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KymppiMoni Tampereella

• Taustalla PALM-suunnittelun kehittämistarve

• PALM= Palvelut, Asuminen, Liikenne, Maankäyttö; suunnitelma 

sisältää alueiden toteutusjärjestyksen, volyymin ja ajoituksen 

sekä suuret investointitarpeet seuraavan n. 15 vuoden ajalle

• KymppiMoni-pilotoinnin myötä 

• kokonaisuuden parempi jäsentyminen 

• kehittämistarpeiden tarkentuminen (mitä, miten ja ketkä)

• määrittelytyön käynnistyminen
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Lähtötieto:
nykyinen väestö
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Lähtötieto:
asumisen kaavavaranto

PALM-suunnitelma: 
uuden asuntorakentamisen sijoittuminen sekä 

rakentamisen volyymi ja ajankohta 

VÄESTÖSUUNNITE



I. Ajantasainen ja ylläpidettävä tieto 
asumisen kaavavarannosta 

• Määrittelyt: mitä on kaavavaranto,  minkälaisilla tasoilla sitä 

käsitellään, millaista tietoa siitä tarvitaan, miten 

kaavavarannon yleistetään, miten kaavavarantoa tulee lisää ja 

miten se vähentyy, miten tulevien asuntojen määrää 

arvioidaan, jne

• Olemassa olevan datan uudenlainen hyödyntäminen (tontit)

• Uusia tietokantoja

• Uusia toimintatapoja
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Vireillä oleva yleissuunnitelma

Hyväksytty yleissuunnitelma

Kaavoitusohjelmassa oleva asemakaava

Vireillä oleva asemakaava

Lainvoimainen asemakaava eli tontit

Lainvoimainen yleiskaava

Vireillä oleva yleiskaava

Maakuntakaava, rakennesuunnitelma, 

yleiskaavoitusohjelma, tms. 

Mitä 
alemmaksi 
portaissa 

mennään, sitä 
lähempänä 

toteutumisen 
ajankohtaa 

ollaan.
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II . Asuntorakentamisen ajoitus  -
tekninen toteutustapa

• Tavoitteena oli saada työkalu jolla pystyttäisiin käsittelemään 
suurta datamassaa ja yhdistämään siihen suunnittelutietoa; 
sen piti mahdollistaa paikkatietomuotoisen aineiston käyttö ja 
tuottaminen

• Yhteistyö TTY / EDGE-kaupunkitutkimuslaboratorio

• Lopputuloksena VASARA tools-työkalu MapInfoon

• Lopputulos mahdollistaa ajoittamisen esim. talotyypeittäin, 
alueittain, vuosittain…





Härmälä
2016-2030

Tampereen suunniteltu rakentuminen vuosina 
2016-2030 (k-m2)

Kämmenniemi
2020-2030

Tesoma
2018-2030

Niemenranta-
Lentävänniemi

2016-2030

Hiedanranta-
Lielahti 2016-

2030

Kantakaupungin eheyttäminen 
2016-2030 Nurmi-Sorila

2020-2030

Ojala
2019-2030

Santalahti
2017-2024

Eteläpuisto
2018-2030

Ranta-Tampella
2017-2025

Kaleva-Hakametsä
2016-2030

Turtola
2025-2030

Hallila
2016-2020

Kaukajärvi-
Annala
2016-2030

Hervantajärvi - Lintuhytti
2016- 2030

Hervanta
2016-2030

Lakalaiva-
Peltolammi
2020-2030

Vuores
2016-2029

Koilliskeskus-
Pappila
2016-2030

Keskusta täydennysrakentaminen 2017-2030

Pohjoinen suuralue
2016-2030



III. Väestösuunnite ja sen ylläpito

• toimintamallin määrittelyssä keskeistä väestösuunniteen 

hyödyntäjien tarpeet sekä käyttöön otettu työkalu (Venni)

• Vastuuyksikkö nimetty (+ vastuuhenkilö aloittaa 08/2016)

• Suunnitejakso (tavoitevuosi) suhteessa keskeisiin strategisiin 

suunnitelmiin 

• Tiedotus väestösuunnitteen lähtökohdista – mitä sisältää, mitä ei

• Uusin väestösuunnite saatavana verkkopalvelusta alueittain ja  

ikäryhmittäin – käyttäjä poimii tarvitsemansa tiedot



Seuraavaksi kehitettävää

• väestösuunnite tarkemmalle aluejaolle (20 alueesta noin 50 
alueeseen?)

• tonttivarannon käsittely / ajoitus

• talotyyppikohtainen ajoittaminen (lähivuodet) 

• yleispiirteisen kaavavarannon poistuminen

• ajoitustyökalun parantaminen

• infran investointitarpeita koskevan tiedon tuottaminen + 
kytkeminen ajoitukseen (lisäresurssia saatu)

• toimintatavat
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Haasteita

• Kokonaisuuden näkyväksi tekeminen

• ominaisuudet

• vaikutussuhteet – millaisen dominoefektin yksittäinen muutos 

tuottaa ja mitä sen pitäisi tuottaa + iteraatio

• PALM-suunnittelun rooli / jäsentyminen

• Suuret kaupunkirakenteeseen ja palveluverkkoon vaikuttavat 
ratkaisut – esim. raitiotien rakentaminen 
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