
Maankäytön, asumisen ja liikenteen 
(mal) –aiesopimus 2011-2012 

Seurantaryhmän 1. kokous 7.2.2012, Helsinki 



Tampereen kaupunkiseutu, 360  600 as., 8 kuntaa 
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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 

Taloudelli-
nen 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. 



Rakennesuunnitelma 2030   

 
1. Väestön kasvuun varaudutaan  
2. Yhdyskuntarakennetta tiivistetään 
3. Keskustoja kehitetään 
4. Asuntotuotantoa  monipuolistetaan 
5. Liikkumisen tapoja uudistetaan 
6. Elinkeinoelämän kasvua tuetaan 
7. Palvelut joustavat yli kuntarajojen 
8. Ilmastomuutosta hillitään  
 

 
 

 



Maankäytön tavoitteet ja toimenpiteet 

Tavoite Toteutuminen 

1. Yhdyskuntarakenteen 
eheyttäminen 

- Väestönkasvu 2011 tasapainottunut alueen sisällä  
- Kasvua  ohjattu nykyiseen rakenteeseen, keskustoihin ja 

joukkoliikenteen vyöhykkeille.  
- Taajama-aste  2010 67,6%  

2. Rakennesuunnitelman 
toteuttaminen 

- Rakennesuunnitelman toteuttamisohjelmat laadittu ja 
käsitelty kunnissa ja seutuhallituksessa 

- Uutta seudullista ohjelmointivälinettä kehitetään 

3. Maapolitiikan tehostaminen - Nykyiset kaavavarannot vaihtelevat kunnittain, kehys-
kunnilla keskuskaupunkia suurempi vuosivaranto 

- Osa kunnista uudistanut  maapoliittisen ohjelmansa 
- Raakamaan hankinnan seuranta käynnistetty 

4. Kaavoituksen kohdentuminen - Kaavoituksessa  korostuvat  joukkoliikenteen 
laatukäytävät 

- Kuntarajoilla vireillä yhteistyöalueita 
- Keskustojen kehittäminen käynnissä 

5. Haja-asutuksen ohjaus - Luonnos hajarakentamisen periaatteiksi on valmistunut 
- Suunnittelutarveratkaisujen määrä yleisesti vähentynyt 
- Kysyntä lievealueille säilynyt 



Asumisen tavoitteet ja toimenpiteet 

Tavoite Toteutuminen 

Asuntotuotannon yhteisvastuullisuus 
tuotantomäärän, hallintamuodon ja talotyypin 
mukaan 

- Uusia asuntoja 3101, joista ara-vuokra 1042 
- Tuotantotavoite ylitettiin 200 asunnolla  
- Talotyyppimuodon osalta ak ja ok- 

tavoitteet saavutettiin, rt ei  
- ARAn ns. välimallirahoitus tuki tuotantoa.  

Erityisryhmien asuminen/kehitysvammaiset - Suunnitelman kehitysvammaisten 
laitoshoidon vähentämisestä tehty 

- Rahoitushakemuksia vireillä 

Rakentamisen energiatehokkuus - Tampereella rakentamisen ja asumisen 
neuvontapalvelu 

- Kunnilla energiatehokkuushankkeita mm. 
ECO2-hanke 

- Tampereen kaupungin tonteilla 
asuinrakennusten vaatimuksena A-
energiataso.  



Liikenteen tavoitteet ja toimenpiteet 1(2) 

Tavoite Toteutuminen 

Liikennejärjestelmän toimivuus - Tampereen joukkoliikenteen matkamäärät nousivat 
- Yksityisautoilun osuus jatkaa kasvuaan 
- Joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen osuus laskuaan 

Joukkoliikenteen järjestäminen - Seudullinen joukkoliikennelautakunta aloitti 1.1.2011 
- Joukkoliikennesuunnitelma valmistui  
- Jkl:n palvelutasoluokat ja -kriteerit hyväksytty 

Kaupunkiraitiotien suunnittelu - Kaupunkiraitiotien alustava yleissuunnitelma valmistui 
- Kaupunginvaltuusto käynnisti yleissuunnittelun 
- Näkyvyys liikennepoliittisessa selonteossa? 

Lähijunaliikenteen edistäminen - Lähijunaliikenteen kehittämisselvitys valmistumassa 
- Neljä vaihetta, josta ens. koskee seutulippujärjestelmää   
- Lisäraiteiden aluevaraussuunnittelu käynnissä 
- Näkyvyys liikennepoliittisessa selonteossa? 

Kävelyn ja pyöräilyn 
edistäminen 

- Seudullinen kehittämisohjelma valmistuu  
- Sisältää  vision, strategian ja toimenpide-ehdotukset  

Liikkumisen ohjaus - Liikenteen hallinnan suunnitelma, toimenpiteet käynnissä 
- Liikkumisen ohjauksen seudullinen hanke valmistelussa 



Liikenteen tavoitteet ja toimenpiteet 2(2) 

Tavoite Toteutuminen 

Vt 12 Tampereen Rantaväylä 
 
 
 
Vt 3 Tampere-Vaasa –väli, 
 1. vaihe 

- Yleissuunnitelma ja asemakaavat hyväksytty. 
Tiesuunnitelmaa on laadittu. Allianssimallin mukaisen 
kilpailutus on käynnissä. Rakentaminen aikaisintaan 2013 

 
- Tiesuunnitelmien laatiminen jatkuu 2012 

Liikennejärjestelmän 
kehittämishankkeet 

- Joukkoliikenteen laatukäytävätoimenpiteiden 
yleissuunnitelma valmistuu 2012.  
 

- Tays/Teiskontien liittymä: Tiesuunnitelma tekeillä.  
 

- Vt 9 Tampere-Orivesi: YVA tehty, yleissuunnitelma 
hyväksytään keväällä 2012.  
 

- Vt 12 Alasjärvi-Huutijärvi -tien parantaminen: YVAn ja 
yleissuunnitelman ajoitukset avoinna.  

 
- Vt 3 Ylöjärvi-Hämeenkyrö: YVA valmistunut 2011. 

Yleissuunnitelman laatiminen käynnistyy 2012. 
 

      Hankkeiden näkyvyys liikennepoliittisessa selonteossa? 
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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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Esitys jatkotoimenpiteistä 

• Uuden aiesopimuksen valmistelu käynnistetään kaupunkiseudun ja valtion välillä, 

• Uudella sopimuksella vahvistetaan kaupunkiseudun yhdyskuntasuunnittelun 
hankekokonaisuuden toteuttamista, 

• Uutena teemana huomioidaan palveluverkon seudullinen kehittäminen 

• Liikennehankkeissa huomioidaan joukkoliikenteen ohessa pienet kustannustehokkaat ja 
liikennejärjestelmän sujuvuutta edistävät hankkeet 

• Sopimus solmitaan kaupunkiseudun kuntien (aluerajaus) ja valtion välillä. 

• Sopimuksen aikajännettä pidennetään 

• Valtion sitoutumista sopimukseen lisätään 


