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Esitykseni

• Sopimusmenettelyn lähtökohdat 

• Kaupunkiseudun tavoitteet MAL3-kierrokselle

• Tavoitteista toimenpiteisiin

• Valmistelun eteneminen
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Seurantapäätelmiä 2011-2014
• Väestön kasvu on jatkunut vahvana > 1 %. Keskuskaupungin osuus vahvistunut. 

• Kuntien kaavavarannot ovat pääosin tavoitteissa, yk 10 v. ja ak 3 v. 

• Yhdyskuntarakenne on täydentynyt ja rakentaminen sijoittunut aikaisempaa 
selvemmin joukkoliikenteen läheisyyteen. 

• Osassa kunta- ja aluekeskuksia väestö- ja työpaikkamäärät laskeneet -> Uusia 
kaavoja valmistunut keskustojen ja ydinrakenteen tukemiseen.

• Asuntotuotannon määrät jääneet tavoitteista koko jaksolla vain 3 %. 
Kerrostaloasuntotuotanto kasvanut ja pientalotuotanto hiipunut. 

• Kohtuuhintaisen asuntotuotannon yhteisvastuullisuus kohentunut 
huomattavasti.

• Joukkoliikenne suunniteltu seudullisin vyöhykkein, ei kuntakohtaisesti

• Joukkoliikenteen vuorotarjontaa on lisätty ja matkustajamäärät ovat nousseet

• Matkojen ketjuttaminen on lisääntynyt: VR-seutulippu ja pyöräpysäköinnit

• Pyöräilyn seudulliset olosuhteet ovat parantuneet: laatukäytävät, 
pyöräilyopastus



MAL3-tavoitteet - menettely

1. Vahvistetaan Rakennesuunnitelman 2040 sitovuutta ja 
konkretisointia.

2. Edistetään seudullisesti merkittävien hankkeiden 
toteutusta ja valtion osallistumista rahoitukseen.

3. Ylläpidetään neuvottelumenettelyä valtion ja 
kaupunkiseudun kuntien välillä.



MAL3-tavoitteet - sisältö

1. Vahvat yhdyskunnat
• Joukkoliikenteeseen tukeutuva yhdyskuntarakenne

• Kehittyvät asemanseudut 

2. Sujuva arki
• Monipuolinen asuntotuotanto ja asunnottomuuden ehkäisy

• Palvelujen saavutettavuus

3. Elinvoimainen seutu
• Lentoliikenne 

• Yritysalueet

• Liikenne palveluna ym. kokeilut



Vahvat yhdyskunnat, tavoitteista toimenpiteisiin

• Strategiset yleiskaavat rakennesuunnitelman ja maakuntakaavan edistämiseksi

• Maapolitiikan seudullisten periaatteiden ajantasaistaminen 

• Täydennysrakentaminen joukkoliikennevyöhykkeillä ja keskuksissa

• Tampereen asemakeskuksen, Lempäälän, Nokian ja Tesoman asemanseutujen 
eteneminen

• Viherrakenteen yleissuunnitelma virkistysalue- ja ekologisille verkostoille 

• Raitiotien rakentamispäätös ja alustava suunnitelma seudullisesta raitiotiestä

• Bussiliikenteen kilpailukyvyn parantaminen joukkoliikennekaistoin ja –
etuuksin

• Lähijunaliikenteen kokeiluja Lempäälän ja Nokian suunnilla. Oriveden suunnan 
joukkoliikenneratkaisun kokonaistarkastelu.

• Joukkoliikenneviranomaisten roolien ja toimivalta-alueiden selvittäminen

• Valtion kiinteistöstrategia, ARA:n kunnallistekniikka-avustukset, liikenteen 
pienet MAL-hankkeet, joukkoliikenteen tuki, raitiotien rahoitus, 
luonnonsuojelulain poikkeamispäätösten selvittäminen



Sujuva arki, tavoitteista toimenpiteisiin

• Kumppanuuskaavoja ja tontinluovutuskilpailuja asuntotuotannon 
monipuolistamiseksi

• Kohtuuhintaisen vuokra-asuntotuotannon osuuden, 25 %, yhteisvastuullinen 
toteutus

• Asunnottomuuden ennaltaehkäisy ja maahanmuuton tarpeiden huomiointi

• Asuntoviranomaisten yhteistyön syventäminen kaupunkiseudulla

• Kävely- ja pyöräilyolosuhteiden kohentaminen keskustoissa ja keskuksissa

• Pyöräilyn seudullisten pääreittien laadun parantaminen 

• Liityntäpysäköinnin lisääminen

• Kuntalaisille tietoa liikkumisen palveluista ja liikkumisen kokeiluja 

• Sähköisten asiointipalvelujen kehittäminen

• ARA-korkotukilainan ehdot uudistuotantoa tukemaan, liikenteen pienet MAL-
hankkeet



Elinvoimainen seutu, tavoitteista toimenpiteisiin

• Tampere-Pirkkalan lentokentän kehittyminen kansainvälisenä lentokenttänä

• Älyliikenteen kehittäminen mm. liikkuminen palveluna –kokeiluin ja uusin 
lippuratkaisuin

• Rakennesuunnitelman  2040 osaamiskeskittyminen maankäyttötarpeet

• Kolmenkulman ja Tarastenjärven eteneminen kuntayhteistyössä 

• Tulevaisuuden työpaikka-alueiden ja liikenneyhteyksien suunnittelu etelän 
kasvusuuntaan 

• Härmälän-Partolan-Lakalaivan alueen maankäytön suunnittelu ja 
liikennesuunnitelman toteuttaminen

• Lentoliikennestrategian toteuttaminen,, bio- ja kiertotalouden 
rahoitusmahdollisuudet, vt 3n ja 2-kehän linjausten suunnittelu, 
yritysalueiden maankäyttöprosessien sujuvoittaminen



Sopimuksen valmisteluvaiheet

4.11.2015

Käynnistys Tavoitteet Luonnos Ehdotus

Kuntien 
hallitukset ja 
valtuustot

Kuntakohtaiset käsittelyt 
tarpeen mukaisesti 

Valtuustojen 
päätökset

Yhteiskokous 
valtion kanssa

10.9. 29.10, 17.11, 27.11 Auki

Seutuhallitus 24.6 23.9 28.10, 25.11 16.12, 
27.1.2015

Kuntajohtaja-
kokous

11.6 11.9 6.11, 20.11 4.12, 18.12

Seudun 
asiantuntija-
työryhmät

Toukokuu Elokuu-
syyskuu

Lokakuu Marraskuu

SF

Sidos-
ryhmät
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