Seutukatsaus 1/2015
Yhteinen suunta vuoteen 2040 on otettu
Kuntien valtuustot ovat hyväksyneet pitkään
valmistellun rakennesuunnitelman 2040. Suunnitelma vahvistaa kaupunkiseutua yhtenä kokonaisuutena ja sovittaa yhteen maankäytön-, asumisen
ja liikenteen ratkaisuja yli kuntarajojen.
Rakennesuunnitelmalla kunnat osoittavat, että
kaupunkiseudulle kannattaa sijoittaa ja sijoittua.
Kilpailukykyinen toimintaympäristö tarjoaa hyvät
lähtökohdat uusien työpaikkojen syntymiselle
osaamiskeskittymiin, palvelualoille ja tuotannolliseen toimintaan.

Tärkeää yhteisessä tulevaisuudessa on kestävä
kasvu. Yhteisessä suunnitelmassa on kiinnitetty
paljon huomiota väestön sijoittumiseen ja lähes
puolen miljoonan asukkaan liikkumiseen ja palveluverkkoon.
Käy katsomassa millainen Tampereen kaupunkiseutu on 25 vuoden päästä:
www.tampereenseutu2040.fi.
Päivi Nurminen
Seutujohtaja

Hallitusohjelmatavoitteet julkaistu
Tampereen kaupunkiseudun kunnat asettivat
yhteiset tavoitteensa hallitusohjelmatyölle.
Tavoitteet korostavat suurten kaupunkiseutujen
merkitystä Suomen talouskasvun ja kansainvälistymisen moottoreina.

Olemme jaelleet esitettä hallitusohjelmatavoitteista noin 800 vaikuttajalle ja pyytäneet
heidän tukeaan yhteiselle työlle.

Voit ladata materiaalin sähköisesti sivustolta

Tampereen kaupunkiseutu
esittää, että hallitusohjelma

www.tampereenseutu2040.fi

1. Vahvistaa Tampereen kaupunkiseutua Suomen
kakkoskeskuksena
2. Parantaa Tampereen kaupunkiseudun kansainvälistä ja sisäistä saavutettavuutta

tai QR-koodista.

3. Priorisoi kehittämiskärkiä työllisyyden ja elinvoiman parantamiseksi

Voit myös pyytää painettuja
esitteitä toimistoltamme.

4. Tukee kuntia uudistumisessa

Seutuhallitus jatkaa samalla kokoonpanolla
• Ikonen Anna-Kaisa, Tampere, KOK
puheenjohtaja

• Aaltonen Mikko, Tampere, VAS

• Lyytinen Heikki, Kangasala, KOK

• Aleksovski Atanas, Tampere, SDP

• Rissanen Helena, Pirkkala, SDP
I varapuheenjohtaja

• Elovaara Tiina, Tampere, PS

• Mäkinen-Aakula Marjo, Orivesi,
KESK

• Perämaa Ari, Vesilahti, PS
II varapuheenjohtaja

• Jokila Killi, Lempäälä, VIHR

• Joensivu Leena, Ylöjärvi, SDP
• Kork Jarmo, Nokia, KOK

• Parviainen Olli-Poika, Tampere,
VIHR
• Sasi Ilkka, Tampere, KOK

Lukioyhteistyötä halutaan lisätä
Kaupunkiseutu on kulkenut etulinjassa koulutusyhteistyön kehittämisessä. Tredun toiminnan
vakiinnuttua yhteistyössä voidaan kiinnittää
enemmän huomiota lukiokoulutukseen. Tahtoa on
syventää lukioiden välistä yhteistyötä erityisesti
toimintatapojen uudistamisessa ja voimavarojen
tehokkaassa kohdentamisessa. Sen sijaan rakenteellisia uudistuksia ei pidetä nyt ajankohtaisena.
Yhteistyön syventäminen on aloitettu lukiokoulutuksen tilannekuvan laadinnalla. Kesän

jälkeen kartoitetaan konkreettiset yhteistyömahdollisuudet. Tavoitteena on, että uusista yhteistyöratkaisuista päätetään kunnissa loppuvuonna.
Valmistelutyöstä vastaavat kuntien sivistysjohtajat
ja rehtorit.

Sivistyslautakunnille ja kunnanhallituksille järjestetään sivistysseminaari 12.5. klo 9-12. Tervetuloa!

Tampere-Pirkkalan lentoliikenne
lähtee nousukiitoon yhteisvoimin

Vuoden 2014
väestönkasvu seudulla

AiRRport-työssä on nähty kansainvälisen lentoliikenteen kehittämiselle vankat perusteet. Myös
lentoliikennestrategiassa on tunnistettu
Tampere-Pirkkalan rooli väli- ja keskisen Suomen
lentoliikennepalveluissa.
Lentoliikenteen systemaattinen kehittäminen
edellyttää kuntien yhteistä tahtotilaa. Kunnat ja
muut toimijat on tarkoitus koota verkostoksi
yhteiseen hankkeeseen, joka vastaa lentoliikenteen kokonaisuuden kehittämisestä.
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Seutupäivä 2.6. klo 18-21 Lempäälän Piippo-keskuksessa.
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