KOKOUSTIEDOTE, LIIKENNEJÄRJESTELMÄTYÖRYHMÄ 6.6.2018
ALUSTAVAT ILMASTO- JA ENERGIATAVOITTEET KÄSITTELYSSÄ
Tampereen kaupunkiseudulla on laadittu luonnokset päivitetyiksi ilmasto- ja energiatavoitteiksi. Luonnoksiin
on kunnista saatu lausunnot, jotka on huomioita tavoitteiden viilauksessa. Tavoitteena on Hiilineutraali
Tampereenseutu 2030. Sen mukaisesti päästöjä vähennetään 80 % vuoteen 2030 ja loput 20 % sidotaan
hiilinieluihin ja kompensoidaan. Liikenteellä on tavoitteen saavuttamisessa merkittävä vastuu.
Liikennejärjestelmätyöryhmä keskusteli alustavista tavoitteista ja totesi niiden saavuttamisen olevan iso,
mutta pakosti vastaantuleva, haaste. Tavoitteiden saavuttaminen edellyttää liikennejärjestelmän ja
maankäytön merkittävää kehittämistä, mutta on tehtävissä. Liikennejärjestelmätyöryhmä hyväksyi osaltaan
alustavat tavoitteet ja sitoutuu tavoitteiden saavuttamisen edellyttämien toimenpiteiden määrittämiseen.

MA3-HANKKEIDEN SEURANTA
MAL-seurannan yhteydessä on noussut esiin tarve käydä kokonaisuutena läpi MAL-rahalla toteutettavat
hankkeet sekä niiden sisältö ja sopia jatkosta. Hankkeisiin liittyen on tuotettu lisätietoa ja toteuttamisen
edellytykset ovat nyt hyvin tiedossa. Tiedon pohjalta sovittiin hankkeiden edistämisen jatkosta, määrittäen
mm. pyörien liityntäpysäköinnin kohteet, joihin käytetään jo aiemmin sovittu valtion määräraha.

KESKUSTELU MENNEESTÄ JA TULEVASTA
Tiiviin kokouksen pääaiheena oli vuoden 2017 ja vuoden 2018 alun toiminnan arviointi sekä lähetekeskustelun
käyminen vuoden 2019 tavoitteiden asettamiseksi. Keskustelu oli vilkasta ja näkemykset vahvasti yhteneviä.
Hyvin on mennyt. Kokouksiin on mukava tulla, koska käsiteltävänä on tarpeellisia teemoja ja henki on hyvä.
Jatkossa on perusteltua panostaa siihen, että käsittelyssä olevia teemoja ei ole liikaa ja että ryhmän toiminta
on tarkoituksenmukaisella tasolla. Turhan moninaiset ja monentasoiset tavoitteet sekoittavat. Tärkeää
keskittyä aidosti seudullisiin asioihin, joihin liikennejärjestelmätyöryhmä voi vaikuttaa. Evästykseksi ryhmän
vuodelle 2019 asetettavien tavoitteiden muodostamiseen Touru sai vielä pohdittavaksi kysymyksen, mikä on
ryhmän suhde muihin seudun ryhmiin ja esimerkiksi kuntajohtajakokoukseen.
Kokouksessa olivat läsnä: Ari Vandell pj. (Tampere), Erika Helin (Liikennevirasto), Mikko Ilkka (Kangasala), Antti
Jortikka (Orivesi), Veli Salmi (Vesilahti), Timo Nevala (Lempäälä), Jouni Saranpää (Nokia), Pekka Virtaniemi
(Ylöjärvi), Kaisu Kuusela (TKS), Karoliina Laakkonen-Pöntys (Pirkanmaan liitto), Mikko Vallbacka (Pirkanmaan
liitto), Harri Vitikka (Pirkanmaan ELY-keskus)) ja Tapani Touru siht. (Tampereen kaupunkiseutu)
Seuraava liikennejärjestelmätyöryhmän kokous on 22.8.2018 klo 13:15.
Lisätietoja: Liikennejärjestelmäpäällikkö Tapani Touru 040-5034237

