MAANKÄYTTÖ JA ASUMINEN -TYÖRYHMÄN KOKOUSTIEDOTE 14.12.2017
KAUPUNKISEUDUN ILMASTO- JA ENERGIATAVOITTEIDEN PÄIVITTÄMINEN

Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategiaan sekä kuntayhtymän talousarvioon on kirjattu ilmasto- ja
energiatavoitteiden päivittäminen. Päivitysprosessista vastaa seudun Infra-työryhmä. Työn
tavoitetasona on hiilineutraaliuden saavuttaminen Tampereen seudulla vuoteen 2030 mennessä.
MASTO nimesi maankäytön ja liikennejärjestelmän tavoitteiden päivitystä edistävään pienryhmään
Timo Rysän (Ylöjärvi) sekä Pia Hastion (Tampere).
SEUDUN VIHERRAKENTEEN YLEISSUUNNITELMA, TYÖSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN

Työn lähtökohdat ovat seudun kuntien ja valtion välisessä MAL-sopimuksessa, jossa on sovittu
Seudun viherrakenteen yleissuunnitelman laatimisesta. Työn tavoitteena on kaupunkiseudun
yhdyskuntarakenteen vahvistaminen ekologisesti toimivien verkostojen ja keskeisten
virkistyksellisten kokonaisuuksien tunnistamisella. Elinvoimaisella viherrakenteella on mahdollista
tutkia kompensaatiomahdollisuuksia luonnonsuojelulain mukaisen poikkeamismenettelyn osalta.
MAL-SEURANTA VUODEN 2017 OSALTA SEKÄ OHJELMOINTI VUOSILLE 2018 JA 2019

MAL-3 -sopimuksen toteuttamisen ohjelmointia tulee täsmentää vuosien 2018 ja 2019 osalta.
Kokouksessa käsitellyn ohjelmointitaulukon vastuuhenkilöiden tarkistaminen sekä taulukon
täydentäminen annettiin työryhmän jäsenten tehtäväksi. Taulukko tarkastetaan Maston kokouksessa
25.1.2018. Tarkastettu ja täydennetty taulukko on hyvä palauttaa Seututoimistoon 15.1. mennessä.
LUONNOS ALUEIDENKÄYTÖN SUUNNITTELUJÄRJESTELMÄN UUDISTAMISEN SUUNTAVIIVOIKSI

Ympäristöministeriössä on valmistunut luonnos alueidenkäytön suunnittelujärjestelmän
uudistamiseksi. Luonnoksessa hahmotellaan nykyistä yksinkertaisempi suunnittelujärjestelmä, jossa
kaupunkiseutu nostetaan yhdeksi suunnittelun tasoksi maakunnan ja kunnan väliin. Aiheesta
järjestetään keskustelutilaisuus 29.1. Puhetta alustavat Ympäristöministeriön ja yliopistojen
edustajat. Seudun työryhmien jäsenet ovat tervetulleita tilaisuuteen.
RAJATON SEUTU, MAANKÄYTÖN VETOVOIMATEKIJÄT, ANALYYSIN TILANNEKATSAUS

Osana Rajaton seutu- työskentelyä laaditaan analyysejä, joiden kautta syvennetään ymmärrystä
seudusta elinkeinojen harjoittamisen ja työssäkäynnin ympäristönä. Yhtenä laadittavana analyysinä
kilpailutettiin Maankäytön vetovoimaisuuden tarkastelu, jossa tarkastellaan seudulle viimeisen
kymmenen vuoden aikana sijoittuneiden yritysten luonnetta ja sijoittumisvalintoja. Analyysin toisessa
vaiheessa arvioidaan seudun maankäytön aluevarausten ajantasaisuutta suhteessa seudun
viimeaikaiseen kehitykseen. Tehtävään valittiin MDI Public Oy, jossa työstä vastaa Timo Aro.
Maankäyttö ja asuminen -työryhmän kokouksessa 25.1. järjestetään analyysiin kuuluva työpaja.
Kuntiin on lähetetty yleis- ja asemakaavojen aineistopyyntö työpajan valmistelua varten.
Kokouksessa olivat paikalla: Mikko Nurminen pj. (Tampere), Markku Lahtinen (Kangasala), Timo Rysä (Ylöjärvi), Matti
Jääskeläinen (Pirkkala), Taru Hurme (Tampere), Virpi Ekholm (Tampere), Katariina Pahkasalo (Lempäälä), Raimo Vähämaa
(Business Tampere Oy), Hanna Djupsjöbacka (Pirkanmaan liitto), Juho Rajaniemi (TTY), Mikko Nieminen (Nokia), Seppo
Tingvall (Orivesi), Veli-Pekka Naumanen (Orivesi), Soili Ingelin (ELY-keskus), Leena Lahtinen (Vesilahti), Tero Piippo (MALverkosto), Jussi Välimäki (TKS), Kaisu Kuusela (siht. TKS).
Seuraavan kerran työryhmä kokoontuu 25.1.2018 Tampellan kokouskeskus Pellavassa MAL-seurannan ja
Rajaton seutu -työpajan merkeissä.
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