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Pyöräilyn pääreittien laatua 
nostetaan Tampereen  
kaupunkiseudulla
Seutuhallitus hyväksyi pyöräliikenteen seudullisia pää
reittejä koskevan tavoitetilan kokouksessaan 28.9.2022. 
Työssä on määritelty tavoitetila Tampereen kaupunki
seudun pyöräliikenteen pääreittien laajuudelle ja laa
tutasolle. Työn tavoitteena on luoda edellytykset polku
pyörän käytölle arkisena kulkuvälineenä ja parantaa 
pyöräliikenteen asemaa katujen ja kaupunkitilan suun
nittelussa.
Valmistunut työ on suunniteltu laajassa yhteistyössä; 
siihen osallistui liikenteen ja maankäytön suunnittelun 
asiantuntijoiden lisäksi paikallisia aktiivipyöräilijöitä.
Seuraavaksi Tampereen kaupunkiseudulla laaditaan 
kuvaus pyöräverkoston nykytilasta ja paikannetaan 
kehittämiskohteita.
Tutustu Pyöräliikenteen seudulliset pääreitit ja laatutaso 
raporttiin tästä.

Ilmastonmuutos tuntuu  
seudun asukkaiden arjessa
Tampereen kaupunkiseudulla toteutetun asukaskyselyn 
mukaan arjessa ilmastonmuutoksen myötä koetut  
haasteet tai lisääntyneet ilmiöt ovat kuumuus (54 % 
vastaajista), vuotuisen keskilämpötilan muutos (43 %), 
liukkaus (40 %), ilmastonmuutokseen liittyvä ahdistus 
(39 %) ja voimakkaat tuulet tai myrskyt (38 %).
Vastaajat kertoivat myös mm. luonnon monimuotoisuu
den vähenemisestä ja hengitystieoireiden lisääntymi
sestä. Asukkaita, jotka eivät koe ilmastonmuutoksen  
vaikuttaneen mitenkään, oli 13 % vastaajista.
Ilmastonmuutokseen liittyvää ahdistusta kokevat  
erityisesti nuoret ja nuoret aikuiset. Alle 27vuotiaista 
vastaajista ahdistuksen mainitsi 63 % ja 28–40vuotiaista  
vastaajista 50 %.
Bongaa ilmastonmuutos kyselyyn vastasi 564 
Tampereen kaupunkiseudun asukasta.
Lue lisää kyselyn tuloksista tästä. 

https://tampereenseutu.fi/
https://tampereenseutu.fi/wp-content/uploads/2022/09/s-99-Tampereen_seudun_pp_verkko_raportti_21092022.pdf
https://tampereenseutu.fi/2022/09/ilmastonmuutoksen-vaikutukset-tuntuvat-tampereen-seudun-asukkaiden-arjessa/


Tampereen kaupunkiseutu  
sai metropolistrategian
Seutuhallitus hyväksyi uuden seutustrategian kesä
kuussa 2022, ja se lähetettiin jäsenkuntien valtuus
toihin hyväksyttäväksi. Strategia ja sen toteutusohjelma 
antavat kaupunkiseudun tulevaisuussiirtymälle selkeän 
suunnan ja ohjaavat toimenpiteiden valintaa.
Seutustrategian visio vuoteen 2040 on ”Vehreä metro
polimme”.
”Strategia sisältää ajatuksen seudun kehittämisestä  
yhtenäisenä metropolialueena. Vehreys puolestaan 
korostaa laadukkaan sinivihreän ympäristön merkitystä, 
näkyvyyttä ja vaalimista alueen menestystekijänä.  
Tulevaisuudessa se erottaa meidät muista metro
poleista”, seutujohtaja Päivi Nurminen avaa.
Tutustu seutustrategiaan ja sen toteutussuunnitelmaan 
tästä. 

Seutukatsaus Extra raportoi 
rakennesuunnitelmatyöstä
Seutukatsaus Extra Rakennesuunnitelma 2040+ on  
uutiskirje, joka kertoo Tampereen kaupunkiseudun 
rakennesuunnitelman päivitystyön etenemisestä. 
Uutiskirje julkaistaan 4–5 kertaa prosessin aikana.
Lue ensimmäinen Seutukatsaus Extra tästä. 

Tampereen seudun lähijuna
liikenteen jatkoaskeleet  
ovat valmiit
Tampereen kaupunkiseudun lähijunaliikenteen kehi
tykselle raamit antava raportti on valmistunut. Työssä on 
hahmoteltu seudun lähijunaliikenteelle päämäärä  
eli tulevaisuuskuva sekä tarvittavat askelmerkit sinne 
pääsemiseen.
Liikennejärjestelmäpäällikkö Tapani Tourun mukaan 
keskeistä selvitystyössä on ollut hahmottaa yhdessä sitä, 
mihin ja kenen lähitulevaisuudessa tulee lähijunaliiken
teen kehittämisen suhteen panostaa.
”Tampereen kaupunkiseudun kuntien yhteinen tavoite 
on, että seuraavassa MALsopimuksessa vuosille  
2024–2027 sovitaan uusien seisakkeiden toteuttamisesta”,  
Touru kertoo.
Tutustu raporttiin tästä. 

Kiertotalouden green deal 
aiekirje allekirjoitettiin
Tampereen kaupunkiseutu, Pirkanmaan liitto, Tampe
reen yliopisto, Pirkanmaan jätehuolto oy, Business 
Tampere ja Verte Oy allekirjoittivat yhteisen kiertotalou
den green deal aiekirjeen 29.6.2022 Tampereella. Lisäksi 
maakunnallisessa aloitteessa on mukana Tampereen 
kaupunki.
Kiertotalouden green dealin rakentaminen on kansalli
sesti tärkeimpiä prosesseja, joilla tuetaan siirtymää kohti 
kiertotaloutta Suomessa. Green deal sitoumuksen  
lähtökohtia valmistelevat ympäristöministeriö ja työlli
syys ja elinkeinoministeriö. 

Kuva: Visit Tampere / Laura Vanzo

https://tampereenseutu.fi/tulevaisuus/seutustrategia/
https://tampereenseutu.fi/wp-content/uploads/2022/09/tks_seutukatsaus_extra_092022_0709.pdf
https://tampereenseutu.fi/wp-content/uploads/2022/06/220628_TKS_Lahijunaselvitys_hyvaksytty.pdf


Lasten ja nuorten osallisuutta 
koulussa tutkittiin
Tampereen kaupunkiseudun lasten ja nuorten osalli
suuden kokemuksista varhaiskasvatuksessa ja koulussa 
kerättiin tietoa arviointitutkimuksella. Tutkimuksen tulos
ten mukaan lasten ja nuorten kokemukset osallisuudesta 
perusopetuksessa ovat jakautuneet myönteisiin ja kiel
teisiin. Koulutodellisuus näyttäytyy myös kaksijakoisena: 
sekä vaatimusten kouluna että yhteisönä, jossa eletään 
yhdessä toisten kanssa.
Arviointitutkimus on osa Tampereen kaupunkiseudun 
kasvatus ja opetuspalveluiden arviointisuunnitelmaa 
vuosille 2021–2023.
Lue lisää tästä. 

Seutufoorumi pidetään 
15.12.2022 Tamperetalossa
Vuoden 2022 Seutufoorumi pidetään 15.12. Tampere
talossa. Ilmoittautuminen tapahtumaan aukeaa  
myöhemmin.

Seutufoorumi on päättäjätapahtuma, joka järjeste
tään kuntien valtuutetuille ja virkajohdolle vuosittain. 
Tapahtuman tarkoitus on tiedottaa päättäjiä seutu
yhteistyön ajankohtaisista asioista ja mahdollistaa  
verkostoituminen.
Tutustu Seutufoorumiin. 

Tampereen kaupunkiseudun 
väestönkasvu nopeampaa 
kuin viime vuonna
Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan Tampereen 
kaupunkiseudun väestö on kasvanut tammi–elokuussa 
2022 enemmän kuin viime vuonna samaan aikaan  
(2021: 0,92 % ja 2022: 0,99 %). Seudun kunnista suurimmat 
prosentuaaliset kasvut ovat sijoittuneet Tampereelle  
(1,19 %), Vesilahdelle (1,13 %) ja Lempäälään (1,11 %).
Ennakkotietojen mukaan Tampereen kaupunkiseudulla 
oli elokuussa 2022 yhteensä 407 027 asukasta.
Tutustu elokuun väestökatsaukseen tästä.
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