INFRAPALVELUJEN TYÖRYHMÄN KOKOUS 16.10.2018
Ennen kokousta työryhmä ja seututoimisto kiittivät eläköitymisen johdosta viimeistä kertaa mukana ollutta
Kangasalan teknistä johtajaa Mikko Ilkkaa pitkäaikaisesta hyvästä yhteistyöstä. Hänen tilallaan työryhmässä jatkaa Kangasalan uusi elinympäristöjohtaja Sirkku Malviala.

KUSTANNUSTENJAKOPERIAATTEIDEN JA SOPIMUSMALLIEN HYÖDYNTÄMINEN KUNTARAJOILLA, CASE
OJALA-LAMMINRAHKA
Seudun talousarviossa vuodelle 2018 on asetettu tavoite laatia kustannustenjakoperiaatteet ja sopimusmallit kuntien raja-alueiden suunnitteluun ja toteutukseen. Infratyöryhmä on todennut, että ei ole tarpeen
laatia tai luoda periaatteita ja sopimusmalleja raja-alueyhteistyöhön ns. yleisellä tasolla, sillä jokainen yhteistyökohde ratkaisuineen ja investointeineen on ainutlaatuinen ja sopiminen tapahtuu kuntien kesken
tapauskohtaisesti. Yksi ajankohtainen kohde on Tampereen ja Kangasalan välinen Ojalan-Lamminrahkan
alue. Alueelle suunnitellaan noin 14 000 asukasta vuoteen 2040 ja Mikko Ilkka esitteli työryhmälle hankkeen tilannetta ja sopimisperiaatteita.

INFRAPALVELUJEN SEUTUYHTEISTYÖN SYVENTÄMINEN, NYKYTILAKARTOITUS
Vuoden 2018 talousarviotavoitteena on selvittää infrapalvelujen yhteistyömahdollisuuksia seudulla ja työhön valikoitui kilpailutuksen kautta KPMG. Konsultti haastattelee seudun teknisen sektorin asiantuntijoita
kunnista nykytilanteesta ja järjestää teeman ympärille työpajan marraskuussa. Loppuraportti valmistuu
joulukuun 17.12. kokoukseen siitä, mikä on infrapalvelujen nykyinen organisoituminen kunnissa, mikä on
kuntien välinen yhteistyön nykytila seudulla ja onko tarpeita sen syventämiselle sekä mitä ko. sektorilla on
valtakunnallisesti tehty yhteistoiminnan näkökulmasta.

TALOUSARVIOTAVOITTEIDEN 2018 ETENEMINEN JA TAVOITTEET VUODELLE 2019
Talousarviotavoitteet etenevät suunnitelman mukaan ja raportoidaan seuraavaksi osana seudun tilinpäätöstä. Vuoden 2019 työohjelmaan lisättiin tavoite: ”Kasvavan ja tiivistyvän kaupunkiseudun tarpeisiin, rakennesuunnitelman päivitykseen ja uusiin ilmastotavoitteisiin liittyvä maan- ja lumen vastaanottoratkaisujen kehittäminen seudullisesti.” Perusteena, että kaupunkiseutu kasvaa ja tiivistyy ja maamassojen kuljetusmatkat pitenevät väkisin eli teema on talous- ja ympäristösyistä järkevä, sillä keskeisillä alueilla ei ole
enää paikkoja jättömaaksi. Nykyisiä maankaatopaikkoja on täyttymässä ja kunnissa haetaan uusia, joten
asia tulee ennakoida kaavoituksessa, koska lupaprosessi vie oman aikansa. Kiertotalousteema vahvistuu
seudun ilmastotyössä, vain loppusijoitettava läjätään -periaatteella. Myös liiketoimintamahdollisuudet ja
yhteistyö alan toimijoihin on huomioitava, sillä teemaan liittyy maapankkitoimintaa. Aiheeseen liittyy myös
lumenkaadon ja lumilogistiikan tarpeet.
Kokouksessa läsnä olivat: Piiparinen Pauli (Ylö), Ilkka Mikko (Kla), Malviala Sirkku (Kla), Jortikka Antti (Or),
Levonmaa Tiia (Lem), Mölsä Petri (Tre), Saranpää Jouni (No) ja Suominen Sakari (Tre).
Seuraavat kokous on 17.12.
Lisätietoja: Kehittämispäällikkö Ritva Asula-Myllynen puh 050 463 0732

