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Tässä esityksessä

• Rakennesuunnittelusta Tampereen 
kaupunkiseudulla

• Rakennesuunnitelman päivitys

• Tavoiteluonnokset



Mikä olikaan rakennesuunnitelma?

Rakennesuunnitelma 2030 (2011)
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Rakennesuunnitelmat ja MAL-sopimukset
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Rakennesuunnitelman päivitys
Prosessi

Lähtökohdat

Tavoiteluonnos



Päivitysprosessi

Valmistelun 
lähtökohdat

Aloitusvaihe Tavoitevaihe Kokoamisvaihe Hyväksymisvaihe

syksy 2022 talvi 2023 kevät 2023

Nyt ollaan tässä.

kesä 2022kevät 2022



Lähtökohtia

• Toimintaympäristön muutos

• Seutustrategia

• Aiempi seutuyhteistyö



Muuttunut toimintaympäristö



Toimintaympäristön keskeiset muutokset

Ekologinen kriisi

Talouden, teknologian ja 
työn murros

Väestörakenteen 
muutos

Kansalaisyhteiskunnan 
vahvistuminen

Kaupungistuminen

Hyvinvointialueiden 
perustaminen

Kasvavat 
hyvinvointierot 

Turvallisuusympäristön 
muutos
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Ikääntyminen

Vuonna 2021 seudun 
väestöstä lähes 20% 
oli yli 65-vuotiaita.
Osuus kasvaa 
tulevina vuosina. 
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Turvallisuusympäristön 
muutosKuumuustaskut

OECD:n tuoreen 
selvityksen mukaan 
Suomen suurista 
kaupungeista 
Tampereella on maan 
voimakkain lämpö-
saarekeilmiö. Kuumalla 
säällä tiiviisti rakennettu 
ja pinnoitettu ympäristö 
lämpenee 4,4 astetta 
alueen muita osia 
kuumemmiksi.  
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Eriytymiskehitys
Rakentaminen kytkeytyy 
suoraan eriytymis-
kehitykseen ja asuin-
rakennustyypillä voi 
suoraan vaikuttaa 
asuinalueen kehitykseen 
eriytymisen osalta.
Ääripäitä korostava 
rakentaminen – pelkkää 
kerrostaloa ja toisaalta 
pelkkää pientaloa kauas 
toisistaan – syventää 
asuinalueiden välisiä 
eroja.



Seutustrategia



Visio 2040:
Vehreä metropolimme

Meitä on Tampereen kaupunkiseudulla 
lähes puoli miljoonaa asukasta, ja 
toimintakenttämme on globaali.

Olemme onnistuneesti yhdistäneet luonnon 
sinivihreyden kaupunkiseudun
elinvoimaisuuteen ja kestävään kasvuun.

Katsomme rohkeasti tulevaisuuteen 
ja luotamme seutuyhteistyöhön.

Yhdessä olemme parempia lumoavan arjen, 
fiksun kasvun ja maailmalle avoimen 
kaupunkiseudun rakentamisessa.

Vuonna 2040



Teemme kaupunkiseutua maailmalla 
tunnetuksi ja parannamme yhteyksiä. 
Tänne on helppo saapua.

Tuemme monikulttuurisuutta ja 
monikielisyyttä sekä arjen 
kansainvälistymistä. Tänne on mukava 
juurtua.

Seudun työmarkkinat ja 
koulutusympäristöt houkuttelevat 
kansainvälisiä osaajia ja oppijoita.
Täällä on hyvä kehittyä.

Kaupunkiseudulla voi asua eurooppa-
laisittain urbaanisti tai maaseudun 
kylissä. Naapurustomme ovat turvallisia 
ja viihtyisiä. 

Asukkaille on tarjolla älykkäitä 
liikkumismahdollisuuksia ja elämyksiä 
vapaa-aikaan. Luonnon sinivihreys 
ihastuttaa arkeamme. 

Kuntien palvelut on viritetty tuottamaan 
asukkaille hyvinvointia ja elämänlaatua. 

Asukasosallisuus ja yhteenkuuluvuus 
vahvistavat ilmapiiriä. Kaupunkiseutu 
on kaikille läheinen.

Toimimme ekologisesti kestävästi ja 
kuntarajattomasti. Kasvun 
selkärankana on eheä ja vahva 
yhdyskuntarakenne. 

Seudullinen elinkeinopolitiikka 
vauhdittaa yritystoiminnan kestävää 
siirtymää ja panostaa valittuihin 
kärkiin. 

Kaupunkiseudun työpaikat 
lisääntyvät, koulutus ja osaaminen 
kohtaa työpaikkojen tarpeet. 

Yritysten sijoittumisessa ei katsota 
kuntarajoja.

Lumoava arki Fiksu kasvu Maailmalle auki

Strategiset kärjet



Rakennesuunnitelman
tavoitteet
luonnos



Lähtökohdat

Ekologinen kestävyys:
Ilmastonmuutos, biodiversiteetti. 

Taloudellinen kestävyys:
Elinvoima. 

Sosiaalinen kestävyys:
Eriytyminen, osallisuus. 



Tavoitteet

1. Eheytämme yhdyskuntarakennetta

2. Kehitämme keskustoja ja keskuksia

3. Parannamme asuinympäristöjen kauneutta, laatua
ja monipuolisuutta

4. Vahvistamme elinkeinoelämää ja kansainvälisyyttä

5. Lisäämme kestävää liikkumista

6. Suunnittelemme palveluja ja palveluverkkoa seudullisesti

7. Vahvistamme vetovoimaista vehreyttä

8. Huomioimme energiamurroksen
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Mitä seuraavaksi?

Valmistelun 
lähtökohdat

Aloitusvaihe Tavoitevaihe Kokoamisvaihe Hyväksymisvaihe

syksy 2022 talvi 2023 kevät 2023

• Työskentely jatkuu tammikuussa tavoitevaiheen 
viimeisellä työpajalla. 

• Tämän jälkeen siirrymme kartalle kokoamaan 
suunnitelmaa seutustrategian jäsennykseen nojaten. 

kesä 2022kevät 2022



Kiitos!

kaisu.kuusela@tampereenseutu.fi


