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Tausta ja tavoite

Ohjelman lähtökohta on  
puurakentamisen edistämisen  
yhteistyösopimus, joka  
solmittiin 21.5.2014 ja  
päivitettiin vuoden 2019 alussa.

Yhteistyösopimuksen osapuolia  
ovat Tampereen kaupunki,  
Tampereen yliopisto, Tampereen  
ammattikorkeakoulu,  
Luonnonvarakeskus sekä  
Suomen metsäkeskus.

1. Ohjelman lyhyt kuvaus



Tausta ja tavoite

Yhteistyösopimuksen tavoitteena on lisätä merkittävästi puurakentamisen ja puutuoteratkaisujen käyttöä  
Suomessa, edistää niiden vientiä sekä edistää vähähiilisyyteen tähtäävää energia- ja resurssitehokasta  
puurakentamista Tampereen kaupungin alueella. Puurakentamisen edistämisohjelman avulla lisätään alan  
opetus- ja tutkimustoimintaa sekä täydennyskoulutusta ja osaamista. Yhteistyö edistää kaupungin strategista  
tavoitetta kasvaa kestävästi ja se toteuttaa myös kaupungin ilmasto- ja elinkeinopoliittisia tavoitteita.

Puurakentamisen edistämisohjelma on yhteistyösopimuksen toteutusohjelma. Edistämisohjelman perusti  
kaupunginhallitus 28.11.2016 vuosiksi 2016-2020. Ohjelma toimi aluksi läheisessä yhteistyössä Vuoreksen  
kehitysohjelman kanssa, koska ohjelman yksi päätavoitteista on alusta pitäen ollut Vuoreksen Isokuusen  
modernin puukaupunginosan edistäminen.

Ohjelmasuunnitelma päivitettiin 14.11.2017 kaupungin johtoryhmässä ja organisoitiin vuonna 2018  
uudelleen siten, että se toimi osana Smart Tampere -kehitysohjelmaan kuuluvaa Kestävä Tampere 2030 -
osaohjelmaa.

Ohjelmaa on johtanut ohjausryhmä, jossa ovat edustettuina yhteistyösopimuksen allekirjoittaneiden tahojen
edustajat. Ohjausryhmää johtaa kaupunkiympäristön palvelualueen johtaja.



Tampere on maamme johtava ja kansainvälisesti tunnettu puurakentamisen ja siihen
liittyvän koulutuksen sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan keskus.

• Tampereella toteutetaan useita aluerakennuskohteita, joissa käytetään puuta niin kerrostalojen,  
julkisten rakennusten, siltojen sekä ympäristörakentamisen toteutuksessa luoden vähähiilistä,  
esteettistä ja viihtyisää kaupunkiympäristöä.

• Puurakentamisesta syntyy Tampereelle keskeinen vetovoimatekijä. Tampereelle on rakennettu 
arkkitehtonisesti korkeatasoisia puurakennuksia, jotka ovat tunnettuja ja arvostettuja myös  
kansainvälisesti.

• Tutkimus- ja koulutusorganisaatioiden, rakennuttajien ja rakennusliikkeiden sekä alan muiden yritysten  
yhteistyön tuloksena puurakentamisen kilpailukyky kehittyy ja Tampereelle syntyy uutta puualan 
kansainvälistä yritystoimintaa.

VISIO



Ohjelman tärkeimmät sidosryhmät ovat:

• Yhteistyösopimuksen kumppanit: TAU (TTY), TAMK, LUKE ja Suomen metsäkeskus
• Ympäristöministeriön puurakentamisen ohjelma
• Tredu ja TAKK
• Rakennuttajat, rakennusliikkeet
• Kaupunkiomisteiset vuokra-asuntoyksiköt
• Puutuotetoimittajat
• PuuInfo
• Puutuoteteollisuus ry
• ARA

• Tampereen kaupungin sisäiset sidosryhmät:
o Kaupunkiympäristön palvelualue (Maankäytön suunnittelu, Rakennusvalvonta, Kestävä kaupunki)
o Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualue (Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka, Smart Tampere -ohjelma, Keskustan  

ja Hiedanrannan kehitysohjelmat)
o Tampereen Tilapalvelut Oy

Sidosryhmät



Rakentaminen
• Asuntorakentaminen

o Puukerrostalot
o Lisäkerrosrakentaminen
o Pientalot
o Täydennysrakentaminen
o Julkisivujen energiakorjaukset

• Julkinen rakentaminen
o Koulut
o Päiväkodit
o Muut palvelurakennukset

• Infrarakentaminen
o Puistot
o Torit, kaupunkiaukiot
o Sillat

Ohjelman osa-alueet
Tutkimus ja kehitys, oppilaitosyhteistyö
Ohjelman tärkeimmät sidosryhmät TAU (TTY), TAMK,  
LUKE ja Metsäkeskus tukevat laaja-alaisilla tutkimus-
ja kehityshankkeillaan uusia puurakentamisen ja -
tuotteiden innovatiivisia ja tulevaisuuteen  
suuntautuvia ratkaisuja, niiden kehittämistä ja  
kaupallistamista.

Tampereen korkeakoulut toteuttavat merkittävää  
puurakentamisen tutkimus- ja kehitystoimintaa  
yhdessä koordinoiden.

Tampereen kaupungin osoittamille puurakentamisen  
pilottialueille kohdennetaan TAU:n ja TAMK:n  
koordinoimia opinnäyte- ja projektitöitä puu- ja  
rakennusalan osoittamiin konkreettisiin  
ongelmakysymyksiin ja rakennuskohteisiin liittyen.



2.1 Toteutunut tähän  
mennessä

Asemakaavoitus ja tontinluovutus

Vuoden 2020 lopulla kolmella  
alueella puurakentaminen on  
lähtökohta kaavamääräyksissä tai  
tontinluovutusehdoissa
• Vuores, Isokuusi
• Vuores, Västinginmäki
• Ojala

2. Tavoitteiden toteutuminen
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2.1 Toteutunut tähän  
mennessä

Asemakaavoitus ja tontinluovutus

Puurakentaminen on lähtökohta  
kaavamääräyksissä tai  
tontinluovutusehdoissa:

• Vuores, Isokuusi
o Isokuusen Keskusta ja Isokuusi II:  

tontinluovutusehdot

o Isokuusi III ja Isokuusi IV:  
kaavamääräykset

• Vuores, Västinginmäki

• Ojala

2. Tavoitteiden toteutuminen



2.1 Toteutunut tähän mennessä  

Asemakaavoitus ja tontinluovutus  

Hiilineutraali Tampere 2030 –tiekartta:

2. Tavoitteiden toteutuminen
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2.1 Toteutunut tähän mennessä  

Puukerrostalot (puurunko)

Vuoden 2020 loppuun mennessä on toteutettu  
kolme puukerrostalokohdetta, joiden  
yhteenlaskettu asuntokanta on 149 asuntoa:

• Vuores, Koukkuranta – VTS
o 2 taloa, 4 kerrosta
o 53 vuokra-asuntoa (ARA)
o Rakenne: CLT-tilaelementit

• Härmälä – Lehto Asunnot
o 4 kerrosta
o 36 vapaarahoitteista asuntoa
o Rakenne: rankarunkoiset tilaelementit (DECO)

• Hervanta – OP-Kiinteistösijoitus
o 5 kerrosta
o 60 vuokra-asuntoa
o Rakenne: rankarunkoiset tilaelementit

2. Tavoitteiden toteutuminen



2.1 Toteutunut tähän mennessä  

Isokuusen puukaupunki

Isokuusesta rakennetaan nykyaikainen  
puukaupunkiympäristö. Isokuusi tulee  
olemaan yli 4000 asukkaan asuinympäristö,  
jonka keskeisiä tavoitteita ovat ekotehokkuus  
ja hiilineutraalius. Isokuusi sijaitsee  
Vuoreskeskuksen ja Särkijärven välissä n. 7  
kilometrin päässä Tampereen keskustasta.
Isokuusi muodostaa tärkeän osan Vuoreksen  
kaupunkirakenteellista ja toiminnallista  
kokonaisuutta. Lisäksi se luo sisäänkäynnin  
kaupunginosaan Tampereen keskustan  
suunnalta. Alue sijaitsee vaihtelevan  
mäkisessä maastossa järvenrannan  
tuntumassa tarjoten hyvät edellytykset  
tulevaisuuden kaupunginosan  
kehittämiselle.

2. Tavoitteiden toteutuminen
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2.1 Toteutunut tähän  
mennessä

Päiväkodit, koulut

Tampereen ensimmäinen  
puurakenteinen päiväkoti,  
Hippoksen päiväkoti valmistui 2020.

Vuoden 2020 lopulla Vuoreksen  
Isokuusessa on rakenteilla  
puurakenteinen koulu-päiväkoti,  
joka valmistuu 2022. Multisillan  
puisen päiväkodin rakennustyö on  
myös käynnissä ja se valmistuu  
myös 2022.

2. Tavoitteiden toteutuminen



2.1 Toteutunut tähän mennessä

Lisäkerrosrakentaminen

Lisäkerrosrakentaminen on taloyhtiössä yksi  
vaihtoehto muiden tarvittavien korjausten  
rahoittamiseen (linjasaneeraus, julkisivujen  
korjaukset, hissin rakentaminen tai  
modernisointi). Liikevaihtoarvoltaan  
vuosittaisen kerrostalojen korjausvelan on  
arvioitu olevan jopa huomattavasti  
suuremman kuin kerrostalojen vuosittaisen  
uudistuotannon arvon. Kerrostalojen  
korjausvelka koskee yhtä lailla niin julkisia  
kuin yksityisomistuksessa olevia kerrostaloja.

2. Tavoitteiden toteutuminen



2.2 Toteutuu vielä ohjelman lopetuksen
jälkeen

Asemakaavoituksen ja tontinluovutuksen  
ohjelmointi

Tulevissa asemakaava- ja  
tontinluovutusohjelmissa tulee useilla alueilla  
selvitettäväksi puurakentamisen  
mahdollisuudet. Tärkeimmät tulevaisuuden  
aluekehityshankkeet ja rakentamisalueet ovat:
• Hiedanranta
• Särkänniemi
• Viinikanlahti
• Ruotula
• Tesoma

Lisäksi mm. Kaukajärven pohjoisrannan ja  
Härmälän leirintäalueen asemakaavoituksen  
yhteydessä puurakentamisenmahdollisuudet  
tutkitaan.

2. Tavoitteiden toteutuminen
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2.2 Toteutuu vielä ohjelman lopetuksen

jälkeen

Rakenteilla olevat puukerrostalot (puurunko)

Rakennustyöt olivat vuonna 2020 käynnissä  
seuraavissa kohteissa, yhteensä 344 asuntoa  
(suluissa valmistumisvuosi):

• TA-Yhtymä, AKruunu / ARKTA – Isokuusi, 6  

taloa, 195 asuntoa (2022)

• TOAS – Kauppi, 70 asuntoa (2021)

• LAKEA – Härmälä, 23 asuntoa (2021)

• VTS – Isokuusi, 2 taloa, 56 asuntoa (2021)

2. Tavoitteiden toteutuminen
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2.2 Toteutuu vielä ohjelman lopetuksen  
jälkeen

Vireillä olevat puukerrostalohankkeet (puurunko)  

Tampereella on valmisteltu useampia
puukerrostalohankkeita, joiden käynnistymistä voi
pitää varmana (valmistumisvuosi):
• TOAS – Hervantajärvi, 120 asuntoa (2022)
• TOAS – Rauhaniemi, 70 asuntoa (2022)
• Lehto Asunnot (nollaenergiakortteli) – Isokuusi,  

98 asuntoa (2022)
• T2H – Isokuusi, 44 asuntoa (2022)
• TOAS – Hipposkortteli, 37.000 k-m2 (2025)

Edellä mainittujen lisäksi on useita sellaisia
hankkeita, joiden suunnittelu on edennyt ja
toteuttajataholle on tontti varattu:
• Suomen Kiinteistökehittäjät – Isokuusi, 145

asuntoa
• TOAS – useita hankkeita kehitteillä

2. Tavoitteiden toteutuminen
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2.2 Toteutuu vielä ohjelman

lopetuksen jälkeen  

Isokuusen puukaupunki  

Isokuusen toteutus jatkuu vielä

useamman vuoden. Tärkeimmät  
toteutusvaiheet ovat:

• Keskustan ja Vuoreksen  
puistokadun varren  
kerrostalokorttelit (osa  
hybridirakenteisia)

• Puurakenteinen koulu-päiväkoti
• Isokuusentanhuan aukion  

puurakenteet
• Tervaslammenpuiston  

puurakenteet

2. Tavoitteiden toteutuminen



2.2 Toteutuu vielä ohjelman  
lopetuksen jälkeen

Päiväkodit, koulut

Isokuusen koulu-päiväkoti ja Multisillan  
päiväkoti ovat rakenteilla 2020.
Puurakenteinen päiväkoti on  
suunnitteilla Ikuriin ja sen on määrä  
valmistua 2023. Ojalaan toteutetaan  
koulu-päiväkoti puurakenteisena 2024.

2. Tavoitteiden toteutuminen
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2.2 Toteutuu vielä ohjelman  
lopetuksen jälkeen

Lisäkerrosrakentaminen

Puurakentamisratkaisuilla on suuri  
markkinapotentiaali lähiökerrostalojen  
julkisivujen energiakorjauksissa ja  
lisäkerrosten rakentamisessa.
Avainasemassa perinteisten (betonisten)  
kerrostalojen saneeraus- ja  
lisäkerrosrakentamisen ratkaisujen  
valinnassa ja saneeraushankkeiden  
käynnistämisessä ovat niin julkisten kuin
yksityistenkin taloyhtiöiden hallitukset ja  
taloyhtiöidenkäytännön operaatioista  
vastaavat isännöintiyritykset.

2. Tavoitteiden toteutuminen



2.2 Toteutuu vielä ohjelman  
lopetuksen jälkeen
Lisäkerrosrakentaminen

Ullakkorakentamisselvitys Tampereen
keskusta-alueella:

”Tampereen keskusta-alueella on  
runsaasti ullakko- tai kattorakentamiseen  
sopivaa rakennuskantaa, jonka  
hyödyntäminen on varteenotettava lisä  
keskustan täydennysrakentamisessa.
Ullakko-, katto- ja  
täydennysrakentamisessa noudatetaan  
uutta, monimuotoista kaupunkikuvaa  
edistävää linjausta. Linjaus suositellaan  
otettavaksi mukaan strategisen tason  
asiakirjoihin, jotka koskevat rakentamista,  
kaupunkikuvaa tai kaupungin imagoa.”

2. Tavoitteiden toteutuminen



2.2 Toteutuu vielä ohjelman lopetuksen jälkeen

Tutkimus- ja kehityshankkeet

Tampere on mukana seuraavissa tutkimus- ja kehityshankkeissa, joissa puurakentaminen on 
keskeinen teema:

• Asumisen uudet muodot - Eheytyvät elävät lähiöt (AsuMut)
o Oulun yliopisto, Tampereen yliopisto
o Helsinki, Tampere, Turku, Oulu
o lisä- ja täydennysrakentamisen ratkaisujen tarkastelut erityisesti teollisen 

puurakentamisen keinoin
• PUKKI - Puukerrostalorakentaminen kestävän kiinteistökehittämisen ja kiertotalouden

verkostoissa
o Tampereen yliopisto, Ympäristöministeriö, A-Kruunu, Arkta, ARA, Saint Gobain Finland, 

Tampere, TA-
Rakennuttaja, VVR Wood

o Tavoitteena mm: ”tuottaa uutta tietoa puukerrostalorakentamisen verkostojen 
arvonluonnin ilmiöistä ja  verkostojen johtamisesta kestävän kiinteistökehittämisen 
kontekstissa erilaisissa  asuntotuotantomuodoissa”

• Puukerrostalorakentaminen kasvuun Pirkanmaalla
o Suomen metsäkeskus, Tampereen yliopisto, Tampereen kaupunki

2. Tavoitteiden toteutuminen



Puukerrostalorakentaminen kasvuun Pirkanmaalla

2. Tavoitteiden toteutuminen



Puukerrostalorakentaminen kasvuun Pirkanmaalla
2. Tavoitteiden toteutuminen



2. Tavoitteiden toteutuminen

Puukerrostalorakentaminen kasvuun Pirkanmaalla

Partnerit



3. Ohjelman lopetuksen jälkeiset projektit ja toimenpiteet, joilla lopulliset  
hyödyt varmistetaan

Maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimus (MAL) 2020-2023

Maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimus perustuu sopimusseudun  
kaikkien kuntien ja valtion yhteiseen tahtotilaan seudun kehittämisestä siten,  
että edistetään valtion, seudun ja sen kuntien tavoitteiden saavuttamista.

Sopimuksen tavoitteena on luoda edellytykset seudun kestävälle kasvulle,  
tarvetta vastaavalle monipuoliselle tonttitarjonnalle ja asuntotuotannolle sekä  
liikennejärjestelmän tarvetta vastaavalle kehittämiselle

2.2 Asuinympäristön laadun sekä sosiaalisen ja toiminnallisen  
monimuotoisuuden vaaliminen

Toimenpiteet 2020–2023:

25. Kunnat tukevat puurakentamista kaavoituksessaan ja  
tontinluovutusohjelmissaan.
---

Tämä sopimus on voimassa 8.10.2020–31.12.2031. Sopimus päivitetään  
vuoden 2023 loppuun mennessä siten, että tämän sopimuksen tavoitetila ja  
toimenpidepolku tarkistetaan ja täsmennetään suhteessa kansainvälisiin,  
kansallisiin ja seudullisiin tavoitteisiin.



3. Ohjelman lopetuksen jälkeiset projektit ja toimenpiteet, joilla lopulliset  
hyödyt varmistetaan

Hiilineutraali Tampere 2030 -tiekartta on valmisteltu yhteistyössä kaupungin  
palvelualueiden ja eri yksiköiden kanssa vuoden 2019 ja kevään 2020 aikana.  
Valmistelusta on vastannut Kestävä Tampere 2030 -ohjelma. Tiekartan  
tarkoituksena on kuvata kaupungin toimenpiteitä hiilineutraaliuden  
saavuttamiseksi vuoteen 2030 mennessä.

Tiekartan toteutuksen organisointi

1.Kaupunginhallitus hyväksyy tiekartan ja seuraa vuosittain toimenpiteiden toteuttamista osana  
Smart Tampere -ohjelman / Kestävä Tampere -osaohjelman raportointia. Tiekartan toimenpidekortit  
päivitetään osana Kestävän energian ja ilmaston toimintasuunnitelmaa (SECAP) kahden vuoden  
välein. Tiekartan päästölaskelma päivitetään neljän vuoden välein myös osana SECAP-raportointia.

2.Tiekartasta nostetaan kaupungin talousarvioon vuosittain ilmastonmuutoksen hillinnän ja  
sopeutumisen eteen kaupunkiorganisaatiossa tehtäviä toimenpiteitä, niiden päästövähennysarvio  
sekä toteuttamiseen budjetoidut taloudelliset resurssit (ns. ilmastobudjetti).

3.Tiekartasta nostetaan palvelualueiden vuosisuunnitelmiin vuosittaiset tavoitteet ja toimenpiteet.
Palvelualueet ja niiden ryhmät päivittävät omaa tiekarttaansa yhteistyössä Kestävä Tampere 2030 -
ohjelman kanssa ja vastaavat nostoista palvelu- ja vuosisuunnitelmiin.

4. Koko kaupungin tiekartan seuranta-, raportointi- ja päivitysvastuu on Kestävä kaupunki -ryhmällä.

5.Tiekartta julkaistaan avoimena digitaalisena alustana, jonne myös kaupungin yhteistyökumppanit
voivat ilmoittaa ilmastotekonsa (osana Ilmastokumppanuus-toimintamallia).
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3. Ohjelman lopetuksen jälkeiset projektit ja toimenpiteet, joilla lopulliset  
hyödyt varmistetaan

Asemakaavojen ohjelmointi,  
tontinluovutuksen ohjelmointi

Vuosittain asemakaavaohjelman laatimisen  
yhteydessä selvitetään ne alueet, joiden  
kaavoituksessa puurakentamisen mahdollisuudet  
tutkitaan. Tärkeimmät lähivuosina toteutettavat  
aluekokonaisuudet ovat:
• Hiedanranta
• Särkänniemi
• Viinikanlahti

Alueet, joilla on merkittävä potentiaali puisten  
lisäkerrosten rakentamisessa:
• Keskusta
• Amuri
• Tahmela

Puurakentamista voidaan edistää myös  
tontinluovutuskilpailuilla tai asettamalla  
puurakentaminen tontinluovutuksen ehdoksi.



3. Ohjelman lopetuksen jälkeiset projektit ja toimenpiteet, joilla lopulliset  
hyödyt varmistetaan

Hiedanrannan  
aluekehitysohjelma

Hiedanrannan asemakaavoitus  
käynnistyy 2021. Kaavoituksen  
yhteydessä tulisi tarkastella  
erityisesti puurakentamisen  
mahdollisuuksia, kun  tavoitteena on 
hiilinegatiivinen  aluekokonaisuus.

Pienen hiilijalanjäljen lisäksi  
puurakentamisen edullisuuteen  
vaikuttaa hiilikädenjälki, sillä  
puurakenteet muodostavat  
hiilivaraston.



3. Ohjelman lopetuksen jälkeiset projektit ja toimenpiteet, joilla lopulliset  
hyödyt varmistetaan

Hiedanrannan  aluekehitysohjelma

2020-luvun puolivälissä käyttöön  tuleva 
rakentamisen hiilijalanjäljen  
lainsäädännöllinen ohjaus  kohdistuu 
yksittäisiin  rakennushankkeisiin.
Samanaikaisesti kaavoituksen ja  
aluekehittämishankkeiden  tavoitteena on 
ohjata myös  aluesuunnittelua jo valmiiksi  
reunaehdoiltaan vähähiilisempään  suuntaan, 
tavoitteena jopa  hiilinegatiiviset
kaupunginosat.

Rakennusten hiilipäästöjen lisäksi  arvioinnin 
kohteena ovat tällöin  mm. yleisten alueiden  
rakentaminen sekä uudet paikalliset  
energiajärjestelmät.



3. Ohjelman lopetuksen jälkeiset projektit ja toimenpiteet, joilla lopulliset  
hyödyt varmistetaan
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