MAANKÄYTTÖ JA ASUMINEN -TYÖRYHMÄN KOKOUSTIEDOTE 13.12.2018
MAL4-SOPIMUKSEEN VALMISTAUTUMINEN: RAKENNESUUNNITELMAN AUDITOINTI
MAL4-sopimuksen lähtökohdaksi ja Rakennesuunnitelman tarkistamisen taustalle on syksyn kuluessa tehty
Rakennesuunnitelman 2040 auditointi. Kokouksessa käsiteltiin monipuolisen suunnitelman kunnianhimoisia
tavoitteita ja keskeistä sisältöä sekä hyväksyttiin kevään työskentelyn lähtökohtina Rakennesuunnitelman
olettamukset seudun kasvusta (4100/v), kasvun suuntaamisesta tehokkaan joukkoliikenteen nykyisten ja
tulevien väylien varsille sekä erilaisten politiikkatoimien tutkimista vaikuttavuuden vahvistamiseksi. Masto
hyväksyi osaltaan työskentelyn lähtökohdaksi ohjelmointitaulukon poiminnat asumisen täydennyskohteista.
MAL4-SOPIMUKSEEN VALMISTAUTUMINEN: VAIKUTUSTEN ARVIOINTIKEHIKON MUODOSTAMINEN
MAL4-sopimukseen valmistautumiseen tähtäävää suunnittelua ohjaamaan on laadittu arviointikehikko.
Arviointikehikossa esitettävien näkökulmien, menetelmien ja tietotuotteiden avulla on mahdollista toteuttaa seututason
suunnittelua tukevaa tietoa suunnitelmaversioiden vaikutuksista muun muassa liikennemääriin. Arviointikehikkoa
hyödynnetään iteroiden suunnitteluratkaisujen määrittämisen kanssa, jolloin vaikutusten arviointi ohjaa suunnittelua
seudun asettamien tavoitteiden näkökulmasta. Edellä kuvattu vaikutusten arviointikehikko hyväksyttiin kokouksessa.

MAL4-SOPIMUSVALMISTELUN OHJELMOINTI: VUODEN 2019 KOKOUKSET
Kevään ja alkusyksyn 2019 osalta seudun MASTO:n ja LJ:n työryhmien työskentelyt yhdistetään.
Yhteiskokouksissa paneudutaan MAL4-sopimuksen valmisteluun, joka kattaa suuren osan tulevan kevään
työskentelystä. Lisäksi keväällä kokoontuvat suunnittelu- ja vaikutusten arviointiryhmät, joiden tehtävänä on
valmistella MAL4-sopimuksen sisältöjä ja lähtökohtia Rakennesuunnitelman päivitystyöhön. Lisäksi
kuntajohtajakokousten rooli on ohjata ja linjata sopimukseen valmistautumista muissa seuturyhmissä ja
seututoimistossa toteutettavan valmistelun pohjalta.
ASUNTOPOLIITTINEN TILANNEKUVA, ASUNTOPOLIITTINEN SEMINAARI 2019, TYÖOHJELMA
Osana Masto-työryhmän vuoden 2019 toiminnallisia tavoitteita ja MAL4-sopimuksen tueksi pidetään Masto- ja
LJ-työryhmille sekä kuntajohtajille Asuntopoliittinen seminaari 5.4.2019. Tilaisuuden tavoitteena on kirkastaa
ymmärrystä seudun vuokra-asuntomarkkinoista sekä vahvistaa kuntien yhteistä toimijuutta vuokra-asumisen
edistäjinä.
TONTTIPÄIVÄ 2019
Seudun perinteinen tonttipäivä pidetään 4.4.2019. Tonttipäivässä kunnat pääsevät tuomaan esiin parasta
tonttitarjontaansa seudun monipuoliselle rakentajakunnalle. Tilaisuuteen kutsutaan mielenkiintoinen alustaja
ajankohtaista aihetta esittelemään.
VIHERRAKENTEEN SEUDULLINEN YLEISSUUNNITELMA, LUONNOS
Viherrakenteen seudullisen yleissuunnitelman laatiminen on yksi Masto-työryhmän vuoden 2018
toiminnallisista tavoitteista ja osa MAL3-sopimusta. Suunnitelman keskeinen sisältö on ekologinen verkosto,
joka on muodostettu aiemmin tunnistettujen ekologisten arvoalueiden pohjalta. Lisäksi suunnitelmassa on
tunnistettu seudullisia virkistysreittejä. Ekologista verkostoa ja reittejä on tutkittu kuntien kaavoja ja
maakuntakaavaa vasten. Masto-työryhmä hyväksyi yleissuunnitelman luonnoksen.
13.12. kokouksessa olivat paikalla: Mikko Nurminen pj. (Tampere), Markku Lahtinen (Kangasala), Matti Jääskeläinen
(Pirkkala), Pirkko Lindström (Orivesi), Veli-Pekka Naumanen (Orivesi), Mikko Nieminen (Nokia), Timo Rysä (Ylöjärvi), Taru
Hurme (Tampere), Virpi Ekholm (Tampere), Teija Mäkelä (Lempäälä), Hanna Djupsjöbacka (Pirkanmaan liitto), Raimo
Vähämaa (Business Tampere Oy), Aleksi Jäntti (Tampere), Jyrki Pohjankylä (Tampere), Samuli Alppi (ELY-keskus), Tapani
Touru (TKS), Tero Piippo (MAL-verkosto), Jussi Välimäki (TKS), Auli Heinävä (Tampere), Riikka Salkonen (Tampere) ja Kaisu
Kuusela (siht. TKS).
Seuraavan kerran työryhmä kokoontuu 6.2.2019 kello 12:15-15:15 Vapriikissa . Tervetuloa!
Lisätietoja: seutusuunnittelupäällikkö Kaisu Kuusela, p. 040 579 3396

