
Seutukatsaus Extra          

Rakennesuunnitelma sai 
kahdeksan tavoitetta
Tampereen kaupunkiseudun rakennesuunnitelman 
2040+ päivityksen tavoitevaihe on saatu päätökseen. 
Seutuhallitus hyväksyi kokouksessaan 21.12.2022 raken-
nesuunnitelmalle kahdeksan tavoitetta. Tavoitteita on 
valmisteltu laajassa yhteistyössä, ja ne viimeisteltiin 
10.1.2023 kaupungin- ja kunnanhallitusten yhteisessä 
Teams-työpajassa.
Tavoitteet kytkeytyvät vahvasti uuteen seutustrategiaan, 
jonka visio on Vehreä metropolimme.

Rakennesuunnitelman 
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
Kaikkien tavoitteiden lähtökohtana ovat ekologisen, 
sosiaalisen ja taloudellisen kestävyyden periaatteet.

tampereenseutu.fi

Kaupunkiluonto ja 
viherverkosto tarkasteluun
Tavoitteissa korostuu asuinympäristöjen viihtyisyyden ja 
vehreyden lisääminen. Yksi tavoitteista on kehittää keskus-
toja houkuttelevina työpaikka-alueina sekä tapahtumien 
ja palveluiden alueina. Asuinympäristöjä parannetaan eri-
tyisesti laatu, kauneus ja monipuolisuus huomioiden.
Seutusuunnittelupäällikkö Kaisu Kuuselan mukaan luon-
non yhteys viihtyisyyteen, terveyteen ja koettuun hyvin-
vointiin tulee tulevaisuudessa vielä korostumaan.
”Vehreys vetoaa asukkaisiin, muuttajiin ja matkailijoihin. 
Siksi nostamme tarkasteluun kaupunkiluonnon vahvis-
tamisen, seudullisen viherverkoston ja vesistöjen virkis-
tyskäytön, jotka kaikki tekevät asuinympäristöistä viihtyi-
sämpiä”, Kaisu Kuusela kertoo.
Vihreän lisäämisellä ympäristöön vahvistetaan myös 
sopeutumista ilmastonmuutokseen.

Elinkeinoelämää ja 
kansainvälisyyttä tulee 
vahvistaa
Tavoitteissa näkyy myös elinkeinoelämän ja kansain-
välisyyden vahvistaminen. Kaunis, turvallinen, elämyk-
sellinen ja vehreä kaupunkiympäristö houkuttelee kan-
sainvälisiä osaajia ja vahvistaa kaupunkiseudun kan-
sainvälistä kiinnostavuutta. Nopeat raideyhteydet ja 
kaupunkiseudun suorat kansainväliset lentoyhteydet 
kytkevät seudun yhä vahvemmin Eurooppaan.
Tutustu tavoitteisiin.

Valmistelun
lähtökohdat

kevät 2022

Aloitusvaihe

kesä 2022

Tavoitevaihe

syksy 2022

Kokoamisvaihe

talvi 2023

Hyväksymisvaihe

kevät 2023

https://tampereenseutu.fi/
https://tampereenseutu.fi/wp-content/uploads/2022/12/s-141-Rasu2040Tavoitevaiheen-tulos-suunnitteluvaiheen-luonnos-KJK-16.12.2022.pdf


Tampereen kaupunkiseutu
Seututoimisto

Kelloportinkatu 1 C
33100 Tampere
p. 040 544 1591

Seutusuunnittelupäällikkö Kaisu Kuusela esitteli päättäjille 
rakennesuunnitelman päivitystä Seutufoorumissa 15.12.2022. 

Seuraavassa vaiheessa 
valmistuvat kartat
Seuraavassa päivityksen vaiheessa, kokoamisvai-
heessa, rakennesuunnitelma viedään karttamuotoihin. 
Kevättalvella 2023 järjestetään maankäyttö ja asuminen- 
ja liikennejärjestelmätyöryhmälle kolmen työpajan sar-
ja, joiden aikana rakennesuunnitelma kootaan kolmelle 
teemakartalle. Kartat on nimetty seutustrategian kärkien 
mukaan: Lumoava arki, Fiksu kasvu ja Maailmalle auki.

Seudun asukkaat ovat mukana 
päivitystyössä
”Rakennesuunnitelma on tärkein työväline kaupunkiseu-
dun kasvun suuntaamisessa. Se kuvaa kartoilla millais-
ta kaupunkiseutua rakennamme. Tälle kierrokselle myös 
seudun asukkaat on kutsuttu mukaan suunnitteluun”, 
kertoo seutujohtaja Päivi Nurminen.
Asukkaat osallistuvat päivitystyöhön asukaswebinaa-
reissa, joita on järjestetty jo kaksi.
Asukaswebinaarien esityksiin voi tutustua täällä.

Asukaswebinaarissa 17.11.2022 pohdittiin tulevaisuuden palveluympäristöä. 

Rakennesuunnitelman päivitys valmistuu keväällä 2023. 
Päivitystyötä ohjaa kaupunkiseudun kuntayhtymän 
maankäyttö- ja asuminen työryhmä yhdessä liiken-
nejärjestelmätyöryhmän kanssa. Työssä ovat mukana 
myös muut seudulliset työryhmät, Business Tampere ja 
Pirkanmaan liitto.

https://www.facebook.com/tampereenseutu/
https://www.linkedin.com/company/tampereen-kaupunkiseutu-tampere-city-region/
https://tampereenseutu.fi/
https://tampereenseutu.fi/tietoa-asukkaille/osallistu-ja-vaikuta/

