INFRAPALVELUJEN TYÖRYHMÄN KOKOUS 24.9.2019
LAKELAND TAMPEREENSEUTU, TOIMINTAMALLIN JATKO-OSA
Seutusatamien kehittäminen on ollut käynnissä niin, että vuonna 2017 valmistui kehittämisohjelma, jossa
kuntien osoittamat 54 satamaa luokiteltiin viiteen eri laatuluokkaan niissä olevien palvelujen mukaan. Valmistuneen kehittämisohjelman toisena tehtävänä oli tuottaa kunnille tietoa, miten kunnat voivat investoida halutessaan satamiinsa laatuluokkien korottamiseksi. Kehittämisohjelman jälkeen siirryttiin toiseen
vaiheeseen, jossa haluttiin tarkastella kehittämisohjelman toteuttajaksi parhaiten soveltuvaa toimintamallia. Tuloksena vuonna 2018 syntyi tarkastelu kymmenestä eri toimintamallista ja niiden soveltuvuudesta
seudulliseksi toimintamalliksi. Tarkastelu jäi kehitysvaiheesta johtuen yleiselle tasolle ja työtä jatkettiin verkostomaisesti seututoimiston fasilitoimana.
Tässä kokouksessa työryhmälle esiteltiin etenemistä kohti kahden-kolmen eri toimintamallin (isäntäkunta,
infrayhtiö, palvelu-/alustaintegraattori) syvempää tarkastelua, jossa toimintamalleja ja niiden toteuttamiskelpoisuutta vertailtaisiin. Tuloksena on tarkoitus laatia ehdotus nykyistä verkostoa tehokkaammasta vesistöjen virkistyskäyttöä lisäävästä ja kehittämisohjelmaa toteuttavasta seudullisesta mallista. Työryhmä
päätti jatkaa asian valmistelua ja siihen palataan seuraavassa kokouksessa.
HIILINEUTRAALI TAMPEREENSEUTU 2030, TIEKARTTATYÖ
Seututoimistolla on ollut ilmastotyön korkeakouluharjoittelija Aada Vihanta, joka on kesän aikana tiekarttatyön pohjaksi haastatellut kuntien teknisen ja ympäristöpuolen asiantuntijoita siitä, missä tilassa ilmastojohtajuus ja -toimenpiteet kunnissa ovat. Tuloksena oli, että ilmastotyö on edennyt joka kunnassa mutta
kunnat ovat hyvin eri vaiheissa. Valmistuneet tiekarttaselvityksen raportti ja seudullinen tiekarttamalli tulevat toimimaan kuntien omien tiekarttojen tukena. Kunnista nousseet yhteistyötoiveet on myös sisällytetty
infrapalvelujen ja ilmastotyön vuoden 2020 tavoitteisiin. Raportti hyväksyttiin ja tiekarttamalli valmistuu
kuntajohtajien 1.11. käsittelyyn. Tämän jälkeen tiekarttojen työstäminen jatkuu kuntien ja kaikkien seututyöryhmien yhteistyössä osana vuoden 2020 toimintaa.
TALOUSARVIOTAVOITTEIDEN ETENEMINEN JA VUODEN 2020 TAVOITTEET
Työryhmälle asetetut talousarviotavoitteet 2019 etenevät suunnitellusti ja jatkuvat osana 2020 toimintaa.
Tarkempi vuoden 2020 kokonaisuus hyväksytään seuraavassa kokouksessa.
MAAN- JA LUMEN VASTAANOTTORATKAISUT KAUPUNKISEUDULLA
Teemasta on tehty useita selvityksiä ja nyt Tampere on valmistelemassa massakoordinaattorin rekrytointiprosessia ajatuksenaan alueellinen malli. ELY-keskus tarjoutui osallistumaan tarvittaessa kehyskuntien kustannuksiin, mikä herätti kuntien kiinnostuksen. Työryhmä päätti jäädä odottamaan Tampereen konkreettista etenemisehdotusta.
SEUTUREITTIEN JA VIRKISTYSALUEIDEN KEHITTÄMINEN: NYKYKARTOITUKSEN TULOKSIA
Ekokumppaneiden Petri Mäkelä esitteli seutureittien nykytilakartoitusta, joka on tehty yhteistyössä kuntien kanssa työpajatyyppisesti. Työryhmä hyväksyi kartoituksen ja työn etenemisen kohti seudullisen toimenpidesuunnitelman laadintaa.
Kokouksessa läsnä olivat: Piiparinen Pauli (Ylö), Korhonen Jouni (Pir), Levonmaa Tiia (Lem), Malviala Sirkku (Kla),
Mölsä Petri (Treen Tilapalvelut Oy), Paattakainen Juha (No), Kankaala Kari (Tre) ja Nurminen Päivi (TKS).

Seuraava kokous on 25.11. Tampellassa, kokoustila Tammerkoski.
Lisätietoja: Kehittämispäällikkö Ritva Asula-Myllynen puh 050 463 0732

