KUNTAYHTYMÄN TOIMINNALLISET TAVOITTEET 2018
Jäsenkunnat hyväksyivät keväällä 2017 Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategian ja sen
toteutusohjelman, jotka ohjaavat tavoitteiden asettamista vuodelle 2018. Tavoitteissa on
huomioitu myös rakennesuunnitelman 2040 ja MAL3- sopimuksen toteuttaminen.
Lisäksi kuvataan seutuyhteistyön yleinen kehittäminen, seudullisen tietohallinnon,
joukkoliikennelautakunnan ja elinkeinojen kehittämisen sekä kansallisen MAL-verkoston
painopisteet 2018.

Lisää kilpailukykyä
Seutustrategian pääviesti: Vahvistamme kansainvälistymistä elinvoiman lisäämiseksi. Edistämme
monipuolista osaamista ja uusia työmahdollisuuksia. Toimenpiteitä suunnataan hyvän
saavutettavuuden, houkuttelevan osaamis- ja innovaatioympäristön, monipuolisen
elinkeinorakenteen sekä aluetaloutta vahvistavan yrittäjyys- ja työllisyyspolitiikan edistämiseen.
1. Lentoliikenteen kehittämishanke jatkuu, ja kunnat varautuvat rahoittamaan hanketta.
Valmistaudutaan arvioimaan hankkeen tuloksia 2019 alussa. Huolehditaan myös edunvalvonnasta.
Raportointi 31.8.2018
- Hanke etenee suunnitelman mukaisesti. Finavian peruskorjaus kentällä kesällä 2018.
Matkustajamäärät kasvussa jo vuoden 2017 aikana. Vastuu on ollut
lentoliikennehankkeella. Kuntayhtymä on huolehtinut edunvalvonnasta.
2. Edistetään 3. raiteen rataosuuden suunnittelun jatkamista käynnissä olevan Riihimäki-Tampere rataselvityksen jatkona sekä Tampere - Helsinki -junayhteyden nopeuttamista. Huolehditaan
edunvalvonnasta.
Raportointi 31.8.2018
- Tampereen kaupunkiseutu, Pirkanmaan liitto ja Tampereen kauppakamari toteuttivat
yhteistyössä ”Tampere-Helsinki ratayhteyden aluetaloudelliset vaikutukset” -selvityksen,
joka antaa hyviä perusteluja edunvalvontaan. Pirkanmaan liiton johdolla on käynnissä
pääradan operointiselvitys, joka antaa hyvää lähtötietoa suunnittelun tarkentamiseen.
Seudun yhteistyönä koostetaan materiaalia kasassa olevista perusteista raiteen
suunnittelun aloittamiseksi.
3. Tuetaan kaupunkiseudun työllisyyskokeilun tavoitteiden saavuttamista. Huolehditaan myös
edunvalvonnasta.
Raportointi 31.8.2018
- Työllisyyskokeilu on ollut kattavasti esillä seutuhallituksessa ja kuntajohtajakokouksessa.
Edunvalvonta kohdistuu kokeilun jatkotoimenpiteisiin.

4. Kaupunkiseudun edunvalvontatyö kehittyy. Laaditaan tilannekuva kaupunkiseudun
edunvalvonnasta ja asetetaan tavoitteet systemaattiselle edunvalvontatyölle.
Raportointi 31.8.2018
- Nykytilaselvitys on valmistunut opiskelijatyönä. Käsittely on seutuhallituksessa syksyn
aikana. Jatkotoimenpiteet valmistuvat syksyllä 2018.

Kasvulle kestävä rakenne
Seutustrategian pääviesti: Edistämme väestönkasvua ja hyödynnämme kaupungistumista.
Lisäämme seudun houkuttelevuutta asuin- ja toimintaympäristönä. Käytämme resursseja viisaasti
ja hillitsemme ilmastonmuutosta. Toimenpiteitä suunnataan toimivan yhdyskuntarakenteen
edistämiseen, rajattoman sijoittumisalueeseen ja tasapainoisten asuntomarkkinoiden
edistämiseen.
5. MAL3-sopimuksen vuosiseuranta valmistuu ja MAL4 -sopimuksen valmistelun aikataulu
ohjelmoidaan yhdessä valtion kanssa.
Raportointi 31.8.2018
- MAL3 seuranta valmistui aikataulussa ja onnistuneesti. Suurin osa sopimuksen edistämistä
hankkeista etenee hyvin, mutta seututoimiston resurssivajeen ja valtio-yhteistyön
puutteiden vuoksi joissain toimenpiteissä on viipeitä. MAL4-sopimuksen neuvottelun
aloitus on sovittu. Seututoimisto on suunnitellut MAL4-sopimuksen valmistelun tueksi
”rakennesuunnitelman auditointi” ja ”vaikutusten arviointikehikon muodostaminen” työt,
jotka toteutetaan syksyllä 2018.
6. Rajaton sijoittumisalue -työ eli elinkeinojen seudullinen vetovoimaprofiili, valmistuu ja
käsitellään kunnissa.
Raportointi 31.8.2018
- Rajaton sijoittumisalue -työ eli elinkeinojen seudulliset vetovoimaprofiili -työn
ensimmäinen vaihe/tietopohjaselvitys on tehty ja toteutettu 4 menestyksekästä työpajaa.
Hanke viimeistellään syksyn 2018 kuluessa ja käsitellään kunnissa talven 2018 aikana.

7. Seudullinen viherrakenteen yleissuunnitelma valmistuu ja käsitellään kunnissa sekä sovitaan
jatkotoimenpiteet kompensaatioiden toteutuksesta Ely-keskuksen kanssa.
Raportointi 31.8.2018
- Viherrakenteen yleissuunnitelmaa laaditaan parhaillaan. Työskentelylle on varattu
resursseja vuoden 2018 loppuun saakka. Alustavan arvion mukaan resurssit riittävät työn
loppuun saattamiseksi vuoden 2018 loppuun mennessä. Lisäksi sovitaan jatkotoimenpiteet
kompensaatioperiaatteen soveltamisen edistämisestä Ely-keskuksen kanssa.
-

Osana viherrakenteen yleissuunnitelmaa tarkastellaan seudun ilmastotavoitteisiin liittyvä
hiilinielujen määrä kaupunkiseudulla ja työ valmistuu vuoden loppuun mennessä.

-

Osana kaupunkiseudun viherrakenteen yleissuunnitelmaa kootaan yhteen kuntien
ylläpitämät virkistysalueet ja -reitit ja kokonaisuutta arvioidaan seudun mittakaavassa.
Reittien jatkuvuus kartoitetaan etenkin kuntien raja-alueilla.

8. Kaupunkiseudun ilmasto- ja energiatavoitteiden päivitys valmistuu ja tavoitteet hyväksytään
kunnissa. Kunnat varmistavat toteutuksen.
Raportointi 31.8.2018
- Seutuhallitus lähetti 28.3. kokouksestaan infratyöryhmän ohjaaman tavoiteluonnospaketin
Hiilineutraali Tampereenseutu 2030 kuntien lausuttaviksi. Lausuntojen perusteella kunnat
suhtautuvat positiivisesti asetettuihin tavoitteisiin ja lausunnoista ilmeni voimakas tahto
tehdä ilmastotyötä seutuyhteistyönä. Seututyöryhmät konkretisoivat vuoden loppuun
mennessä tavoitteet seurattaviksi toimenpiteiksi niin, että kokonaisuudesta muodostuu
seudullinen tiekartta kohti kiristyviä tavoitteita.
9. Raitiotien seudullisten laajenemissuuntien selvitystyö valmistuu hyödynnettäväksi MALsuunnittelussa.
Raportointi 31.8.2018
- Selvitys valmistui aikataulussa ja onnistuneesti. Selvitystä on esitelty seudun
luottamushenkilöille, yrityksille ja seuturyhmille sekä on noteerattu laajasti mediassa.
Selvityksen keskeinen tulos on, että raitiotien laajentamiselle on hyvät edellytykset ja että
suunnittelua kannattaa jatkaa.
10. Tarjoudutaan kokeilualueeksi Etelä-Suomen taajamajunaliikenteen
kilpailuttamisessa/Valmistaudutaan Etelä-Suomen taajamajunaliikenteen kilpailuttamiseen
toimimalla aktiivisesti yhteistyössä LVM:n kanssa. Huomioidaan kilpailutuksessa raitiotien ja
lähijunaliikenteen operointiyhteistyön mahdollisuudet. Tesoman aseman suunnittelu etenee.
Lisäksi huolehditaan edunvalvonnasta raidekapasiteetin lisäämiseksi Tampere-Nokia välillä.
Raportointi 31.8.2018
- Tampereen kaupunkiseudulta on oltu aktiivisesti yhteydessä teemaan liittyviin keskeisiin
sidosryhmiin. Teemaan liittyen on tavattu mm. ministeri Berner, LVM:n johtavia
virkamiehiä sekä VR:n edustajia. Kilpailuttamisen, joka on hyvin monimuotoinen prosessi,
suunnittelun aikataulusta ei ole varmuutta, mutta Tampereen seudun tahtotila
osallistumiseen on varmasti kuultu.
11. Käynnistetään seudullinen monialainen arkiliikunnan ohjelman laadinta (SeutuLiike), johon
integroidaan kävelyn ja pyöräilyn edistämistoimet sekä liikenneturvallisuuden toimenpiteet.
Raportointi 31.8.2018
SeutuLiike -arkiliikunnan edistämisen ohjelman laadinnan käynnistäminen on käsitelty
hyvinvointipalvelujen työryhmässä sekä infra- ja liikennejärjestelmä työryhmissä.
Kuntajohtajakokous on käsitellyt käynnistämistä 7.3.2018. Ohjelman laadintaa tukevan
pienryhmän järjestäytymiskokous pidettiin maaliskuussa ja työskentely jatkuu syyskuun alussa
työsuunnitelman laadinnalla.
12. Satamaverkon seudullisen kehittämistä vauhdittava toimintamalliselvitys valmistuu ja sovitaan
toimenpiteistä.
Raportointi 31.8.2018
- Kaupunkiseudun satamapalvelujen kehittämisen toimintamalliselvitys, Lakeland PyhäNäsi hankkeen loppuraportti on valmistunut. Käsittely on seutuhallituksessa elo-syyskuussa.
Siinä selvitettiin 10 eri toimintamallivaihtoehtoa, joista yksi ns. hajautettu malli etenee
jatkovalmisteluun. Infratyöryhmä valmistelee esityksen eri tahoista Lakeland PyhäNäsi -

ryhmäksi, joka suunnittelee kehittämisohjelman toimenpiteiden konkreettisen
käynnistämisen.
13. Pysäköinnin seudulliset periaatteet ml. liityntäpysäköinnin edistäminen valmistuvat
hyödynnettäväksi kuntien suunnittelussa.
Raportointi 31.8.2018
- Selvitys on käynnistetty. Työn tuloksellisuuden kannalta kuntien aktiivinen osallistuminen
on keskeistä. Selvityksen keskeinen osa on loka-marraskuussa toteutettavat kuntatyöpajat,
joissa käsitellään pysäköintiä yleisesti sekä kuntien pysäköinnin kehittämiseen liittyviä
haasteita ja mahdollisuuksia. Tilaisuuksien käytännön järjestely tehdään kuntien toimesta.
14. Edistetään sähkölatauspisteitä koskevan seudullisen suunnitelman (2017) toteutumista
kunnissa (TEM tukee investointeja sähköautojen julkisiin latauspisteisiin vuosina 2017-2019
yhteensä 4,8 miljoonalla eurolla osana biotalous ja puhtaat ratkaisut -kärkihanketta).
Raportointi 31.8.2018
- Pirkanmaan liitto sekä Tampereen kaupunki ovat järjestämässä yksityiselle sektorille
suunnattua sähkölatausinfoa, jonka sisällön tuotantoon Tampereen kaupunkiseutu on
osallistunut. Esillä on myös toteutettu julkisten sähkölatauspisteiden suunnitelma.
15. Kohtuuhintaista vuokra-asumista koskeva kaavoituksen ja tontinluovutuksen toimintamalli
kunnille valmistuu.
Raportointi 31.8.2018
- Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen kaavoitus- ja tontinluovutusohjelman valmistelu on
edennyt verkkaisesti kevään 2018 kuluessa. Hanke etenee pienryhmässä seuraavan kerran
syyskuun alussa 2018.
16. Paikkatietopohjainen asuntotuotannon ennakointi ja seuranta seututasolla tehostuvat ja
tiedon hyödyntäminen paranee.
Raportointi 31.8.2018
- Asuntuotannon seurata on järjestetty Pirkanmaan aluetietopalvelun kautta osoitteessa
http://tieto.pirkanmaa.fi/. Sivuston kohdassa Asuminen ja rakentaminen seurataan muun
muassa seudun kuntien asuntotuotannon kokonaisvolyymiä sekä rakentamisen alueellista
jakautumista. Jatkossa tavoite on laajentaa seuranta myös rakennuslupiin.

Hyvinvoiva yhteisö
Seutustrategian pääviesti: Uudistamme palveluja digitalisaation ja kokeilujen avulla. Korostamme
kuntalaisten hyvinvointia ja yhdessä tekemistä yhteisömme menestystekijänä. Toimenpiteitä
kohdistetaan helpon asioinnin ja toimijoiden aktiivisuuden edistämiseen.
17. Edistetään houkuttelevan hyvinvointi- ja matkailuympäristön kehittymistä seudullisten vapaaaikareitistöjen ja verkostojen (satama-, ulkoilu-, pyöräily-, latu- ja museoverkosto) kehittämisellä.
- Seutumuseomallin kokeiluperiodi on ollut OKM-rahoituksen turvin käynnissä
loppuvuodesta 2017 lähtien. Kokeilun tarkoituksen on luoda kuntarajat ylittävä
toimintamalli museopalveluiden tuottamiseksi. Hanketta koordinoi Pirkanmaan
maakuntamuseo ja loppuraportti valmistuu alkuvuodesta 2019.

-

-

Osana kaupunkiseudun viherrakenteen yleissuunnitelmaa kootaan yhteen kuntien
ylläpitämät virkistysalueet ja -reitit ja kokonaisuutta arvioidaan seudun mittakaavassa.
Reittien jatkuvuus kartoitetaan etenkin kuntien raja-alueilla.
Infrapalvelujen satamahanke Lakeland PyhäNäsi valmistui ja se suunnitellaan
yhdistettäväksi seudullisen vapaa-aikaoppaan laadintaan 2019.
Ulkoliikuntapaikkojen ja viheralueiden kunnossapidon tuotteistushanke valmistui ja kunnat
ottavat uudet seudulliset hankinta- ja laatukriteerit käyttöön urakoita uudistaessaan.
Kyseiset alueet yhdistetään tulevaan seudulliseen vapaa-aikaoppaaseen ja kunnat
päivittävät tuotteet Lipas-paikkatietojärjestelmään, joka on valtakunnallinen
liikuntapaikkojen tietopankki.

18. Kaupunkiseudun varhaiskasvatuksen tiekartan valmistelu käynnistyy ja yhteiset käytännöt
lisääntyvät.
Raportointi 31.8.2018
- Varhaiskasvatuksen tiekartan laadinta käynnistyi alkuvuodesta hyvinvointipalvelujen
työryhmän ja varhaiskasvatuksen ryhmän toimesta. Hyvinvointipalvelujen työryhmä
hyväksyi Seudullisen varhaiskasvatuksen kehittämisen tiekartan luonnoksen 24.5.2018 ja
seutuhallitus 29.8.2018.
19. Seutuopistojen (Pirkan opisto ja Tampereen seudun opisto) rakenne- ja toimintauudistuksen
vaikutukset arvioidaan ja päätetään jatkotoimenpiteistä. Arvioinnissa huomioidaan Kangasalan
kunnan opistoratkaisu osana Valkeakoski-opistoa sekä Oriveden opisto.
Raportointi 31.8.2018
- Seutuopistoarvioinnin hankesuunnitelman laatiminen käynnistyi hyvinvointipalvelujen
työryhmän päätöksellä 22.3.2018. Seutuopistoarvioinnin laatimisesta pyydettiin tarjouksia
8.6.2018 mennessä ja konsultiksi valikoitui FCG. Konsultin kanssa pidettiin aloitus palaveri
21.6.2018 ja työn on määrä valmistua marraskuun puoliväliin mennessä.
20. Koulujen työ- ja loma-aikojen uudistamisen tarvetta selvitetään yhteistyössä kansallisten ja
paikallisten toimijoiden kanssa. Hanke on Tampereen lyseon lukion Eurooppa-linjan
työelämäprojekti 2017-2019. Edunvalvontakohde.
Raportointi 31.8.2018
- Työ- ja loma-aikaprojektia on jatkettu yhteistyössä Tampereen lyseon lukion Eurooppa linjan kanssa. Yhteistyössä opiskelijoiden, Visit Tampereen, Tampereen Messujen kanssa
järjestettiin 20.4.2018 työ- ja loma-aika -paneeli Kotimaan matkailumessujen yhteydessä.
Aihe on saanut verrattain laajaa huomiota osakseen. Yhteistyö opiskelijoiden kanssa jatkuu
syksyllä 2018.
21. Kuntien tilojen käyttöä edistetään käynnistämällä seudullinen digihanke paikkojen ja tilojen
käytön varaamiseksi.
Raportointi 31.8.2018
- SeutuVaraamo -digitalisaatiokokeilu käynnistettiin hyvinvointipalvelujen työryhmän
hyväksymän projektisuunnitelman mukaan. Kokeilua on rakennettu tiiviissä yhteistyössä
kuntayhtymän, seudun jäsenkuntien ja Tampereen kaupungin digiohjelman kesken.
Sähköinen SeutuVaraamo -palvelu on saatu valmiiksi ja ensimmäinen kokeiluvaihe on
tarkoitus käynnistää syyskuun puolivälissä.

22. Vahvistetaan kuntien hyvinvointityötä rakentamalla uuden kunnan roolia tukeva seudullinen
hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tietopohja, joka vahvistaa myös maakuntayhteistyötä.
Raportointi 31.8.2018
- Kuntayhtymä on käynnistänyt yhteistyössä MAL-verkoston kanssa HYMY -hankkeen
9.3.2018. Hankkeen tavoitteena on vuonna 2018 mallintaa hyvinvointiympäristön
seudullista tietopohjaa, tukea hyvinvointijohtamista ja lisätä ymmärrystä tiedolla
johtamisesta.
23. Laaditaan kustannustenjakoperiaatteet ja sopimusmallit kuntien raja-alueiden suunnitteluun ja
toteutukseen.
Raportointi 31.8.2018
- Hyvinvointipalvelujen työryhmä on keskustellut Tampereen PALM -suunnittelusta ja
kehitteillä olevasta ennakointimenetelmästä kokouksessaan 8.2.2018. Varhaiskasvatuksen
tiekarttaan on kirjattu tavoitteeksi käynnistää vuoden 2018 lopulla väestöennusteisiin
perustuvan seudullisen ennakointityökalun (palveluverkon suunnittelu) laadinta.

24. Selvitetään digipalvelujen yhteistyömahdollisuudet infrapalveluissa.
Raportointi 31.8.2018
- Infrapalvelujen digitalisaatioselvitys valmistuu korkeakouluharjoittelijatyönä elokuun
loppuun mennessä. Raportti jatkotoimenpide-ehdotuksineen käsitellään infraryhmässä
syyskuussa.
25. Tehdään esiselvitys kuntien infrapalvelujen yhteistyömahdollisuuksista.
Raportointi 31.8.2018
- Infrapalvelut käynnistävät esiselvityksen siitä, mitkä ovat seudun kuntien tämänhetkiset
tavat järjestää infrapalveluja. Työssä selvitetään myös ko. palvelujen eri järjestämistapoja
Suomessa ja miten yhteistyötä olisi tarkoituksenmukaista syventää seudulla.
Kilpailutusasiakirjat on hyväksytty infrassa ja kilpailutus on tarkoitus käynnistää 24.8.

