MAANKÄYTTÖ JA ASUMINEN -TYÖRYHMÄN KOKOUSTIEDOTE 22.3.2018,
Työpajat 22.3. ja 12.4.
SEUDUN TONTTIPÄIVÄ 2018
Seudun tonttipäivä järjestettiin torstaina 22.3.2018 Museokeskus Vapriikin Auditoriossa. Tilaisuus
houkutteli Vapriikin auditorion täyteen seudun rakennusalan toimijoita.
MAL-SEURANTA VUODELTA 2017
Maankäyttö ja asuminen -työryhmä hyväksyi osaltaan 22.3. MAL-seurantaraportin vuoden 2017
osalta.
RAJATON SEUTU -ELINKEINOJEN SEUDULLINEN VETOVOIMAPROFIILITYÖ, TYÖPAJAT 22.3. ja 12.4.
Rajaton seutu -työpajojen sarja käynnistyi 22.3. Mastolle ja elinkeinojohtajille suunnatulla työpajalla
Vapriikissa. Työpaja sai jatkoa samalle ryhmälle suunnatulla pajalla 12.4. Työpajojen tavoitteena oli
ennakkoon kerätyn analyysimateriaalin kautta hahmotella seudun kilpailukyvyn ja
kansainvälistymisen kannalta oleellisia tekijöitä.
Ensimmäisessä työpajassa keskustelu eteni liikenne- ja saavutettavuuskysymyksistä viihtyisyystekijöiden
kautta keinoihin kerätä vahvojen yritysten ympärille klustereita. Keskustelun aikana sihteeri keräsi
avainsanoja, joita työpajan päätteeksi ryhmiteltiin teemoja yhdistävien otsikoiden alle.
Työpajassa tuotettiin kuusi teemaa, joiden tarkentamiseen seuraavissa työpajoissa keskitytään. Näitä olivat
Keihäänkärjet, Brändi, Ketterät toimintatavat, Onnellinen arki, Mahdollistajat ja Maankäyttö ja liikenne.
Otsikoiden alle sijoittui seudun elinvoiman kannalta merkittäviä tekijöitä, kuten Kriittisen osaamisen
ylläpitäminen, Kriittinen massa, Sisäisen saavutettavuuden kehittäminen, Luottamus, Profiloituminen ja
osaaminen.
Välityönä osallistujille jaettiin työpajassa kerätyt sanat ja otsikot. Osallistujia pyydettiin sijoittamaan aiheet
aikajanalle, johon oli vaaka-akselille merkitty nyt tehtävän työn toteutumisen tavoiteaikataulu ja pystyakselille
Maankäyttö ja Elinvoimatyö omille riveilleen. Tavoitteena oli saada osallistujat pohtimaan
kaupunkikehittämisen roolijakoa. Palautuneissa vastauksissa pohdittiin monipuolisesti seudun
kehittämiskysymyksiä. Kuntia kannustettiin seudulliseen ajatteluun ja yritysvetoiseen alueiden kehittämiseen.
Toisessa työpajassa sijoitettiin ensimmäisessä työpajassa löydettyjä teemoja kartalle. Seudun keihäänkärjeksi
tunnistettiin osaaminen, joka kytkeytyy kampuksiin. Tämä osaaminen tulisi seudulla myös brändätä.
Keihäänkärjeksi nousi myös kehätie sisääntuloväylineen sekä joukkoliikennejärjestelmän kehittäminen.
Ketterät toimintatavat tunnistettiin kehään liittyvän maankäytön kehittämiskysymykseksi etenkin
ylikunnallisena teemana samoin kuin seudun vanhojen brownfield- ja greenfield-alueiden kehittäminen. Myös
onnellinen arki paikallistui erilaisina vapaa-ajanharrastusten ja virkistyksen sijainteina, joiden pitäisi olla
helposti saavutettavissa kaikille asukkaille.
Työpajojen tulokset esitellään Kuntajohtajien ja seutuhallituksen yhteistyöpajassa 25.4., jossa työskentely
jatkuu tulevaisuuteen katsovalla otteella.

22.3. kokouksessa ja työpajassa olivat paikalla: Mikko Nurminen pj. (Tampere), Teppo Rantanen (Tampere), Markku
Lahtinen (Kangasala), Vesa Ylitapio (Ylöjärvi), Matti Jääskeläinen (Pirkkala), Veli-Pekka Naumanen (Orivesi), Pasi Kamppari
(Tampere), Raimo Vähämaa (Business Tampere Oy), Hanna Djupsjöbacka (Pirkanmaan liitto), Maija Villanen (Lempäälä),
Mikko Nieminen (Nokia), Seppo Tinqvall (Orivesi), Tero Piippo (MAL-verkosto), Jussi Välimäki (TKS), Tapani Touru (TKS),
Pia Hastio (Tampere), Tiina Laakkonen (Nokia), Pirjo Ellä (Orivesi), Kari Löytty (Lempäälä), Lasse Silván (Kangasala), Timo
Antikainen (Tampere), Ahti Laakso (Pirkkala), Jukka Reunavuori (Business Tampere Oy) Kaisu Kuusela (siht. TKS) ja Ilari
Karppi (TY).
12.4. työpajassa olivat paikalla: Mikko Nieminen (Nokia), Virpi Ekholm (Tampere), Jenni Joensuu-Partanen (Kangasala),
Veli-Pekka Naumanen (Orivesi), Matti Jääskeläinen (Pirkkala), Timo Rysä (Ylöjärvi), Samuli Alppi (ELY-keskus), Pia Hastio
(Tampere), Timo Mikkonen (Lempäälä), Lasse Silván (Kangasala), Timo Antikainen (Tampere), Ahti Laakso (Pirkkala), Lasse
Majuri (Pirkanmaan liitto), Raimo Vähämaa (Business Tampere Oy), Juho Rajaniemi (TTY), Tero Piippo (MAL-verkosto),
Tapani Touru (TKS), Jussi Välimäki (TKS) ja Ilari Karppi (TY).

Seuraavan kerran työryhmä kokoontuu 3.5.2018 kello 13 Puistotornissa, Hämeenpuisto 28, kokoushuone
Unto Kanerva. Ennen kokousta kokousväellä on tilaisuus osallistua seudun yhteiselle lounaalle kello 11
Puistotornissa sekä Timo Aron luennolle kello 12 Puistotornin kokoushuoneessa Yrjö Mäkelin. Tervetuloa!

Lisätietoja: seutusuunnittelupäällikkö Kaisu Kuusela, p. 040 579 3396

