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Kunnanhallitus § 171 21.06.2021

Lausunnon antaminen Tampereen kaupunkiseudun asuntopoliittisesta ohjelmasta

2616/10.04.00/2021

KHAL 21.06.2021 § 171

Lausuntopyyntö

 Lempäälän kunta on saanut lausuntopyynnön Tampereen kau pun ki seu-
dun kuntayhtymältä sen valmistelemaan asuntopoliittiseen oh jel maan:
Hyvää asumista kaikille – Tampereen kaupunkiseudun asun to po liit ti nen
ohjelma vuoteen 2040. Ohjelman asiakirjat ovat esityslistan liit tee nä.
Lausuntopyynnössä toivotaan vastauksia erityisesti seuraaviin ky sy myk-
siin:

 1) Miten ohjelman sisältö vastaa MAL4-sopimuksessa il mais tui hin
tarpeisiin?

 2) Onko ohjelman tavoitteet oikein asetettu? Suun taa ko ohjelma
seudullista asuntopolitiikkaa oikeisiin kysymyksiin?

 3) Miten kunta tai valtio huomioi ohjelman toimeenpanon omassa työs-
sään? Ovatko toimenpiteet ja seuranta selkeät?

 4) Rakentaako oh jel ma seudullisuutta? Huomioiko ohjelma tasapuolisesti
kaupunkiseudun kun tien asumisen kehittämisen?

Asuntopoliittisen ohjelman sisältö

 Asuntopoliittisen ohjelman 2040 väestösuunnitteeksi on valittu vahvan
kas vun jatkuminen Tampereen kaupunkiseudulla. Ohjelman mukaan kau-
pun ki seu dun väestö vuonna 2040 on 480 000 asukasta. Tavoitteen saa-
vut ta mi nen vaatii vahvaa panostusta paitsi itse asuntopolitiikkaan myös
nuoria ikäluokkia kiinnostavaan toimintaympäristöön, perheiden ar jen
toimivuuteen, maahanmuuttoon ja akateemisten työpaikkojen li sää mi seen.

 Työssä laadittiin laaja tilannekuva, jossa tarkasteltiin seudullisia ny ky il miöi-
tä mm. asuinalueiden eriytymistä, asumisen laatua, asun not to muut ta sekä
väestönkehitystä. Tilannekuvan pohjalta valittiin asun to po liit ti sen ohjelman
kuusi teemaa, joita syvennettiin tavoite- ja pe ri aa te vai hees sa.
Ohjelmatyön lopuksi laadittiin seudulliset toimenpiteet ja oh jel man
seurantamenettely. Kunnat soveltavat ohjelmassa sovittuja pe ri aat tei ta ja
toimintamalleja, ja näiden edistymistä seurataan. Seurantaa teh dään
vuosittain MAL-seurannan yhteydessä.

 Ohjelman teemat ovat:

 1. Kaupunkiseudun väestöennuste ja asuntotarvelaskelma
 2. Asuntotuotannon laatu
 3. Asuinalueiden eriytymisen ehkäisy
 4. Kohtuuhintainen asuntotuotanto
 5. Asunnottomuuden puolittaminen
 6. Asumisen nousevat trendit



1. Kaupunkiseudun väestöennuste ja asuntotarvelaskelma pe rus tu vat
työssä tehtyyn tavoiteltavaa väestönkehitystä ennakoivaan väes tö suun nit-
tee seen ja asuntotuotantotarpeen laskelmaan. Olettamien poh jal ta
rakennetussa väestösuunnitteessa Tampereen kaupunkiseudun vä ki lu ku
kasvaa vuosien 2019–2040 aikana yhteensä 84 200 asuk kaal la eli 21,6
prosentilla. Kasvu on merkittävästi vahvempaa kuin Ti las to kes kuk sen
väestöennusteessa, mutta hieman matalampi kuin Ra ken ne suun ni tel man
2040 tavoite vuotuisesta 1 prosentin kasvusta. Kun tien omiin
kasvutavoitteisiin verrattuna kasvusuunnite on huo mat ta vas ti matalampi.
Kasvu on voimakkaampaa 2020-luvun alkupuolella, mut ta 2030-luvulla
väestön ikääntyminen lisää kuolleisuutta. Samalla muut ta jien määrät
kaupunkiseudulle vähenevät keskeisten muut toikä luok ki en eli
15–24-vuotiaiden pienentyessä. Kehitys jatkuu en nus tees sa 2020- ja
2030-luvulla heikkona, minkä seurauksena potentiaalisia muut ta jia on
vuosi vuodelta vähemmän Tampereen kaupunkiseudulle. On
huomionarvoista, että tavoiteltu väestönkasvu vaatii merkittäviä ak tii vi sia
toimia ja onnistumista seuraavissa kasvutekijöissä: nuorten kou lu tet tu jen
muuttotaseen vahvistaminen, maahanmuuton vahvistaminen ja
syntyvyyden tason nostaminen.

 Asuntotuotannon tarve perustuu Tampereen seudulla väestönkasvuun.
Asun to tar vet ta lisää todennäköisesti myös asumisväljyyden kasvu. Asun-
to tuo tan to tar ve ja siten tulevaisuuden asuinrakentaminen koh dis tet tiin
asuntopoliittisessa ohjelmassa vahvasti seudun raideliikenteen pai no pis te-
alueil le, keskustoihin ja tehokkaan joukkoliikenteen nau ha taa ja miin.

2. Asuntotuotannon ja asumisen laadun merkitys on lisääntynyt. Ai em-
paa laadukkaammalla asuntotuotannolla vahvistetaan seudulle jää vien
nuorten aikuisten, maahanmuuttajien ja lapsiperheiden väestön osuut ta.
Seudun veto- ja pitovoimaa täytyy aktiivisesti kasvattaa. Kil pai lu ase tel ma
pääkaupunkiseutuun, Turun seutuun ja muuhun maa il maan on
kovenemassa. Kaikkien alueiden laadukas ja monimuotoinen uu siu tu mi-
nen on työkalu hyvinvointierojen ja eriytymiskehityksen hil lit se mi seen.
Laatua vahvistetaan sekä seudullisilla toimenpiteillä että kun tien itse
määrittelemillä periaatteilla.

 3. Eriytymisen ehkäisy Seudulla on havaittavissa asuinalueiden vä li sen
eriytymisen kasvua sekä alimman hyvinvointitason alueiden maan tie teel-
lis tä laajenemista.Seudulle on syntynyt selkeitä korkeamman hy vin voin nin
ja matalamman hyvinvoinnin keskittymiä, jotka ovat tar kas te lu vuo sit tain
laajentuneet.

4. Kohtuuhintainen asumisen määrän lisäämistä on sitouduttu tar kas te-
le maan MAL4-kaudella. Asumisen tilannekuva kertoi, että yli puolet val-
mis tu neis ta Asumisen rahoitus ja kehittämiskeskuksen rahoittamista asun-
nois ta sijaitsee alimpien hyvinvoinnin tasojen alueilla tai näiden lä het ty vil lä
ja viime vuosien uudisrakentamisen myötä määrä on en ti ses tään
lisääntynyt.Asuntopoliittisessa ohjelmassa seudulliseksi koh tuu hin tai sen
asuntotuotannon tavoitteeksi on nyt asetettu 30 %. Lem pää läs sä
tavoitteeksi on osoitettu 20 % 2030- ja 2040-luvulle. Koh den ta mi sen
yleiset periaatteet ja tavoitteet määritellään seudullisesti, mutta kun nat
päättävät käytännön toteutuksesta.



5. Asunnottomuuden puolittamiseksi tehdään seudullinen toi men pi de-
suun ni tel ma. Tähän on sitouduttu MAL-4 sopimuksessa. Asun not to muut ta
ilmenee erityisesti Tampereella. Seudullisesti tunnistetaan vaa dit ta vat
toimet ja toimijat asunnottomuuden puolittamiseksi ja ohjataan työs ken te ly
näille tahoilla. Kunnat tekevät yhteistyötä asun not to muu den
puolittamisessa.

 6. Nousevat asumisen trendiksi valmistelutyössä nousi mo ni paik kai nen
asuminen. Monipaikkaisen asumisen mahdollisuudet otetaan poh dit ta vak-
si tulevassa kaupunkiseutusuunnitelmassa. Kau pun ki seu tu suun ni tel mas-
sa tullaan päivittämään myös hajarakentamisen pe ri aat teet.

Asuntopoliittisen ohjelman tausta

 Seutuhallitus käynnisti vuonna 2019 ohjelman päivityksen. Tavoitteena oli
päivittää seudullinen asuntopolitiikka seuraaville vuosikymmenille. Asun to-
po liit ti sen ohjelman päivittämisestä on sovittu myös MAL4-so pi muk ses sa
vuosille 2020-2023. Tampereen kaupunkiseudun seu tu hal li tus hyväksyi
asuntopoliittisen ohjelman luonnoksen viimeisteltäväksi ja lä he tet tä väk si
lausunnoille jäsenkuntiin, ympäristöministeriöön sekä Asu mi sen rahoitus-
ja kehittämiskeskukselle. Tavoitteena on, että seu tu hal li tus hyväksyy
asuntopoliittisen ohjelman loppukesästä 2021. Lau sun to pyyn tö,
asuntopoliittinen ohjelma sekä tavoitteet ja tilannekuvan ovat esityslistan
liitteenä.

Toimivalta

 Lempäälän kunnan hallintosäännön, joka on tullut voimaan 1.12.2020, 5.
luvun 1 §:n mukaan kunnanhallitus vastaa muun muassa kunnan stra te gi-
ses ta suunnittelusta ja asuntopolitiikasta.

Lisätietoja: kehittämisarkkitehti Maija Villanen, puh. 040 133 7764

Kunnanjohtajan ehdotus Kunnanhallitus päättää antaa seudun asuntopoliittisen ohjelmaan lau sun-
to naan seuraavaa:

 Lempäälän kunta on osallistunut selvityksen valmisteluun ja puoltaa työs-
sä syntyneitä tavoitteita ja toimenpiteitä. Tavoitteet vastaavat pit käl ti
kunnan nykyisen kuntastrategian ja valtuustossa hyväksytyn koko kun nan
kattavan strategisen yleiskaavan tavoitteita: hyvinvointia ja laa du kas ta
ympäristöä. Ohjelma vastaa MAL4-sopimuksen tavoitteisiin asu mi sen,
työpaikkojen ja palveluiden sijoittumisesta pääosin kes kus toi hin ja
joukkoliikennevyöhykkeille, erityisesti kehitettäville ase man seu duil le ja
raitiotiekäytäviin. Asuntopoliittisen ohjelman toimenpiteet ja seu ran taan
käytettävät mittarit vaikuttavat selkeiltä.

 Tekeillä oleva Tampereen kaupunkiseudun raideliikenneselvitys on en si ar-
voi sen tärkeä, jotta Lempäälä voi saavuttaa omalta osaltaan väes tö- ja
ilmastotavoitteet. Lempäälän oman strategian mukainen väes tön kas vu
perustuu pitkälti raideliikenteen nykyiseen Lempäälän aseman pal ve lu ta-
soon, sen kehittämiseen sekä tulevien seisakkeiden to teut ta mi seen.



Tulevat seisakkeet edellyttävät väestömäärän kasvattamista sei sak kei den
lähialueilla sekä luovat imagoa ja saavutettavuutta näille alueil le.

 Lempäälän uusi väestönkasvu ja asutuksen sijoittuminen nojaa kunnan
strategiseen yleiskaavaan, joka huomioi koko kunnan kasvun ja jossa
asutuksen kehittymisen lukumääräinen painopiste sijaitsee Sääksjärvellä
sekä kuntakeskuksessa.

Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen.

 Merkittiin pöytäkirjaan, että Minna Rajamäki saapui kokoukseen tämän
pykälän käsittelyn aikana klo 14.56.

Otteet Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä



Kaupunginhallitus § 179 28.06.2021

Lausuntopyyntö Tampereen kaupunkiseudun asuntopoliittisesta ohjelmasta

279/00.04.01/2021

Kaupunginhallitus 28.06.2021 § 179

 Seutujohtaja Nurminen

 Seutuhallitus käynnisti 26.6.2019 Tampereen kaupunkiseudun asun to-
poliit ti sen ohjelman päivityksen. Tavoitteena oli päivittää seudullinen asun-
to po li tiik ka seuraaville vuosikymmenille. Ensimmäinen seudullinen asun to-
po liit ti nen ohjelma hyväksyttiin 2010. Ohjelma palveli 2010-luvulla laa dit tu-
ja rakennesuunnitelmia ja näiden pohjalta tehtyjä MAL-sopimuksia. 

 Ohjelman päivittämisestä on sovittu MAL4-sopimuksessa vuosille
2020-2023. Sopimuksessa riittävän ja monimuotoisen asuntotuotannon
ke hi tys pol ku on kuvattu seuraavasti: ” Kunnat huolehtivat yh teis vas tuul li-
ses ti kaikille väestöryhmille soveltuvan, monipuolisen ja laadukkaan asun-
tokan nan rakentumisesta. Tuotanto kohdennetaan yhdyskuntarakenteen
si sään, rakenteen toimivuutta ja asuinalueiden tasapainoista kehitystä tu-
ke maan. Asuntopolitiikassa tavoitellaan kohtuuhintaisen asun to tuotan non
li sää mis tä ja perheasuntojen monipuolistamista.”

 Seudulliset asuntomarkkinat ovat yksi rajattoman kaupunkiseudun il miöis-
tä, joita kuntien tulee yhteistyössä kehittää vastaten niin elin keinoe lä män
tar pei siin kuin asumisen sosiaalisiin kysymyksiin. Asuminen ja asuin ym pä-
ris töt ovat myös keskeinen vetovoimatekijä, joiden merkitys yh teis kun nal li-
ses sa keskustelussa on korostunut Koronapandemian aikaan osu neen
oh jel man valmistelussa. Asuntopolitiikka onkin nähtävissä myös kil pai lu te-
ki jä nä kaupunkiseutujen menestymisessä. 

 Asuntopoliittista ohjelman 2040 väestösuunnitteeksi on valittu vahvan kas-
vun jatkuminen Tampereen kaupunkiseudulla. Ohjelman mukaan kau pun-
ki seu dun väestö vuonna 2040 on 480 000 asukasta. Tavoitteen saa vut ta-
mi nen vaatii vahvaa panostusta paitsi itse asuntopolitiikkaan myös nuo ria
ikä luok kia kiinnostavaan toimintaympäristöön, perheiden arjen toi mi vuu-
teen, maahanmuuttoon ja akateemisten työpaikkojen lisäämiseen.

 Asuntopoliittista ohjelman valmistelusta on vastannut Tampereen kaupun-
ki seu dun kuntayhtymä. Ohjelmaa on valmisteltu yhdessä kau pun kiseu dun
kun tien kanssa laajasti osallistavalla ja poikkihallinnollisella otteel la. Työ-
hön ovat osallistuneet seudulliset asiantuntijatyöryhmät, kunta joh ta ja ko ko-
us ja seutuhallitus. Kunnanhallituksille järjestettiin lisäksi ta voit tei den lin-
jaa mi seen liittyvä työpaja 8.2.2021. Käytännön val mis telu työs tä on vas tan-
nut seudullinen maankäytön ja asumisen seudullinen työ ryh mä (Mas to). 

 Työn suuntaamiseksi laadittiin laaja tilannekuva, jossa tarkasteltiin seudul-
li sia nykyilmiöitä mm. asuinalueiden eriytymistä, asumisen laatua, asun-
not to muut ta sekä väestönkehitystä. Tilannekuvan pohjalta valittiin asun to-
po liit ti sen ohjelman kuusi teemaa, joita syvennettiin tavoite- ja pe ri aa te vai-



hees sa. Ohjelmatyön lopuksi laadittiin seudulliset toimenpiteet ja oh jel man
seu ran ta me net te ly. 

 Ohjelman teemat ovat 

 1. Kaupunkiseudun väestöennuste ja asuntotarvelaskelma
 2. Asuntotuotannon laatu
 3. Asuinalueiden eriytymisen ehkäisy
 4. Kohtuuhintainen asuntotuotanto
 5. Asunnottomuuden puolittaminen
 6. Asumisen nousevat trendit
 7. Ohjelman toteuttamisen edellytykset
 8. Seuranta

 Asuntopoliittisen ohjelman ehdotus on valmistunut ja tavoitteena on, että
seu tu hal li tus hyväksyy sen loppukesästä 2021. Jotta ohjelmaan si toutu mi-
sel le ja sen toimeenpanolle saadaan vahva tuki kunnista ja valtiolta, lä he-
te tään se ennen hyväksymistä lausunnoille.

 Lausunnoissa toivotaan vastauksia erityisesti seuraaviin kysymyksiin:

1. MAL-sopimuksen kytkentä: Miten ohjelman sisältö vastaa MAL4-so-
pi muk ses sa ilmaistuihin tarpeisiin?

2. Ohjelman kärjet: Onko ohjelman tavoitteet oikein asetettu? Suuntaa-
ko ohjelma seudullista asuntopolitiikkaa oikeisiin ky sy myk siin?

3. Ohjelman toteutus: Miten kunta/valtio huomioi ohjelman toi meenpa-
non omassa työssään? Ovatko toimenpiteet ja seuranta selkeät?

4. Ohjelman seudullisuus: Rakentaako ohjelma seudullisuutta? Huo-
mioi ko ohjelma tasapuolisesti kaupunkiseudun kuntien asumisen ke-
hittä mi sen?

 Kuntajohtajakokous on käsitellyt asiaa 21.5.2021.

 Seutuhallitus 26.5.2021
 Päätösehdotus.  Seutujohtaja Nurminen

 Seutuhallitus päättää

 hyväksyä kaupunkiseudun asuntopoliittisen ohjelman luonnoksen,

 että seutuyksikkö voi viimeistellä kaupunkiseudun asuntopoliittisen ohjel-
man jatkokäsittelyyn,

 lähettää kaupunkiseudun asuntopoliittisen ohjelman lausunnoille jä-
sen-kun tien kunnanhallituksille, ympäristöministeriöön sekä ARA:lle ja

 että lausunnot pyydetään 6.8.2021 mennessä.

 Päätös. Päätösehdotus hyväksyttiin.



 Liitteenä:

 - Tampereen kaupunkiseudun asuntopoliittinen ohjelma 2040: ”Hyvää
asu mis ta kaikille”

 - Asuntopoliittinen ohjelma - Tavoitteet
 - Asuntopoliittinen ohjelma tilannekuva

Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää antaa Tam pe-
reen kaupunkiseudun asuntopoliittisesta ohjelmasta seuraavan lau sun-
non:

 Asuntopoliittisen ohjelman valmistelussa on huomioitu hyvin MAL4-so pi-
muk ses sa asetetut tavoitteet asukasluvun kasvusta vuoteen 2040 ja pe ri-
aat teis ta kasvun sijoittumiselle, kohtuuhintaisen asuntotuotannon osuu-
des ta kuntien kasvutavoitteesta, eriytymiskehityksen ehkäisemisestä,
asun not to muu den puolittamisesta sekä asuntotuotannon mo ni muo toi suu-
des ta ja laadukkaiden asuinympäristöjen tuottamisesta. Oriveden kau pun-
gin nä kö kul mas ta mm. asukasluvun kasvun tavoite on erittäin kova.

 Asuntopoliittisen ohjelman kärjet koko kaupunkiseudun kokonaiskuvassa
on asetettu oikein. Pienemmissä kunnissa tavoitteita on kuitenkin so vi tet-
ta va paikallisiin olosuhteisiin sopivaksi.

 Ohjelman toteutus Orivedellä edellyttää kaupungin omista lähtökohdista
laa dit ta vaa realistista väestöennustetta. Sen laadinnassa voidaan käyttää
hyö dyk si seudullisia arviointimenetelmiä ja ennusteita. Ohjelmassa esi te tyt
toi men pi teet ja niiden seuranta ovat Oriveden näkemyksen mukaan sel kei-
tä.

 Oriveden näkemyksen mukaan seudullinen asuntopoliittinen ohjelma osin
ra ken taa seudullisuutta. Se ottaa huomioon asukasluvultaan kasvavien
kun tien tarpeet tasapuolisesti, mutta ei riittävästi huomioi pienempien kun-
tien erilaista tilannetta. Hyvänä voidaan pitää seudullisena ratkaisuna to-
teu tet ta vaa asunnottomuuden puolittamista ja siihen liittyvää esitystä asu-
mis neu von nan järjestämistä. Kohtuuhintaisen asuntotuotannon seu dul li-
nen ratkaisu osaltaan edistää kaupunkiseudun kuntien eriy ty mis ke hi tyk-
sen eh käi sys sä.

 Oriveden kaupungin kannalta asuntopoliittisen ohjelman tavoitteiden to-
teu tu mi nen väestön kasvun osalta edellyttää, että valtatie 9 Orivesi- Tam-
pe re välillä saadaan pikaisesti nelikaistaiseksi. Lisäksi Orivesi-Tampere
vä lin raideliikenteeseen tulisi saada tunnin vuorovälit (esittelijän kokouksessa
te ke mä lisäys).

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

 - - - - - - - - - - - - - -



Pirkkalan kunta

PIR/656/0801/2018

Pirkkalan kunnan lausunto Tampereen kaupunkiseudun asuntopoliittisen ohjelman 
päivitykseen

Kh 6.9.2021

Kaavoitusjohtaja Jääskeläinen 20.8.2021

Tampereen kaupunkiseudun seutuhallitus on pyytänyt lausuntoa jäsenkuntien 
kunnanhallituksilta kaupunkiseudun asuntopoliittisesta ohjelmasta.

Kaikkien väestöryhmien huomioiminen sekä monipuolisen ja laadukkaan 
asuntokannan rakentuminen luo edellytykset sosiaalisesti kestävälle ja hyvälle 
yhdyskuntarakenteelle. Pirkkalan kunta on tiivistänyt ja eheyttänyt 
yhdyskuntarakennetta määrätietoisesti sekä kehittänyt 
täydennysrakentamisella sekä uusien asuinalueiden avulla 
yhdyskuntarakenteen toimivuutta palvelutarpeet ja joukkoliikenne 
huomioiden. Pirkkalassa on tavoiteltu MAL-sopimuksen mukaista 
kohtuuhintaisen asuntotuotannon kuntakohtaista tuotantomäärää sekä 
perheasuntojen lisäämistä, jossa pääosin on onnistuttu. Kohtuuhintaista 
asuntotuotantoa pyritään edelleen lisäämään. Asumisen ja asuinympäristöjen 
laadukkuus on ollut pitkään kunnan keskeinen strateginen tavoite, joka on 
nähty kunnan keskeisenä vetovoimatekijä. Laadukkaiden asuinympäristöjen 
merkitys on korostunut Korona-pandemian aikana. Kunta on myös sitoutunut 
terveen kasvun n. 1 - 2 % asukaskasvutavoitteisiin, jolla vastataan hyvin 
asuntopoliittisen ohjelman kuntakohtaisiin tavoitteisiin. Kunnassa on 
laadittava asuntopoliittinen ohjelma, jossa seudullisen asuntopoliittisen 
ohjelman tavoitteet huomioidaan. Yleisesti todetaan, että valittu seudullinen 
kasvun tavoite tukee koko kaupunkiseudun vahvaa valtakunnallista asemaa.  

Ohjelman sisältö ja kärjet vastaavat asuntopoliittisten linjausten osalta hyvin 
MAL4-sopimuksessa ilmaistuihin tarpeisiin. 

Pirkkalan kunta pitää Tampereen kaupunkiseudun asuntopoliittisen ohjelman 
tavoitteita hyvinä ja hyväksyttävinä.

Pormestari Jarvan ehdotus 1.9.2021

Kunnanhallitus päättää antaa lausuntonaan Tampereen kaupunkiseudun 
asuntopoliittisesta ohjelmasta kaavoitusjohtajan selosteessa esittämät 
näkemykset.

Kunnanhallituksen päätös 6.9.2021

Kunnanhallitus hyväksyi pormestarin ehdotuksen.

Liitteet Lausuntopyyntö

Lisätietoja kaavoitusjohtaja Matti Jääskeläinen, puh. 050 303 4966
etunimi.sukunimi@pirkkala.fi
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TRE:4119/10.04.00/2021

Tampereen kaupungin lausunto Tampereen kaupunkiseudun asuntopoliittisesta ohjelmasta

Seutuhallitus hyväksyi Tampereen kaupunkiseudun asuntopoliittisen ohjelman luonnoksen

26.5.2021. Ohjelmaa on valmisteltu yhdessä kaupunkiseudun kuntien kanssa laajasti

osallistavalla ja poikkihallinnollisella otteella. Tavoitteena on, että seutuhallitus hyväksyy

asuntopoliittisen ohjelman loppukesästä 2021. Jotta ohjelmaan sitoutumiselle ja sen

toimeenpanolle saadaan vahva tuki, Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä on pyytänyt

lausuntoja seudun kunnilta sekä valtiolta. Tampereen kaupungin lausuntoa käsitellään

kaupunginhallituksessa 9.8.2021.

Ohjelman teemat ovat:

1. Kaupunkiseudun väestöennuste ja asuntotarvelaskelma

2. Asuntotuotannon laatu

3. Asuinalueiden eriytymisen ehkäisy

4. Kohtuuhintainen asuntotuotanto

5. Asunnottomuuden puolittaminen

6. Asumisen nousevat trendit

7. Ohjelman toteuttamisen edellytykset

8. Seuranta

Lausunnoissa toivotaan vastauksia erityisesti neljään kysymykseen:

1. MAL-sopimuksen kytkentä: Miten ohjelman sisältö vastaa MAL4-sopimuksessa ilmaistuihin

tarpeisiin?

2. Ohjelman kärjet: Onko ohjelman tavoitteet oikein asetettu? Suuntaako ohjelma seudullista

asuntopolitiikkaa oikeisiin kysymyksiin?
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3. Ohjelman toteutus: Miten kunta/valtio huomioi ohjelman toimeenpanon omassa työssään?

Ovatko toimenpiteet ja seuranta selkeät?

4. Ohjelman seudullisuus: Rakentaako ohjelma seudullisuutta? Huomioiko ohjelma

tasapuolisesti kaupunkiseudun kuntien asumisen kehittämisen?

Esitetään kaupunginhallitukselle lausunnoksi seuraavaa:

1. MAL-sopimuksen kytkentä: Miten ohjelman sisältö vastaa MAL4-sopimuksessa

ilmaistuihin tarpeisiin?

Ohjelmassa viitataan selkeästi MAL4-sopimuksessa sovittuihin toimenpiteisiin. Asuntopolitiikan

osalta MAL4-sopimuksen toimenpiteet on ohjelmassa hyvin katettu.

Ohjelmassa viitataan MAL4-sopimuksen kohtuuhintaisen asuntotuotannon kuntakohtaisiin

tavoitteisiin. MAL4-sopimuksessa on tältä osin tulkinnanvaraisuutta, eikä lukumäärätavoitteita

(kpl) kohtuuhintaiselle asuntotuotannolle ole yksiselitteisesti esitetty. Voisiko nämä tavoitteet

avata asuntopoliittisessa ohjelmassa selkeämmin?

MAL4-sopimukseen on kirjattu: ”Kohtuuhintaisen asuntotuotannon osuus on seudulla 25 %, ja

kuntien osuus määräytyy Rakennesuunnitelman 2040 jakotaulukon mukaan sopimuskauden

alussa. Kohtuuhintaisen asuntotuotannon määrä ja kuntaosuudet tarkistetaan Asuntopoliittisen

ohjelman päivityksessä, missä tavoitteena on suhteellisen osuuden nostaminen. Valtion ja

kuntien yhteistyönä selvitetään toteuttamisedellytykset ja tehdään suunnitelma, jolla valtion

tukeman asuntotuotannon osuutta voidaan nostaa alueiden tasapainoinen kehitys

huomioiden.” Asuntopoliittisessa ohjelmassa kuitenkin todetaan, että yrityksistä huolimatta ei

ole löydetty konkreettista ratkaisua kohtuuhintaisen asuntotuotannon sijaintien

monipuolistamiseen, joten tavoitteita ei ole realistista nostaa. Tällä halutaan välttää
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kohtuuhintaisten asuntotuotannon entistä vahvempi keskittyminen alimpien hyvinvoinnin

tasojen alueille. ”Kipukohdat” ja haasteet tilanteen taustalla avataan selkeästi.

Asuntopoliittisesta ohjelmasta olisi hyvä käydä ilmi MAL4-sopimuksen mukainen

kohtuuhintaisen asuntotuotannon määritelmä. Tampereen osalta MAL4-sopimuksen

kohtuuhintaisen asuntotuotannon tavoitetaso pysyi lähes ennallaan MAL3-sopimukseen

verrattuna, mutta nyt mukaan lasketaan myös asumisoikeusasunnot. Tämä on hyvä huomioida.

MAL4-sopimuksessa kohtuuhintaiseksi asuntotuotannoksi luetaan:

 ARA-rahoituksella toteutettavat

o tavalliset vuokra-asunnot (pitkä ja lyhyt korkotuki)

o asumisoikeusasunnot

o erityisryhmäasunnot vanhusväestölle, asunnottomille, kehitysvammaisille,

opiskelijoille ja nuorisolle sekä muille erityisryhmille (pitkä korkotuki +

investointiavustus)

o ARA:n tukemat monimuotoisen asumisen kokeilut, kuten sekarahoitteiset

kohteet asuntojen monipuolisen hallintamuodon varmistamiseksi

 kuntakonsernin oma ARA-vuokratasoa vastaava vuokra-asuntotuotanto

(omakustannusperiaate)

2. Ohjelman kärjet: Onko ohjelman tavoitteet oikein asetettu? Suuntaako ohjelma

seudullista asuntopolitiikkaa oikeisiin kysymyksiin?

Kärjet ovat oikeat ja suuntaavat seudullista asuntopolitiikkaa oikeisiin kysymyksiin.

On hyvä, että asunnottomuuden puolittaminen ja eriytymisen ehkäisy on nostettu kärjiksi, ja

niihin on panostettu.
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Ohjelma suuntaa seudullista asuntopolitiikkaa mm. asuinalueiden asuntokannan

monipuolistamiseen ja kohtuuhintaisen asumisen uusien toteutusmallien (mm.

kohtuuhintainen omistusasuminen) kehittämiseen. Nämä ovat tärkeitä ja ajankohtaisia aiheita.

Omana kärkiteemanaan jää puuttumaan asuntotuotannon ja asumisen kestävyys. Ekologisen,

taloudellisen ja sosiaalisen kestävyyden teemoja kuitenkin käsitellään mm. asuntotuotannon

yhdyskuntarakenteeseen sijoittumisen, eriytymisen ehkäisyn ja asumisen laadun teemojen

yhteydessä.

3. Ohjelman toteutus: Miten kunta/valtio huomioi ohjelman toimeenpanon omassa

työssään? Ovatko toimenpiteet ja seuranta selkeät?

Tampere on ollut mukana ohjelmatyössä ja on sitoutunut osaltaan ohjelman tavoitteisiin.

Tampereella on käynnissä asunto- ja maapolitiikan linjausten päivitys. Päivitystyössä

huomioidaan seudun asuntopoliittisen ohjelman tavoitteet ja varmistetaan, että Tampereen

asunto- ja maapolitiikan linjaukset ovat samassa linjassa näiden tavoitteiden kanssa.

Linjauksissa tarkennetaan tarpeen mukaan kuntatason toimenpiteitä ohjelman tavoitteiden

toteuttamiseksi. Tampereen asunto- ja maapolitiikan linjausten seuranta ja mittarit

rakennetaan niin, että ne palvelevat mahdollisimman hyvin myös seudullisen ohjelman

seurantaa. Linjaustyössä huomioidaan myös linjausten vaikuttavuus ja vaikuttavuuden

arvioitavuus.

Tampereen kaupunkiseudun asuntopoliittisen ohjelman toimenpiteet ovat selkeitä ja hyvin

valittuja. Eräät toimenpiteet ovat kuitenkin haastavia toteuttaa yksittäisen kunnan tai edes

seudun kuntien toimesta, vaan vaativat uusia toteutusmalleja laajemmassa valtakunnallisessa

yhteistyössä, ml. ARA-yhteistyö. Esimerkkinä kohtuuhintaisten omistusasuntojen

toteuttaminen.
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Seuranta on pääosin selkeää, mutta osa seurantatoimenpiteistä vaatii vielä tarkentamista ja

selkiyttämistä, etenkin jos kunnat osallistuvat seurannan tiedontuotantoon seutuyksikön

tukena. Seurattavat mittarit olisi hyvä kirjata konkreettisesti esim. liitetaulukkoon, ja

mahdollisuuksien mukaan määrittää niille tavoitetaso.

4. Ohjelman seudullisuus: Rakentaako ohjelma seudullisuutta? Huomioiko ohjelma

tasapuolisesti kaupunkiseudun kuntien asumisen kehittämisen

Ohjelma rakentaa seudullisuutta hyvin. Yhteistyön merkitys korostuu. Kuntarajat on häivytetty

ohjelmasta tehokkaasti, ja sen sijaan tarkastellaan esim. yhdyskuntarakenteen vyöhykkeitä.

Tämä on perusteltua. Olisiko kuitenkin tarpeen avata tässäkin yhteydessä lyhyesti

kuntakohtaisia erityispiirteitä, joiden perusteella on asetettu mm. kohtuuhintaisen

asuntotuotantotavoitteen osuudet?

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 9.8.2021 täydentää lausuntoa seuraavasti:

”Tampereen kaupunki edellyttää, että ohjelmassa huomioidaan kaupunkiseudun eri kuntien

velvoitteet kohtuuhintaisessa asuntotuotannossa sovittujen kuntakohtaisten tavoitteiden

mukaisesti. Samalla kohtuuhintaisen asumisen toteutumista kaupunkiseudun eri kuntiin tulee

seurata vuosittain.”



Vesilahden kunnanhallitus antaa seudun asuntopoliittiseen ohjelmaan seuraavan lausunnon: 

1. MAL-sopimuksen kytkentä: Miten ohjelman sisältö vastaa MAL4-sopimuksessa ilmaistuihin 
tarpeisiin?

MAL4- sopimukseen sisältyviä asumisen ja elinympäristön laatuun tähtääviä tavoitteita ovat mm. riittävän 
ja monimuotoinen asuntotuotanto, asuinympäristön laadun sekä sosiaalisen ja toiminnallisen 
monimuotoisuuden vaaliminen. Nämä ovat kunnioitettavia tavoitteita, mutta yleisesti sopimuksen 
konkreettiset toimenpiteet kohdistuvat seudun keskuksiin ja joukkoliikenteen solmukohtiin. Ehkä 
keskustojen ulkopuolisten alueiden omaa roolia sopimuksessa voisi vielä terävöittää, esimerkiksi 
Vesilahden roolia voitaisiin korostaa mm. uusilla asumisen innovaatioilla. Sopimukseen liittyen on oleellista 
jatkaa aktiivista vuoropuhelua seudun ja valtion välillä.

2. Ohjelman kärjet: Onko ohjelman tavoitteet oikein asetettu? Suuntaako ohjelma seudullista asunto 
politiikkaa oikeisiin kysymyksiin?

Seudun asuntopoliittisessa ohjelmassa on asetettu korkeaväestönkasvutavoite. Pelkän numeerisen 
tavoitteen sijaan on hyvä, että ohjelmassa tunnistetaan laadukkaan ympäristön rakentamisen teemoja. 
Olisi hienoa, jos kasvutavoite saataisiin jaksotettua ohjelmakaudelle jollain tavalla mitattavasti myös eri 
alueisiin (kunnittain), talotyyppeihin, asuntokuntien kokoihin… Tällä voitaisiin ehkä varmistua koko seudun 
tonttitarjonnan riittävyydestä ja laadusta. Asuntopolitiikan ohella tulisi panostaa myös uusien työpaikka-
alueiden syntyyn. 

Asuntopoliittinen ohjelma linjaa, että kasvua ohjataan keskustoihin, alakeskuksiin ja 
joukkoliikennevyöhykkeelle sekä tulevan raideliikenteen äärelle MAL4 -sopimuksen mukaisesti. Vesilahden 
kunnan maankäytön strateginen kehityskuva tukee kasvun osoittamista pääosin joukkoliikennettä tukeville 
alueille. Lisäksi on tärkeää, että myös muut joukkoliikennemuodot kuin raideliikenne on nostettu ohjelman 
tavoitteissa raideliikenteen rinnalle, sillä Vesilahden taajama ja osaltaan myös maaseutu nojaavat 
bussiliikenteeseen.

3. Ohjelman toteutus: Miten kunta/valtio huomioi ohjelman toimeenpanon omassa työssään? Ovatko 
toimenpiteet ja seuranta selkeät?

Viime vuosina Vesilahden kunta on houkutellut muuttajia erityisesti 25-34 vuotiaiden ryhmästä. 
Väestönkehityksen vahvistuminen tässä ikäryhmässä vaikuttaa pitkällä aikavälillä merkittävästi Tampereen 
kaupunkiseudun väestönkehitykseen. On tärkeää, että kasvu mahdollistetaan jatkossa myös raide- ja 
joukkoliikenteen solmukohtien läheisyydessä sijaitseviin kuntakeskuksiin ja että näitä kahden kunnan välisiä 
alueita kehitetään myös kuntien välillä yhteisesti jaetun strategisen suunnitelman kautta. Vesilahden kunta 
toivoo, että ohjelma toimii myös näille keskusteluille hyvänä alustana.

Ohjelmaa huomioidaan Vesilahdella panostamalla asiakaslähtöisesti asuinympäristöjen laatuun, 
monipuolisuuteen, terveellisyyteen ja turvallisuuteen. Samat teemat ovat olleet kunnassa lähtökohtana 
myös syntyvyyden kasvun tukemisessa. Ohjelman tavoitteet tulee huomioida ei ainoastaan kaavoituksessa, 
vaan kaavoituksen päämäärien saavuttamista tukevissa alueiden kehitysohjelmissa.

4. Ohjelman seudullisuus: Rakentaako ohjelma seudullisuutta? Huomioiko ohjelma tasapuolisesti 
kaupunkiseudun kuntien asumisen kehittämisen?



On tärkeää, että kaikkia seudun kuntia koskevissa yhteisissä linjauksissa ja ohjelmissa huomioidaan kuntien 
erilaiset ominaispiirteet. Esimerkiksi asumisen laadun käsite voi olla täysin erilainen Tampereen 
rautatieaseman vieressä asujille, kun Vesilahden kirkonkylän keskustassa asujille. Tämän takia onkin 
tärkeää tunnistaa mitä laatu tarkoittaa eri asiakasryhmille. Kehitys ei voi tällöin tarkoittaa asumisen 
keskittämistä vain joukkoliikenteen solmukohtiin. Lisäksi taajama-aste (taajamissa asuvien osuus väestöstä) 
on Vesilahdella pieni. Kunnan tulee jatkossakin mahdollistaa rakentaminen myös haja-asutusalueille. 
Ohjelmassa olisi hyvä tuoda esiin modernin maaseutuasumisen mahdollisuudet esimerkiksi monipaikka-
asumisen ja etätyöskentelyn kautta. Kokonaisuutena Vesilahden kunta kuitenkin katsoo, että ohjelma tukee 
ajatusta rajattomasta seudusta ja hienosta yhteisestä seutusuunnittelusta. 
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KAUPHALL 09.07.2021 § 266

Kaavoituspäällikkö Esko Hyytinen

 Tampereen kaupunkiseudun seutuhallitus on ko kouk ses-
saan 26.5.2021 päättänyt pyytää kunnilta ja valtiolta lau-
sun toa valmistuneesta asuntopoliittisen ohjelman 2040 eh-
do tuk ses ta ennen hyväksymiskäsittelyä. Lausunto pyy de-
tään toimittamaan 6.8.2021 mennessä. Tavoitteena on, että
seu tu hal li tus hyväksyy ohjelman loppukesästä 2021.

 Lausunnoissa toivotaan vastauksia erityisesti seuraaviin ky-
sy myk siin:

1. MAL-sopimuksen kytkentä: Miten ohjelman sisältö vastaa
MAL4-so pi muk ses sa il mais tui hin tarpeisiin?

2. Ohjelman kärjet: Onko ohjelman tavoitteet oi kein ase tet-
tu? Suuntaako ohjelma seudullista asun to po li tiik kaa oi kei-
siin kysymyksiin?

3. Ohjelman toteutus: Miten kunta/valtio huomioi ohjelman
toi meen pa non omassa työssään? Ovatko toimenpiteet ja
seu ran ta selkeät?

4. Ohjelman seudullisuus: Rakentaako ohjelma seu dul li-
suut ta? Huomioiko ohjelma tasapuolisesti kaupunkiseudun
kun tien asumisen kehittämisen?

 Seutujohtaja Päivi Nurminen on taustoittanut kau pun ki seu-
dun asuntopoliittista ohjelmaa 2040 ”Hyvää asumista kai kil-
le” seuraavasti:

 Seutuhallitus käynnisti 26.6.2019 Tampereen kau pun ki seu-
dun asuntopoliittisen ohjelman päivityksen. Tavoitteena oli
päi vit tää seudullinen asuntopolitiikka seuraaville vuo si kym-
me nil le. Ensimmäinen seudullinen asuntopoliittinen ohjelma
hy väk syt tiin 2010. Ohjelma palveli 2010-luvulla laadittuja
ra ken ne suun ni tel mia ja näiden pohjalta tehtyjä MAL-so pi-
muk sia. 

 Ohjelman päivittämisestä on sovittu MAL4-sopimuksessa
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vuo sil le 2020-2023. Sopimuksessa riittävän ja mo ni muo toi-
sen asuntotuotannon kehityspolku on kuvattu seuraavasti:
”Kun nat huolehtivat yhteisvastuullisesti kaikille väes tö ryh-
mil le soveltuvan, monipuolisen ja laadukkaan asun to kan-
nan rakentumisesta. Tuotanto kohdennetaan yh dys kun ta ra-
ken teen sisään, rakenteen toimivuutta ja asuinalueiden ta-
sa pai nois ta kehitystä tukemaan. Asuntopolitiikassa ta voi tel-
laan kohtuuhintaisen asuntotuotannon lisäämistä ja per he-
asun to jen monipuolistamista.”

 Seudulliset asuntomarkkinat ovat yksi rajattoman kau pun ki-
seu dun ilmiöistä, joita kuntien tulee yhteistyössä kehittää
vas ta ten niin elinkeinoelämän tarpeisiin kuin asumisen so si-
aa li siin kysymyksiin. Asuminen ja asuinympäristöt ovat
myös keskeinen vetovoimatekijä, joiden merkitys yh teis kun-
nal li ses sa keskustelussa on korostunut Korona-pandemian
ai kaan osuneen ohjelman valmistelussa. Asuntopolitiikka
on kin nähtävissä myös kilpailutekijänä kaupunkiseutujen
me nes ty mi ses sä. 

 Asuntopoliittista ohjelman 2040 väestösuunnitteeksi on va-
lit tu vahvan kasvun jatkuminen Tampereen kau pun ki seu dul-
la. Ohjelman mukaan kaupunkiseudun väestö vuonna 2040
on 480 000 asukasta. Tavoitteen saavuttaminen vaatii vah-
vaa panostusta paitsi itse asuntopolitiikkaan myös nuoria
ikä luok kia kiinnostavaan toimintaympäristöön, perheiden
ar jen toimivuuteen, maahanmuuttoon ja akateemisten työ-
paik ko jen lisäämiseen.

 Asuntopoliittista ohjelman valmistelusta on vastannut Tam-
pe reen kaupunkiseudun kuntayhtymä. Ohjelmaa on val mis-
tel tu yhdessä kaupunkiseudun kuntien kanssa laajasti osal-
lis ta val la ja poikkihallinnollisella otteella. Työhön ovat osal-
lis tu neet seudulliset asiantuntijatyöryhmät, kun ta joh ta ja ko-
kous ja seutuhallitus. Kunnanhallituksille järjestettiin lisäksi
ta voit tei den linjaamiseen liittyvä työpaja 8.2.2021. Käy tän-
nön valmistelutyöstä on vastannut seudullinen maankäytön
ja asumisen seudullinen työryhmä (Masto). 

 Työn suuntaamiseksi laadittiin laaja tilannekuva, jossa tar-
kas tel tiin seudullisia nykyilmiöitä mm. asuinalueiden eriy ty-
mis tä, asumisen laatua, asunnottomuutta sekä väes tön ke hi-
tys tä. Tilannekuvan pohjalta valittiin asuntopoliittisen oh jel-
man kuusi teemaa, joita syvennettiin tavoite- ja pe ri aa te vai-
hees sa. Ohjelmatyön lopuksi laadittiin seudulliset toi men pi-
teet ja ohjelman seurantamenettely. 

 Ohjelman teemat ovat 
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1. Kaupunkiseudun väestöennuste ja asuntotarvelaskelma
2. Asuntotuotannon laatu
3. Asuinalueiden eriytymisen ehkäisy
4. Kohtuuhintainen asuntotuotanto
5. Asunnottomuuden puolittaminen
6. Asumisen nousevat trendit
7. Ohjelman toteuttamisen edellytykset
8. Seuranta

 Asuntopoliittisen ohjelman ehdotus on valmistunut ja ta voit-
tee na on, että seutuhallitus hyväksyy sen loppukesästä
2021. Jotta ohjelmaan sitoutumiselle ja sen toimeenpanolle
saa daan vahva tuki kunnista ja valtiolta, lähetetään se en-
nen hyväksymistä lausunnoille.

Ehdotus lausunnoksi Asuntopoliittista ohjelmaa on valmisteltu laajassa vuo ro vai-
kut tei ses sa yhteistyössä Tampereen kaupunkiseudulla. Oh-
jel man laatimiseen on sisältynyt useita kyselyitä sekä muita
osal lis ta mis ti lai suuk sia, joihin on Ylöjärveltä osallistuttu se-
kä poliittisten päättäjien että viranhaltijoiden osalta.

 MAL -sopimuksen kytkentä

 Kuntien ja valtion välille laadituissa MAL- sopimuksissa on
kä si tel ty maankäytön, asumisen ja liikenteen teemoja.
MAL4- sopimukseen sisältyviä asumisen ja elinympäristön
laa tuun tähtääviä tavoitteita ovat mm. riittävän ja mo ni muo-
toi nen asuntotuotanto, asuinympäristön laadun sekä so si-
aa li sen ja toiminnallisen monimuotoisuuden vaaliminen. So-
pi muk seen sisältyy kehityspolkuja tavoitetilan 2030 saa vut-
ta mi sek si sekä kirjattuja toimenpiteitä vuosille 2020-2023.

 Aikaisempi asuntopoliittinen ohjelma on palvellut 2010-lu-
vul la laadittuja rakennesuunnitelmia ja näiden pohjalta teh-
ty jä MAL-sopimuksia. Ohjelman päivittämisestä sekä ra ken-
ne suun ni tel man 2040 päivittämisestä on sovittu MAL4-so pi-
muk ses sa vuosille 2020-2023. Asuntopoliittinen ohjelma tu-
kee merkittävästi rakennesuunnitelman päivittämistyötä ja
si säl tää tavoitteet, joita MAL4 -sopimus edellyttää. Seudulla
on tärkeä rooli asumisen periaatteiden linjauksessa, vaikka
asu mis ta käsittelevien sopimuskohtien edistäminen jää vii-
me kä des sä seudun kuntien vastuulle.

 Ohjelman kärjet
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 Ohjelmalle osoitetuissa kasvun tavoitteissa seutua pyritään
ke hit tä mään siten, että on vuonna 2040 seudun väkiluku on
480 000. Väestötavoitteen tueksi on laadittu väestösuunnite
vuo teen 2040 saakka. Väestösuunnitteeksi on valittu lähellä
Ra ken ne suun ni tel man 2040 noin 1 prosentin vuotuista ta-
voi tet ta oleva ennuste. Kasvutavoite on melko korkea ja
edel lyt tää, että vuotuinen tonttitarjonta pysyy tasaisena ja
asu mi sen kysyntää riittää jatkossakin. Asuintonttitarjonnan
li säk si pitää olla valmiutta investoida palveluverkon toi mi-
vuu teen sekä huomioida työpaikka-alueiden riittävä tar jon-
ta.  

 Asuntopoliittinen ohjelma linjaa, että kasvua ohjataan kes-
kus toi hin, alakeskuksiin ja joukkoliikennevyöhykkeelle sekä
tu le van raideliikenteen äärelle MAL4 -sopimuksen mu kai-
ses ti. Ylöjärven kaupunkistrategia ”Ylöjärvi Rohkea edel lä-
kä vi jä” tu kee kasvun osoittamista joukkoliikennettä tukeville
alueil le. Kaupungin strategia sekä Keskustan vi sioin ti ra port-
ti lin jaa vat, että Ylöjärven kaupunkirakennetta tiivistetään
kes kus taa ja Teivon aluetta kehittämällä. Jo toteutetut sekä
tu le vat raideliikennesuunnitelmat, kuten raitiotien läntisen
ra ta haa ran yleissuunnitelman tavoitteet tukevat tiivistyvän
asu mi sen tavoitteita. Helsinki-Oulu -päärata kulkee Ylö jär-
ven keskustataajaman läpi ja MAL4 -sopimukseenkin si säl-
tyy kestävän kasvun toimenpiteenä mainittu yhteistyö Ylö-
jär ven raakapuuterminaalin siirtämiseksi ja nykyisen las-
taus alu een saamiseksi yhdyskuntarakentamisen piiriin. Ta-
voi te tukee keskustan ja joukkoliikennevyöhykkeen mo ni-
puo lis ta kehittämistä sekä palveluiden saavutettavuutta.
Kau pun ki edistää ja toteuttaa aktiivisesti täy den nys ra ken ta-
mis ta esimerkiksi kanta- kaupungin kehärakenteen suun nit-
te lul la. Lisäksi Ylöjärvi huolehtii haja-asutusalueiden ke hit-
tä mi ses tä, mitä tukee osana kaupunkiseudun kokonaisuutta
ke hi tet tä vä, bussien hoitama joukkoliikenne.

 Asuntopoliittisen ohjelman tavoitteissa seudulla pa nos te-
taan asuntotuotannon ja naapurustojen laatuun ja tehdään
seu dul lis ta yhteistyötä asuinalueiden eriytymisen eh käi se-
mi sek si. Ylöjärvi on hiljattain tarkentanut tontinluovutuksen
laa dul li sia kriteereitä mm. hyvän suunnittelun, monipuolisen
asun to ja kau man sekä kestävän kehityksen näkökulmasta.
Kes kus tan visiointityön tavoitteisiin sisältyy suun nit te lu kil-
pai lu jen järjestämistä keskeisille alueille. Asuinympäristön
laa tuun panostaminen ja monipuolinen asuntojakauma tu-
ke vat kasvutavoitteiden toteutumista ja osaltaan ehkäisevät
eriy ty mis tä.

 Kohtuuhintaisten asuntojen osalta Ylöjärven keskustaan on
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ra ken net tu viime vuosien aikana kaksi ARA-vuok ra ker ros ta-
lo koh det ta (As Oy Moderato 2020, As Oy Erkonhelmi
2021). Näitä ARA-hankkeita edelsi useamman vuoden hil-
jai sem pi jakso, jolloin ARA-kohteita ei kaupunkiin päästy
aloit ta maan kaupungin puoltavista lausunnoista huolimatta.
Asun to po liit ti seen ohjelmaan sisältyvä tavoite koh tuu hin tai-
ses ta asuntotuotannosta, pidempään tarkastelujaksoon pei-
lat tu na, on haasteellinen ja edellyttää vuorovaikutusta val-
tion kanssa, jossa edellytyksiä ja ratkaisumalleja mm. tii vis-
ty vän täydennysrakentamisen alueilla tarkastellaan. 

 Ohjelman toteutus

 Yhteinen näkemys Tampereen seudulla muodostuu Asun to-
po liit ti sen ohjelman kautta. Laadittava rakennesuunnitelman
päi vi tys tulee täydentämään Asuntopoliittista ohjelmaa.
Kun ta koh tai sia eroja on paljon ja erilaisia toimintamalleja
so vel le taan kuntakohtaisesti. Ylöjärven kaupunkistrategia
se kä Ylöjärven keskustavisio -raportti tukevat pää lin jauk sil-
taan Asuntopoliittisen ohjelman tavoitteita ja sen linjauksia.
MAL -sopimukseenkin sisältyvä tavoite riittävästä kaa va va-
ran nos ta ja Asuntopoliittiseen ohjelmaan sisältyvät ta voit-
teet asuntotuotannosta edellyttävät aktiivista panostusta
pait si kaavoitukseen myös yhdyskuntarakentamisen suun-
nit te luun ja toteutukseen monipuolisen tonttivarannon saa-
vut ta mi sek si ja ylläpitämiseksi. Ylöjärven kaupungin maan-
käy tön ja palveluiden suunnittelu- ja toteutusohjelma
(MAPS TO) kattaa viiden vuoden tarkastelujakson. Oh jel-
maa päivitetään vuosittain.

 Ohjelman seudullisuus

 Yhtenäinen periaate Seudun asuntopolitiikan tavoitteista tu-
kee koko seudun kehittymistä ja vetovoimaa. Kun ta koh tai-
ses ti on mahdollista huomioida alueellisia erityispiirteitä ja
vah vis taa näitä. Pääpaino Ylöjärven kasvusta tulee jat kos-
sa kin ohjautumaan keskustaajamaan. Keskustan ke hit tä mi-
sen lisäksi kaupungin strategian tavoitteisiin sisältyy huo-
leh ti mi nen haja-asutusalueiden kehittämisestä. An ta verk-
ka-Mu ta lan osayleiskaava sekä Viljakkalan ja Kurun aluei-
den jatkuva tonttitarjonta mahdollistavat asukkaiden si joit tu-
mi sen myös keskusta-alueen ulkopuolelle. Kaupungin ve to-
voi ma te ki jöi hin sisältyy myös elinvoimaiset alakeskukset
ku ten Metsäkylä, Siivikkala ja Vuorentausta sekä niitä ym-
pä röi vät alueet.
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 - Hyvää asumista kaikille, Tampereen kaupunkiseudun
asun to po liit ti nen ohjelma vuoteen 2040, eh do tus

 - Asuntopoliittinen ohjelma tavoitteet

 - Tilannekuva asuntopoliittisesta ohjelmasta

 - Ote pöytäkirjasta Tampereen kaupunkiseudun seu tu hal li-
tuk sen kokous 26.5.2021, 68 §

Lisätiedot Kaavoituspäällikkö Esko Hyytinen, puh. 044 431 4324, säh-
kö pos ti etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi

 Kehityspäällikkö Mari Ruissalo, puh. 044 486 3124, säh kö-
pos ti etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi

Vs. kaupunginjohtaja ehdottaa:

 Kaupunginhallitus päättää antaa Tampereen kau pun ki seu-
dun kuntayhtymän seutuhallitukselle selosteosan mukaisen
lausunnon.

Päätös Hyväksyttiin.
 -----

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta pöy tä kir jasta
kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa:

Ylöjärvellä 14.7.2021

Antti Pieviläinen
pöytäkirjanpitäjä

Muutoksenhakukielto Kuntalaki 136 §: Päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai
täytäntöönpanoa, ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta.

Jakelu Kaavoituspäällikkö Esko Hyytinen
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Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä
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Tampereen seudun asuntopoliittisen oh-

jelman luonnos  

 

Yleistä  

 

Kiitämme mahdollisuudesta lausua näkökohtia Tampereen seudun 

asuntopoliittisen ohjelman luonnoksesta.  Kiitämme myös tiiviistä yh-

teistyöstä ohjelman valmistelussa.  

MAL-seuduilla on aivan keskeinen merkitys ARA-tuotannolle. Vuonna 

2020 neljällä MAL-seuduilla alkoi noin 75 % valtion tukemasta asun-

torakentamisesta. Viime vuonna Tampereen seutu oli toiseksi tärkein 

ARA-tuotannon alue Helsingin seudun jälkeen.  

Tampereen seutu on Suomen toiseksi suurin asutuskeskus, jonne 

ARA-uustuotantoa on 2017-8/2021 käynnistynyt yhteensä 4245 

asuntoa (11% koko maan aloituksista). Tällä hetkellä uutta ARA-tuo-

tantoa suunnitellaan ja rakennetaan kaikissa muissa Tampereen kau-

punkiseudun kunnissa paitsi Vesilahdella.  

ARA-hankkeissa ei tavoitella mahdollisimman halpoja rakennuskus-

tannuksia, vaan olennaista on hyvä hinta-laatusuhde, asuttavuus, 

saavutettavuus, esteettömyys ja kestävyys.  ARAn tavoite on edistää 

sosiaalisesti ja ekologisesti kestävää asumista, jotta jokaisella olisi 

mahdollisuus hyvään asumiseen. 

ARA pyrkii omalla ohjauksellaan edesauttamaan hankkeiden laatua ja 

kohtuuhintaisuutta. Tämä edellyttää mahdollisimman varhaisen vai-

heen yhteistyötä kuntien ja hankkeeseen ryhtyvien kanssa. ARAn ta-

voitteena on edistää tasapainoisia asuntoalueita ja haluamme edes-

auttaa kohtuuhintaisen asumisen saamista myös keskusta-alueilla.  
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Hyvänä esimerkkinä voi pitää Helsingissä jo 50 vuotta sovellettua so-

siaalisen sekoittamisen (Social Mix) asuntopolitiikkaa uusien asunto-

alueiden rakentamisessa. Helsingissä myös ARA-tuotantoa on onnis-

tuttu toteuttamaan uusille kalliimmille keskustan ranta-alueille. Sa-

maa on hyvä tavoitella myös Tampereen kaupunkiseudulla. 

Asunto-ohjelman luonnoksen arviointia  

ARAn mielestä ohjelmaluonnoksen teemat ja keskeiset tavoitteet 

ovat hyviä.   

Mielestämme ohjelmassa olisi silti tarpeen käsitellä enemmän Ilmas-

tonmuutoksen vaikutusta asumisessa ja asumisen sekä asun-

torakentamisen vaikutusta ilmastopäästöihin. Rakentaminen ja 

rakennukset tuottavat yli kolmanneksen Suomen ilmastopäästöistä ja 

liikenne noin viidenneksen. Näitä päästöjä on nopeasti vähennettävä, 

jotta Suomi saavuttaa kansalliset ja kansainväliset ilmastotavoit-

teensa. Uusissa MAL-sopimuksissa nämä tavoitteet ovat keskeisesti 

esillä. Seudun asunto-ohjelmassa voitaisiinkin enemmän linjata, mi-

ten asuntopolitiikan keinoin tavoitellaan hiilineutraalia asumista ja yh-

teiskuntaa? Tavoitteita olisi hyvä olla myös siihen, miten olemassa 

olevan asuntokannan perusparantamisen ja kehittämisen avulla edis-

tetään ilmastomuutoksen torjuntaa. 

Asuntotuotannon tarve. Ohjelmaluonnos asettaa hyvin kunniahi-

moisen asukasluvun kasvutavoitteen, josta asuntotuotannon tarve on 

laskettu.  Kun tilastokeskuksen väestöennuste arvioi seudun väkilu-

vuksi 433 000 vuonna 2040, on ohjelman väestösuunnitteessa pää-

dytty 480 000 asukkaaseen. Toisaalta seudullisen valmistelun tulok-

sena on saatu realistisempi luku kuin laskemalla seudun kuntien omat 

tavoitteet yhteen, jolloin saataisiin peräti 550 000 asukasta seudulle 

vuonna 2040. Tältä osin on päästy seudulliseen tarkasteluun. 

 On vaikeaa arvioida, onko yhteisenkään tavoitteen saavuttaminen 

täysin realistista. Se riippuu muiden yhteiskuntapolitiikan lohkojen 

toimenpiteistä, koko maan kehityksestä, maahanmuutosta ja kan-

sainvälisestä talous- ja muusta kehityksestä.  Olisikin tarpeellista tar-

kastella ja paremmin yhteensovittaa kasvutavoitteita seutujen kes-

ken ja myös koko valtakunnan tasolla.  
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Kasvun kohdentaminen. ARA pitää hyvänä, että ohjelmalla tavoi-

tellaan kasvun suuntaamista kestävästi keskustoihin, aluekeskuksiin 

ja joukkoliikenteen läheisyyteen. Juuri näillä alueilla myös ARA haluaa 

tukea kohtuuhintaista asuntorakentamista ja asuntojen perusparan-

nusta. Tällä on suuri merkitys myös ilmastopäästöjen kannalta. 

Asumisen laatu. Ohjelmassa asetetaan tavoite pienasuntokeskitty-

mien ehkäisystä. Vuodesta 2015 markkinaehtoinen asuntotuotanto 

on perustunut suurelta osaltaan velkavetoiseen asuntosijoittamiseen. 

Tuloksena on ollut asuntorakentamisen voimakas painottunut kerros-

taloihin ja ”sijoittajaystävällisiin” miniasuntoihin sekä markkinaehtoi-

sen vuokra-asumisen voimakas kasvu. Esimerkiksi Tampereen kau-

punkiseudulla kaikkien uusien kerrostaloasuntojen keskikoko oli 

vuonna 2020 vain 39,9 m2. Luku on koko sodanjälkeisen ajan pienin. 

Tällainen kehitys ei voi olla kestävää. Syntyy huoneistojakaumaltaan 

yksipuolisia kerrostaloja täynnä pieniä asuntoja, mikä myöhemmin 

aiheuttaa ongelmia.  ARA pyrkii tukemaan riittävän väljiä asuntopoh-

jia, jotta yksiötkin voisivat toimia joustavasti eri elämäntilanteissa.  

Asuinalueiden eriytymisen ehkäisy. On ongelmallista, että yli 

puolet valmistuneista ARA-rahoitteisista kohteista sijaitsee alimpien 

hyvinvoinnin tasojen alueilla tai näiden lähettyvillä ja että viime vuo-

sina ARA-tuotannon osuus näillä alueilla on vahvistunut.  Tilanteen 

muuttaminen edellyttää seudun maankäyttö- ja tonttipolitiikan tehos-

tamista esimerkiksi Helsingissä noudatetun mallin mukaisesti. ARAn 

linjana on välttää valtion tukemassa tuotannossa huoneistojakaumal-

taan yksipuolisia kohteita ja samantyyppisen asumisen keskittymien 

syntymistä. ARA suosittelee tonttien luovuttamista suoraan ARA-

hankkeisiin ryhtyville. 

ARAn käsityksen mukaan Tampereen seudulla on jo pitkään tehty hy-

vää työtä, jolla asuntoalueiden eriytymiseen on puututtu. Nyt käy-

tössä on seudullinen hyvinvointi-indeksin seurantatyökalu. Myös 

ARAlla on pitkä, lähes 30 vuoden kokemus lähiöiden ja asuntoaluei-

den kehittämistoiminnassa. Olemme tehneet myös Tampereen seu-

dun kanssa lähiöyhteistyötä mm. Tesomalla. Tätä yhteistyötä on hyvä 

jatkaa ja sitoa se ilmastomuutoksen torjunnan tavoitteisiin.  
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Asunnottomuuden puolittaminen. Luonnoksessa tavoitteeksi ase-

tetaan asunnottomuuden puolittaminen. Toivoisimme tältä osin 

enemmän kunnianhimoa. Tavoitteena pitäisi olla asunnottomuuden 

poistaminen jo 2020-luvun aikana. Nykyisen hallitusohjelman tavoit-

teena on poistaa asunnottomuus vuoteen 2027 mennessä. Tampe-

reen seudulla on tehty määrätietoista asunnottomuustyötä ja ARA ha-

luaa olla sitä tukemassa myös jatkossa niin asuntoratkaisujen kuin 

asunnottomuuden ehkäisyn (mm. asumisneuvonta) osalta. 

Kohtuuhintainen asuntotuotanto. Ohjelmaluonnoksessa on pää-

dytty jatkamaan kohtuuhintaisen asuntotuotannon 25 % osuudella. 

MAL4-sopimuksen perusteella oli tarkoitus, että asuntopoliittisessa 

ohjelmassa ”tavoitteena on suhteellisen osuuden nostaminen”. 

Luonnoksen mukaan oli tarkoitus nostaa kohtuuhintaisen asuntotuo-

tannon tavoite seudullisesti 30 %:iin.  Valmistelussa kuitenkin pää-

dyttiin siihen, ettei asuntotuotannon tavoitetta ole realistista nostaa. 

Ohjelmaluonnoksen mukaan kohtuuhintaisen asuntotuotannon ongel-

mana on, että ”keskustoissa sijaitsevia kohteita ei ole ARA:n päätök-

senteossa saatu läpi.”  

Ohjelman mukaan syinä tähän ovat:  

- rahoituksen rajautuminen vain asumiselle, mikä estää rakenteelli-

sen pysäköinnin ja liiketilojen sijoittamisen kohteisiin  

- tonttien hintataso, joka on keskustoissa korkea  

- perustuotantoa korkeammat rakennuskustannukset  

- ARA:n rahoittaman tuotannon painottuminen kerrostalotuotantoon  

Luonnoksessa esitetty kritiikki ei vastaa ARAn näkemystä hankkei-

den toteuttamisen edellytyksistä  

- Toisin kuin luonnoksessa esitetään rakenteellinen pysäköinti ja lii-

ketilat eivät estä ARA-tuotantoa. ARA rahoittaa myös asumiseen liit-

tyvän pysäköinnin. Liiketilojen rahoitukseen ARA-tukea ei voi käyt-

tää, mutta hyvissä ajoin toimimalla niiden rahoitukseen on yleensä 

löydettävissä ratkaisut. Samoin on rakenteellisen pysäköinnin ja 

erillisten pysäköintitalojen vakuusjärjestelyjen laita. 
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- ARAssa hyväksytään Tampereen keskustan tonttihinnat tapauskoh-

taisesti ja kohteiden erityispiirteet otetaan huomioon. Suurin osa 

Tampereen tonttihinnoista on ARAssa hyväksytty sellaisenaan ja 

osasta on neuvoteltu. Haasteena on ollut lyhyen korkotuen hankkei-

den markkinahintaisten tonttien vaikutus kokonaiskustannuksiin ja 

toteutuvaan vuokratasoon. 

- ARA voi hyväksyä tavanomaista ARA-tuotantoa korkeammat raken-

nuskustannukset, kunhan hinta-laatusuhde on tasapainossa. 

Otamme huomioon kohteen keskeisen sijainnin ja/tai rakentamis-

olosuhteiden kustannuksia nostavat vaikutukset.  

- ARA-tuotannossa voidaan toteuttaa myös muuta kuin kerrostalora-

kentamista. Näemme, että erityisesti rivitaloasunnoille olisi tarvetta 

niin asumisoikeus- kuin vuokra-asuntojen tuotannossa. Tällaisia 

tontteja ja hankkeita ei vain ole ollut paljoakaan tarjolla. ARAan toi-

mitetut rivitalohankkeet on Tampereen kaupunkiseudulla pääosin 

hyväksytty. 

ARA-tuotannon osuutta arvioitaessa on samalla hyvä huomata, että 

rajoitusten alainen ARA-asuntokanta on esimerkiksi Tampereella vä-

hentynyt vuosina 2010–2019 noin 1 600 asunnolla (-6,8 %) kaupun-

gin nopeasta väestönkasvusta huolimatta. Samaan aikaan markki-

naehtoisten vuokra-asuntojen määrä on kasvanut noin 17 000 asun-

nolla (+49 %).  Edellytykset kohtuuhintaiseen asumiseen ovat siis 

heikentyneet.  

Lopuksi 

ARA haluaa olla mukana auttamassa Tampereen kaupunkiseudun 

kuntia onnistumaan MAL4-sopimuksen toteuttamisessa niin asunto-

rakentamisen tavoitteissa kuin olemassa olevan asuntokannan kehit-

tämisessä. Haluamme olla mukana myös ohjelman seurannassa ja 

seurantakriteerien kehittämisessä.  

ARA on paitsi rahoittaja myös asumisen kehittämiskeskus. Haluamme 

edistää erilaisia asumisratkaisukokeiluja, kuten viime aikoina asunto-

osuuskuntahankkeet. ARA on sitoutunut tukemaan erilaisia energia-

tehokkuutta parantavia uudisrakentamis- ja perusparannushankkeita 

sekä puurakentamista (mm. korotettu käynnistysavustus) ilmasto-

päästöjen vähentämiseksi. Myös asunnottomuuden vähentämisessä 

ja asuinalueiden kehittämisessä olemme mukana 
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Pidämme hyvänä, että ohjelman mukaan ARA-tuotannon osalta ”pi-
demmällä aikavälillä tavoitetta voidaan tarkastaa”. On myös hyvä, 

että ohjelmassa halutaan jatkaa keskustelua ARAn ja YM:n kanssa 

kohtuuhintaisen asuntotuotannon edellytysten vahvistamiseksi. Myös 

ARA toivoo yhteistyön entisestään kehittyvän Tampereen kaupunki-

seudun ja sen kuntien kanssa. Olemme mielellämme mukana varhai-

sessa vaiheessa alueiden tasapainoisessa asuntosuunnittelussa ja 

hankekohtaisissa neuvotteluissa. 

 

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus  

 

Hannu Rossilahti  Jarmo Lindén 

ylijohtaja  johtaja 
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