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Maankäytön, asumisen ja liikenteen 

(MAL-) aiesopimus 2011-2012 

Seurantaryhmän 1. kokous 7.2.2012, Helsinki 



Tampereen kaupunkiseutu 
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Tampere Kangasala Lempäälä 
 

Pirkkala 
 

Orivesi 
 

Nokia 
 

Vesilahti 
 

Ylöjärvi 

Väestö 
31.12.2011* 215 096 29 881 20 880 17 764 9 586 32 064 4 384 30 951 

Kasvu  % 
2011 

0,9 % 0,7 % 1,4 % 3,1 % - 0,3 % 1,3 % 0,9 % 1,5 % 

Työttömyys 
%,  
31.12.2011 

12,8 7,6 8,2 8,3 10,7 10,3 7,1 8,4 

Työpaikka-
omavar.  
2009 % 

124,2 % 65,1 % 69,7 % 64,7 % 77,5 % 77,5 % 43,8 % 66,7 % 

Tulovero % 
2012 

19,00 20,00 20,00 20,00 20,00 19,75 20,50 19,75 

Huolto- 
suhde 2009 

1,30 1,28 1,25 1,21 1,61 1,37 1,41 1,28 

Yhteistyö-
muoto 

Seutuhallinto, jonka keskeiset toimijat ovat seutuhallitus, kuntajohtajakokous ja seudulliset asiantuntijatyöryhmät. 
Seutuhallinto on organisoitu  Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymään, joka vastaa  seudullisesta suunnittelusta,  
yhteisistä kehityshankkeista, kuntien toimien koordinoinnissa  ja   tulosten seurannasta. 

Lähde: Tilastokeskus  
Työttömyysluvut: Pirkanmaan ELY-keskus 
  
*ennakkotieto 



Yhdyskuntasuunnittelun  
hankekokonaisuus 

Rakennesuunnitelma 2030 MAANKÄYTÖN 
RAKENNE-

SUUNNITELMA 
2030 

Palvelu- 
verkko 

Asunto- 
tuotanto 

Elinkeinojen 
kehittäminen 

 Ilmaston  
muutoksen 

hillintä 

 

Liikenne- 
järjestelmä 
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1. Johdanto, aiesopimuksen seurannan lähtökohdat 

Aiesopimuksen tavoitteena on tukea Paras-puitelain, valtakunnallisten 
alueidenkäytön tavoitteiden, ilmastopoliittisen ohjelman ja kansallisen ilmasto- ja 
energiastrategian sekä kaupunkipolitiikan periaatepäätösten toteutumista. 
Sopimuksen toteuttamisella parannetaan yhdyskuntarakenteen ohjauksen sekä 
maankäytön, asumisen ja liikenteen yhteensovittamisen edellytyksiä Tampereen 
kaupunkiseudulla. 
 
Aiesopimuksen seurannan tarkoituksena on arvioida sopimuksen toteutumista 
suhteessa PARAS-selonteon kaupunkiseutulinjauksiin sekä aiesopimukseen liittyvää 
prosessia. Seurattavia asioita ovat toimenpiteiden edistyminen ja niiden 
vaikuttavuus. Seurannan johtopäätöksenä tulee  tehdä ehdotuksia 
aiesopimusprosessin ja seurannan kehittämisestä siten, että ne voidaan huomioida 
aiesopimusten valmistelussa myös muilla kaupunkiseuduilla. 
 
Aiesopimus on voimassa vuoden 2012 loppuun ja se on tarkoitus  uudistaa 2013 
alkavaksi.  Uudessa aiesopimuksessa  huomioidaan hallitusohjelman, 
kaupunkiseutujen MAL-suunnittelun ja kuntauudistuksen tavoitteet. 
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2. 1. Aiesopimuksen laadintaprosessi, kuntien näkökulma 

Tampereen kaupunkiseudun MAL-aiesopimus oli Paras-selonteon mukainen ensimmäinen 
kokeiluluonteinen sopimus.  Sen taustalla oli tarve luoda kokonaisvaltainen kaupunkiseutusopimus 
sektorikohtaisten aiesopimusten tilalle.  Sopimuksella haluttiin vahvistaa paitsi kuntien keskinäistä 
sitoutumista yhteistyöhön mutta myös valtion tuen kanavointia kaupunkiseudun 
yhdyskuntarakenteen kehittämiseen. Sopimuksen perustana  ovat Tampereen kaupunkiseudun 
kuntien tuoreet valtuustopäätökset kaupunkiseudun rakennesuunnitelmasta, 
liikennejärjestelmäsuunnitelmasta, asuntopoliittisesta ohjelmasta ja ilmastostrategiasta vuoteen 
2030. 

 

Pilottirooli edellytti sopimusmallin ja –prosessin suunnittelua sekä neuvottelumandaattia, jonka 
kaupunkiseudun kuntien puolesta antoi  seutuhallitus. Neuvottelut käytiin virkamiestasolla, ja 
seutuhallinto koordinoi sopimuksen valmistelua ja yhteistyötä ministeriöihin. Neuvotteluosapuolina 
oli 12 organisaatiota. Sopimus hyväksyttiin seutuhallituksessa ja kuntien valtuustoissa alkuvuodesta 
2011 ja allekirjoitettiin ministereiden  johdolla helmikuussa 2011. Aiesopimuksen hyväksymisen 
jälkeen kunnat käynnistivät suunnittelutyön toimenpiteiden ohjelmoimiseksi.   

 

Aiesopimuksen hyväksyminen kunnissa edellytti paljon keskustelua, sillä se sisältää konkreettisia 
velvoitteita kunnille, mutta tarjoaa vain vähän kannustimia. Keskustelutarvetta lisäsi sopimuksen 
valmistelu ei-julkisena, mikä jätti päätöksentekijöille vain lyhyen ajan sen omaksumiseen.  
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2.2. Aiesopimuksen laadintaprosessi, valtion näkökulma 

MAL-aiesopimusten valmistelu käynnistyi kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetun puitelain 
toteutumisesta annetun selonteon (VNS 9/2009) linjausten mukaisesti suurimmilla 
kaupunkiseuduilla. Vuoden 2009 lopussa hallinto- ja kuntaministeri sekä asuntoministeri asettivat 
Paras-selonteon kaupunkiseutulinjausten toimeenpanotyöryhmän, jonka tehtävänä oli mm. laatia 
ehdotus Tampereen, Turun, Oulun ja Helsingin seuduilla solmittavista MAL-aiesopimuksista. 
Työryhmässä olivat edustettuina valtiovarainministeriö, ympäristöministeriö, liikenne- ja 
viestintäministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, opetusministeriö ja 
Suomen kuntaliitto.  
 
Aiesopimusneuvottelut aloitettiin Tampereen kaupunkiseudun kanssa keväällä 2010. 
Aiesopimusneuvotteluissa olivat mukana valtion puolelta LVM, YM, TEM sekä VM. Ministeriöiden 
lisäksi neuvotteluihin osallistuvat Liikennevirasto sekä Pirkanmaan ELY-keskus, joiden mukana olo oli 
tärkeää asiantuntemuksen, mutta myös sen takia, että aiesopimuksessa voitaisiin sopia myös 
sellaisista asioista, jotka ovat kyseisten organisaatioiden toimivallassa.  
 
Valtio-osapuoli käsitteli aiesopimuksen luonnosversiota johtoryhmissään neuvotteluiden edetessä 
vuoden 2010 aikana. Johtoryhmät antoivat kommenttinsa, joiden pohjalta sopimusluonnos 
viimeisteltiin ja sovitettiin yhteen kuntaosapuolen toiveiden kanssa loppuvuodesta 2010.  
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3. Maankäytön toimenpiteet 
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Yhdyskuntarakenteen eheyttäminen 
 
Seurantakohde: kaupunkiseudun väestön ja yhdyskuntarakenteen kehitys 
Indikaattorit: Väestön sijoittuminen kaupunkirakenteeseen,  
kaupunkiseudun väestön kehitys 2000-2011 ja tavoite 2030,  
 
Arvio edistymisestä:  
Kaupunkiseudun väestö on kasvanut 2000-luvulla 47 000 asukkaalla (15%). Vuotuinen kasvu on ollut 
keskimäärin 4000 as/v. Kehys on kasvanut keskuskaupunkia enemmän sekä absoluuttisesti että 
prosentuaalisesti, mutta 2010-luvulla kehitys on tasapainottunut. Kaupunkiseudun oma 
väestökasvutavoite + 90 000 as. (20082030) saavutetaan n. 4100 asukkaan vuosivauhdilla. 
Kasvutavoitteesta kohdistuu 50 % Tampereen kaupunkiin ja 50 % kehyskuntiin. 
 
Pääosa kasvusta on sijoittunut taajamarakenteeseen. Asuinrakentaminen asemakaava-alueiden 
liepeille on kuitenkin 2000-luvulla lisääntynyt. Lievealueiden maankäyttöön on kiinnitetty huomiota ja 
tilastojen mukaan kehitys alkaa tasaantua. 
Rakentamista ohjataan kävelyn ja pyöräilyn sekä joukkoliikenteen vyöhykkeisiin, esim. keskustoja 
kaavoittamalla ja joukkoliikenteen vaikutusalueita täydentämällä. Seudullinen 
joukkoliikennelautakunta on palvelutasokriteerit hyväksyessään linjannut uusien kaupunkialueiden 
kaavoituksen tavoitteeksi, että kävelyetäisyys pysäkille on enintään 400 metriä. 
Palvelujen ja työpaikkarakentamisen sijoittuminen yhdyskuntarakenteeseen arvioidaan syksyyn 
mennessä. 
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Rakennesuunnitelman toteuttaminen 
 
Seurantakohde: Kuntakohtaisten toteuttamisohjelmien päätöksentekotilanne ja 
yhdenmukaisuusarvioinnin tulos 
Indikaattorit: sanalliset kuvaukset rakennesuunnitelman toteuttamisohjelmapäätöksistä ja 
ohjelmien yhdenmukaisuusarvioinnin johtopäätöksistä  
 
Arvio edistymisestä:   
Kaikki kaupunkiseudun kunnat laativat rakennesuunnitelman toteuttamisohjelmat vuosille 2011-2012. 
Ne hyväksyttiin kunnissa 11/2010 -03/2011. Seudullinen toteuttamisohjelma hyväksyttiin puolestaan 
seutuhallituksessa 31.8.2011. Seutuhallinto koordinoi kuntien työtä, laati niistä yhteenvedon ja  teki 
ns. yhdenmukaisuusarvioinnin. Uuden suunnitteluvälineen käyttöönotto näkyy kuntien ohjelmien 
kirjavuutena ja vaikeutti arvioinnin laadintaa. Sen keskeisiä johtopäätöksiä olivat: Ensimmäisellä 
kierroksella toteuttamisohjelmat ovat jääneet melko yleiselle tasolle ja konkretisoivat vain vähän 
rakennesuunnitelman toteuttamisen keinoja. Haasteelliseksi kysymykseksi on tunnistettu mm. 
kuntarajoilla sijaitsevien alueiden toteuttaminen sekä asunto- ja tonttituotannon  saavuttaminen, joka 
uhkaa jäädä määrällisestä tavoitteesta. Asiaan on kuitenkin kiinnitetty huomiota, ja käynnistetty 
seuranta raakamaan hankinnasta. Rakennesuunnitelman toteuttaminen tulisi kytkeä vahvasti kuntien 
taloussuunnitelmaprosessiin, sillä moni asia on budjettikysymys.  Sen sijaan valmistelun 
poikkihallinnollisuuteen oli jo kiinnitetty huomiota.  
Toteuttamisohjelmatyötä kehitetään jatkossa sektorikohtaisia suunnitelmia yhteensovittavaksi 
suunnitteluvälineeksi kuntien ja seutujen yhteishankkeessa (KymppiMoni). 
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Maapolitiikan tehostaminen 
 
Seurantakohde: Kuntien päätökset ja toimenpiteet maapolitiikan tehostamiseksi, kuntien 
raakamaavarannon ja asema- ja yleiskaavavarannon kehitys 
Indikaattorit: Kuvaus kuntien maapoliittisten ohjelmien ajantasaisuudesta ja 
maapoliittisten välineiden käytöstä, yleis- ja asemakaavavarannon kehitys (vuosivaranto ja 
kem2), raakamaahankinnat 2010 (m2),  
 
 
Arvio edistymisestä: 
Kaavavarantoja seurataan Asumisen ja rakentamisen -tilastossa . Yleis- ja asemakaavojen varanto 
vaihtelee kunnittain. Yleisesti voidaan todeta, että kehyskunnilla on keskuskaupunkia suurempi 
vuosivaranto ja parempi kaavavalmius asuntorakentamiseen.  
Kuntien maapoliittisten ohjelmat ovat vuosilta 2004-2012. Seudullisesti raakamaahankintojen 
seuranta käynnistettiin vuonna 2010. Maapoliittisten keinojen käytöstä kunnissa tehdään syksyyn 
mennessä seuranta.  
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Kaavoituksen kohdentuminen 
 
Seurantakohde: Kuntien yleis- ja asemakaavatyön kohdentuminen 
Indikaattorit: Vuonna 2010 asemakaavoitettu asuinkerrosala kaupunkiseudulla, kuvaus 
kaavoitusta tukevista suunnitelmista ja selvityksistä, kuvaukset kuntarajoille kohdistuvista 
yhteistyöhankkeista ja kuntien keskustojen kehittämisestä 
 
Arvio edistymisestä: 
Kunnat painottavat yleis- ja asemakaavoituksessa joukkoliikenteen laatukäytäviä. Kuntarajoilla on 
vireillä useita hankkeita kuntien yhteistyönä, esim. Ojalan ja Lamminrahkan yleiskaavat (Tampere ja 
Kangasala), Kolmenkulman yritysalue (Tampere, Nokia, Ylöjärvi) ja Vuoreksen asuinalue (Tampere, 
Lempäälä). Yleinen kaavojen toteuttamista vaikeuttava asia on kunnallistekniikan rahoituksen puute. 
 
Keskustojen kehittäminen on käynnissä useassa kunnassa. Niissä yhtenä keskeisenä piirteenä on 
täydennysrakentaminen ja tiivistäminen. Tampereella on lisäksi EHYT-hanke, jossa kartoitetaan 
täydennysrakentamisen mahdollisuuksia 1950-70 -lukujen kaupunkirakenteessa. Kuntien keskustojen 
kehittämistä tuetaan seudullisella keskustabarometrihankkeella, jossa luodaan 5 vuoden välein 
toistettava mittaristo. 
 
Aiesopimuksessa on tavoitteena keskitehokkaan asuntotuotannon lisääminen. Vuonna 2010 
toteutunut rakentaminen on ollut pääosin väljää ja tiivistä, ei keskitehokasta. 
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Kaavoituksen kohdentuminen (jatkuu) 
 
Seurantakohde: Valtion kiinteistöstrategian toteutuminen kaupunkiseudulla 
Indikaattorit: Kuvaus valtion kiinteistönomistuksesta kaupunkiseudulla ja kohteita 
koskevista toimenpiteistä 
 
Arvio edistymisestä: 
Valtion kiinteistöstrategian tavoitteena on mm. valtion omista tarpeista vapautuneiden 
asuntotuotantoon sopivien maiden luovuttaminen kunnille. Tampereen kaupunkiseudulla  on tällaisia 
alueita hieman enemmän kuin muilla suurilla kaupunkiseuduilla. Vireillä on neljä kehittämishanketta: 
1. Ratapihankatu (Tampere): asemakaavoitus käynnissä, maanomistusta Senaatilla ja VR-Yhtymällä 
(tarkoituksena laatia maankäyttösopimukset ennen kaavan hyväksyntää), Liikennevirasto on osallinen 
rata-alueiden osalta. 
2. Messukylän Alasniitynkatu (Tampere): asemakaavoitus käynnissä, mukana Senaatti ja rata-alueen 
osalta Liikennevirasto (tarkoituksena laatia maankäyttösopimukset ennen kaavan hyväksyntää).  
3. Tampereen aseman rata-alue/kansirakenne: rakentamiseen tarvittavista alueista esisopimus valtion 
kanssa keväällä 2011 (lopulliset kaupat kaavan saatua lainvoiman), asemakaava laadittu, kaavan 
valitusten käsittely menossa hallinto-oikeudessa. Kannen viereisen alueen osalta on laadittu 
maankäyttösopimus VR-Yhtymän kanssa asemakaavan hyväksymisen yhteydessä 
4. Rekiälän alue (Kangasala): alue on asemakaavoitettu, Metsähallitus ja kunta ovat yhdessä 
järjestäneet alueesta tontinluovutuskilpailun, jolla on valittu alueen rakentajat. 
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Haja-asutuksen ohjaus 
 
Seurantakohde: Haja-asutuksen seudullisten periaatteiden päätöksentekotilanne kunnissa, 
hajarakentamisen osuus uudistuotannosta, suunnittelutarveratkaisujen määrän kehitys 
kunnissa, valtion tukitoimenpiteiden edistyminen 
Indikaattorit: seudullisten periaatteiden päätöksentekotilanne vuoden 2011 lopussa ja 
aikataulu 2012, suunnittelutarveratkaisut, rakennuslupien kohdentuminen, selostus valtion 
tukitoimien edistymisestä 
 
Arvio edistymisestä: 
Seutuhallinto on yhdessä kuntien ja sidostahojen kanssa valmistellut esityksen hajarakentamisen 
periaatteista, ja kunnat ovat antaneet  periaatteista kommentit syksyllä 2011 jatkovalmistelua varten. 
Kommenttien pohjalta laaditaan tarkennetut periaatteet kuntien hyväksyttäviksi keväällä 2012.  
Kylien edustajat ovat aktivoituneet puolustamaan vapaata rakentamisoikeutta, ja myös kyliä on kuultu 
asian valmistelussa.  
Suunnittelutarveratkaisuja seurataan vuosittain ELYn toimesta. Asemakaava-alueen ulkopuolisen 
rakentamisen osuus vaihtelee kunnittain. Suunnittelutarveratkaisujen määrä on yleisesti ottaen 
laskenut viimeisen 4 vuoden aikana, poikkeuksina Ylöjärvi ja Vesilahti. Merkittävä osa myönteisistä 
ratkaisuista kohdistuu lievealueelle, lähelle asemakaava-aluetta. 
 
Valtion tukitoimien edistyminen: maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisarviointi käynnistyi 2011. Haja-
asutuksen ohjaus on yksi arvioitavana oleva asia. 
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4. Asumisen toimenpiteet 
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Asuntotuotannon yhteisvastuullisuus  
 
Seurantakohde: asuntopolitiikan yhteisvastuullisuuden kehittyminen kuntien kesken 
Indikaattorit: asuntotuotantomäärät verrattuna tavoitteisiin 2011-2012, valtion tukeman 
vuokra-asuntotuotannon osuus (kpl ja  %) 
 
Arvio edistymisestä: 
Asuntotuotantotavoite ylitettiin v. 2011 200 asunnolla. Hallintamuoto- ja talotyyppi-osuuksien osalta 
kuntakohtaisia tavoitteita ei täysin saavutettu. Hallintamuodoissa tavoitteet saavutettiin hyvin koko seutua 
koskien ja erityisen hyvin Kangasalla, Lempäälässä, Pirkkalassa, Tampereella ja Ylöjärvellä. 
Talotyyppitavoitteet toteutuivat koko seutua koskien hyvin, vaikka rivitaloasuntojen määrä jäi uupumaan 
122 asunnolla. Kunnista talotyyppitavoitteisiin pääsivät lähimmin Kangasala, Pirkkala ja Tampere. 
 
Valtion tukemien vuokra-asuntojen tavoitteeksi oli asetettu 1200 asuntoa eli 41 % kokonaistavoitteesta. 
Seudulla valmistui 1042 ara-asuntoa, mikä jää 13 % tavoitteesta. Ara-asuntojen osuus kaikista 2011 
valmistuneista asunnoista on kuitenkin 34 % ja vuodelle 2011 asetetusta kokonaistavoitteesta 36 %, mitkä 
osuudet ovat huomattavasti suuremmat kuin asuntopoliittisessa ohjelmassa asetettu tavoiteosuus (22 %). 
Tähän vaikutti mm. ARAn ns. välimalli, jolla tuetaan myöhemmin myyntiin vapautuvien vuokra-asuntojen 
tuottamista.  
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Erityisryhmien asuminen  
 
Seurantakohde: kehitysvammaisten asumisen kehittämisohjelman päätöksenteko- ja 
toimeenpanotilanne, erityisryhmien asumisen investointituen kohdentuminen 
kaupunkiseudulle 
Indikaattorit: selostus kehittämisohjelman tilanteesta, investointituen määrä ja kehitys 
 
Arvio edistymisestä: 
Kehittämisohjelman tilanne: Pirkanmaan kunnat, sairaanhoitopiiri ja muut keskeiset toimijat laativat 
vuoden 2010 aikana alueellisen suunnitelman kehitysvammaisten yksilöllisiin asumisratkaisuihin ja 
laitoshoidon hallittuun vähentämiseen vuosille 2010–2015. Suunnitelmassa kunnat valmistelivat 
esitykset kehitysvammaisten asumisen uudistuotanto-, peruskorjaus- ja käyttötarkoituksen 
muutoskohteiksi.  
 
Seutuhallitus on päättänyt, että erityisryhmien asumisen kehittämisen osalta kehittämistyö 
kohdennetaan tiedonhankintaan, asiakkaiden segmentointiin ja palvelutarpeiden arviointiin sekä 
suurimmat yhteiset hyödyt tuottaviin ratkaisuihin. Tältä osin työ on käynnistymässä kevään 2012 
aikana. 
 
Investointituen määrä ja kehitys: Määrät vaihtelevat suuresti vuosittain (2006: 1 508 000 €, 2009: 15 
517 500 €). Vuosien 2008-2010 aikana tuki on kohdistunut vain Tampereen kaupunkiin. Vuodelle 2012 
on hakenut tukea 5 kuntaa. 
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Rakentamisen energiatehokkuus 
 
Seurantakohde: kuntien korjausrakentamisen ja energianeuvonnan palvelujen 
kehittyminen, uusien asemakaavojen energia-auditoinnin toteuttaminen, valtion 
myöntämien korjaus- ja energia-avustusten kohdentuminen kaupunkiseudulle 
Indikaattorit: selostukset palvelujen kehittymisestä, tontinluovutusohjeista ja 
asemakaavojen energia-auditointien toteutumisesta, valtion korjaus- ja energia-avustusten 
määrä €. 
 
Arvio edistymisestä: 
Tampereen kaupunki yhdessä Ekokumppaneitten kanssa tarjoaa kuntalaisille rakentamisen, 
remontoinnin ja asumisen neuvontaa osoitteessa www.neuvoo.fi, puhelinpalveluna ja kasvokkain 
tapahtuvana palveluna. Suunnitelma korjausrakentamisen ja energianeuvonnan palveluiden 
järjestämisestä seudulliseksi tehdään vuoden 2012 aikana.  
 
Vuoden 2012 alusta alkaen Tampereen kaupungin luovuttamilla tonteilla edellytetään 
asuinrakennusten rakentamisessa A-energiatasoa. 
Tampereen kaupungin ECO2-hankkeessa kehitetään työkalua kaavoituksen energia-auditointiin 
(KEKO). Tampereen yleiskaavoituksen yhteydessä pohditaan alueen energiajärjestelmää. 
Valtion korjaus- ja energia-avustukset: määrät olivat vuonna 2010 hieman suurempia kuin 2009. 
Avustus nähdään tärkeäksi välineeksi energiatehokkuuden parantamisessa. 
 

http://www.neuvoo.fi/
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5. Liikenteen toimenpiteet 
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Liikennejärjestelmän toimivuus 
 
Seurantakohde: kulkutapajakauman kehitys kaupunkiseudulla 
Indikaattorit: kulkutapajakauma eri kulkumuotojen kesken vuosina 1969-2010   
 
Arvio edistymisestä: 
 
Kaupunkiseudusta tehdään laaja liikennetutkimus 5-10 v. välein. Välivuosina tietoja korjataan 
maankäyttö- ja havainnointitiedoin. 
 
Sekä Tampereella että ympäristökunnissa yksityisautoilun osuus on jatkanut kasvuaan ja 
joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen osuus jatkanut laskuaan. Aiesopimuskaudella tehtyjen/tehtävien 
toimenpiteiden vaikutus näkyy vasta pidemmällä ajalla. Trendin muuttaminen tavoitteita vastaavaksi 
vaatii voimakkaita toimenpiteitä joukkoliikenteen sekä kävelyn ja pyöräilyn edistämiseksi. 
Tampereen kaupungin joukkoliikenteen matkamäärät nousivat vuoden 2011 aikana, mutta lisäys ei 
vaikuta positiivisesti kulkutapajakaumaan. 
 
Valtakunnallinen liikennetutkimus valmistuu syksyksi. Liikenneviraston ja Helsingin seudun liikenteen 
teettämän valtakunnallisen kyselytutkimuksen mukaan kansalaiset ovat hyvin tyytyväisiä liikenteen 
toimivuuteen ja turvallisuuteen. Tyytyväisyys joukkoliikenteeseen vaihtelee alueellisesti. Pyöräilyn 
olosuhteisiin ei oltu tyytyväisiä.  
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Joukkoliikenteen järjestäminen 
 
Seurantakohde: seudullisen viranomaisen toiminnan käynnistyminen ja seudullisen 
joukkoliikennesuunnitelman päätöksentekotilanne, kaupunkiseudun joukkoliikennetuen 
määrän kehitys 
Indikaattorit: selostus viranomaistoiminnan käynnistymisestä sekä 
joukkoliikennesuunnitelman tilanteesta, joukkoliikennetuen määrä €   
 
Arvio edistymisestä: 
Seudullisena viranomaisena toimiva Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta perustettiin 
1.1.2011. Ensimmäisenä toimintavuotena uuden organisointitavan näkyvin aikaansaannos on 
Tampereen sisäisen liikenteen jatkaminen yli kuntarajan Pirkkalan. 
 
Seudullinen joukkoliikennesuunnitelma valmistui vuonna 2011. Linjastosuunnittelua on tarkennettu v. 
2011 aikana Pirkkalan ja Ylöjärven osalta. Kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta hyväksyi keväällä 
2011 joukkoliikenteen seudulliset palvelutasoluokat ja -kriteerit.  
 
Joukkoliikenteen tuen kehitys on ollut myönteistä. Valtion tuki oli v. 2010 1,77 M€ ja v. 2011 2,35 M€. 
Tampereen kaupungin tuki on ollut v. 2010 10,13 M€ ja v. 2011 10,47 M€. Muiden kuntien tuki on ollut 
2,65 M€ ja 2,85 M€. 
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Kaupunkiraitiotien suunnittelu 
 
Seurantakohde: kaupunkiraitiotienhankkeen valmistelu- ja päätöksentekotilanne 
Tampereella ja hankkeen näkyvyys liikennepoliittisessa selonteossa 
Indikaattorit: selostus hankkeen tilanteesta ja näkyvyydestä liikennepoliittisessa 
selonteossa, kaupunkiraitiotien linjausvaihtoehdot alustavassa yleissuunnitelmassa  
 
Arvio edistymisestä: 
Tampereen modernin kaupunkiraitiotien alustava yleissuunnitelma valmistui syksyllä 2011 ja se 
käsiteltiin Tampereen kaupunginhallituksessa ja valtuustossa. Tampereen kaupunginvaltuusto päätti 
joulukuussa 2011 käynnistää raitiotien yleissuunnittelun. 
 
Tampereen raitiotietä yritetään saada sisällytettyä liikennepoliittiseen selontekoon, joka on 
parhaillaan valmistelussa. 
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Lähijunaliikenteen edistäminen  
 
Seurantakohde: lähijunaliikenteen kapasiteettiselvityksen ja lisäraiteiden 
aluevaraussuunnitelman eteneminen, asemanseutujen maankäytönsuunnitelmien tilanne 
kunnissa, liikenneviraston panos oikoratasuunnittelussa 
Indikaattorit: selostus lähijunakapasiteettiselvityksestä, lisäraiteiden 
aluevaraussuunnitelmasta ja asemanseutujen maankäyttösuunnitelmien tilanteesta, 
lähijunaliikenteen tarjonta, selostus liikenneviraston roolista oikoratasuunnittelussa   
 
Arvio edistymisestä: 
Tampereen kaupunkiseudun lähijunaliikenteen kehittämisselvitys käynnistettiin 2011. Loppuraportti 
valmistuu helmikuussa 2012, ja siinä esitetään 4-vaiheinen kehittämispolku: 1. nykyisen tarjonnan 
liittäminen seutulippujärjestelmään, 2. lisävuoroja, 3. uutta kalustoa ja 4. lisäraiteita.  Tampereen 
seudun lähiliikenteeseen liikennepoliittisessa selonteossa osoitettu 65 milj.euron varaus tukee 
tavoitteita. 
 
Tampereella, Ylöjärvellä ja Lempäälässä on tekeillä yleiskaavat aseman seuduilla. Nokian aseman 
seudun suunnittelua vaikeuttavat neuvottelut Senaatti-kiinteistöjen kanssa. Liikennevirasto teettää 
lisäraiteiden (Toijala-Tampere) aluevaraussuunnitelmatyön vuoden 2012 ensimmäisen puolikkaan 
aikana. 
 
Oikoradan suunnittelu on ajankohtaista kokonais-maakuntakaavan laadinnan yhteydessä.  
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Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen 
 
Seurantakohde: kevyen liikenteen kehittämisohjelman valmistelun eteneminen 
kaupunkiseudulla, kevyen liikenteen investointirahoituksen kohdentuminen 
kaupunkiseudulle 
Indikaattorit: selostus kehittämisohjelman tilanteesta, kaupunkiseudulle kohdentunut 
kevyen liikenteen investointirahoitus €   
 
Arvio edistymisestä:  
Tampereen keskustan strategisen yleiskaavan päivitys on vireillä. Kaava sisältää linjaukset kävelyn ja 
pyöräilyliikenteen reiteille. 
 
Kävelyn ja pyöräilyn seudullinen kehittämisohjelma käynnistyi toukokuussa 2011. Ohjelmassa 
esitetään kävelyn ja pyöräilyn visio, strategiset päämäärät sekä seudullinen tavoiteverkko ja 
toimenpide-ehdotukset. Loppuraportti valmistuu tammikuussa 2012. 
 
ELY-keskuksen toteutusohjelmiin ei vuosina 2011-2012 ole sisältynyt kaupunkiseudun kevyen liikenteen 
investointihankkeita. 
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Liikkumisen ohjaus 
 
Seurantakohde: liikkumisen hallinnan ja älyliikenteen kehittämisohjelman eteneminen 
Indikaattorit: selostus kehittämisohjelman tilanteesta   
 
Arvio edistymisestä: 
Tampereen seudulla on laadittu liikenteen hallinnan toimenpidesuunnitelma 2020 ja sen sisältämät 
toimenpiteet ovat lähteneet etenemään (mm. seudullinen liikenteenohjauskeskus, ITS-factory - 
älyliikenteen testialue). Pirkanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelman yhteydessä on tehty vuonna 2011 
selvitys liikenteen hallinnasta ja älyliikenteestä.  
Tampereen kaupunki on lisäksi käynnistänyt Liikkumisen ohjauksen toteuttaminen Tampereen 
kaupunkiseudulla -projektin, jossa luodaan liikkumisen ohjauksen toimintamalli. Toimintamallin avulla 
tunnistetaan tehokkaimmat toimenpiteet ja vakiinnutetaan niiden toteuttaminen kaupunkiseudun 
alueella. Hankkeen alkuvaiheen rahoituksesta ovat vastanneet mm. Tampereen kaupunki, Motiva ja 
LVM. Hankkeen seudullistamisesta päätetään vuoden 2012 aikana. 
Valtakunnallisella strategisella kehittämistoiminnalla pyritään turvamaan joukkoliikenteen 
toimintaedellytyksiä, kilpailukykyä ja houkuttelevuutta pitkällä aikavälillä sekä turvaamaan 
joukkoliikenteen tietopohjaa. Kehittämishankkeisiin kohdistetaan 2,15 milj. euroa v. 2012. Lisäksi 
määrärahasta kohdistetaan 0,7 milj. euroa liikkumisen ohjaukseen. Liikkumisen ohjauksella 
myötävaikutetaan kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen kulkutapaosuuden kasvattamiseen erityisesti 
kaupunkiseuduilla. Keinoina on mm. informaatio-ohjaus, markkinointi ja palvelujen kehittämisen 
tukeminen. Liikkumisen ohjaukseen kohdistettavan rahoituksen jakaminen on annettu Liikenneviraston 
tehtäväksi. 
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Vt 12 Tampereen Rantaväylä ja vt 3 Tampere–Vaasa  
 
Seurantakohde: Vt 12 Tampereen Rantaväylän ja vt 3 Tampere–Vaasa (1. vaihe) 
toteutuksen eteneminen 
Indikaattorit: selostus Tampereen Rantaväylän ja Tampere–Vaasa valtatiehankkeiden 
etenemisestä   
 
Arvio edistymisestä: 
Vt 12 Tampereen Rantaväylä: Yleissuunnitelma ja asemakaavat on hyväksytty, niistä on tehty 
valituksia. Tiesuunnitelmaa on laadittu. Allianssimallin mukaisen kumppanin kilpailutus on käynnissä 
ja ratkeaa kesällä 2012. Rakentaminen käynnistyy aikaisintaan 2013, rakentamisaika 48 kk. 
 
Vt 3 Tampere-Vaasa -välin 1. vaihe: Kustannusarvio 185 M€. Tiesuunnitelmien laatiminen jatkuu 2012, 
suunnitelmavalmius alkaa olla hyvä. 
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Liikennejärjestelmän kehittämishankkeet  
 
Seurantakohde: Hankkeiden eteneminen 
Indikaattorit: Hankkeiden rahoitus- ja toteutusmahdollisuudet liikennepoliittisessa 
selonteossa (selonteon asiaa koskevat kohdat koottuna linkkiin), selonteon jälkeiset 
toimenpiteet ELY:ssä ja kunnissa 
 
Arvio edistymisestä: 
Liikennejärjestelmän kehittämisohjelmassa esitetyt I toteutusluokan joukkoliikenteen 
laatukäytävätoimenpiteet: Joukkoliikenteen laatukäytävätoimenpiteitä koskeva yleissuunnitelma 
valmistuu syyskuuhun 2012 mennessä. Yleissuunnitelman perusteella valikoidaan tarkemmat 
kehittämiskohteet.  
Lähijunaliikenteen sekä asemanseutujen kehittäminen, ks. aiemmat diat. 
Tays/Teiskontien liittymän kehittäminen: Tiesuunnitelma on tekeillä, ei vielä hyväksytty. 
Tiesuunnitelman mukaiset kustannukset noin 9 M€. 
Vt 9 Tampere-Orivesi -tieosan parantaminen: Hankkeen kustannukset 140 M€. YVA tehty, 
yleissuunnitelman hyväksymisvaihe keväällä 2012. Suinula-Käpykangas -välin ohituskaistojen 
tiesuunnitelma käynnistetty 2011. 
Vt 12 Alasjärvi-Huutijärvi -tien parantaminen: Hankkeen kustannusarvio 60 M€. Seuraavien 
suunnitteluvaiheiden (YVA ja yleissuunnitelma) ajoitus avoin.  
Vt 3 Ylöjärvi-Hämeenkyrö -välin parantaminen: YVA valmistunut 2011. Yleissuunnitelman laatiminen 
käynnistyy 2012. 
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6.1. Johtopäätökset, seurantakohteita koskeva kokonaisarvio 
Seuranta osoittaa, että  jo ensimmäisen vuoden aikana kaupunkiseudulla on aktiivisesti toteutettu 
sopimuksessa mainittuja toimia.   
 
Erityisen vahva panostus näkyy joukkoliikenteen edellytysten parantamisen ja  uuden liikennepolitiikan 
mukaisissa toimissa.  Merkittävimmät  toimet  liittyvät katuraitiotien, lähijunaliikenteen  sekä kävelyn ja 
pyöräilyn edistämiseen.  Seudullinen joukkoliikennelautakunta on toiminut 2011 alusta. Liikkumistarpeen 
vähentämiseksi myös maankäytön ja liikenteen suunnittelun yhteyttä on tiivistetty.  Muutokset 
kulkutapajakaumaan  voidaan todennetaan vasta pitkällä aikavälillä. 
 
Yhdyskuntarakenteen eheytymisessä pitkänaikavälin hyötyjä on odotettavissa mm. maapolitiikan 
aktivoitumisena maapoliittisten ohjelmien uudistamisen myötä. Huomion kiinnittäminen kaavavarantoihin 
ja  lievealueiden rakentamispaineisiin tukee keskustelua ja politiikkatoimia, ja edistymistä onkin tapahtunut 
2011.  Kaikki kunnat ovat myös jalkauttaneet rakennesuunnitelman 2030 kuntakohtaisilla päätöksillään ja  
huomioineet seudulliset linjaukset kaavoitusohjelmissaan. Jalkauttamisen työkaluja on tarve edelleen 
kehittää. Maankäytön johtopäätösten tekemistä vaikeuttaa puuttuva seudullinen seurantatieto, jonka 
perustan luominen on nyt käynnistetty. Seudulliset periaatteet lieverakentamisen ohjaukseen vaativat vielä 
valmistelutyötä ja keskustelua. 
 
Asuntotuotannon kehitystrendin muutoksesta tasapainoisempaan ja yhteisvastuullisempaan suuntaan 
kuntien välillä on aikaista todeta.  Määrälliset ja laadulliset tuotantotavoitteet 2011 on kuitenkin 
seututasolla ja pääosin myös kuntatasolla saavutettu. Vuosijakso osoittaa tuotannon vahvistumista 
erityisesti keskuskaupungin osalta, mikä oli seudullinen tavoite. ARA-tuotannon osuus kehittyi erityisen 
positiivisesti. Asumisen ja rakentamisen vuosiseurantaa ja tilastointia seurantaa kehitetään seudullisena.   
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6.2. Johtopäätökset, sopimuksen toteutuminen suhteessa 
 PARAS-kaupunkiseututavoitteisiin ja hallitusohjelman tavoitteisiin 
 
  Aiesopimuksen sisältö on painottunut erityisesti yhdyskuntarakenteen kehittämiseen kaupunkiseudun 
alueella. Nämä maankäytön, asumisen ja liikenteen kysymykset ovat keskeisiä myös Paras-hankkeen ja 
hallitusohjelman kuntauudistuksen sisällössä. 
 
Paras-hanke korosti myös palvelujen saatavuuden lisäämistä yli kuntarajojen. Kuntauudistus puolestaan 
tähtää palvelujen saatavuuden turvaamiseen kohtuullisella talousrasituksella pitkällä aikavälillä ja tasa-
arvoisesti.  
 
Mal-aiesopimus 2011-2012 ei sisällä erityisiä tavoitteita eikä toimia palveluyhteistyölle, mikä ei tarkoita 
kuitenkaan sitä, että kuntalaisille tärkeä seudullinen näkökulma olisi unohdettu.  Yhteistyö 
palvelutoimialalla (päivähoito, koulutus- sekä sosiaali- ja terveyspalvelut) on lisääntynyt ja syventynyt 
samassa tahdissa MAL-asioiden kanssa kaupunkiseudulla.  Palveluyhteistyön ohjaukseen on hyväksytty  
omat toimialakohtaiset tavoitteet ja suunnitelmat, joissa on huomioitu  myös rakennesuunnitelman 2030 
yleiset tavoitteet. Seuraavaan aiesopimukseen esitetään myös sisällytettäväksi palveluverkkoa koskevia 
tavoitteita ja toimia. Yhteistyön syveneminen hyvinvointipalveluissa vastaa osaltaan hallitusohjelman 
kuntauudistuksen tavoitteisiin palvelujen järjestämisessä. 
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6.3. Kehittämistarpeet aiesopimuksen  sisältöön ja  
valmisteluprosessiin 

Pilottirooli huomioiden uuden ja laaja-alaisen aiesopimuksen sisällön määrittely  ja tekninen valmistelu etenivät 
hyvin. Kunnille sopimus on merkittävä avaus valtion ja suurten kaupunkiseutujen syvenevälle yhteistyölle. 

Yhdyskuntarakenteen kehittäminen on kuitenkin pitkäjänteistä työtä, mikä tulee huomioida jatkossa sopimuksen 
kestossa. 

 
Tampereen kaupunkiseudun aiesopimuksen valmistelutyö osoitti, että osapuolia tyydyttävän lopputuloksen 
saavuttamiseksi aiesopimuksen luonnosversioiden vuorovaikutteinen käsittely on syytä aloittaa mahdollisimman 
aikaisessa vaiheessa valmisteluprosessia. Hyväksymisen jälkeen sopimus tulee viedä osapuolten johtamis- ja 
seurantajärjestelmään, mikä vahvistaa sen toteuttamisen edellytyksiä.  
 
Aiesopimusmenettelyn keskeisenä haasteena on koettu valtio-osapuolen sitoutuminen toteutettaviin hankkeisiin 
ja muihin sopimuksen toteutumista edistäviin toimiin.  Aiesopimuksen toteutumisen kannalta on 
tarkoituksenmukaista, että hankkeet yhteen sovitetaan valtakunnallisiin politiikkaohjelmiin. Esim. merkittävää 
rahoitusta vaativat suuret liikenteen kehittämishankkeet tulisi viedä liikennepoliittisen selontekomenettelyn 
käsittelyyn. Aiesopimusten sisällön yhteensovittaminen muihin ohjelmiin mahdollistaa valtio-osapuolen 
pitkäjänteisemmän sitoutumisen kaupunkiseutujen kehittämiseen.   
 
Toinen haaste liittyy kuntien sitoutumiseen kaupunkirakenteen eheyttämiseen sekä lieverakentamisen 
hillitsemiseen, joka koskettaa erityisesti kehyskuntia. Kehyskuntien osalta MAL-aiesopimuksen kokonaisuuden 
hyväksyttävyys on erityisen tärkeää. Eheyttämisen tavoite korostuu myös kestävän liikennejärjestelmän 
kehittämisessä, ja sopimuskannustimena voisikin jatkossa olla seudun pienempiä hankkeita koskeva 
liikennejärjestelmärahoitus. 
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Liitteet 
 
 
 
 
 

Maankäytön indikaattorit 
Asumisen indikaattorit 
Liikenteen indikaattorit 
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Väestön sijoittuminen kaupunkirakenteeseen 1/2 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
        Lähde: SYKE 
Paluu takaisin raporttiin 
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Väestön sijoittuminen kaupunkirakenteeseen 2/2: YKR 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
     Lähde: Pirkanmaan ELY-keskus/SYKE 
Paluu takaisin raporttiin 
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Väestön kehitys 2000-2011* (1/2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Lähde: tähän tietolähde 
 
Paluu takaisin raporttiin 

Väestö Kangasala  Lempäälä  Nokia  Orivesi  Pirkkala  Tampere  Vesilahti  Ylöjärvi  Yhteensä koko seutu 

31.12.2000 25 630 16 331 26 905 8 886 12 736 195 468 3 421 25 299 314 676 

31.12.2005 27 927 18 248 29 147 8 939 14 875 204 337 3 831 27 876 335 170 

31.12.2010 29 675 20 588 31 647 9 617 17 237 213 217 4 345 30 500 356 826 

31.12.2011* ) 

Tilastokeskus 

29 691 21 115 32 581 9 705 17 326 214 876 4 655 31 682 361 631 

kasvuprosentt

i 00-11 

15,8 29,3 21,1 9,2 36,0 9,9 36,1 25,2 14,9 

absoluuttinen 

kasvu 00-11 

4 061 4 784 5 676 819 4 590 19 408 1 234 6 383 46 955 
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Väestön kehitys 2000-2011* (2/2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
Paluu takaisin raporttiin      Lähde: Tilastokeskus 



36 

Väestönkasvun tavoite 2010-2030 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
Paluu takaisin raporttiin     Lähde: Rakennesuunnitelma 2030 
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Paluu takaisin raporttiin      Lähde: Kunnat 

Yleis- ja asemakaavavarannon kehitys 



Raakamaahankinnat 2010 
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Raakamaata yht. (m2) 

Kangasala 491 260 

Lempäälä 124 200 

Nokia 126 890 

Orivesi 73 900 

Pirkkala 270 

Tampere 607 682 

Vesilahti Ei raakamaakauppoja v. 2010 

Ylöjärvi 334 350 

Paluu takaisin raporttiin      Lähde: Tähän tietolähde 



Vuonna 2010 asemakaavoitettu asuinkerrosala 

kaupunkiseudulla 
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Paluu takaisin raporttiin     Lähde: SYKE/Pirkanmaan ELY-keskus 
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Suunnittelutarveratkaisut 2008-2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Lähde: Pirkanmaan ELY-keskus  
Paluu takaisin raporttiin 

 
 

Kaupunkiseutu yhteensä: 

2008: 188 myönteistä ratkaisua 

2009: 152 myönteistä ratkaisua 

2010: 150 myönteistä ratkaisua 
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Rakennuslupien kohdentuminen 1/2: 
Pientalojen rakennusluvat kaupunkiseudulla 2000-2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
      Lähde: Pirkanmaan ELY-keskus 
 
Paluu takaisin raporttiin 
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Rakennuslupien kohdentuminen (2/2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
     Lähde: Pirkanmaan ELY-keskus  
Paluu takaisin raporttiin 
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Asuntotuotantotavoitteet ja toteutumat 2011  
talotyypeittäin, lkm (1/2) 

Tavoitteet 
2011 Kangasala Lempäälä Nokia Orivesi Pirkkala Tampere Vesilahti Ylöjärvi Yhteensä 

Kerrostaloasunnot 43 30 150 9 117 1 265 0 138 1 752 

Rivitaloasunnot 62 30 50 10 57 185 6 110 510 

Omakotitaloasunnot 85 90 100 29 26 200 34 75 639 

Yhteensä 190 150 300 48 200 1 650 40 323 2 901 

Toteutuneet 
2011 Kangasala Lempäälä Nokia Orivesi Pirkkala Tampere Vesilahti Ylöjärvi Yhteensä 

Kerrostaloasunnot  55 0  54 0  210 1469 0 175 1963 

Rivitaloasunnot  69 61  34 0  34 143 0 47 388 

Omakotitaloasunnot  121 114  115 33  42 162 32 98 717 

Muut* 0 0 2 1 0 30 0 0 33 

Yhteensä 245 175 205 34 286 1804  32  320  3101 

* Asuntoja olemassa oleviin tehdaskiinteistöihin. 

Paluu takaisin raporttiin       Lähde: Tampereen kaupunki 
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Asuntotuotantotavoitteet ja toteutumat 2011 
hallintamuodoittain, lkm (2/2) 
 

Tavoitteet 
2011 Kangasala Lempäälä Nokia Orivesi Pirkkala Tampere Vesilahti Ylöjärvi Yhteensä 

Omistusasunnot 153 120 100 38 130 700 40 196 1 477 

Ara-vuokra-asunnot 27 15 150 5 30 900 0 73 1 200 

Muut 10 15 50 5 40 50 0 54 224 

Yhteensä 190 150 300 48 200 1 650 40 323 2 901 

Toteutuneet 
2011 Kangasala Lempäälä Nokia Orivesi Pirkkala Tampere Vesilahti Ylöjärvi Yhteensä 

Omistusasunnot  177  138 205 34   212 853 32  184  1835 

Ara-vuokra-asunnot  27  22 0 0   31 880  0  82  1042 

Muut  41  15 0 0   43  71 0  54  224 

Yhteensä  245  175 205 34   286 1804 32  320  3101 

Paluu takaisin raporttiin       Lähde: Tampereen kaupunki 
 



Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen myöntämät 
erityisryhmien investointiavustukset 2006-2010, asuntojen lkm ja €  
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Paluu takaisin raporttiin     Lähde: Tampereen kaupunki ja ARA 

Haettu v:lle 2012 

15      1 384 900 
 
60 2 465 600 
 
67 1 024 416 
727    14 205 464 

 
15 1 141 000 
 

884    20 221 380 



Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen myöntämät 
suhdanneluonteiset korjausavustukset 2009 ja 
suhdanneluonteiset korjaus- ja energia-avustukset 2010, 
asuntojen lkm ja € 
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Paluu takaisin raporttiin     Lähde: Tampereen kaupunki 

10 493 556 
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Kulkutapajakauma eri kulkumuotojen kesken 1969-2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
       
      Lähde: VERNE/TTY 
Paluu takaisin raporttiin 

18 % 

50 % 

75 % 

50 % 

77 % 

52 % 

78 % 

52 % 

27 % 

12 % 

28 % 

13 % 

27 % 

12 % 

6 % 

4 % 
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4 % 

3 % 

4 % 

3 % 

18 % 

17 % 

8 % 

16 % 

6 % 

15 % 

5 % 

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % 

Tampere 

Tampere 

ympäryskunnat 

Tampere 

ympäryskunnat 

Tampere 

ympäryskunnat 

henkilöautolla kuljettajana kävellen polkupyörällä linja - autolla muulla kulkutavalla 

vuonna 1969 

liikennetutkimus 

1996-1997 

liikennetutkimus 

2004-2005 

arvio 2010 *) 

*) Arvio perustuu henkilöautoliikenteen liikennemäärätietoihin, joukkoliikenteen nousijamäärän 

kehitykseen sekä yhdyskuntarakenteen eri vyöhykkeillä asuvan väestön määrän kehitykseen. 
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Joukkoliikennetuen kehitys Tampereen kaupunkiseudulla 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
       
      
     Lähde: Tampereen joukkoliikenne, 17.1.2012 
 
Paluu takaisin raporttiin 
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Kaupunkiraitiotien linjausvaihtoehdot alustavassa 
yleissuunnitelmassa 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
      Lähde: Tampereen kaupunki 
Paluu takaisin raporttiin 

1. vaihe: Hervanta- 
Lentävänniemi 
• Pituus: 20-22 km. 
• Asukkaita nykytilanteessa 
 500 m pysäkiltä: 60-67 000. 
• Työpaikkoja nykytilanteessa  
 500 m pysäkiltä: 42-48 000. 
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Lähijunan visiotilanteen liikennetarjonta 
4-vaiheisen kehittämispolun 4. vaihe: lisäraiteet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
      Lähde: Ramboll 
 
Paluu takaisin raporttiin 


