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Tampereen kaupunkiseudun 
asuntopoliittinen ohjelma



+ 4200 asukasta Kaupungistuminen jatkui 2020

400 000 väestö  Matkalla metropoliksi 2021

+ 5177 kotia Asuntojen tuotanto ja kysyntä vahvaa 2020

Yli 30 000 asuntoa Asuntokanta uudistunut koko 2010-luvun

Muutos Asumisen tarpeet muuttuvat ?



Asuntopoliittisen ohjelman valmistelu

Selvitykset 1-8/2020

Väestösuunnite

Asuinalueiden 
eriytyminen

Asuntotarvelaskelma

Asuntotuotannon 
seuranta

Tilannekuva 9/2020

Tiivis tilannekuva 
tunnistetuista ilmiöistä 

sekä analyysi niiden 
vaikutuksista

kaupunkiseudulla

Periaatteet ja tavoitteet 
10/202-2/2021

Toimenpiteet ja 
jalkautus kevät 2021-

Asuntopolitiikan 
teemojen valinta

Asuntopolitiikan 
periaatteet ja tavoitteet

SH ja KJK 25.11.2020
HALLITUKSET 8.2.2021

Toimenpiteiden 
määrittäminen

Ohjelmaehdotus 
Jalkauttaminen  



Asuminen MAL4-sopimuksessa



Asumiseen liittyen kunnat ovat MA4-
sopimuksessa luvanneet sopia seuraavista asioista

1. Kasvun määrä vuoteen 2040 ja periaatteet kasvun rakenteeseen 
sijoittumiselle

2. Kohtuuhintaisen asuntotuotannon osuus kuntien kasvutavoitteesta 
ja periaatteet rakenteeseen sijoittumiselle

3. Periaatteet asuinalueiden eriytymiskehityksen ehkäisemiseen

4. Toimet asunnottomuuden puolittamiseen

5. Tavoitteet ja keinot monimuotoisen asuntotuotannon ja 
laadukkaiden asuinympäristöjen tuottamiseen



Tampereen kaupunkiseudun 
asuntopoliittisen ohjelman teemat ja 
tavoitteet



Asuntopoliittisen ohjelman teemat:

1. Seudun kasvutavoite vuoteen 2040
2. Kasvun kohdentamisen periaate

> Asuntotuotantotarvelaskelma

3. Laatu asumisessa
4. Asuinalueiden eriytyminen
5. Kohtuuhintaisen asuntotuotannon tavoite
6. Asunnottomuus



2020 signaaleja (MDI:n tilannekatsaus)

• Tampereen kaupunkiseudun vetovoima pitänyt hyvin. 
Helsingistä ja Espoosta muutettu paljon kehyskuntiin.

• Suurimmilla kaupunkiseuduilla näkyy vahvaa seutuistumista. 
Asuntomarkkinat ovat laajentuneet jälleen seudullisiksi, korostaa 
seudullisten linjausten painoarvoa.

• Paikallisilla palveluilla sekä elämisen ja asumisen laadulla 
kilpaillaan, niihin satsattava.

• Turvallisuus ja luonnonläheisyys ovat olleet asumispreferenssien 
kärjessä aina, nyt ne ovat vieläkin korostuneempia.

• Eriytymisen kierteet ovat nopeita, niihin kiinnitettävä huomiota 
varhaisesti ja monipuolisesti.

• Syntyvyys on hieman parantunut alhaisimmista luvuistaan
• Kuinka tilapäinen tai pysyvä muutos trendeissä on?

1. Seudun kasvutavoite vuoteen 2040

Seudun väestösuunnite

Esittäjä
Esityksen muistiinpanot
Mikäli seudulla halutaan pysyä kasvun osalta Rakennesuunnitelmassa 2040 viitoitetulla uralla, on kasvu nostettava strategiseksi valinnaksi, jonka eteen on tehtävä lujasti töitä.



Pyrimme kehittämään seutua siten,
että vuonna 2040 seudun väkiluku on 480 000.

Seudun laskennallinen asuntotuotantotarve on vuosille 
2021-2040 yli 55 000 asuntoa.

Tavoite kasvulle



, liitekartta

2. Kasvun kohdentamisen periaate

Esittäjä
Esityksen muistiinpanot
Kasvun kohdentaminen seudun yhdyskuntarakenteeseen MAL-sopimuksen mukaan tukee kestävää liikkumista kaupunkiseudulla.



Kasvua ohjataan keskustoihin, alakeskuksiin ja 
joukkoliikennevyöhykkeelle sekä tulevan raideliikenteen äärelle MAL4-
sopimuksen mukaisesti.

Periaate kasvun kohdentamiselle



3. Laatu asumisessa

Esittäjä
Esityksen muistiinpanot
Laatu on merkittävä tekijä seudun veto- ja pitovoiman vahvistamisessa sekä eriytymisen ehkäisemisessä. Vanhat kerrostalovaltaiset asuinalueet tulee saada uusiutumaan monimuotoisella rakentamisella ja yksipuolisia omakotialueita tulee monipuolistaa.



Vahvistamme panostusta asuntotuotannon ja naapurustojen laatuun.

Periaate asumisen ja naapurustojen 
laadun kehittämiseen



4. Asuinalueiden eriytyminen

Esittäjä
Esityksen muistiinpanot
Asuinalueiden eriytyminen on vahvistunut seudulla. Eriytymisen taustalla on rakenteellisia syitä: vanha korjausvelkainen kerrostalokanta sekä pienten asuntojen keskittymät, ja näin ollen sen purkaminen tulisi aloittaa rakenteellisin keinoin.



Ehkäisemme yhdessä asuinalueiden eriytymistä. Teemme 
seudullista yhteystyötä asuinalueiden eriytymisen 
ehkäisemiseksi.

Periaate asuinalueiden eriytymisen 
ehkäisemiseen



MAL3-seuranta

• Edellisellä MAL-kaudella suurella osalla seudun 
kunnista oli haasteita oman tavoitteensa 
saavuttamisessa.

• On myös havaittu, että yli puolet seudun ARA-
rahoitteisista asunnoista sijaitsee alimpien 
hyvinvoinnin tasojen alueilla.

5. Kohtuuhintaisen asuntotuotannon tavoite

Esittäjä
Esityksen muistiinpanot
Kohtuuhintaisen asuntotuotannon osuuden nostaminen vaatii toimenpiteitä kunnilta ja ARA:lta. Esimerkiksi keskustoihin on nykyisillä rahoitusmekanismeilla hyvin vaikea saada ARA-tuotantoa. 



ARA:n rahoittaman tuotannon osuus asuntotuotantotavoitteesta on seudulla 25%.

Tuotanto ohjataan kuntien ominaispiirteet huomioon ottaen.

Kohtuuhintaisen asuntotuotannon 
tavoite



Asunnottomuuden puolittaminen on 
tämän MAL-sopimuskauden tavoite.OTE LIITTEESTÄ 1. ASUNNOTTOMUUS KUNNITTAIN 

2019 

Kaikkien kuntien kuului raportoida asunnottomuus ARAlle 
marraskuun poikkileikkauspäivämäärän mukaan
Tampereen kaupunkiseudun kunnista raportoineet

Vuoden 2019 asunnottomuus kunnittain:

Kunta yksin-
eläviä 

pitkä-
aikais-
asunn. 

naisia nuoria maahan
-
muutta-
jia

perheet perheis
sä 
lapsia 

paris-
kunnat 

perheet 
ja paris-
kunnat 
yht. 

Tampere 323 29 76 72 48 7 9 1 8

kehyskunnat 
yht.

17 3 2 1 2 0 0 1 1

Lempäälä 9 0 1 1 1 0 0 1 1
Ylöjärvi 5 3 1 0 1 0 0 0 0
Orivesi 3 0 0 0 0 0 0 0 0

Asunnottomuus, tilanne 2019

lähde: ARA/ 
Auli Heinävä, Tre

Esittäjä
Esityksen muistiinpanot
Asunnottomuuden hoidossa on tarve koordinoitumiselle kuntien asumisesta vastaavien ja sote-puolen toimijoiden kesken sekä kuntien välillä seudulliselle koordinoitumiselle ja oppimiselle.



Tunnistetaan vaadittavat toimet ja toimijat asunnottomuuden 
puolittamiseksi ja ohjataan työskentely näille tahoilla. Ohjelman 
toteutusvaiheessa seurataan asunnottomuuden kehittymistä. Kunnat 
tekevät yhteistyötä asunnottomuuden puolittamisessa.

Asunnottomuuden puolittaminen



Nousevat trendit

Monipaikkainen asuminen.

Monipaikkaisuuden mahdollisuudet otetaan pohdittavaksi 
tulevassa seutusuunnitelmassa. 



Mitä uutta ohjelmassa?

- Asuinalueiden eriytymisen hillintä. 
- Laadun täsmällisempi kuvaaminen ja seurannan mittarointi.

-> Katse kohdistuu vielä entistäkin vahvemmin olemassa olevaan 
rakenteeseen ja sen monipuoliseen uudistamiseen.  



Rakennuttajakyselyn 2020 tulokset
Jussi Välimäki, TKS

Kaisu Kuusela, TKS



Kyselyyn vastanneet

0 2 4 6 8 10 12 14

Pieni rakennusliike

Keskisuuri rakennusliike

Suuri rakennusliike

Yleishyödyllinen rakennuttaja/omistaja

Kuntakonserniin kuuluva vuokra-
asuntorakennuttaja/omistaja

Vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen
rakennuttaja/omistaja

Sijoitusrahasto tai vastaava

Edustamasi taho: Voit valita useamman kohdan• Kysely suunnattiin 
Tampereen seudun 
tonttipäivän osallistujille 
loppuvuodesta 2020

• Kyselyyn tuli 30 vastausta

• Kaikki vastaajat toimivat jo 
Tampereen seudulla

• Kaikki vastaajat haluavat 
vahvistaa toimintaansa 
Tampereen seudulla



Millaisista hankkeista olette 
kiinnostuneet?

0 5 10 15 20 25

Kerrostalorakentaminen

Rivitalorakentaminen

Erillispientalot ja paritalot, yksittäiset kohteet

Erillispientalot ja paritalot, usean talon kohteet

Toisiinsa kytketyt kaupunkipientalot

Olemme kiinnostuneet rakentamaan seuraavia
”Erillistaloyhtiöille on 
kysyntää ja se olisi hyvä 
huomioida 
kaavoituksessa”

”Kunnan pitäisi tarjota 
enemmän AO-kaavalla 
olevia tontteja 
erillistalo/paritalo-
muotoisille 
asuntoyhtiöille”



Rakennuttamisen kehitys

0 1 2 3 4 5 6 7 8

lisääntyy huomattavasti

lisääntyy hieman

pysyy ennallaan

vähenee hieman

vähenee huomattavasti

Perustajaurakointi

0 2 4 6 8 10

lisääntyy huomattavasti

lisääntyy hieman

pysyy ennallaan

vähenee hieman

vähenee huomattavasti

ARA-tuotanto

0 2 4 6 8 10 12 14

lisääntyy huomattavasti

lisääntyy hieman

pysyy ennallaan

vähenee hieman

vähenee huomattavasti

Pienasunnot

Miten arvioitte perustajaurakoinnin, 
ARA-tuotannon ja pienasuntojen 
kehittyvän?



Kiinnostavat alueet

• Kiinnostavat 
alueet 
painottuvat 
Tampereen 
keskustaan ja 
Kaleva-TAYS-
alueelle

• Alueet seuraavat 
seutuyhteistyön 
kehityssuuntia



Tunnistettuja vetovoimatekijöitä 
seudun tasolla ja rakenteen eri sijainneissa 



Tärkeimmät tekijät alueen 
kiinnostavuudessa – koko seutu

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Tonttien hintataso alueella

Alueen kunnallistekninen valmius

Asuntojen hintataso alueella

Sosiaali- ja terveyspalveluiden läheisyys

Raitiotien läheisyys

Kaupallisten palveluiden läheisyys

Koulujen ja päivähoidon läheisyys

Bussiliikenteen läheisyys

Odotettu kysyntätilanne

Tärkeimmät houkuttimet alueella - Koko seutu



Tärkeimmät tekijät alueen 
kiinnostavuudessa – koko seutu

0 10 20 30 40 50 60

Osuuskunta-asumiselle

Työssä käyville nuorille (<30v)

Osaomistusasunnoille

Opiskelija-asunnoille

Täydentämiselle peruskorjausten yhteydessä

Purkamisen kautta uudisrakentamiselle

ARA-rahoitteiselle asumisoikeusasuntotuotannolle

Ikäihmisille suunnatulle rakentamiselle

ARA-rahoitteiselle vuokra-asuntotuotannolle

Vapaarahoitteiselle vuokra-asuntotuotannolle

Vapaarahoitteiselle omistusasuntotuotannolle

Minkälaisille asunnoille kohde soveltuisi? – Koko seutu



Minkä kokoisen hankkeen alueelle voisi 
toteuttaa?

0 10 20 30 40 50 60 70

Alle 500 kem2

500 - 1000 kem2

1000 - 5000 kem2

5000 - 8000 kem2

yli 8000 kem2

Minkä kokoisen hankkeen alueelle voisi toteuttaa? - Koko Seutu



Johtopäätökset

• Rakentamisen volyymi nähdään jatkuvan vahvana 
edelleen.

• Rakennuttajien suosimat sijainnit ovat hyvin 
linjassa kuntien yhteisten painotusten kanssa: 

keskustat, joukkoliikenteen tuntuma, palveluiden läheisyys

• Keskikokoisten kerrostalojen rakentaminen 
edelleen suosituinta, mutta palautteessa toivottiin 
tarjolle myös nykyistä enemmän pientalokohteita. 



Kiitos!
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