
Tampereen taloudesta ja tamperelaisuudesta 

 
ampereella on suuria investointeja meneillään tai tulossa: Rantaväylän 

tunnelista tulevat lisämaksut, keskuspuhdistamo, keskusareena, ratikka, 

tunnelin Näsinkallion liittymä ja joukko parkkiluolia.  

 

Tamperelaisen lukijaraati arvioi parhaaksi säästökeinoksi investointien leik-

kaamisen. Sen sijaan konsernijohtaja Juha Yli-Rajala parahti, että Tampereen 

talouden kauhukuva syntyy rapautumassa olevista tuloista, mutta investoin-

tien leikkaaminen ei auta vaan voidaan joutua huomattavaan palveluverkon 

puuttumiseen ja palvelujen heikentämiseen (Tamperelainen 8/2016).  

 

Kaupungin investointikehyksessä todetaan, että jos rahat eivät riitä inves-

tointien rahoitukseen, myydään kaupungin omaisuutta. Tampereen sähkölai-

tos on siis vaakalaudalla. Sähkölaitos maksoi vuonna 2013 takaisin lainojaan 

280 miljoonaa, mutta nämä rahat on käytetty Rantaväylän tunneliin ja mui-

hin investointeihin, näin Jari Heinonen (AL 16.8.2016). Hän toteaa kirjoituk-

sessaan, että rakennusliikkeiden valta suurhankkeissa ja kaavoituksessa on 

murrettava ja työllisyys, asukasdemokratia ja palvelut on saatava ensimmäi-

selle sijalle. Hän kysyy, onko esimerkiksi mitään järkeä kaupungin maksaa Ke-

lalle työttömyysturvan sakkomaksuja 31 miljoonaa euroa vuodessa?  

 

Tampereen kaupungin vuoden 2015 tilinpäätöksessä kirjoitetaan, että kau-

pungin nykyisillä tuloilla ei kyetä järjestämään nykyisen laajuisia palveluita ja 

pitämään yllä nykyistä palveluverkkoa taloudellisesti kestävällä tavalla. ”In-

vestointitaso pysyi viime vuonna korkeana, ja sama kehitys jatkuu myös lähi-

vuosina. Investoinnit ovat kaupungin kasvun, kehityksen ja rakenteen kannal-

ta hyvin tärkeitä, sillä investoinneilla vastataan palvelutarpeen kasvuun ja 

luodaan edellytyksiä tulojen kasvulle. Suurten investointien vuoksi kaupunki 

velkaantuu taloussuunnitelmakaudella nopeasti, mutta suurten investointien 

toteuttamisen jälkeenkin kaupungin lainamäärä on suurten kaupunkien jou-

kossa matalimmasta päästä eikä lainamäärä nouse hallitsemattoman suu-

reksi.” ...”Kaupunki haluaakin käydä aktiivista vuoropuhelua kaupunkilaisten 

kanssa ja kehittää erilaisia kumppanuusmalleja niin isoissa kuin pienemmissä 

uudistuksissa.” 
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Tampereen talouden todellinen tilanne paljastuu, kun tarkastellaan talouden 

kokonaisuutta eli otetaan huomioon konsernin tulos, jossa on mukana kau-

pungin tytäryhtiöiden, ym. tulokset.  

Tampereen kaupungin lainamäärä oli vuoden 2015 lopussa 398,9 euroa eli 

asukaskohtainen laina 1 771 euroa. Konsernilla lainamäärä huitelee 1 209,3 

miljoonassa eurossa eli lainaa asukasta kohden 5 371 euroa. Kun kunnat ny-

kyään yhtiöittävät toimintojaan ja samalla siirtävät velkojaan tytäryhtiöihin, 

niin taloudellisesta tilanteesta ei synny oikea kuva ja talouden ohjaaminen 

on vaikeaa; ehkä joskus tarkoituksellista. 

 

Erityisesti on todettava, että aktiivinen, todellinen vuoropuhelu kaupunkilais-

ten kanssa on sananhelinää kuten se osoitettu esimerkiksi Eteläpuiston kaa-

voitusprosessissa. Otsikko (AL 15.2.2017) ”Tampere ei halua tinkiä Eteläpuis-

ton kaavasta”. Sanottakoon tähän vahvasti, että tamperelaisia olemme me 

kaikki tamperelaiset, eivät grynderit ja poliitikot. 

 

Tamperelaiset: kysytään ehdokkailta, ollaan tarkkoina ketä äänestämme tu-

levissa kuntavaaleissa. Me tamperelaiset tarvitsemme suunnanmuutoksen. 
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