INFRAPALVELUJEN TYÖRYHMÄN KOKOUS 23.11.2017
KAUPUNKISEUDUN ILMASTOTAVOITTEIDEN PÄIVITTÄMINEN
Työryhmä toimii kaupunkiseudun ilmastotavoitteiden päivittämisprosessissa ohjausryhmänä ja seuraa työn
etenemistä jokaisessa kokouksessa sen valmistumiseen asti. Kokoukseen oli kutsuttu johtaja Jyri Seppälä
SYKE:stä (Suomen ympäristökeskus) ja hän kertoi kansallisesta Hinku-foorumista, joka on vuonna 2013 perustettu ilmastonmuutoksen hillinnän edelläkävijöiden verkosto. Se kokoaa yhteen kunnianhimoisiin päästövähennyksiin sitoutuneet kunnat, ilmastoystävällisiä tuotteita ja palveluita tarjoavat yritykset sekä energia- ja ilmastoalan asiantuntijat. Työryhmä linjasi, että jäseneksi kannattaa hakeutua seutuna, ei yksittäisinä
kuntina. Jäseneksi hakeutumisesta päätetään seudulla myöhemmin erikseen.
Tässä kokouksessa merkittiin Tietotakomo/Marko Nurminen ja seututoimiston välinen hankintasopimus tiedoksi ja todettiin, että hanke etenee suunnitelman mukaan. Ilmastotavoitteet integroidaan seutustrategian
ja rakennesuunnitelman toteuttamiseen ja tulevaan MAL-sopimukseen. Kasvihuonekaasupäästöjen säästöpotentiaali kohti hiilineutraalia kaupunkiseutua tullaan arvioimaan ajassa 2007-2030 ja arvioida nykyisten ja
tarvittavien lisätoimenpiteiden kustannusvaikutuksia. Työn tarkoituksena on antaa tuki uusiin kuntastrategioihin sekä kytkeä se kuntien energiatehokkuussopimustyöskentelyyn ja ilmastonmuutoksen näkökulmasta
kuntien riskienhallintasuunnitelmiin. Vuoden loppuun mennessä käydään tavoitteiden lähetekeskustelu kaikissa seututyöryhmissä (masto, hypa, lj ja infra) ja tavoiteluonnos valmistuu helmikuun loppuun mennessä.
SATAMAPALVELUJEN KEHITTÄMISEN TOIMINTAMALLI
Työryhmä kilpailutti avoimena kilpailutuksena Seutusatamat-kehittämisohjelman toteuttajaksi ajatellun toimintamallisuunnittelun. Tarjouksia saatiin kaksi, joiden kesken tehdään vielä valintakriteereiden mukainen
arviointi. Sen perusteella päätetään, valitaanko jompi kumpi hankkeen toteuttajaksi vai keskeytetäänkö kilpailutus tässä muodossa.
HYVINVOINTIYMPÄRISTÖN (HYPA, INFRA) KEHITTÄMISOHJELMA
Kehittämisohjelman poikkihallinnolliset/monialaiset teemat ovat Kasvu- ja oppimisympäristöt, Osallistava
toimintakulttuuri ja palveluympäristöt, Hyvinvoinnin seudulliset toimintamallit sekä Vapaa-ajan palvelut ja
arkiympäristöt. Näitä teemoja toteuttamalla tuetaan uuden kunnan roolia hyvinvointiympäristön ja hyvinvointikertomuksen tietopohjan kehittämisessä seuraavan nelivuotiskauden ajan. Teemoista osa on jo talousarviossa 2018 ja osaa vielä valmistellaan poikkihallinnollisina prosesseina. Kehittämisohjelman osana on
myös ns. infraspesifit teemat, jotka myös tullaan aikatauluttamaan tarkemmin vuotuisiin työohjelmiin.
TALOUSARVIOTAVOITTEET VUODELLE 2018
Työryhmä kävi läpi vuoden 2018 talousarviotavoitteita infrapalvelujen näkökulmasta ja hyväksyi ne osaltaan.
Seutuhallitus hyväksyy tavoitteet 29.11. ja yhtymäkokous 21.12. Käynnissä olevia ja alkavia toimenpiteitä
varten vahvistettiin keväällä muodostettu kanta siitä, että nykyisiin työryhmärakenteisiin ei ole muutostarpeita, joten tilapalvelujen, yhdyskuntatekniikan ja rakennusvalvonnan asiantuntijatyöryhmien seutuyhteistyön jatkumiselle on tilaus infratyöryhmästä ja perusteet seutustrategiassa ja talousarviossa. Tarkempi työohjelma ja vuosikello 2018 valmistuvat seuraavaan kokoukseen.
Kokouksessa läsnä olivat: Tietäväinen Milko (Tre), Piiparinen Pauli (Ylö), Ilkka Mikko (Kla), Jortikka Antti
(Or), Korhonen Ismo (Ves), Levonmaa Tiia (Lem), Saranpää Jouni (No), Nurminen Päivi (TKS) ja Suominen
Sakari (Treen Infra).
Alkuvuoden kokousajat ovat 23.1., 20.2., 15.3., 17.4., 3.5. ja 12.6.
Lisätietoja: Kehittämispäällikkö Ritva Asula-Myllynen puh 050 463 0732

