Seutukatsaus 4/2017
Hyvää alkanutta valtuustokautta seututoimistosta!
Kauden ensimmäinen katsaus kertoo uuden seutu
strategian vauhdittaneen yhteistyötä ja käynnistäneen
uusien rohkeidenkin hankkeiden toteutuksen.

Seututyö konkretisoituu seututyöryhmissä
Kuntien asiantuntijoista kootut monialaiset seututyöryhmät ovat aloittaneet työskentelyn seutustrategian
toteuttamiseksi. Työstä vastaavat neljä työryhmää:
1) Hyvinvointityöryhmä (HYPA)
2) Maankäyttö ja asuminen -työryhmä (MASTO)
3) Liikennejärjestelmätyöryhmä (LJ)
4) Infratyöryhmä (INFRA)

Työryhmät valmistelevat hankkeita ja toimenpiteitä
kuntajohtajakokouksen kautta seutuhallitukselle.
Työryhmiin kuuluu kuntien toimialajohdon ja asiantuntijoiden lisäksi useita yhteistyökumppaneita, mm.
edustajat Tampereen uudesta yliopistosta.

Voit seurata työryhmien työskentelyä verkkosivuilla julkaistavista kokoustiivistelmistä
http://www.tampereenseutu.fi/seututyoryhmat/kokoustiedotteet

Kohti hiilineutraalia kaupunkiseutua
Vuonna 2010 hyväksytty seudullinen ilmastostrategia
kaipaa päivitystä. Ilmastostrategian vaikuttavuus
arvioinnissa suositeltiin nostamaan seudullisten
ilmastotavoitteiden rimaa korkeammalle ja vastaamaan rohkeammin kansallisen ja kansainvälisen tason
tavoitteisiin.

taa hiilineutraaliuden jo vuonna 2030. Päästöjä tulisi
vähentää 80 % vuoden 2005 tasosta ja loput 20 % sitoa
hiilinieluihin.
Valmistelu on käynnissä ja seuraavaksi valmistuu
luonnos uusiksi tavoitteiksi. Valmisteluun osallistetaan
kaikki seututyöryhmät.

Ilmastotavoitteiden päivityksen lähtökohtana on tarkastella, miten kaupunkiseudun kunnat voivat saavut-

Seutumuseokokeilu käynnistyi
Kaupunkiseudulla on useita museoita ammattimaisista huippukohteista yhdistysten ylläpitämiin erityis
museoihin. Usein resurssipulasta johtuen museo
toiminnan jatkuvuus ja palvelujen käytettävyys ovat
vaakalaudalla.
Seutumuseokokeilussa luodaan toimintamalli museopalvelujen tuottamiseen yhteistyönä. Yhteistyön avulla

voidaan lisätä osaamista ja näkyvyyttä kuntien kulttuuriperinnölle, joka luo samalla paikallista elinvoimaa
ja hyvinvointia asukkaille.
Kokeilu on ensimmäinen laatuaan Suomessa ja sitä
rahoittaa kuntien lisäksi opetus- ja kulttuuriministeriö.

Satamien kehittämiseen vauhtia
Tampereen kaupunkiseudun alueen 54 järvisatamaa
saivat laatuluokituksen palvelujen mukaan. Seutuhallituksen hyväksymän raportin mukaan satamia ei
tarvita määrällisesti lisää, mutta satamapalveluja tulisi

kehittää. Raportissa kunnille annetaankin palveluiden
kehittämisehdotuksia.
Työtä jatketaan selvittämällä seudullisen toimijan mahdollisuudet satamien kehittämistyön vauhdittamiseksi.

Lataa raportti:
http://www.tampereenseutu.fi/site/assets/files/4358/seutusatamat_loppuraportti_syyskuu_2017.pdf

Digitalisaatio etenee kokeiluin sivistystoimialalla
Esiselvitys digitalisaation edistämisestä sivistystoimialalla valmistui alkusyksystä. Sen mukaan kunnissa on
tarvetta digitalisaation kehittämiselle ja yhteistyölle.
Selvityksen jatkona käynnistyi projektisuunnitelman laadinta seudulliselle kokeilulle, joksi HYPA
valitsi Seutuvaraamon kehittämisen. Seutuvaraamo
on asiakaslähtöinen digitaalinen palvelu, josta kuka
tahansa voi varata kuntien tiloja, palveluita ja välineitä

käyttöönsä yli kuntarajojen. Toteutus käynnistetään
vuonna 2018 laadittavan suunnitelman pohjalta.
Kaupunkiseutu ilmoittautui myös mukaan VM:n
digikuntakokeiluun, ja sai rahoitusta suunnitelman
laadintaan.

Viherrakenne lisää hyvinvointia
Virkistys- ja viheralueilla on merkittävä vaikutus
asukkaiden ja luonnon hyvinvointiin. Ne toimivat
myös tapahtumien ja matkailun ympäristöinä. Kun
seutu kasvaa, riittävän ja monipuolisen viherrakenteen
säilyminen tulee varmistaa kuntien yhteisellä suunnittelulla.
Parhaillaan valmistellaan viherrakenteen yleissuunnitelman laadintaa. Yleissuunnitelma kattaa virkis-

tysalue- ja ekologiset verkostot. Työn lähtökohtina
ovat kuntien viherrakennesuunnitelmat ja maakunta
kaavan viherverkosto.
Viherrakenteen yleissuunnitelma on osa valtion ja
Tampereen kaupunkiseudun maankäytön, asumisen
ja liikenteen (MAL) sopimuksen toteutusta. Sen avulla
selkeytetään luonnonsuojelulain poikkeamispäätösten
käsittelyä yhdyskuntarakenteen eheytymisessä.

Rajaton sijoittumisalue työn käyntiin
Kaupunkiseudun etu on luoda yhtenäistä ja kansain
välisesti kiinnostavaa sijoittumisympäristöä elin
keinoille. Asumisen ja liikenteen lisäksi yhdyskunta
rakenteen suunnittelussa tulee huomioida elinkeinojen
maantiede ja yhdyskuntarakenteen vahvuudet.
Näitä tutkitaan vasta käynnistyneessä elinkeinojen
seudullisessa vetovoimaprofiilityössä. Siinä muodostetaan ensin yhdyskuntarakenteellinen tilannekuva
elinkeinojen sijoittumiseen, minkä jälkeen laaditaan
seudullisesti merkittävien elinkeinojen vetovoima
profiili.

Tarkoituksena on, että kunnat hyödyntävät vetovoima
profiilia tulevaisuuden suunnittelussa yli kuntarajojen. Suunnittelu tehdään poikkeuksellisen laajassa
yhteistyössä. Siihen osallistuvat kuntien kaavoitus- ja
elinkeinojohto, kuntajohtajat ja seutuhallitus sekä elin
keinoelämän järjestöjä, Ely ja maakunta.

Raitiotien seudulliset suunnat
Tampereen raitiotien rakentaminen on käynnissä, ja
maankäyttö raitiotievyöhykkeellä tiivistyy. Raitiotien
tulevia seudullisia suuntia on linjattu osana Rakenne
suunnitelmaa 2040, jossa ne on kuvattu kuntien
tahdonilmauksina.
Seudullisia suuntia tutkitaan tarkemmin nyt käynnistyneessä työssä. Erityisesti selvitetään maankäytön
potentiaalia, liikenteen solmupisteitä ja joukkoliikenne
kysyntää raitiotien linjauksilla. Asiantuntijaselvitys
tehdään konsulttityönä.

Työssä tarkastellaan raitiotien laajenemissuuntina
− Tampereen keskusta–Hatanpää–Pirkkalan keskusta
(Suuppa)
− Lielahti–Ylöjärven keskusta (vaihtoehtoina Soppeenmäki, Elo, Siltatie, varikko)
− TAYS–Koilliskeskus–Lamminrahka–Lentola
Selvitystyö on osa MAL-sopimusta ja ehdotus suositeltavasta toteuttamispolusta valmistuu kesäksi 2018.

MAL-sopimuksen toteutus hyvässä vauhdissa
Tampereen kaupunkiseudun kuntien ja valtion välisen
MAL-sopimuksen 2016-2019 seurantaneuvottelu pidettiin 13.10.
Sopimuksen toteuttaminen on lähtenyt hyvin liikkeelle
ja pääosa vuoden 2016 toimenpiteistä toteutui tavoitellusti. Valtiolla ei ollut erityistä huomauttamista sopimuksen toteutumisesta, vaikka asuntotuotannossa,
erityisesti kohtuuhintaisen vuokra-asumisen osalta,
ei vuositasolla ylletty kaikissa kunnissa tavoitteeseen.

Seurantaraportin mukaan jatkossa tulisi kiinnittää
huomiota yritysalueiden suunnitteluyhteistyöhön sekä
liikenteen digitalisaation edistämiseen. Strateginen
yleiskaavoitus tulisi käynnistää Nokialla, Pirkkalassa,
Vesilahdella ja Ylöjärvellä.
Vuoden 2017 seurantakokous pidetään toukokuussa
2018.

Paikkatiedon kehittäminen jatkuu
Seututoimisto uusi paikkatietoasiantuntija on Jussi
Välimäki, joka siirtyi tehtävään Helsingin seudun
ympäristöpalveluista (HSY).
Paikkatiedossa suunnitellaan ja toteutetaan seudul
lisia tietotuotteita, karttoja ja analyyseja, joita tarvitaan MAL-suunnittelussa sekä myös palveluverkko- ja
hyvinvointityössä.
Välimäki edistää myös kuntien suunnitteludatan avaamista ja digitalisia tietotuotteita ja prosesseja. Työskentelykumppaneina ovat seututyöryhmät ja kuntien
paikkatietoasiantuntijat.

Väkiluku,
30.9.2017

Muutos,
tammi-syys 2017

Kangasala

31 350

160

Lempäälä

22 827

82

Nokia

33 281

71

Orivesi

9 321

9

Pirkkala

19 198

35

Tampere

230 834

2 560

Vesilahti

4 487

25

Ylöjärvi

32 845

46

384 143

2 988

Kaupunkiseutu

Seutufoorumi tulossa helmikuussa 2018!
Seutufoorumi on kaikille jäsenkuntien valtuutetuille,
seutuyhteistyön toimielinten jäsenille ja tiedotus
välineille suunnattu tilaisuus, jossa käsitellään
ajankohtaisia seudullisia aiheita.

Seuraava seutufoorumi järjestetään iltapäivällä
8.2.2018 Tampere-talossa. Lähetämme sähköiset kutsut
lähempänä tilaisuutta.

