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Seutupäivää juhlittiin   
Tampereella lähes 300 vieraan 
voimin
Tampereen kaupunkiseudun yhteistyön käynnistämisen 16. 
vuosipäivää vietettiin 1.6.2022 Tampereella. Seutupäivää 
juhlistamaan kokoontui Tampere-taloon lähes 300 vieras-
ta. Mukana oli kuntapäättäjiä kaikista seudun kahdeksasta 
kunnasta sekä yhteistyökumppaneita.
Tilaisuudessa vuoden 2022 järjestäjäkaupunki Tampere 
luovutti aikakapselin Ylöjärvelle, joka järjestää seuraavan, 
vuoden 2023 Seutupäivän yhdessä Tampereen kaupunki-
seudun kanssa. Aikakapseliin tallennetaan järjestäjävuo-
rossa olleen kaupungin muisto kuluneelta vuodelta.
Katso kuvia tapahtumasta: Seutupäivä

Suuri seutukeskustelu: 400 
asukasta kertoi arjen    
liikkumisestaan
Tampereen kaupunkiseudulla käytiin keväällä 2022 
suuri seutukeskustelu, jossa alueen asukkaat kertoivat 
arjen liikkumisestaan. Etäyhteyksin toteutettuihin pien-
ryhmäkeskusteluihin osallistui noin 400 keskustelijaa. 
Lähes neljäsosa osallistujista oli yli 65-vuotiaita.
Keskusteluissa nousi esiin erityisesti kevyen liiken-
teen turvallisuus ja sujuvuus, bussiyhteyksien muu-
tokset sekä toive tulevaisuudesta, jossa voi itse liik-
kua ilmastoystävällisemmin.
– Suuren seutukeskustelun aineisto on kokonaisuutena 

Aikakapseli luovutettiin Seutupäivässä Tampereelta Ylöjärvelle. Kuvat: 
Juhani Pohjonen

ainutlaatuinen. Näitä tuloksia tulemme hyödyntämään 
monipuolisesti tulevina vuosina, liikennejärjestelmäpääl-
likkö Tapani Touru kommentoi.
Tutustu asukkaiden kokemuksiin: Tampereen kaupunki-
seudun suuri seutukeskustelu

Suuren seutukeskustelun 
tulosseminaari pidetään 
30.8.2022
Suuresta seutukeskustelusta järjestetään tulosseminaari 
tiistaina 30.8.2022 klo 13-15. Seminaarissa esitellään suu-
ren seutukeskustelun tuloksia ja kuullaan seudun asukkai-
den palautetta seudulla liikkumisesta. Tulosseminaari on 
suunnattu kunnissa työskenteleville asiantuntijoille, kunta-
päättäjille ja yhteistyötahojen edustajille.
Ilmoittaudu mukaan seminaariin tämän linkin kautta

https://tampereenseutu.fi/
https://tampereenseutu.fi/ajankohtaista/seutupaiva/
https://tampereenseutu.fi/2022/06/tampereen-kaupunkiseudun-suuri-seutukeskustelu-tuotti-ainutlaatuisen-aineiston-400-asukasta-kertoi-arjen-liikkumisestaan/
https://tampereenseutu.fi/2022/06/tampereen-kaupunkiseudun-suuri-seutukeskustelu-tuotti-ainutlaatuisen-aineiston-400-asukasta-kertoi-arjen-liikkumisestaan/
https://www.lyyti.fi/reg/seutukeskusteluntulokset


Seutustrategian kärjet ovat 
Lumoava arki, Fiksu kasvu ja 
Maailmalle auki
Uuden seutustrategiaehdotuksen ”Tampereen kaupun-
kiseudun tulevaisuussiirtymä” kärjet ovat Lumoava arki, 
Fiksu kasvu ja Maailmalle auki. Järjestyksessään neljäs 
seutustrategia kuvaa kuntien tahtotilan seutuyhteistyön 
sisällöstä ja suunnasta ja on jatkumo aiempien kausien 
seutuyhteistyölle. Kolmen strategisen kärjen lisäksi seu-
tustrategia sisältää toimintaympäristön analyysin, tule-
vaisuussiirtymää kuvaavan vision ja seutuyhteistyön 
toimintatapojen kuvauksen. Seutuhallitus hyväksyy seu-
tustrategialle toteutusohjelman.
Seuraavaksi seutustrategia on hyväksyttävänä seutu-
hallituksen kokouksessa 22.6.2022, josta se lähetetään 
kuntien valtuustojen hyväksyttäväksi.
Tutustu seutustrategiaan: Seutustrategiaehdotus

Tampereen kaupunkiseudun 
rakennesuunnitelma 2040  
päivitetään
Tampereen kaupunkiseudun rakennesuunnitelman 
päivittäminen on käynnistynyt. Järjestyksessään kol-
mannen rakennesuunnitelman on tarkoitus valmistua 
kesällä 2023.
Aiemmissa rakennesuunnitelmissa on käsitelty muun 
muassa väestön kasvua, asuntotuotantoa, kaupun-
kiseudun keskus- ja palveluverkkoa, liikennejärjestel-
mää sekä elinkeinojen edistämistä. Punaisena lankana 
suunnitelmissa on kulkenut kestävä kasvu ja ilmaston-
muutoksen hillintä.
Rakennesuunnitelman uudistamistyö koostuu asian-
tuntijoille, kuntajohtajille ja seutuhallitukselle sekä 
kuntapäättäjille suunnatuista työpajoista ja suoraan 
asukkailta kerätystä palautteesta. Päivitystyön asian-
tuntijaohjauksesta vastaa Tampereen kaupunkiseu-
dun maankäyttö- ja asuminen -työryhmä (Masto). 
Päivitystyöllä valmistaudutaan mm. MAL5-sopimuksen 
(2024–2027) valmisteluun.

https://tampereenseutu.fi/wp-content/uploads/2022/05/Seutustrategiaehdotus-2022-1.pdf


MAL-sopimuksen tavoitteet 
täytettiin
Valtion ja Tampereenseudun MAL-sopimus vuosil-
le 2020–2023 etenee suunnitelmien mukaan. Asumisen 
asemakaavoista 80 % kohdentui tavoitealueelle eli kes-
keisille sijainneille seudun joukkoliikennevyöhykkeelle ja 
keskustoihin. Asuntotuotantotavoite ylittyi sekä määrälli-
sesti että tavoitealueelle sijoittumisen osalta. Haasteena 
on asuntorakentamisen painottuminen edelleen pieniin 
asuntoihin; liki 40 % vuosina 2020–2021 rakennetuista 
asunnoista on yksiöitä.
MAL4-sopimuksen aikana rakennetuista 9467 asun-
nosta suuri osa on keskittynyt uusille asuinalueil-
le. Keskustoista uusia asuntoja on rakennettu erityisesti 
Tampereen ja Nokian keskustoihin.
Vuosina 2020–2021 seudulle valmistui 2059 kohtuuhin-
taista asuntoa. Määrä vastaa yli 30 % kahden vuoden 
kokonaistuotantotavoitteesta (6700 asuntoa), joten 
seudullinen tavoite 25 % osuudesta kokonaistavoit-
teesta on toteutunut sopimuksen ensimmäisinä vuosi-
na. MAL-sopimuksen sisältämät toimenpiteet etenevät 
suunnitellusti myös liikenteen osalta.
Seuraavaksi seurantaraportti on jäsenkuntien kunnan-
hallitusten ja valtion ja seudun yhteisen seurantaryh-
män käsiteltävänä.
Tutustu raporttiin: MAL-seuranta 2021

Koululaiset kävelevät ja 
pyöräilevät aiempaa    
enemmän
Liikemittarilla mitattuna kuusi kymmenestä alakoulun 
oppilaasta liikkuu suosituksen mukaan, mutta toisen 
asteen opiskelijoista vain joka kahdeskymmenes, sel-
viää Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän ja UKK-
instituutin yhteistyössä tekemästä raportista.
Raportin mukaan suurin osa peruskoululaisista käve-
lee ja pyöräilee alle kolmen kilometrin koulumatkat vuo-
denajasta riippumatta. Kävelyn ja pyöräilyn suosio on 

lisääntynyt, sillä niiden kulkutapaosuus on kasvanut 
kolmessa vuodessa 2 prosenttiyksikköä.
Koulumatkan koettu turvallisuus kävellen ja pyöräillen 
on pysynyt samalla tasolla viimeisen kolmen vuoden 
ajan. 90 % vastaajista kokee kävelyn erittäin tai melko 
turvalliseksi liikkumismuodoksi.
13 % lapsista ei osallistu järjestettyyn harrastustoimin-
taan. Vuonna 2018 vastaava osuus oli 12 %.
Koulumatka- ja liikkumiskyselyyn vastasi 7 975 
Tampereen kaupunkiseudun peruskoululaista, toisen 
asteen opiskelijaa ja alakoululaisen huoltajaa.
Tutustu raporttiin: Lasten ja nuorten liikkuminen

Seudun kuntien ilmastopäästöt 
laskivat 5–8 % vuonna 2020
Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) laskelman mukaan 
Suomen kuntien yhteenlasketut ilmastopäästöt vähe-
nivät vuonna 2020 edellisvuoteen verrattuna 8,7 %. 
Tampereen kaupunkiseudun luvut jäävät hieman koko 
Suomen keskiarvosta; kunnista päästöjään eniten edel-
lisvuoteen 2019 verrattuna vähensivät Nokia ja Tampere 
(muutos päästöissä - 8 %). Orivedellä ja Ylöjärvellä 
muutos päästöissä oli - 7 %, Kangasalla, Lempäälässä ja 
Pirkkalassa - 6 % ja Vesilahdella - 5 %.
Tampereen kaupunkiseutu tavoittelee hiilineutraalisuut-
ta vuoteen 2030 mennessä.
Tutustu SYKEn raporttiin: Hiilineutraalisuomi

https://tampereenseutu.fi/wp-content/uploads/2022/05/s-59-MAL4-seuranta-2021-lyhyt-yhteenveto-SH-25052022-1.pdf
https://tampereenseutu.fi/wp-content/uploads/2022/04/Raportti_Lasten-ja-nuorten-liikkuminen-Tampereen-kaupunkiseudulla_2022.pdf
https://www.hiilineutraalisuomi.fi/fi-FI/Paastot_ja_indikaattorit


Yhteinen strategia toisi 
selkeyttä liikkumisen    
edistämistyöhön
Liikkumisen edistämiseen liittyvää työtä Tampereen seu-
dun kunnissa hidastavat käsitteiden tulkintaerot, resurs-
sihaasteet ja yhteisen strategian puute. Asiat käyvät ilmi 
Teemu Normion tutkielmasta.
Tutkielmassa tarkastellaan, kuinka Tampereen kau-
punkiseudulla on tartuttu liikkumattomuuden haas-
teeseen vuosina 2013–2021. Tutkielman aineistona on 
17 viranhaltijahaastattelua.
Tutkielman mukaan seudullisen yhteistyön tiivistämiselle 
on selkeä tarve. Erityisesti yhteistyötä parantaisi seudul-
linen liikkumisen edistämisen strategia.
”Yhteinen strategia antaisi selkeyttä myös kuntien 
omaan toimintaan. Yhteistyön tulisi haastaa kaikki toimi-
jat miettimään, miten voimme toimia paremmin liikku-
misen edistämiseksi”, Teemu Normio sanoo.
Tutustu tutkielmaan: Liikkumisen edistäminen

Seudullinen toimintatapa 
Osake vahvistaa 
kasvatushenkilökunnan 
osaamista
Osake on Tampereen kaupunkiseudun kuntien yhteinen 
kasvatus- ja opetusalan henkilöstölle suunnattu osaami-
sen kehittämispalvelu, joka tuottaa kasvatus- ja opetus-
alan koulutuksia, selvityksiä, kehittämishankkeita ja digi-
taalisia oppimateriaaleja. Tuoreen arviointiselvityksen 

mukaan selkein Osakkeen tarjoama hyöty syntyy osaa-
misen kehittymisestä, osaamistason noususta sekä hen-
kilöstön hyvinvoinnin edistämisestä, mikä näkyy laatuna 
kasvatus- ja opetuspalveluissa. Osake voi tarjota seudulle 
laajemman osaamisen kehittämisen kokonaisuuden kuin 
yksittäisen kunnan olisi mahdollista järjestää. Lisäksi toi-
minnan keskeisimmäksi lisäarvoksi katsottiin hyvien käy-
täntöjen jakaminen, yhteiskehittäminen, verkostoituminen 
sekä seutuyhteistyö ja seudun brändin rakentaminen.

Väestönkasvu painottui  
alkuvuonna 2022 kehyskuntiin
Tampereenseudun väestö on Tilastokeskuksen ennakko-
tietojen mukaan vuonna 2022 kasvanut 1108 asukkaalla. 
Seudun kunnista suurimmat prosentuaaliset kasvut ovat 
sijoittuneet Lempäälään (0,47 %), Pirkkalaan (0,46 %) ja 
Kangasalle (0,46 %).
Vuoden 2022 väestönkasvu on ollut noin 100 asukasta 
vähäisempää kuin vuonna 2021.
Kasvu on alkuvuonna 2022 painottunut kehyskuntiin. 
Tampereen väestönkasvu on tippunut viime vuoden vas-
taavasta ajankohdasta 342 henkilöä, kun taas kehyskun-
tien yhteenlaskettu kasvu on ollut 237 henkilön verran suu-
rempaa kuin vuoden 2021 huhtikuun loppuun mennessä.
Tampereen kaupunkiseudun väkiluku oli kuluvan vuoden 
huhtikuussa 404 162 asukasta.
Tutustu huhtikuun väestökatsaukseen: Väestökatsaus

https://trepo.tuni.fi/handle/10024/135832
https://tampereenseutu.fi/wp-content/uploads/2022/05/Vaestokatsaus-4_2022.pdf

