INFRAPALVELUJEN TYÖRYHMÄN KOKOUS 23.1.2018
SATAMAPALVELUJEN KEHITTÄMISEN TOIMINTAMALLI
Seutusatamahankkeen ensimmäisessä vaiheessa vuonna 2017 laadittiin yhteensä 54 kaupunkiseudun sataman laatuluokitus palveluiden suhteen ja kehittämisehdotuksia laadun sekä yleisesti vesistöjen käytön potentiaalin nostamiseksi elinvoimatekijänä kunnittain. Nyt käynnistetyssä toisessa vaiheessa selvitetään toimintamallia kehittämisohjelman toteuttamiseksi ja selvitysvaihe kestää huhtikuun loppuun. Sen tuloksena
arvioidaan, mikä nykyisten satamapalvelujen ja veneilyn parissa oleva toimija, niiden verkosto tai jokin ihan
uusi malli soveltuisi nimenomaan meidän kaupunkiseudullemme vastaamaan jatkossa yhteiskehittämisestä.
Työryhmä toimii hankkeen ohjausryhmänä kilpailutuksen kautta valitun konsultin, FCG:n, tukena ja tässä
kokouksessa se nimesi edustajansa konsulttia avustavaan pientyöryhmään.
SEUTULIIKE-OHJELMANTYÖN KÄYNNISTÄMINEN
Seutuliike on sekä infrapalvelujen että kuntiin jäävien hyvinvointipalvelujen monialainen hyvinvointiympäristön kehittämistyö, joka keskittyy kuntalaisten arkiliikunnan ja fyysisen aktiivisuuden ylläpitämiseen ja lisäämiseen. Se liittyy muihinkin seudullisiin tavoitteisiin mm. ilmastonmuutoksen, kävelyn ja pyöräilyn sekä
rakennetun ympäristön hyvinvointitiedolla johtamisen näkökulmasta. Työryhmä kävi lähetekeskustelun teemasta ja nimesi edustajansa pienryhmään, joka jatkaa asian valmistelua.
KAUPUNKISEUDUN ILMASTOTAVOITTEIDEN PÄIVITTÄMINEN
Työryhmä toimii kaupunkiseudun ilmastotavoitteiden päivittämisprosessissa ohjausryhmänä ja seuraa työn
etenemistä jokaisessa kokouksessa sen valmistumiseen asti. Tässä kokouksessa konsultti Marko Nurminen
esitteli tilannekatsauksen kun työstä on tehty noin 2/3. Edellisen kokouksen jälkeen projektiryhmä ja seudun
masto-, lj- ja hypa-työryhmät ovat valmistellet tavoiteluonnosta kohti hiilineutraalia kaupunkiseutua 2030.
Kaupunkiseudun ilmastotyötä esitellään kuntien päättäjille seutufoorumissa 8.2. ja sen jälkeen valmistellaan
tavoiteluonnos ja lausuntopyyntö lähetettäväksi kuntien hallituksille huhtikuun ajaksi.
KORJAUVELKALASKENTATYÖN KÄYNNISTÄMINEN
Seutustrategiaan liittyy tavoite vahvistaa kuntien hyvinvointityötä rakentamalla uuden kunnan roolia tukevaa tietopohjaa. Rakennetulla omaisuudella (mm. tilat, kadut, kunnallistekniset järjestelmät) on keskeinen
vaikutus kuntalaisten hyvinvointiin ja omaisuustiedon johtamisella suoraan kuntatalouteen. Työryhmä kuuli
Tampereen Tilapalvelut Oy:n esityksen Tampereen kaupungin korjausvelkalaskentamallista sekä ylläpidon ja
hoidon kustannusvertailusta. Tällä käynnistettiin konkreettisesti yhteistyö eri laskentamallien kartoittamiseksi ja hyödynnettäväksi sekä kuntien väliseen vertailuun että kuntien omaan omaisuuden hallintaan.

Kokouksessa läsnä olivat: Tietäväinen Milko (Tre), Piiparinen Pauli (Ylö), Ilkka Mikko (Kla), Jortikka Antti
(Or), Korhonen Jouni (Pir), Mölsä Petri (Tre), Anttonen Kaisu (Tre), Jäntti Aleksi (Tre) ja Lindberg Janne
(Tre).
Seuraavat kokousajat ovat 20.2., 15.3., 17.4., 3.5. ja 5.6.
Lisätietoja: Kehittämispäällikkö Ritva Asula-Myllynen puh 050 463 0732

