
tapahtuma-, kaupunki- ja luontomatkailu ovat tärkeitä osia Tampe-
reen elämystaloudessa.

Elämyksellisyyteen kuuluu vetovoimainen kaupunki-

keskusta. Tampereen keskustan elävöittämistä onkin jatkettava 
tavoilla, jotka edesauttavat yrittäjyyttä ja kaupunkilaisten kohtaamisia. 
Pormestariohjelman mukaisesti kaupungin keskustan ja erityisesti 
läntisen keskustan saavutettavuuteen, viihtyvyyteen, elävyyteen, veh-
reyteen ja turvallisuuteen liittyviin toimenpiteisiin panostetaan.

Kansainvälistyminen ja saavutettavuus
mahdollistavat kasvun

Kuten pormestariohjelman esipuheessa todetaan, kaupunkien 

merkitys kasvaa maailmanlaajuisesti. Siksi Tampereen on edel-
leen vahvistettava kansainvälisyyttään niin osaajien ja investointien 
houkuttelussa kuin vienninedistämisessä ja matkailussakin. Tavoittee-
na on lisätä kaupungin tunnettavuutta ja vaikuttavuutta kansainväli-
sissä verkostoissa.

Tampereen on oltava kansainvälisesti kilpailukykyinen ja ve-

tovoimainen yliopistokaupunki, joka on houkutteleva kohde niin 
opiskelijoille, osaajille kuin yrityksille globaalisti. Samalla Tampereen 
on oltava helposti saavutettava investointi- ja sijoittumiskohde.

Pormestarikaudella panostetaan lisää kansainvälisten investoin-
tien houkutteluun ja haetaan uusia mahdollisuuksia tukea kansainvä-
listymiskehitystä. Erityisesti yritysten kansainvälistymistä ja vientiä 
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kehityksessä. Tampere-Pirkkalan lentoaseman tulevaisuus varmis-
tetaan parhaiten ilmailu- ja turvallisuusklusteriin panostamalla sekä 
edistämällä matkustajalentoliikennettä sekä lentoaseman roolia kan-
sainvälisenä logistiikkakeskuksena. Tämä tukee koko lentoliikenteen 
kehitystä Tampereella.

Terve talous on tahtomme

Terve talous on hyvinvoinnin perusta. Talous ja tulokehitys tur-
vataan ensisijaisesti huolehtimalla työllisyydestä, ihmisten työkyvystä 
ja hyvästä yritysympäristöstä sekä sen myötä veropohjasta.

Pormestariohjelma tavoittelee kaupungin talouden tasapai-

noa. Verotus on perinteinen vasemmistoa ja oikeistoa jakava aihe. 
Edelleenkin puolueiden kesken joudutaan vääntämään kättä esimer-
kiksi siitä, onko verotuksella vaikutusta elinkeinoelämän edellytyksiin 
Tampereella.

Pormestariohjelmaan on teemasta kirjattu: ”Tampereen vero-
tuksen tulee olla kilpailukykyistä muihin kasvukeskuksiin nähden 
kuitenkin kaupungin palvelut turvaten. Kuntaverojen korottamisesta 
pidättäydytään ennen kuin nähdään sote-uudistuksen jälkeiset vaiku-
tukset kuntatalouteen.”

tukevia palveluita vahvistetaan entisestään. Samalla Tampereella 
edistetään eri alojen työperäisen maahanmuuton helpottamista.

Tampereen tavoitteena on kasvattaa yritysystävällisyyttään, 
ja erityisesti aloittavia yrittäjiä sekä startupeja tuetaan jatkossakin. 
Startup-talon toimintaa vahvistetaan, ja kaupunki on aktiivisesti 
mukana tukemassa erilaisia startup-ohjelmia. Tavoitteena on lisäksi 
houkutella kaupunkiseudulle kansainvälisiä startupeja.

Kansainväliset osaajat kaipaavat kansainvälisiä palveluita. 
Tavoitteeksi pormestariohjelmassa on asetettu englanninkielisten 
palveluiden laajentaminen kaupungissa. Samalla edistetään englannin-
kielisen lukiokoulutuksen järjestämismahdollisuuksia. Tampereen on 
tarjottava sujuvuutta englannin kielellä koko perheelle.

Kansainvälisen kilpailukyvyn edellytyksenä ovat kaupungin 
kansainvälinen saavutettavuus eri kulkumuodoilla ja kasvava tunnet-
tavuus sekä vetovoimainen brändi. Saavutettavuuden kehittämistä 
jatketaan turvaamalla saavutettavuuden kehittämisohjelman rahoitus 
yhdessä seudun muiden kuntien kanssa. Kansainvälinen saavutetta-
vuus vaatii nykyistä enemmän panostuksia.

Pormestariohjelma mahdollistaa aktiiviset toimet lentoliiken-
teen, raideliikenteen, multimodaalisten matkaketjujen ja logistiikan 

Ilkka Sasi

Kirjoittaja on Tampereen kaupunginvaltuuston 1. varapuheenjohtaja, joka 

on valittu elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueesta vastaavaksi 

apulaispormestariksi kaudelle 2023-2025. 

Pormestariohjelmaneuvotteluissa hän toimi pormestariohjelman 

elinvoimaosiosta vastanneen työryhmän puheenjohtajana.

Velanotosta on myös tahtotila pormestariohjelmassa. Velanoton 
nousuvauhtia on hillittävä. Velkaa voidaan ottaa vain investointien 
rahoittamiseen. Investointeja voidaan priorisoida. Pormestariohjelma 
edellyttää investointien pitkänaikavälin kannattavuuden laadukkaam-
paa laskemista, ja samalla investointien hyötyjen selvittämistä elinkaa-
rikustannukset sekä ympäristö- ja ilmastovaikutukset huomioiden.

Osana kaupungin taloutta on huomioitava taseen merkitys. 
Liian usein poliitikkojen katseet roikkuvat vain tuloslaskelmassa. Por-
mestariohjelmaan onkin kirjattu selkeänä tahtotilana, että Tampereen 
tasetta tulee kierrättää aktiivisesti ja omaisuudelle on haettava tuottoa.
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Kaupunkiympäristön kehittäminen 
vaikuttaa kaikkien tamperelaisten 
arkeen

Kaupunkiympäristön kehittämisestä on keskusteltu laajasti 

julkisuudessa, ja aihepiiri kuuluu itsestäänselvästi olennaisena osana 
pormestariohjelmaan, jonka johdanto-osassa kirjoitetaan seuraavasti: 
“Tampere on tullut tunnetuksi kauas katsovista investoinneistaan. 
Kaupunkiympäristön rohkeaa kehittämistä on jatkettava, mutta katse 
on aika kääntää myös asuinympäristöjen viihtyvyyteen, turvallisuu-
teen ja arjen sujuvuuteen. Kaupungin saavutettavuudesta on huoleh-
dittava ja keskustan elävöittämistä jatkettava tavoilla, jotka edesautta-
vat kaupunkilaisten kohtaamisia ja yrittäjyyttä.” 
Lainauksessa tiivistyy kaupunkiympäristön kehittämisestä vallitse-
vien mielikuvien ja arkisen todellisuuden eräänlainen kaksijakoisuus: 
yhtäältä keskustelua hallitsevat mittaluokaltaan valtavat ja kaupun-
kikuvaa pysyvästi muokkaavat suurhankkeet, toisaalta kaupunkiym-
päristön kehittäminen on kuitenkin pääosin arkisen harmaita pieniä 
tekoja, jotka eivät koskaan kerää suuren yleisön huomiota.

Pormestariohjelmassa todetaan, että kaupunki varautuu 

maankäytössä ja asuntotuotannossa noin 3 000 asukkaan vuo-

sittaiseen väestönkasvuun. Tavoitetta voidaan pitää realistisena 
ottaen huomioon viime vuosina toteutunut kasvu sekä kaupunkimme 
vetovoimaisuus. Kasvun osalta olennaista on määrän lisäksi myös 
laatu. Tampere tarvitsee erilaisia ihmisiä, ja kaupungin on oltava 
kilpailukykyinen vaihtoehto monenlaisten elämäntilanteiden asuin-
paikaksi. Tampere on pitkään kärsinyt lapsiperheiden nettomuutto-
tappiosta kehyskuntiin, ja keskeinen syy tähän on ollut liian vähäinen 
pientalotonttien tarjonta. Siksi on hyvä, että pormestariohjelmassa on 
nimenomaisesti mainittu omakotitalotonttien riittävä tarjonta keino-
na houkutella perheellisiä tulemaan Tampereelle ja pysymään täällä. 

Maankäyttö on pitkälti tasapainottelua yksityisten ja julkisten 
intressien, yksilön ja yhteiskunnan etujen, yksityisen omistusoikeuden 
ja julkisen suunnittelun välillä. Yksilönvapaus ja omistusoikeus ovat 
yhteiskuntamme tärkeimpiä arvoja, jotka toteutuvat parhaiten siten, 
että julkinen valta mahdollistaa erilaisia asioita ja rajoittaa kansalaisia 
niin vähän kuin mahdollista. Pormestariohjelmaan on kirjattu, että 
Tampereella on ylläpidettävä rantarakentamisen mahdollisuuksia. Sa-
nottu kirjaus on edellä mainittujen arvojen mukainen, minkä lisäksi se 
myös toteutuessaan edistää kaupungin vetovoimaa, kun Tampereella 
on tarjota vaihtoehtoja rantarakentamiseen.

Vaikka maankäyttö on jossain määrin julkista keskussuun-

nittelua, siinäkin pätevät markkinatalouden lait, joiden mukaisesti 
asumisen hinta määräytyy markkinoilla kysynnän ja tarjonnan 
perusteella. Kaupungin keino vaikuttaa asumisen hintakehityksen 
kohtuullisuuteen on kaavoituksella ja muulla päätöksenteolla mahdol-
listaa määrältään riittävä asuinrakentaminen. Kaavoitusmonopoli on 
kunnalla, mutta rakentaminen hoituu yksityisen sektorin toimesta. 
Mahdollistava politiikka, laaja markkinaehtoinen asuntotarjonta 
ja kilpailu asuntomarkkinoilla edistävät parhaiten asumisen 
kohtuuhintaisuutta. Pormestariohjelmassa on onneksi tiedostettu 
nämä tosiseikat ja kirjattu, että asumisen hintakehitys pidetään kurissa 
turvaamalla riittävä tontti- ja asuntotarjonta. Myös tilavien per-

heasuntojen tarve on nostettu ohjelmassa esille, mikä on olennaista 
pyrittäessä ylläpitämään ja parantamaan Tampereen kilpailukykyä 
erityisesti kehyskuntiin verrattuna.

Maankäyttöä ja rakentamista säätelee lukuisista yksittäisistä 

lähteistä muodostuva laaja ja monimutkainen normisto. Kaikki 
sääntely on omiaan lisäämään kustannuksia ja rajoittamaan kaupun-
kilaisten vapautta. Kaikkia kuntia velvoittavat lain säännökset, joiden 
puitteissa kunta voi käyttää harkintaa ja vaikuttaa sääntelyyn alueel-
laan. Kaupunkilaiset voivat olla tyytyväisiä siihen, että Tampereella 
tiedostetaan liiallisen sääntelyn ongelmallisuus. Pormestariohjelmaan 
on kirjattu, että uusien laajojen suojeluasemakaavojen käynnistä-
miseen suhtaudutaan kriittisesti alkaneella valtuustokaudella ja että 
suojeluasemakaavoissa otetaan huomioon rakennusten ja kiinteis-
töjen omistajien näkökulmat. Tämä on hyvä uutinen tamperelaisille 
kiinteistönomistajille. Tässä yhteydessä muistutettakoon, että 
rakennuksia voidaan suojella myös omistajien vapaaehtoisin toimin, 
eikä suojeluun välttämättä tarvita lainkaan hallinnon päätöksiä ja 
byrokratiaa.

Viime vuosina, eikä vähiten vuosikausia kestäneiden rai-

tiotien rakennustöiden takia, on laajasti keskusteltu liikenteen 
sujuvuudesta ja keskustan saavutettavuudesta kaikilla kulkumuo-
doilla. Sanotuille tavoitteille ilmaistaan selkeästi tukea pormestari-
ohjelmassa, mikä on ilouutinen kaikille kaupunkilaisille, erityisesti 
keskustan yrittäjille. Lisäksi ohjelmassa todetaan eksplisiittisesti, että 
ruuhkamaksujen tai tietullien käyttöönotto ja kaupungin sisääntu-
loväylien bulevardisointi eivät ole ajankohtaisia asioita Tampereella 
ja että joukkoliikenteen edellytyksiä parannettaessa katukohtaisten 
ratkaisujen tulee olla sellaisia, etteivät ne luo estettä yksityisautoilulle. 
Vallitsevana kaupunkisuunnittelun ihanteena viime vuosina usein 
esille nostettu vartin kaupunki eli kaupunki, jossa olennaiset arjen 
toiminnot ja palvelut ovat enintään 15 minuutin matkan etäisyydellä, 
edellyttää sujuvaa liikennettä kaikilla liikennemuodoilla.

Tampereella riittää haasteita, 
ja pormestariohjelma on vasta 
alkusysäys kehitystyössä

Kaupunkiympäristön kehittämiseen liittyy useita haasteita, 

jotka on tiedostettu pormestariohjelmaa valmisteltaessa. 
Eräs viihtyvyyden, siisteyden ja turvallisuuden kannalta olennainen 
seikka on Tampereella viime vuosina pahentunut huumeongelma. 
Vaikka huumeongelma ei suoranaisesti kuulu kaupunkiympäristön 
kehittämisen alaan, sillä on kuitenkin kiistattomasti vaikutuksia 
kaupunkiympäristöömme. Toisin kuin valtion toimivaltaan kuuluvat 
lainsäädäntö, rikoslainkäyttö ja poliisitoimi, kaupunkisuunnittelu 
kuuluu kunnan toimivaltaan ja on täten hyödynnettävissä keinona 
vaikuttaa pahentuneeseen huumeongelmaan. Aihetta käsitellään 
pormestariohjelman sosiaali- ja terveyspalveluita koskevassa 
osiossa, mutta huomionarvoisena seikkana nostettakoon esille, 
että kaupunkiympäristön kehittämistä koskevassa osiossa 
linjataan viihtyisän ja turvallisen ympäristön rakentaminen 
kaupunkisuunnittelun lähtökohdaksi. Tältä pohjalta on luontevaa 
tarkastella kaupunkiympäristön kehittämisen toteutuneita ja 
potentiaalisia vaikutuksia Tampereen huumeongelman kehittymiseen.

Ihmisten Tampere, 
mahdollisuuksien kaupunki

Petri Rajala

Kirjoittaja on Tampereen kaupunginvaltuutettu ja 

asunto- ja kiinteistölautakunnan jäsen

Pormestariohjelma on yleisen tason strateginen asiakirja, 
jonka ei ole tarkoituskaan sisältää tyhjentävää luetteloa konkreettisista 
toimenpiteistä ohjelmassa mainittujen tavoitteiden saavuttamiseksi. 
Ohjelma linjaa suuntaviivoja ja ilmaisee valtuuston enemmistön 
poliittisen tahtotilan. Pormestariohjelmalla itsessään ei kuitenkaan ole 
konkreettisia vaikutuksia, vaan ohjelmaa toteutetaan lukemattomilla 
yksittäisillä päätöksillä. Ohjelman vaikutusta voitaneen täten 
luonnehtia välilliseksi ja ohjaavaksi: pormestariohjelman kirjaus 
vaikuttaa kaupunkistrategian ja muiden yleisen tason asiakirjojen 
sisältöön, joka puolestaan vaikuttaa konkreettisiin päätöksiin 
yksittäistapauksissa. Toteutuakseen sanottu vaikutusketju edellyttää 
hyvää johtamista, poliittista kykyä ja tahtoa sekä jatkuvaa työtä, jonka 
onnistumista voidaan arvioida vasta vuosien tai vuosikymmenten 
päästä. Nyt on toteuttamisen aika, arviointi jääköön jälkipolville.

Ihmisten Tampere, mahdollisuuk-
sien kaupunki -pormestariohjelma 
vuosille 2021-2025 on merkitty tie-

doksi Tampereen kaupunginvaltuus-
ton kokouksessa 23 päivänä elokuuta 
2021. Valtuuston päätöksen mukaisesti 
pormestariohjelma otetaan huomioon 
kaupunkistrategian valmistelussa 
ja strategisen johtamisjärjestelmän 
asiakirjoissa. 

Pormestariohjelma on julkinen 

asiakirja, joka on vapaasti luettavissa 
ja ladattavissa kaupungin verkkosi-
vuilla.

Anna-Kaisa Ikonen,

TAE2022 info 25.10.2021.

Kuva: Laura Happo/Tampereen kaupunki
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Pirkanmaan Yrittäjät on jo vuosia ollut mukana tekemässä 
Pirkanmaan Talous -nimistä talouskatsausta, yhtenä neljästä 
toimijasta.  Sen toteuttamiseen osallistuvat yrittäjäjärjestön 

lisäksi Tampereen kauppakamari, Pirkanmaan Liitto sekä Tampereen 
kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Business Tampere. Joka 
syksy julkaistava talouskatsaus sisältään tuoreimmat tilastoidut tiedot 
eri toimialojen kehityksestä maakunnassamme, ja pyrkii tätä kautta 
luomaan mahdollisimman kattavan kuvan siitä, millä teholla talouden 
rattaat Pirkanmaalla pyörivät. Lisäksi katsauksessa on haastateltu 
useamman keskeisen toimialan yrittäjiä. Aikaisemmin paperisena 
ilmestynyt julkaisu on ilmestynyt muutaman vuoden ajan ainoastaan 
verkossa.  Kiinnostunut voi käydä katsomassa sitä yksityiskohtaisem-
min osoitteessa: pirkanmaantalous.fi.

Numeroita piisaa

Pirkanmaan Talous -katsaus perustuu Tilastokeskuksen 

tuoreimpaan saatavilla olevaan dataan, ja parikymmentäsi-

vuinen katsaus onkin hyvin numero- ja tilastovoittoinen.  Sen 
tarkempaa emme tässä yhteenvedossa numeroihin hyppää, mutta 
yleisellä tasolla se niistä voitaneen todeta, että luvut ovat paljon 
parempia, kuin mitä moni olisi vielä koronaepidemian alkuvaiheessa 
saattanut olettaa. Esimerkiksi liikevaihto viime vuonna tippui lopulta 
vain -0,6 prosenttia, joka on kyllä huomattavasti alkuvaiheen synkkiä 
ennustuksia parempi luku. 

Katsauksen tilannekuvaan syvyyttä antaa toimialakohtainen 

jaottelu, jonka myötä eri toimialat on viipaloitu pienempiin lokeroi-
hin, kuten teollisuuteen, kauppaan, palveluihin, rakentamiseen ja niin 
edelleen. Lisäksi tätä palottelua on jatkettu vielä niin, että katsauksessa 
on erikseen kerrottu vieläpä esimerkiksi elintarvike- ja metsäteolli-

suuden tahi tukku- sekä vähittäiskaupan saralla toimivien yritysten 
liikevaihtokuvaajat, joista selviävät sekä koko maan että Pirkanmaan 
tilastot kymmenen viimeisen vuoden saralta. 

Esimerkkien voimalla
 
Ilahduttavaa on, että melkein jokaisella mukana olleella 

sektorilla käyrän loppuosa, joka siis kuvaa viimeaikaisinta 

kehitystä, osoittaa ylöspäin, joka puolestaan kertoo kasvusta. 
Oikeastaan ainoastaan elämystaloudessa sekä majoitus- ja ravinto-
la-alalla käyrät olivat, vähemmän yllätyksellisesti, vielä mollivoittoiset. 
Niissäkin valoa tunnelin toiseen päähän kuitenkin tuovat viimeaikai-
set uutiset esimerkiksi rokotuskattavuudesta. Lisäksi on hyvä muistaa, 
että aina mukaan mahtuu myös poikkeuksia. Hienon esimerkin tästä 
tarjoaa raportissa haastatellun Heikki Närväsen elämyspalveluyritys 
Amazing City Oy, joka tunnetaan muun muassa Finlaysonin alueen 
kattokävelyistä. Hänen firmansa pysty kasvattamaan liikevaihtoaan 
koronavuonna jopa 90 prosenttia.

Tässä on työelämän suurin trendi

Heikki Närvänen on samalla muuten erinomainen esimerkki 

eräästä Suomessa käynnissä olleesta rakenteellisesta työelä-

mämurroksesta, joka on jäänyt aivan liian vähälle huomi-

olle, yksiyrittäjyyden yleistymisestä. Yksinyrittäjien määrä on 
kasvanut vuodesta 1997 saakka lähes 70 000 yrityksellä, ja suunta on 
edelleen kasvava.  Tämä on merkittävä yhteiskunnallinen muutos, 
sillä samanaikaisesti työnantajayritysten määrä pysynyt liki ennallaan. 
Selvältä näyttää, että tulevaisuudessa aina vain isompi osa suoma-
laisista työllistyy juuri yrittäjänä.  Se tuo yhtälöön omat haasteensa, 

Talous kasvaa nyt
mukavasti, mutta täysin 
pilvetön ei ole horisontti

Teksti: Pasi Mäkinen ja Ville Kulmala | Kuva: Skyfox Marko Kallio

Nyt näyttää hyvältä. Koronan aikana asetettuja rajoituksia puretaan, elvytys on 

tuonut tuloksia ja talouskin elpynyt mukavasti. Maakuntamme tosin selvisi myös itse 

epidemiasta valtakunnallisesti vertailtuna hyvin, kuten myös tästä talouskatsauk-

sesta selviää. Ne pahimmat skenaariot, joita moni ehti keväällä 2020 maalailla, jäivät 

toteutumatta. Pirkanmaan Yrittäjien toimitusjohtaja Pasi Mäkinen sekä Pirkanmaan 

Yrittäjä -lehden toimitussihteeri Ville Kulmala kirjoittavat seuraavassa lyhyen 

katsauksen lokakuussa ilmestyneestä Pirkanmaan Talous -julkaisusta.

Pasi Mäkinen | toimitusjohtaja,

Pirkanmaan Yrittäjät

 ja Ville Kulmala | toimitussihteeri,

Pirkanmaan Yrittäjä -lehti
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mutta ehdottomasti myös mahdollisuutensa.  Ja me yrittäjäjärjestössä 
luonnollisesti uskomme siihen, että asiassa on enemmän jälkimmäisiä 
ja teemme omalta osaltamme kaiken sen suhteen, että tulevaisuuden 
Suomi ja Pirkanmaa olisi yhä parempi paikka paitsi olla ja elää myös 
yrittää. 

Sitten tulee mutta...

Vaikka katsauksen pääsanomaa voikin pitää myönteisenä ja 

pelättyä paljon parempana, valmis ei maailma ole vielä Pirkan-

maallakaan. Tästä syystä onkin paitsi järkevää myös välttämätöntä 
puntaroida asioita myös pidemmällä aikajänteellä ja pohtia esimerkik-
si, mitä tapahtuu muutaman vuoden päästä, kun nykyiset elvytystoi-
met ja alun huuma on ohi. Meillä on edelleen talouden rakenteellisia 
haasteita, joihin pitää löytää lääkkeitä – niin Pirkanmaalla kuin ympäri 
Suomea. Merkillepantava huolenaihe on sekin, että talouden suopeas-
ta tilanteesta huolimatta Suomi on edelleen investointilamassa. Ilman 
uusintainvestointeja ja ylipäätään yritysten investointeja tuotantoka-
pasiteettimme rapautuu ja yritystemme kilpailukyky heikkenee. 

Vaikea yhdistelmä
 
Osaavan työvoiman saatavuus on sekin haaste.  Jopa noin joka 
viides Tampereen seudun pk-yritys näki työvoiman saatavuuden toi-
mintansa kehittämisen esteenä. Tilanne on hankala, koska toisaalta sa-
manaikaisesti työttömyys on edelleen korkealla.   Ratkaisuksi esitetään 
osaavan työvoiman tuontia ulkomailta, mutta lyhyellä jänteellä se on 
ristiriidassa työmarkkinoiden kohtaanto-ongelman kanssa. Pitkässä 
juoksussa ulkomaisen työvoiman tarve kuitenkin näyttää välttämättö-
mältä, ihan jo maamme väestörakenteen harmaantumisen takia. Myös 

yrittäjät ikääntyvät. Jos arvioidaan pelkästään yrittäjien iän perusteel-
la, niin noin puolet pirkanmaalaisista yrityksistä kohdannee omista-
janvaihdoksen seuraavan reilu 10 vuoden aikana.

Kasvuyritysten kaipuu

Tuoreen pk-barometrin mukaan yli 40 prosenttia suoma-

laisyrityksistä haluaa kasvaa voimakkaasti tai mahdollisuuk-

sien mukaan. Pirkanmaalla tosin voimakkaasti kasvua tavoittelevia 
yrityksiä on vain seitsemän prosenttia.  Tämä luku saisi mielellään olla 
isompi, sillä useimmiten kasvuyritykset työllistävät paljon, investoivat 
ja kansainvälistyvät sekä panostavat usein voimakkaasti tutkimukseen 
ja tuotekehitykseen. Toisin sanoen, ne luovat talouteen myös uutta 
dynamiikkaa ja monesti uuden osaamisen kautta vetovoimaa koko 
alueelle. 

Yhteenveto

Työvoimapulan, kasvuyritysten määrän ja investointilaman 

rinnalla Pirkanmaalla suuri haaste tulee olemaan yritysten 

omistajanvaihdosten määrä. Seuraavien reilu 10 vuoden aikana lä-
hes puolet pk-yrityksistä vaihtanee omistajaa, jos arvioidaan yrittäjän 
ikää. Siis omistajanvaihdoksia pitää edistää ja panostaa uusien yritys-
ten syntymiseen.  Suhdanteet näyttävät hyviltä, mutta kustannustaso 
nousee valtavan maailmaanlaajuisen elvytyksen vuoksi. Vanhat 
sopimukset ja toisaalta varautuminen tulevaan vaativat nyt yrityksiltä 
tarkkaavaisuutta, jotta ei tehtäisi ratkaisuja väärien kustannustasojen 
pohjalta. Toimintaympäristöä pitäisi nyt arvioida pidemmällä aikavä-
lillä, kun kasvunsysäys on ohi.

KAUPPA
9 473 M€

Tukkukauppa
61 %

Vähittäiskauppa
39 %

PALVELUT
5 379 M€

Liike-elämän 
palvelut
63 %

Liikenne
26,5 %

Majoitus ja
ravitsemus
10,5 %

RAKENTAMINEN
3 600 M€

INFORMAATIO JA VIESTINTÄ
1 763 M€

ELÄMYSTALOUS
1 559 M€

Teknologia
55,1 %
Elintarvike
4,9 %

Metsä
22,1 %
TeVaNake
2,5 %

Kemikaalit,
kumi, muovi
15,3 %

TEOLLISUUS
12 069 M€

PIRKANMAAN LIIKEVAIHTO
TOIMIALOITTAIN 2020

Liikevaihto kaikki toimialat

Liikevaihdon muutos

Liikevaihto, teollisuus

Teollisuuden liikevaihdon muutos

Vienti, teollisuus

Teollisuuden viennin muutos

Asukkaita

Työttömyysaste

Toimipaikkoja

2020

35 034 M€

-0,4 %

12 069 M€

-1,7 %

7 176 M€

-1,4 %

526 190 (kesäkuu 2021)

13,4 %

34 315

2021*

17 986 M€

7,3 %

6 312 M€

7,6 %

3 839 M€

8,5 %

*1. puolivuotta %-osuus koko toimialan 
liikevaihdosta

asianajofacta.fi

Laki on sama kaikille. Mutta ei ole sama, kuka sinun etuasi ajaa. 
Me Factalla otamme asiat asioina ja hoidamme ne sinun parastasi ajatellen. 
Kun turvanasi on monen alan asiantuntemus ja pitkä kokemus, voit olla 
varma että laki- ja sopimusasiat hoituvat kannaltasi parhaalla mahdollisella 
tavalla ja sudenkuopat välttäen – sillä Facta puhuu sinun puolestasi.

puhuu puolestasi
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Hänen päässään alkoi muhia ajatus liimojen 
valmistuksesta erinomaisen markkinapo-
tentiaalin tarjoamaan kenkäteollisuuteen. 
Liimaamisella voitiin korvata perinteinen 
mekaaninen kiinnittäminen, sillä voitiin 
yhdistää erityyppisiä materiaaleja toisiinsa ja 
tuotteisiin saatiin siisti ulkonäkö.

Liimattavien lattiapäällysteiden yleis-

tyminen käynnisti 1930-luvulla myös 

rakennusliimojen valmistamisen. Mate-
riaalien ja menetelmien kehittyessä tarpeet ja 
käyttökohteet laajenivat niin rakentamisessa 
kuin myös teollisuuden eri aloilla.

Havaittiin myös, että kiinnittäminen on 

yhä useammin kokonaisprosessi, johon 
liimauksen ohella liittyy monia muita vaihei-
ta. Tämän oivalluksen myötä Kiilto laajensi 
tuotevalikoimaansa keskittyen 1960-luvulla 
liimatuotantoon, mikä on edelleen yksi sen 
ydinliiketoiminta-alueista.

Teksti ja kuvat: Kiilto

Hieman yli 100 vuotta sitten Tam-
pereen Pispalassa perustettiin 
Teknokemiallinen Tehdas O/Y San-

talahti. Yritys valmisti kosmeettisia aineita 
rohdoskaupoille, maaleja kenkätehtaille sekä 
spriilakkoja, kiillokkeita, vahoja ja liimoja 
esimerkiksi huonekalukauppiaille. 

Teknokemiallinen Tehdas O/Y Santa-

lahti muuttui Kiilloksi 1924 silloisen 

omistajan, kemisti Ville Soljan todettua 
pitkän yritysnimen haasteellisuuden mark-

Kenkäplankkitehtaasta 
ympäristöjohtajaksi – 
startup-henkeä
vuodesta 1919
Vuonna 1919 Suomessa oli puutetta lähes kaikesta. Kun ei voitu saada tuotteita ulkomailta, 

kekseliäät ihmiset perustivat yrityksiä valmistaakseen niitä itse. Näin syntyi myös Kiilto. 

Tänä päivänä 11 maassa toimiva ja yli 1000 kiiltolaista työllistävä kemian konkari uskoo 

edelleen uudistumiseen ja innovaatioihin, tähdäten alansa ympäristöjohtajaksi. 

kinoinnissa. Hän järjesti henkilöstölle 
nimikilpailun, jonka tuloksena yrityksen uusi 
nimi kuvasti yhtä sen aikaisista tuotteista. 
Syntyi Kiilto.

Liima syrjäytti mekaani-
sen kiinnittämisen

Kiillon ensimmäinen omistaja oli 

kekseliäs mies, joka oivalsi tehtaan 

kannalta tärkeät tuotteet ja asiakkaat. 

Kiillon tarina alkoi yli sata vuotta sitten. Yritys 

valmisti tuolloin mm. kosmeettisia aineita, lak-

koja, kiillokkeita, vahoja ja liimoja. Tänä päi-

vänä Kiilto toimii neljällä liiketoiminta-alueella 

ja on osa arkeamme kodinpuhdistuksesta 

elintarvikkeiden hygieniaan sekä rakentamisesta 

teollisuuden erilaisiin tuotteisiin.

Kasvua ja uutta liiketoimintaa

Puhtausalalle Kiilto laajensi 1980-luvulla, jolloin siivoustuot-

teet otettiin mukaan tuotevalikoimaan. Samalla aikakaudella 
käynnistyi laajamittainen asiakaskoulutus ja vuosikymmenen loppu-
puolella oli aika kääntää katseet myös Suomen rajojen ulkopuolelle. 
Kansainvälisillä markkinoilla ensimmäinen toimintamaa oli Ruotsi, 
jonne perustettiin tytäryhtiö 1987.

Tänä päivänä kansainvälisyys on voimakkaasti osa kiilto-

laisten arkea. Satavuotisjuhlavuoden 2019 maaliskuussa Kiillossa 
otettiin ilolla vastaan noin kaksisataa uutta työkaveria, kun yrityksestä 
tuli Pohjoismaiden johtava hygieniaratkaisujen toimittaja sen ostaessa 
ruotsalaisen CCS Healthcare Holding AB:n koko osakekannan. 
Yritysosto tuki Kiillon vahvaa kasvutavoitetta ja vahvisti sen asemaa 
kansainvälisenä puhtaus- ja hygieniaratkaisujen toimittajana myös 
Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa.

Rakentamisen liiketoimintaan Ruotsista saatiin vahvistusta 
lattiapinnoituksia palveluna toimittavan yrityksen tullessa osaksi 
Kiiltoa vuonna 2018. Vuotta ennen teollisuusliiketoiminta laajeni 
ympäristöystävällisillä palonestotuotteilla. Bulkkitoimitettavien pum-
pattavien lattiatasoitteiden valmistus aloitettiin Kiillon toimesta viime 
vuonna myös Suomessa, kun se osti Lakan Betonin kuivatuotetehtaan 
Forssasta.

Yhdessä kohti kunnianhimoisia 
tavoitteita

Syksyllä 2018 Kiillon neljä liiketoiminta-aluetta; rakentaminen, 
teollisuuden liimat ja palonesto, ammattihygienia sekä kuluttaja-
liiketoiminta siirrettiin brändi- ja logouudistuksen myötä yhteisen 
Kiilto-brändin alle. Uudistuksen yhteydessä haluttiin tarkastella myös 
sitä, mikä tekee Kiillosta Kiillon.  Yrityskulttuurin ytimestä löytyivät 
läheiset suhteet asiakkaiden kanssa, tulevaisuuteen sitoutuminen sekä 
ympäristöjohtajuus.
 

Sen lisäksi, että Kiilto tiivisti brändintyön myötä omia rive-

jään, se otti samalla vankemman jalansijan ympäristöajattelun 

edelläkävijänä kemianteollisuudessa. 

Samana syksynä kiteytyi Lupaus ympäristölle, Kiillon kaikki 

toiminnot kattava ympäristöohjelma. 

Lupaus ympäristölle muodostuu neljästä osa-alueesta. 
Vihreän energian osalta Kiilto lupaa omien toimintojensa olevan         
hiilitasapainossa vuoteen 2028 mennessä. Vihreiden palveluiden 
lupaus on pienentää asiakkaiden ympäristöjalanjälkeä. 
Vihreiden pakkausten osalta fossiilisten ja neitseellisten pakkausten 
käyttöä vähennetään joka vuosi ja vihreiden materiaalien osalta 
fossiilisten ja neitseellisten raaka-aineiden käyttöä sekä jätemäärää 
luvataan pienentää joka vuosi. 
Lupaus ympäristölle koskee Kiillon kaikkia toimintamaita.

Kiilto on tehnyt kaiken toimintansa kattavan Lupauksen ympäristölle. 

Se näkyy myös innovaatioissa. Kiilto Pro Pack Eco -tuotesarja koostuu 

ratkaisuista, jotka on valmistettu 70-100% uusiutuvista raaka-aineista mas-

satasapainolaskennan avulla. Raaka-aineet ovat peräisin metsäteollisuuden 

sivuvirroista, joten ne eivät kilpaile elintarviketuotannon kanssa.

Yksi esimerkki Kiillon innovaatioista 

on Biomelt, maailman ensimmäinen 

biohajoava sulateliima. Se sopii esimerkiksi 

take away -pakkauksiin mahdollistaen niiden 

100% biohajoavuuden. Biomelt on herättänyt 

kiinnostusta ympäri maailmaa.
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Kiillossa panostetaan voimakkaasti osaamisen 

kehittämiseen. Sisäiset koulutusohjelmat sekä 

innovaatiokilpailut luovat pohjan jatkuvalle 

uusiutumiselle ja parantamiselle. Sinä voit 

vaikuttaa -ajattelu on yksi Kiillon kulttuurin 

kulmakivistä.

Kiillon ympäristötavoitteiden saavutta-

minen vaatii asioiden tekemistä uudella 

tavalla. Harvoin haasteet ja ratkaistavat 
kysymykset kuitenkaan koskettavat vain 
yhtä yritystä tai toimijaa. Vaikka jatkuva 
parantaminen tapahtuu askel kerrallaan, ovat 
yhteistyö ja yhteinen näkemys edellytyksiä 
myös koko alaa ohjaavalle, kokonaisvaltai-
semmalle suuntaviitalle. Verkostoituminen 
luo vaikuttavuutta.

Innovaatioita ja yhteis-
työtä

Arjen mahdollistamisen lisäksi ke-

miassa piilee myös valtava potentiaali 

maailmaa mullistaviin innovaatioihin, 
myös ilmastonmuutosta vastaan. Pelkästään 
Kiillossa työskentelee noin 50 tuotekehittä-
jää, jotka tutkivat työkseen mahdollisuuksia 
ympäristöystävällisempien raaka-aineiden, 
tuotteiden ja ratkaisujen sekä pakkausten 
kehittämiseen. Yhteistyö muiden yritysten, 
tutkimuslaitosten ja yliopistojen kanssa luo 
hedelmällisen pohjan kestävämmän tulevai-
suuden kehittämiselle.

Kiillossa tehdään työtä esimerkiksi sel-

laisten aiheiden äärellä kuin maailman 

ensimmäinen biohajoava sulateliima, 
liiman tuottaminen ilmasta ja sementin kor-
vaaminen ympäristöystävällisemmällä vaih-
toehdolla rakennusteollisuudessa. Jatkuvan 

tutkimuksen kohteena ovat myös esimerkiksi 
mahdollisuudet hyödyntää teollisuuden sivu-
virtoja raaka-aineena, mahdollistaa yritys-
muovipakkausten suljettu kierto sekä auttaa 
asiakkaita kuluttamaan vähemmän.   
 
Yhteistyö yliopistojen ja tutkimuslai-

tosten kanssa on ollut Kiillolle tärkeä 

kumppanuuden malli jo vuosia. Tänä 
keväänä Kiilto oli mukana lahjoittamassa 
Turun yliopistolle kiertotalouden pro-
fessuuria. Kiertotalouden tutkimuksen ja 
koulutuksen tukeminen on yhteiskunnalli-
sesti merkittävää. Yrityksenä Kiilto pääsee 
puolestaan hyödyntämään kiertotalouden 
teknistaloudellisen osaamisen vahvistumista 
yhteistyökumppaniverkostossaan.  Kier-
totaloudessa tuotanto ja kulutus tuottavat 
mahdollisimman vähän jätettä ja materiaali 
pyritään kierrättämään tehokkaasti. Tavoit-
teena on kestävä kehitys ja luonnonvarojen 
säästäminen. Kiertotalouden malli vahvistaa 
arvoketjuja ja yritysten liiketoimintamahdol-
lisuuksia.

Vastuullinen kasvu raken-
taa tulevaisuuden liike-
toimintamahdollisuuksia

Monella yrityksellä on kunnianhimoi-

set kasvutavoitteet, ja erityisesti pande-
mian jälkeisen talouskasvun elvyttäminen on 
saanut runsaasti tilaa yleisessä keskustelussa. 

Kasvu kytkeytyy tänä päivänä voimakkaasti 
yritysten vastuullisuuteen, eikä sitä voi käsi-
tellä erillään. 

Sen lisäksi, että Kiillossa kasvumahdol-

lisuuksia etsitään olemassa olevissa lii-

ketoiminnoissa, uusia avauksia varten 

on perustettu Kiilto Ventures. Sen ta-
voitteena on löytää, kehittää ja skaalata uusia 
innovaatioita ydinliiketoiminnan rajojen 
ulkopuolelle luomalla ja tekemällä yhteistyö-
tä startupien kanssa. 

Kiilto Venturesissä ollaan erityisen kiinnostuneita löytämään 

kestäviä ratkaisuja, jotka parantavat nykyisiä menetelmiä tai 
korvaavat ne, ja auttavat rakentamaan valoisamman tulevaisuuden 
kaikille. Samalla kun ympäröivä maailma uudistuu kiihtyvällä tahdilla, 
yritysten on pystyttävä jatkuvasti löytämään uusia tapoja kehittää ja 
uudistaa liiketoimintaansa. Ilmastonmuutos haastaa meidät kaikki 
etsimään uusia, kestävämpiä ratkaisuja vastataksemme asiakkaidemme 
tarpeisiin. 

Luonnontiedettä ympäristön hyväksi

Alma Talent Tietopalveluiden ja Kauppalehden 2020 –listauk-

sen mukaan Kiilto on viimeisen kolmen vuoden aikana kuulu-
nut siihen kahteen prosenttiin Suomen osakeyhtiöistä, jotka ovat 
kasvattaneet vuotuista liikevaihtoaan yli kymmenen prosenttia no-
peammin kuin toimiala keskimäärin. Vuonna 2020 Kiillon liikevaihto 
kasvoi 32 prosenttia.

Monille vakaus tarkoittaa sitä, että asiat pysyvät ennallaan, 

muuttumattomina. Yli 100-vuotiaalle Kiillolle vakaa menestys on 

mahdollistanut kasvun, uusiutumisen ja uuden luomisen. Kiiltolaisille 
itselleen merkityksellistä on kasvun suunta ja sen taustalla vaikuttavat, 
sisäisesti tärkeiksi koetut tavoitteet. 

Kemianalan toimijana Kiillolla on merkittävä rooli ympäris-

tön kannalta kestävämmän tulevaisuuden rakentamisessa. 
Kemia on luonnontiede ja se on osa elämäämme kaikkialla. Lupaus 
ympäristölle on osa Kiillon kulttuuria, tapa ajatella ja kehittää yrityk-
sen omaa toimintaa yhä ympäristöystävällisemmäksi. Yhtä suuressa 
roolissa Lupaus ympäristölle -kulttuurissa on asiakkaiden arjen hel-
pottaminen. 

Yhteisten onnistumisten ketju muodostuu kuitenkin useam-

masta lenkistä. Siksi kehittyminen, uuden löytäminen ja sopivien 
yhteistyökumppanien etsiminen on jatkuva prosessi, joka vaatii avoin-
ta mieltä, totutun haastamista ja rohkeutta kokeilla uutta, ympäristön 
hyväksi startup-hengessä.

Kiillon pääkonttori sijaitsee Lempäälässä, missä tuotetaan myös 

rakentamisen sekä teollisuuden liimojen ja paloneston ratkaisuja. 

Myös Kiillon suurin tuotekehitysyksikkö löytyy Lempäälästä. 

Yhteensä Kiilto toimii 11 maassa työllistäen yli 1000 henkilöä. 

Kiillon Lempäälän toimipisteen katolta löytyy suuri aurinkovoimala, 

joka on yksi askel kohti hiilineutraalia Kiiltoa vuoteen 2028 mennessä.
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Tampereelle suunniteltiin ja havitel-
tiin Ratikkaa aikojen kuluessa useaan 
otteeseen. Päätös tehtiin kaupungin-

valtuustossa varsin värikkäiden valtuustokä-
sittelyiden jälkeen 7.11.2016.

1900-luvun suunnitelmat

Ratikkaa ehdotettiin rakennettavaksi Tam-
pereelle ensimmäisen kerran vuonna 1907 
ja suunnitelmissa päästiin jo pitkälle, kunnes 
kehittäminen pysähtyi vuoden 1918 sisällis-
sotaan. Kaupungin kasvaessa 1920-luvulla 
raitiotiesuunnitelmia jatkettiin, mutta ne 
jäivät toteutumatta varojen puuttuessa. Toi-
sen maailmansodan myötä ajatus raitiotiestä 
hautautui vuosikymmeniksi. Polttoainepula 
koetteli Tamperetta 1940-luvulla ja tilanteen 
ratkaisemiseksi kaupunki päätti käynnistää 
vuonna 1948 johdinautoliikenteen. Rolli-
koilla huristeltiin Tampereella aina vuoteen 
1976 asti. 1990-luvun alussa teetettiin jälleen 
selvitys raideliikenteen kehittämisestä, mutta 
hanke ei vielä tuolloin saanut tuulta alleen.

Vanha pikaraitiotiesuunnitelma

Pikaraitiotiesuunnitelmat käynnistettiin 
2000-luvun alussa Tampereella, sillä paikal-
lisen joukkoliikenteen todettiin saavuttavan 

Suunnittelusta
liikennöintiin – 
Tampereen Ratikan 
matka

Tampereen Ratikka aloitti liikennöinnin 9.8.2021. Ensimmäisessä osassa Tampere 

on saanut raitiotieradan ja pysäkit Pyynikintorilta Hervantaan ja yliopistolliselta 

keskussairaalalta Sorin aukiolle. Ratikan vaiheet Tampereella ovat olleet moni-

naiset, mutta lopputuloksena on saatu toimiva ja luotettava raitiotiejärjestelmä, 

jonka seudullista laajenemista suunnitellaan jo kovaa vauhtia. 

lähitulevaisuudessa kapasiteettinsä ylärajan 
Tampereen keskustassa. Keskustan sijainti 
kapealla kannaksella kahden järven välissä ei 
mahdollistaisi tarvittavaa lisätilaa bussilii-
kenteelle. Alussa suunnitelmat perustuivat 
valtion rataverkon hyödyntämiseen ja 
käytössä olisi ollut niin sanottu duoraitio-
vaunukalusto, joka olisi kyennyt liikkumaan 
sekä rautatiekiskoilla että raitiotiellä. Suun-
nitelmaa kuitenkin kritisoitiin muun muassa 
kalliin hinnan sekä rautatielinjausten sijain-
nin takia. 

2000-luvun ensimmäisen kymmenen 

vuoden aikana kehitystyö eteni useiden 
suunnitelmien ja selvitysten muodossa. Ny-
kyisen kaltainen raitotiejärjestelmä oli tässä 
vaiheessa ottanut ensi askeleensa. 

Alustava yleissuunnitelma

Tampereen modernin kaupunkiraitiotien 
alustava yleissuunnitelma laadittiin kolmessa 
vaiheessa vuosien 2010–2011 aikana.  Ensin 
määritettiin suunnitelmalle tavoitteet ja 
reunaehdot, sen jälkeen tutkittiin alustavia 
linjauksia, niiden luomia mahdollisuuksia 
ja merkittäviä vaikutuksia. Kolmannessa 
vaiheessa muodostettiin neljä raitiotievaih-

toehtoa alustavien vaihtoehtojen pohjalta. 
Alustavassa yleissuunnitelmassa raitiotietä 
suunniteltiin välille Hervanta-Keskusta-Len-
tävänniemi ja linjan pituus oli vaihtoehdosta 
riippuen noin 20–22 kilometriä.  Jatkosuun-
nittelussa toteutettavan reitin vaihtoehdot 
olivat Pispalassa Pispalan valtatie ja Paasiki-
ventie, keskustassa Hämeenkatu-Itsenäisyy-
denkatu ja Kalevantie sekä Kalevassa  Tays 
ja Sammonkatu. Linjauksen päihin valittiin 
yksi raitiotielinjaus suunnittelun perustaksi, 
Lentävänniemestä Niemenrannan kautta 
Lielahteen sekä Hervannassa Hallilan kautta 
Kalevan Prismakeskukselle. 

Yleissuunnitelma

Kaupunginvaltuusto hyväksyi yleissuunni-
telman teon aloittamisen marraskuussa 2011, 
mutta suunnitelman laadinta aloitettiin tam-
mikuussa 2013. Yleissuunnitelmassa reitti oli 
muuttunut siten, että etelässä päätepysäkki 
oli siirretty Hervantajärvelle, Teiskontielle ja 
Sammonkadulle oli lisätty pysäkit, Vuoheno-
jan pysäkki oli muutettu pysäkkivaraukseksi 
ja linjaus kulki Pispalan valtatien sijasta 
Paasikiventietä ja Sepänkatua pitkin. 

Teksti: Pekka Sirviö | Kuvat: Wille Nyyssönen, Mika Halme, Tapani Palo

Kaupunginvaltuusto hyväksyi koko-

uksessaan 16.6.2014 raitiotien yleissuun-

nitelman ja päätti raitiotien suunnittelun 
jatkamisesta ja kehitysvaiheeseen siirtymises-
tä. Yleissuunnitelmassa nykyinen raitiotiejär-
jestelmä oli vihdoin löytänyt paikkansa. 

Kehitysvaihe

Raitiotien rakentajat valittiin kesäkuussa 
2015, jolloin myös päätettiin, että han-
ke jaetaan kolmen sijasta kahteen osaan. 
Ensimmäisessä vaiheessa päätettiin rakentaa 
raitiotie keskustasta Taysiin ja Hervantaan. 
Kehitysvaiheessa vuosina 2015–2016 yleis-
suunnitelmaa tarkennettiin siten että, muun 
muassa joitakin raitiotieradan linjauksia ja 
pysäkkejä muutettiin ja raitiotien reitille 
laadittiin uudet katusuunnitelmat. Kehitys-
vaiheen tuloksena valmistuivat raitiotien 
toteutussuunnitelma, kustannusarvio ja 
vaikutusten arviointi syyskuussa 2016, ja 
kaupunginvaltuusto teki lopullisen päätök-
sen raitiotien rakentamisesta kokouksessaan 
7.11.2016. Raitiotien rakentaminen Tampe-
reelle oli täten saanut lopullisen päätöksensä. 

Toteutusvaihe

Tampereelle on rakennettu osalle 1 al-
lianssimallilla 15,65 km kaksoisraidetta, 20 
tukimuuria, 10 uutta siltaa, 11 sähkönsyöt-

töasemaa sekä varikko huolto- ja säilytyshal-
leineen. Noin 250 miljoonan euron hanke on 
ollut mittava ja investointina suuri. Osan 1 
rakentaminen vietiin maaliin aikataulussa ja 
alkuperäinen budjetti alittaen. Iso merkitys 
hankkeen onnistumisessa on ollut allians-
simallilla, jossa tilaaja ja palveluntuottajat 
asettavat yhteiset tavoitteet kehitysvaiheen 
alussa. Kun kaikki toimijat aina tilaajista, 

suunnittelijoista ja rakentajista lähtien ovat 
samassa pöydässä, saadaan muodostettua yh-
teinen näkemys siitä, mitä halutaan saavuttaa 
ja millä tavoitehinnalla. Toteutusvaiheessa 
puolestaan eteen tulevat haasteet ja ongelmat 
ratkotaan yhteisvoimin. Allianssimallia 
kuvaa hyvin yksi sen sloganeista ”yhdessä 

voitetaan, yhdessä hävitään”.

Hallinojan ratasilta 05/2019 

Kuva: Wille Nyyssönen | Raitiotieallianssi

Sähkönsyöttöasema Hervannan valtaväylällä 06/2019 

Kuva: Wille Nyyssönen | Raitiotieallianssi
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Tampereen Ratikka on komea ilmestys, 

joka on suunniteltu ja muotoiltu Tam-

pereen tarpeisiin. Vaunun muotoilusta 
vastasi teollinen muotoilija Jussi Hurskainen 
turkulaisesta Idis Design Oy:stä. Vaunun 
muotoilussa yhdistyvät niin toimivuus kuin 
kaupunkilaisten toiveet pohjautuen teknisiin 
reunaehtoihin. Vaunu palkittiin Fennia Prize 
20 -muotoilukilpailussa kunniamaininnalla. 
Kuten teknisistä tiedoista (kuva 4) käy ilmi, 
on Tampereen Ratikka mitoiltaan varsin 
raamikas. Verrattuna Helsingin vaunuihin, 
peittoaa tamperelainen vaunu lajitoverinsa 
10 metriä pituudessa ja 25 senttimetriä levey-
dessä.

Raitiovaunut pitävät sisällään perin-

teistä tekniikkaa, mutta myöskin jotain 

aivan uutta. Perinteisesti vaunut ovat 
käyttäneet hiekkaa kitkan kasvattamiseen 
jarrutuksessa eli rautapyörän ja kiskon väliin 
syötetään hiekoituslaitteella hiekkaa muun 
muassa hätäjarrutuksessa. Tällöin vaunu 
saadaan pysähtymään 15–20 metrin matkalla. 
Kuljettajalla on myös mahdollisuus ohjata 
hiekotusta, jos tuntee, että ”pitoa” ei ole 
riittävästi. 

Myöskin virroitin edustaa perinteistä 

osaamista eli kyseessä on laite, jolla otetaan 
virtaa kuparisesta ajolangasta. Ehkä yllättäen 
ajolankaan kosketuksissa oleva osa on hiiltä, 
joka vaihdetaan tietyin väliajoin huollossa.

Varsinaisten raitiovaunujen lisäksi 

meillä on käytössä muutakin kunnos-

sapitokalustoa, joista mielenkiintoisimpia 
ovat kiskohiontavaunu ja kunnossapidon 
monitieajoneuvo Unimog. Daimlerin raken-
tama Unimog lisälaitteineen on varsinainen 
monitoimikone. Se pystyy liikkumaan 
ripeästi maantiellä, kuin myös kiskoilla. 
Laitteella aurataan lunta, puhdistetaan kis-
koja ja uria muun muassa lehdistä, harjataan 
pysäkit, leikataan ja kastellaan nurmikot sekä 
vedetään kiskohiontavaunua. Unimogiin 
saadaan myös hyvin nopeasti vaihdettua 
pelastuskontti, jolloin se muuttuu raivausajo-
neuvoksi.  Kunnossapitokalustoa on testattu 
kattavasti säällä kuin säällä, joten Kunnos-
sapitoallianssi selviää varmasti hienosti 
tulevankin talven haasteista. 

Tampereen raitiotie-
järjestelmän 
erityispiirteitä

Tampereen raitiotievarikon yhteyteen 

on rakennettu järjestelmä, joka ei aina-

kaan vielä ole Helsingissä raitioteillä 

käytössä. Kyseessä on asetinlaite, jonka 
avulla kuljettaja voi varikolta lähtiessään tai 
varikolle tullessaan asettaa kulkutien val-
miiksi. Asetinlaite kääntää varikon lukuisat 
vaihteet valmiiksi oikeaan asentoon ja muo-
dostaa reitin eli kulkutien valmiiksi. Tämän 
jälkeen kuljettajan ainoaksi tehtäväksi jää 
raitiovaunun ajaminen kulkutien mukaisesti 
valitulle paikalle varikolle. Tällainen järjes-
tely tuo toimintaan ennen kaikkea turval-
lisuutta, mutta myöskin tehokuutta, kun 
varikon sisäinen logistiikka paranee. 

Aivan uusinta tekniikkaa edustaa myös 

raitiovaunun matkustajalaskentajärjes-

telmä, jossa pysäkeillä vaunuun tulevien ja 
sieltä poistuvien matkustajien määrä laske-
taan vaunun turvakameroiden kuvavirrasta. 
Laskenta suoritetaan vaunussa tekoälyn 
avulla ja ainoastaan matkustajamäärien tiedot 
lähetetään eteenpäin. Vaunujen täyttöastetta 
ja matkustajamääriä voidaan siten seurata 
reaaliajassa. Järjestelmä hyödyntää aivan uu-
simpia tekoälyn ohjelmistoja, mutta samalla 

Vaunut ja kunnossapitokalusto

Vaunun tekniset tiedot

Pyörän hiekoitus | Kuva: Mika Halme, Skoda Transtech Oy

toteuttaa laskennan siten, että erittäin tiukat 
GDPR-vaatimukset tulevat täytetyksi.

Raitiotieliikenteen 
käynnistyminen

Varsinainen matkustajaliikenne käyn-

nistyi 9.8.2021 ja kaikki on sujunut var-

sin mallikkaasti. Matkustajia on riittänyt 
ja ensimmäisen kahden kuukauden aikana 
nousumäärät ovat ylittäneet 30 000 päivit-
täisen matkustajan rajan. Tilanne on varsin 
hyvä ottaen huomioon koronan vaikutukset 
julkiselle liikenteelle. Ennusteiden mukaan 
tulevana talvena päästään ensimmäiselle 
vuodelle asetettuun tavoitteeseen, joka on 
noin 40 000 nousua talviarkipäivänä. Täl-
löin ollaan hyvässä vauhdissa kohti vuoden 
2025 tavoitetta, joka on noin 50 000–55 000 
matkustajaa talviarkipäivänä. Vuoden 2025 
tavoitteessa on mukana tällä hetkellä raken-
teilla oleva raitiotien toinen osa.

Liikennöinti on ollut erittäin luotetta-

vaa. Elokuussa oli kaikkiaan 11 428 aikatau-
lun mukaista lähtöä päätepysäkiltä, joista jäi 
ajamatta vain 30 lähtöä. Ilahduttavaa on ollut 
myös se, että liikenne pysyy hyvin aikatau-
lussa. Näin vuorovälit pysyvät suunniteltuina 
ja vuorojen lähtö- ja saapumisajat erinomai-
sesti vaaditussa -1 min–+ 3 minuuttia -haa-

rukassa. Luotettavuus ja täsmällisyys ovat 
Tampereen raitiotiejärjestelmän valttikortit, 
joilla matkustajat saadaan palaamaan aina 
uudestaan Ratikan kyytiin.

Yksi syy liikenteen onnistuneeseen 

käynnistymiseen oli kevään intensii-

vinen koeliikennejakso, jonka aikana 
harjoiteltiin niin normaalia liikennöintiä 
kuin poikkeustilanteissa toimimista. Samalla 
kalustolla saatiin ajettua arvokkaita testiki-
lometrejä luotettavuuden varmistamiseksi. 
Tätä juttua kirjoitettaessa Tampereen Rati-
kalla ei ole yhtään linjalle jääntiä kalustosta 
johtuen. 

Tulevaisuuden 
suunnitelmia

Raitiotien niin sanottu 2A-osa on raken-

teilla Pyynikintorilta Santalahteen ja 

rakentaminen on edennyt suunnitelmi-

en mukaan. Vastaavasti 2B-osalla Santalah-
desta Lentävänniemeen on tehty valmistele-
via töitä ja viety suunnittelua eteenpäin niiltä 
osin kuin se on ollut tarkoituksenmukaista. 
Korkeimman hallinto-oikeuden päätöstä 
vesitäyttöluvasta tehtyyn valitukseen odo-
tetaan, sillä ennen tuon päätöksen saamista 
varsinaiset rakennustyöt eivät pääse alka-
maan 2B-osalla.

Käynnissä olevan rakentamisen rinnal-

la viedään eteenpäin myös seudullisia 

raitiotiehankkeita. Tarkentava yleissuun-
nitelma Lielahti-Ylöjärvi on käynnistynyt 
ja pian ratkeaa Koilliskeskus-Pirkkala -han-
kesuunnitelmaan liittyvä tarjouskilpailu. 
Seuraaviin rakentamisvaiheisiin edetään 
luonnollisesti poliittisten päätösten jälkeen, 
mutta lähimpänä toteutusta voisi olla Koillis-
keskus-Pirkkala, jonka rakentaminen alkaisi 
mahdollisesti jo vuonna 2025. Tulevaisuu-
dessa siintää ajatus, jossa Ratikalla pääsisi 
Tampereen keskustasta nykyisten rakenteilla 
olevien linjojen lisäksi kenties myös Vuorek-
seen, Pirkkalaan, Ylöjärvelle ja Kangasalle.

Tampereen Ratikka on hieno ja toimiva 

järjestelmä, jossa Tampereelle suunni-

teltu raitiovaunu tarjoaa luotettavan, 

turvallisen ja mukavan matkan. Suosit-
telenkin Herroja ottamaan tämän mainion 
kulkupelin käyttöön esimerkiksi Kaup-
paseuran rientoihin saavuttaessa tai aina 
jossakin vaiheessa koittavalle kotimatkalle. 
Matkan maksaminenkin on tehty helpo-
ksi; Nysse-matkakortin ja Nysse Mobiilin 
lisäksi maksu hoituu oman maksukortin 
lähimaksuominaisuudella Ratikassa.

Oikein reipasta syksyä arvon Herrat
Terveisin
Ratikka-Pekka  

Unimog ja kiskonhiontavaunu 

Kuva: Tapani Palo | Konepörssi

Kirjoittaja on Pekka Sirviö –

toimitusjohtaja, CEO,

Tampereen Raitiotie Oy
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Tampereella valmistetut laadukkaat Tampereella valmistetut laadukkaat autotuotteetautotuotteet

Auton  
merkkikohtaiset 
istuinsuojat 
Kaavat yli 4000  Kaavat yli 4000  
henkilö- ja  henkilö- ja  
pakettiautoon.pakettiautoon.  

Matkailu- ja retkeilyautojen  
Matkailu- ja retkeilyautojen  

ohjaamon lämpöpeitteet sekä väliverhot

ohjaamon lämpöpeitteet sekä väliverhot

Auton  Auton  
maskipeitteetmaskipeitteet

Auton puoli- ja kokopeitteet  Auton puoli- ja kokopeitteet  
sekä ikkunapeitteetsekä ikkunapeitteet

Kattava valikoima auton  taakkatelineitä ja  
suksibokseja, myös asennettuna.
Polkupyörän kuljetustelineet kaikille polkupyörille, 

myös sähkö- ja FatBike pyörille, auton katolle ja vetokoukkuun. 

Alkuperäislaatuiset

pyyhkijänsulat

Uudistunut Dräger Alcotest 4000  Uudistunut Dräger Alcotest 4000  
alkotesteri, Kauppaseuran jäsenillealkotesteri, Kauppaseuran jäsenille285,-

Dräger alkometrien kalibrointi,  
Kauppaseuran jäsenille

Autolämpötuotteet

Autonhoito- 
tuotteet

www.polarautovaruste.com

35,-

Tule ja tutustu!
Tule ja tutustu!

Jos ei

Suomen suosituin

löydä kodillesi ostajaa, 

niin kuka sitten?

Tee toimeksianto, me hoidamme loput. 
Niin helposti se käy, kun asialla on Suomen suosituin.

Tommi Luosmala
yrittäjä, YKV, LKV
kaupanvahvistaja
050 597 1531
tommi.luosmala@kiinteisto-
maailma.fi

Kiinteistömaailma Tampere Ratina
Hatanpään valtatie 18, 33100 Tampere
03 3124 2700 | ratina@kiinteistomaailma.fi

www.kiinteistomaailma.fi/ tampere-ratina
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Ei perusoikeuksilla voi 
syrjäyttää 

demokratiaa

Teksti: Kimmo Sasi 

Liberaalin demokratian kaksi kulmakiveä ovat parlamenttaa-
rinen demokratia ja ihmisoikeudet. Yhteiskunnalla on oikeus 
säätää ihmisten toimintaa ohjaavia lakeja. Mutta lainsäädäntö-

vallalla ei ole oikeutta puuttua kansalaisten perustavaa laatua oleviin 
vapauksiin ja muihin perusoikeuksiin.

Lainsäädäntöratkaisuista ei ole valitusoikeutta. 
Tyytymättömät voivat seuraavissa vaaleissa valita uudet parlamentaa-
rikot ja siten muuttaa tehtyjä lakeja. Tästä on kuitenkin poikkeus. Jos 
lain katsotaan loukkaavan kansalaisten perusoikeuksia, voi tuomiois-
tuin kumota lain säännöksen länsimaissa.

Vakiintuneissa demokratioissa kuten USA:ssa, Britanniassa ja 

Ruotsissa tavalliset tuomioistuimet arvioivat lakien perus-

oikeuksien mukaisuuden. Diktatuurin kokeneissa maissa kuten 
Saksassa, Italiassa ja Itä-Euroopan maissa on toisen maailmansodan 
jälkeen luotu perustuslakituomioistuimet. Suomessa tuomioistuimet 
saivat vasta vuonna 2000 oikeuden arvioida lakien perustuslainmu-
kaisuus.

Suomessa on omalaatuinen ensisijainen perusoikeuksien tur-

vaamisjärjestelmä. Meillä eduskunnan yksi valiokunnista, perustus-
lakivaliokunta, arvioi hallituksen esitysten perustuslainmukaisuuden. 
Järjestelmä on muodostunut Venäjän vallan aikana. Suomen Ruotsin 
vallan ajalta olevien oikeuksien ja autonomian turvaamiseksi tarvittiin 
säätyvaltiopäiville mekanismi, jolla pyrittiin estämään venäläistämis-
toimet lainsäädännössä. Samalla luotiin Suomeen vahvan legalistinen 
yhteiskuntajärjestys.

Suomen järjestelmällä on yksi etu. Perustuslaillisuuden arviointi 
tehdään jo ennen lakien säätämistä. Näin estetään muissa maissa syn-
tyvät tilanteet. Niissä lainsäädäntöä joudutaan muuttamaan jälkikäteen 
ja ongelmia syntyy niiden henkilöiden osalta, joihin on sovellettu 
perustuslain vastaista lakia.

Suomen järjestelmässä on kuitenkin heikkouksia. 
Perustuslakivaliokunta joutuu kuvittelemaan lain vaikutukset ja 
erehtyminen ei ole tavatonta. Tuomioistuin tekee päätökset oikeusta-
pauksen perusteella, kun nähdään, kuinka laki toimii. Näin tuomiois-
tuinpäätökset ovat luotettavampia.

Lisäksi Suomen järjestelmä on poikkeuksellinen oikeusval-

tiossa. Osa kansanedustajista estää koko parlamenttia tekemästä 
päätöstä. Päätöksentekijöillä ei ole oikeudellista koulutusta. Päätösten 
perustelut ovat suppeita. Toisaalta valiokunta pyrkii kompromisseja 
tekemällä yksimielisyyteen. Tämän vuoksi luottamus valiokunnan 
päätöksiin on säilynyt hyvänä.

Meillä on myös perusoikeuksien tuomioistuinkontrolli. 
Se on kuitenkin alisteinen perustuslakivaliokunnan ratkaisuille. 
Tuomioistuin ei voi tehdä päätöstä, joka on ilmeisessä ristiriidassa 
perustuslakivaliokunnan tulkinnan kanssa.

Perusoikeudet eivät ole selkeitä. Niitä joudutaan tulkitsemaan. 
Siinä selkeyttä tuovat muiden maiden ja kansainvälisten tuomioistuin-
ten kuten Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisut.

Hyvä esimerkki on abortti. Tärkein perusoikeuksista on oikeus 
elämään. Suojattu on myös henkilökohtainen koskemattomuus. Koska 
alkaa elämä? Silloin, kun lapsi syntyy luonnollisesti? Vai silloin, kun 
lapsi voidaan keisarinleikkauksella ottaa kohdusta elävänä kuten 
USA:n korkein oikeus on katsonut tapauksessa Roe v Wade? Vai 
silloin, kun sikiön sydänäänet kuuluvat kuten Texasin uudessa laissa? 
Vai hedelmöittymisestä? Kysyä voidaan myös, saako äiti ja millä pe-
rusteilla päättää abortista. Onko oikein, että nainen joutuu synnyttä-
mään lapsen raiskauksen tuloksena? Onko miehellä, joka kuitenkin on 
isä ja elatusvelvollinen, sananvaltaa?

USA:ssa on aina tunnustettu, että perusoikeuksia koskevat 

päätökset ovat merkittäviä moraalisia ja yhteiskunnallisia 

ratkaisuja. Liittovaltion korkein oikeus perusteleekin ratkaisunsa 
huolellisesti. Suomessa useat perustuslakitutkijat edustavat kantaa, 
että perusoikeusasioissa on aina yksi ja selkeä ratkaisu, joka voidaan 
päätellä valikoivasti erilaisista kansainvälisistä sopimuksista ja aiem-
mista ratkaisuista. Voidaankin sanoa, että Suomessa ratkaisut ovat 
harvoin avoimesti perusteltuja ja eri oikeuksia selkeästi tasapainot-
tavia.

Viime vuosina Suomessa on jouduttu tilanteeseen, joka on 

demokratian kannalta ongelmallinen. Perustuslakitulkinnois-
ta on tehty poliittinen ase demokraattista päätöksentekoa vastaan. 
Ensimmäisenä tämä ilmiö vyöryi, kun jotkut perustuslakiasiantuntijat 
antoivat hyvin tiukkoja tulkintoja medialle ilman perusaineistoa vain 
toimittajan selostuksen ja kysymyksen perusteella. Tämä teki lainval-
mistelijat pelokkaiksi.

Ensisijaisesti poliittisena voidaan pitää lähinnä vasemmisto-

laisiksi luonnehdittavien valtiosääntötutkijoiden vyörytystä 

kaataa Sipilän hallituksen sote-uudistus. Kolme kertaa hallituk-
sen esitys tyrmättiin kymmenillä eri perusteilla. Tärkeimmät peruste-
lut olivat, että koska yksityinen yritys voi mennä konkurssiin, ei sen 
vastuulle voida kattavasti antaa terveyspalveluja. Asiantuntijat eivät 
havainneet, että suurin pula henkilökunnasta on julkisissa palveluis-
sa. Asiantuntijat olivat myös vakuuttuneita, että kolmen 
vuoden valmistelun jälkeen uudistus ei voisi onnistua 
niin, että terveyspalveluita voisi saada. Kun
uudistus tehdään eri hallituksen
aikana, aikataulu ei enää ollut 
ongelma.

Viimeinen kampanja nähtiin taistelussa koronaa vastaan. 
Nyt asialla olivat ne tutkijat, joille vapausoikeudet eivät heidän 
tutkija-aikana ole olleet tärkeitä. Maahantulon valvonta oli ongelma, 
koska kaikilla kuten pakolaisillakin on liikkumisvapaus ja oikeus tulla 
Suomeen. Koronapassi oli ongelmallinen, koska se antaa enemmän 
vapauksia rokotetuille kuin rokottamattomille. Työnantajalle ei tar-
vitse kertoa, onko henkilö rokotettu. Nämä olivat asioita, joita muissa 
EU-maissa ei nähty ongelmallisina.

Uusi tapa tulkita perustuslakia osuu aikaan, joka muistuttaa 

1930- ja 1970-lukua. Eliitti, joka luulee olevansa ”uusi ihminen” ja 
kuvittelee tiedostavansa ainoan oikean tien maailman pelastamiseen, 
katsoo oikeudekseen tulkita perustuslakia omia tavoitteitaan tuke-
vasti. Perusoikeudet ovat heille väline vaikuttaa eivätkä demokratiaa 
vain välttämättömästi rajaavia perusoikeuksia.

Kimmo Sasi

Kimmo Sasi

ent perustuslakivaliokunnan pj

”Viime vuosina 
Suomessa 

on jouduttu 
tilanteeseen,

joka on 
demokratian 

kannalta 
ongelmallinen.” 
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Tampereen ammatti-
korkeakoulu rakentaa 
tulevaisuutta jo nyt

Tampereen ammattikorkeakoulu on toiseksi suurin ja mo-
nialainen ammattikorkeakoulu Suomessa. Molemmat asiat 
velvoittavat meitä toimimaan edelläkävijöinä korkeakoulu-

maailmassa. Suurena meidän tulee näyttää muille korkeakouluille tietä 
koulutuksen ja työelämän kehittämistyössä sekä haastaa työelämää 
havaitsemaan tulevaisuuden osaamistarpeiden kirjon. Jatkossa uudet 
ammatit syntyvät eri tutkintokoulutusten rajapinnassa. Esimerkiksi 
sote-sektori tarvitsee yhä enemmän hoitajia, joilla on kyky lohkoa 
asiakasdataa tai ymmärrystä hyvinvointiteknologian hyödyntämi-

sestä. Insinöörin tulee olla entistä sosiaalisempi ja kyvykäs myymään 
yrityksen osaamista tai käyttäjäkoulutusta asiakasrajapinnassa. Monet 
keskeiset taidot yhdistyvät.

Monet globaalit tulevaisuudenennustukset menivät korona-

pandemian takia maailmassa uusiksi. Tällä hetkellä pohditaan, 
miten pandemian jälkeiseen aikaan tulisi valmistautua. Jim Meszaros 
on nostanut viisi haastetta koronan jälkeiselle ajalle ja yhteiskunnille. 
Haasteet puolestaan nostavat tukun kysymyksiä:

Teksti: Tapio Kujala

Tiedeministeri Antti Kurvinen tutustumassa 

TAMKin toimintaan, vieressä opiskelija-

kunnan puheenjohtaja Emmi Lainpelto ja 

rehtori Tapio Kujala.

1. Ekologisella jälleenrakennuksella on kiire: 
kuinka onnistumme nopeassa ja reilussa jälleenrakennuksessa?

2. Monisolmuinen maailma: 
Miten uudistetaan demokratiaa osallistavaksi? Miten edistää vastak-
kainasettelun ja hämmennyksen vähentämistä? Miten tehdään nopeita 
päätöksiä?

3. Väestö ikääntyy ja monimuotoistuu: 
Onko monipaikkaisuus tulevaisuutta ja miten? Millaisia ovat tule-
vaisuuden heimot ja kuplat? ”Läntisissä yhteiskunnissa nuorista tulee 
vähemmistö.” (Anna Rotkirch, Väestöliitto).

4. Talous hakee suuntaansa: 
Kuka omistaa datan? Kuinka kulutamme ekologisesti? 
Minkälaiseksi haluamme muovata talousjärjestelmän, vaurauden jaon 
ja työelämän?

5. Teknologia sulautuu kaikkeen: 
Miten teknologia vaikuttaa meihin, mutta miten me vaikutamme 
teknologiaan? Entä eettiset kysymykset: Kuka pääsee teknologiaan 
käsiksi? Eriarvoistaako teknologia – kuka käyttää tulevaisuusvaltaa? 

Korkeakoulut ja yliopistot edustavat opetuksen, tutkimuksen- 

ja kehittämisen huippua maailmassa. 
Tarkennettuna ammattikorkeakoulut edustavat työelämäkorkea-
kouluna työelämän kärkeä Suomessa. Rehtorin kysymys on: edustam-
meko? osaammeko? ja ennen kaikkea uskallammeko?

Tulevaisuushaasteiden keskellä usein unohdamme muutoksen 

vaikutukset. 
Esimerkiksi tänä päivänä peruskoulun aloittavista lapsista 65 % 
työllistyy töihin, joita ei vielä olemassa. Korkeakouluopinnot aloittava 
opiskelija on työelämässä vielä 40 vuoden kuluttua, pahimmillaan 
tämän päivän taidoilla.

Muutokset haastavat meidät, vaikka ihminen muuttuu todella 

hitaasti. 

Ihmisellä on tapana tuumia, pohdiskella ja kun riittävästi pohtii, niin 
muutosta ei enää tarvitse tehdäkään. 

Tampereen ammattikorkeakoulussa olemme ajatelleet, että 

proaktiivisuus on avainsana. 
Muutosta ei kannata pelätä. Muutos on jatkuvaa, ja juuri siksi kan-
nattaa itse olla ohjaamassa maailmaa parempaan suuntaan. Haasteet 
ovat rajut pelkästään korkeakouluille, työelämästä puhumattakaan. 
Tehtävää maailman pelastamiseksi ja sivistystason nostamiseksi on 
todella paljon.

Kaikkea emme voi muuttaa ja juuri siksi olemme strategiastamme 
nostaneet seuraaville kolmelle vuodelle kolme kärkeä:

1. Olemme kansain-
välisin korkeakoulu
Me olemme sekä asenteessamme että toiminnassamme aidosti 
kansainvälisin korkeakoulu. Se näkyy kasvavassa englanninkielisessä 
koulutustarjonnassamme, kansainvälisessä markkinoinnissamme sekä 
uudistetussa rekrytointiperiaatteessamme.

2. Olemme halutuin 
työelämäkumppani
Me olemme taitava ja haluttu ammattikorkeakoulukumppani ulkoisen 
rahoituksen ja työelämäyhteistyön kehittämisessä. Parhaiten meidät 
tunnetaan työelämätarpeiden ennakoinnista, konsultoivasta myynnis-
tä ja palvelujen muotoilusta. 

3. Uudistamme 
koulutuksen sisällöt ja 
rakenteet
Olemme rohkeita uudistajia, jotka ravistelivat pedagogiikan, oppi-
misympäristön sekä koulutuksen rakenteita. Luomme nälkäisesti 
uudenlaista koulutuskulttuuria. Kokemus meistä vastaa TAMKin 
vetovoimaa.

Strategia jalkautuu vuoden 2022–24 tavoitteissa. Kunnianhimo 
on asetettu korkealle ja samalla haastamme itsemme entistä parem-
pana työelämäkorkeakouluna. Strategian taustalla ovat globaalit 
ongelmat, joihin vastaamme. Keskeinen moottori meille on synnyttää 
yritystoimintaa ja auttaa työelämää tulevaisuuden haasteissa sekä syn-
nyttää Pirkanmaasta osaamisen, kehittämisen ja tekemisen edelläkävi-
jä Suomessa, Euroopassa ja maailmassa.

Tulevaisuudessa taitojen lisäksi työelämässä tarvitaan muun 

muassa kykyä jatkuvaan oppimiseen, mahdottomien asioiden 
ratkaisemiseen monimutkaisessa maailmassa, luovuutta, teknologian 
käyttöä, sosiaalista vastuuta, resilienssiä, stressin sietoa ja joustavuutta. 
Tähän kaikkeen TAMKin monialaiset koulutusalat luovat loistavan 
mahdollisuuden. Yhdessä oppimalla, yhdessä työelämän tutkimus- ja 
kehittämistoiminnan kanssa voimme turvallisesti kohdata muuttuvan 
maailman haasteet.

Tapio Kujala
Rehtori, YTT
Tampereen ammattikorkeakoulu
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Perusteluissa todettiin Markku Lahtisen 
vaikuttaneen merkittävästi korkea-
koulutuksen kehittymiseen Tampe-

reella yli 20 vuoden aikana. 
Lahtista tituleerattiin ammattikorkeakoulun 
arkkitehdiksi. Tärkeinä vaiheina mainittiin 
kahden ammattikorkeakoulun, TAMKin ja 
PIRAMKin, fuusio ja Tampereen korkea-
kouluyhteisön syntyminen.

Markku Lahtinen toimi Tampereen am-
mattikorkeakoulussa vuodesta 1991 lähtien, 
sen rehtorina vuosina 1997–2020. Lahtinen 
sai korkeakouluneuvoksen arvonimen 2021.

Kuten pormestari Anna-Kaisa Ikonen 

puheessaan totesi, vuoden 2021 palkittavat 
ovat “parasta A-ryhmää”. Markku Lahtisen 
ohella Tampereen palkinnon sai komedia-
ryhmä Kummeli. ”Aina pitää olla vähän 
pilkettä silmäkulmassa.”

Palkintonsa, lasitaiteilija Markku 

Salon teoksen ‘Tammerkosken kuohu’, 
Lahtinen vastaanotti Tampereen kaupungin 
242-vuotisjuhlassa Tampere-talossa 
perjantaina 1.10.

– On hienoa kun Tampereen kaupunki ym-
märtää ammattikorkeakoulun merkityksen 
tälle alueelle. Palkinto on samalla tunnustus 
koko TAMKin väen 25-vuotisesta työstä, 
Lahtinen sanoo.

Tapio Kujala
Rehtori, toimitusjohtaja, YTT

Tapio Kujala

Tampereen ammattikorkeakoulun edellinen rehtori ja toimitusjohtaja, 

korkeakouluneuvos Markku Lahtinen palkittiin Tampereen kaupungin 

merkkipäivänä Tampereen palkinnolla. Se on kunnianosoitus Lahtisen 

elämäntyöstä tamperelaisen korkeakoulutuksen hyväksi.

”Lahtista tituleerattiin 
ammattikorkeakoulun 

arkkitehdiksi.”

Rehtori vaihtui
Tampereen ammattikorkeakoulussa
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Yhteiskuntatieteiden tohtori 

Tapio Kujala aloitti Tampereen 

ammattikorkeakoulun rehtorina ja 

toimitusjohtajana 4.1.2021. 
Hän siirtyi tehtävään Diakonia-

ammattikorkeakoulusta, jossa hän toimi 
rehtori-toimitusjohtajana.

Kujala on tehnyt työuransa 

sivistyksen ja viestinnän parissa

ja toiminut mm. Yleisradiolla 

ja Kansanvalistusseurassa. 

Hänen väitöskirjatyönsä 
Tampereen yliopistossa 

käsitteli Lähi-idän 
mediasotaa.
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Uusi yliopistojen 
Digitaalisen kaupan opinto-
kokonaisuus käynnistyi
Teksti: Elina Närvänen

Kaupan alaan liittyvä yliopistokoulu-
tus on perinteisesti ollut Suomessa 
hajallaan eri yliopistojen opintotar-

jonnassa. Alasta kiinnostuneet opiskelijat 
eivät aina ole löytäneet tietään mielenkiintoi-
sille kursseille. Toisaalta asiantuntijatehtävät 
kaupan alalla eivät välttämättä ole näyt-
täytyneet houkuttelevana uravaihtoehtona 
korkeakoulutetuille alaan liittyvän opetuksen 
hajanaisuuden vuoksi. 

Useiden selvitysten mukaan kaupan 

alalla on tällä hetkellä erityistä osaa-

misvajetta digitaalisen kaupan osalta. 
Digitalisaatio vaikuttaa kaupan alan yritysten 
toimintaan monipuolisesti aina hankinnois-

ta ja toimitusketjusta asiakasrajapintaan 
saakka. Uusia osaajia pitää kouluttaa lisää, 
jotta suomalainen ja paikallinen kauppa 
voi menestyä kiristyvässä kansainvälisessä 
kilpailussa. Viisi yliopistoa Tampereen 
yliopisto etujoukoissaan ovat nyt tarttuneet 
näihin haasteisiin ja yhdistäneet voimansa 
yhteistyössä Kaupan liiton kanssa. Myös 
mm. Helsingin Kauppiaitten Yhdistys ry. ja 
Tampereen Kauppayhdistyksen Säätiö ovat 
mukana tukemassa uutta hanketta.

Uusi lajissaan ainutlaatuinen Digitaali-

sen kaupan opintokokonaisuus 

(www.digitaalinenkauppa.fi) alkoi 
syksyllä 2021 ja se on laajuudeltaan kuuden 

kurssin ja harjoittelujakson mittainen. 
Kokonaisuus on mahdollista suorittaa yhden 
lukuvuoden aikana, mutta siitä voi valikoida 
myös yksittäisiä opintojaksoja. Mukana ovat 
Tampereen yliopiston lisäksi LUT-yliopisto, 
Itä-Suomen yliopisto, Jyväskylän yliopisto 
ja Oulun yliopisto. Kaupan liitto koordinoi 
kokonaisuutta sen ensimmäisten kahden 
vuoden ajan. Verkossa toteutettava valin-
nainen opintokokonaisuus on suunnattu 
ensisijaisesti kauppatieteiden opiskelijoille, 
mutta soveltuu myös monien muiden alojen 
tutkintoihin. Lisäksi kokonaisuus palvelee 
avoimen yliopiston kautta kaupan alalla jo 
toimivia ammattilaisia. 

Opintokokonaisuuden kurssit käsit-

televät mm. hankintoja ja logistiikkaa, 
asiakaskäyttäytymistä, digitalisoituvaa 
kauppaa teorian ja käytännön näkökulmista, 
brändien ja asiakaskokemusten johtamista 
ja digitaalista markkinointia. Tampereen 
yliopiston koordinoimat opintojaksot ovat 
”Brand Experience in Retailing” sekä ”Digi-
taalinen kauppa käytännössä”. Molemmat 
jaksot on kehitetty työelämälähtöisesti ja 
sisältävät paljon käytännön yrityscaseja. 
Brändikokemuksia käsittelevällä kurssilla 
näkyy myös tamperelaisväriä, sillä mukana 
ovat mm. Ratinan kauppakeskus, Tampe-
reen Ikea ja vastuullisen muodin liike Miela 
Design Room. 

Sekä opiskelijat että kaupan alan yri-

tykset ovat jo ottaneet kokonaisuuden 

vastaan innostuneesti. Kokonaisuus tar-
joaa opiskelijalle mahdollisuuden vahvistaa 
monipuolista kaupan alan asiantuntijuutta 
sekä suorittaa harjoittelujakso alan yrityk-
sessä. Yritykset puolestaan voivat tarjota 

KTT Elina Närvänen on palvelujen 

ja kaupan apulaisprofessori 

Tampereen yliopistossa. 

Hän on ollut keskeisessä roolissa 

kokonaisuuden käynnistäjänä ja 

vastaa Tampereen yliopiston osalta 

kokonaisuuden toteuttamisesta. 

harjoittelupaikkoja tai tulla vierailemaan 
opintojaksoilla. Opettajan näkökulmasta 
verkkokurssit luovat mahdollisuuden hyö-
dyntää digitalisaation parhaita oppeja myös 
opetuksessa. 

Digitaalisen kaupan opintokokonai-

suus on merkittävä askel kaupan alan 

osaamisen vahvistamiseksi Suomessa ja 

Tampereella. 
Palvelujen ja kaupan apulaisprofessorina 
iloitsen suuresti opintokokonaisuuden 
hyvästä vastaanotosta eri sidosryhmien kes-
kuudessa ja toivon, että sen myötä yliopis-
tojen ja kaupan alan välinen vuorovaikutus 
lisääntyy entisestään.



Jotta kaupassa 
olisi kiva käydä.



MAAILMA TARVITSEE ESIKUVIA. 
MYÖS SÄHKÖISESSÄ MUODOSSA.

Ajat muuttuvat, mutta yksi asia pysyy – Mercedes kulkee kehityksen kärjessä. Täyssähköinen, vauhdilla kasvava Mercedes-EQ-mallisto 
on vastaus paitsi tämän päivän, myös tulevaisuuden tarpeisiin. Valittavanasi on esimerkiksi kompakti katumaasturi EQA etu- tai 

nelivetoisena, ylellinen ja nelivetoinen EQC ja jopa kahdeksan hengen tila-auto EQV. Malliston lippulaiva on Mercedeksen täysin uutta 
täyssähköautojen perusrakennetta edustava EQS, joka tarjoaa enimmillään huikean 740 km toimintamatkan. Lisäksi myyntiin on 

tulossa katumaasturi EQB, joka tarjoaa tilat jopa seitsemälle, sekä uusi sedanmalli EQE, joka on nyt ennakkovarattavissa.

Lue lisää veho.fi/mercedes-eq

VEHO TAMPERE  Taninkatu 11, Lielahti veho. 
010 569 3100 | Ma–pe 9–18, la 10–15

Huolto: 010 569 8080 | Ma–pe 7.30–18
Puhelun hinta 010-numeroihin: 

8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/min. 
(sis. alv. 24 %).

Mercedes-EQ-mallisto alk. EQA 250 kokonaishinta alk. 50 570,10 € (sis. alv:n, arvioidun autoveron, ja toim. kulut 600 €). Vapaa autoetu 630 €/kk, käyttöetu 585 €/kk. 
CO2-päästöt  0 g/km (WLTP), EU-keskikulutus 17,9 kWh/100 km. Lämpötila, ajo-olosuhteet, auton kuormaus sekä kuljettajan ajotapa voivat vaikuttaa auton toimintamatkaan, 

akun kapasiteettiin ja suorituskykyyn. Huolenpitosopimus 3 vuodeksi kiinteällä kk-maksulla alk. 15 €/kk. Ajotietokoneen kieli: suomi. Kuvan autot lisävarustein.
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