
Mikä rakennesuunnitelma on?
Tampereen kaupunkiseudun rakennesuunnitelma 2040 
on asiakirja, joka antaa suuntaviivat kaupunkiseudun 
yhdyskuntarakenteen kehittämiselle – millaista ympä-
ristöä tavoittelemme, jotta seudulla olisi hyvä elää ja 
miten seutu menestyy tulevaisuudessakin.
Rakennesuunnitelmaan kirjataan seudun maankäytön 
ja asuntorakentamisen painopisteet ja liikennejärjestel-
män kehittäminen vuoteen 2040+ asti. Ne vaikuttavat 
0,4 miljoonan asukkaan arkeen.
Rakennesuunnitelma antaa tuoreelle seutustrate-
gialle ”Vehreä metropolimme” konkreettisen hahmon 
ja luo pohjan myös valtion ja kaupunkiseudun MAL-
sopimusneuvotteluille. Voimassa oleva vuonna 2014  
päivitetty rakennesuunnitelma löytyy täältä. 

Miten päivitystyö etenee?
Tampereen kaupunkiseudun rakennesuunnitelman  
päivittäminen käynnistyi helmikuussa 2022. Työ aika-
taulutettiin neljään vaiheeseen; aloitusvaihe, tavoite-
vaihe, kokoamisvaihe ja hyväksymisvaihe. Maali  
sijoitettiin noin vuoden päähän; tämän järjestykses-
sään kolmannen rakennesuunnitelman on tarkoitus 
valmistua kesällä 2023.  
Rakennesuunnitelman uudistamistyö koostuu asian-
tuntijatyön lisäksi erilaisista päättäjien ja asukkaiden 
työ pajoista ja webinaareista. Päivitystyön poliittisesta 
ohjauksesta vastaa seutuhallitus ja asiantuntijatyöstä 
kaupunkiseudun maankäyttö- ja asuminen -työryhmä 
(Masto).

Prosessisuunnitelma on valmis!
Aloitusvaihe saatiin päätökseen kesäkuussa 2022,  
kun seutuhallitus hyväksyi työn prosessisuunnitelman. 
Se kokoaa lähtökohdat ja suunnittelussa huomioitavat 
asiat yhteen. Raporttiin sisältyvät muun muassa tilanne-
kuva toimintaympäristön muutoksista, suunnittelun 
strategiset lähtökohdat, päivitystarpeen toteaminen ja 
toteutuksen ohjelmointi. Raportin tietoja hyödynnetään 
rakennesuunnitelman päivityksen seuraavissa vaiheissa.

Mitä seuraavaksi?
Seuraavaksi siirrytään tavoitevaiheeseen, jossa mää-
ritellään rakennesuunnitelman päivityksen tavoitteet, 
periaatteet ja painotukset. Tavoitevaiheessa vali-
taan myös mm. suunnitelman temaattiset sisällöt. 
Aiemmissa rakennesuunnitelmissa on käsitelty muun 
muassa väestön kasvua, asuntotuotantoa, kaupunki-
seudun keskus- ja palveluverkkoa, liikennejärjestelmää 
sekä elinkeinojen edistämistä. Punaisena lankana  
suunnitelmissa on kulkenut kestävä kasvu ja ilmaston-
muutoksen hillintä.

Vuoropuhelua asukkaiden ja 
päättäjien kesken
Tavoitevaiheeseen sisältyy myös paljon konkreettista  
toimintaa, kuten työpajoja, joissa rakennesuunnitelmaa  
tarkastelevat kuntajohtajat, seutuhallitus ja kunta-
päättäjät. Seutuhallituksen ja kuntajohtajien ensim-
mäinen tavoitetyöpaja pidetään 26.10.2022. Elinkeino-  
ja yritys näkökulmaa työhön tuovat BusinessTampere Oy 
ja Tampereen kauppakamari.
Lisäksi näkökulmia pyydetään seudun asukkailta,  
joita kutsutaan mukaan asukaswebinaariin  
ensimmäisen kerran jo 7.9.2022. 
Asukaswebinaariin voi ilmoittautua tästä.

Prosessin vetäjän terveiset:
”Rakennesuunnitelman kanssa on mielekästä työsken-
nellä, koska työ vaikuttaa 400 000 asukkaan arkeen 
Suomen nousujohteisimmalla seudulla. Se innostaa ja 
motivoi tekemistä. Nyt tämä asiakirja uudistetaan, ja 
tarkastelemme entistä tarkemmin esimerkiksi seudun 
viherrakennetta ja seudulle tärkeiden elinkeinojen  
painopisteitä”, kertoo Tampereen kaupunkiseudun  
seutusuunnittelupäällikkö Kaisu Kuusela.
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