INFRAPALVELUJEN TYÖRYHMÄN KOKOUS 16.10.2018
Ennen kokousta työryhmä ja seututoimisto kiittivät eläköitymisen johdosta viimeistä kertaa mukana ollutta
Tampereen Infra liikelaitoksen toimitusjohtaja Sakari Suomista hyvästä yhteistyöstä. Hänen tilalleen liikelaitoksesta työryhmään kutsutaan Sanna-Leena Puntola.
MAL4-SOPIMUKSEEN VALMISTAUTUMINEN JA RAKENNESUUNNITELMAN UUDISTAMINEN
Työryhmä kuuli tilannekatsauksen maston Kaisu Kuuselan ja lj:n Tapani Tourun esittelemänä. Vuoden 2019
aikana toteutettavassa rakennesuunnitelmatyössä muodostetaan seudun yhteinen näkemys seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen lähivuosikymmeninen kehittämisestä ja priorisoidaan siihen liittyvät toimenpiteet. Seutuyhteistyön tavoitteena on löytää seudun kokonaiskehityksen ja tavoitteiden saavuttamisen
kannalta tärkeimmät alueet, hankkeet ja muut toimet, joiden toteutumista on perusteet seutuyhteistyössä
edistää ja tukea. Esitettävät kehittämistoimenpiteet voivat liittyä monipuolisesti maankäytön, asumisen ja
liikenteen kehittämiseen. Toimenpiteitä voidaan alustavasti kategorisoida seuraaviin luokkiin:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Asumisen, työpaikkojen ja palvelujen sijoittuminen ja volyymit
Liikennejärjestelmän isot infrahankkeet
Liikennejärjestelmän pienet infrahankkeet ja/tai kehittämispaketit
Maa-, asunto-, liikennepoliittiset yms. toimet ja linjaukset
Toimintamallien kehittäminen ja institutionaaliset toimet (esim. organisaatioiden omien toimenpiteiden kehittyminen
Mahdollisten muiden maankäyttöön kytkeytyvien teemojen osalta: keskeiset sisällöt, toimintamallit sekä osapuolten vastuut.

Kaikkien työryhmien osallistuminen prosessiin perustuu niiden erityisasiantuntemukseen. Infra-ryhmän
kokouksissa käsiteltävät kysymykset vuonna 2019 liittyvät erityisesti toimenpiteiden toteuttamisedellytyksiin. Aihetta käsitellään seuraavissa kokouksissa myös jatkossa. Seudulliseen valmistelutyötä jatkavaan
suunnitteluryhmään nimettiin Ritva Asula-Myllysen lisäksi Lempäälän yhdyskuntajohtaja Tiia Levonmaa.
INFRAPALVELUJEN SEUTUYHTEISTYÖN SYVENTÄMINEN, NYKYTILAKARTOITUS
Vuoden 2018 talousarviotavoitteena on selvittää infrapalvelujen yhteistyömahdollisuuksia seudulla ja työhön valikoitui kilpailutuksen kautta KPMG. Konsultti on haastatellut seudun teknisen sektorin asiantuntijoita kunnista nykytilanteesta ja järjestänyt teeman ympärille työpajan. Loppuraportti on valmistunut 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. Toimeksiantoa ei vielä hyväksytty kokouksessa, vaan todettiin, että raportti vaatii
melkoisesti korjausta. Korjaukset toimitetaan siten, että työ voidaan hyväksyä tammikuun alussa.
TALOUSARVIOTAVOITTEIDEN 2018 ETENEMINEN JA TAVOITTEET VUODELLE 2019
Talousarviotavoitteet etenevät suunnitelman mukaan ja raportoidaan seuraavaksi osana seudun tilinpäätöstä.
Kokouksessa läsnä olivat: Tietäväinen Milko (Tre), Piiparinen Pauli (Ylö), Jortikka Antti (Or), Hämölä Mari
(Ves), Levonmaa Tiia (Lem), Malviala Sirkku (Kla), Mölsä Petri (Tre), Suominen Sakari (Tre) ja Lindberg Janne
(Tre)..
Seuraavat kokous on 7.2.2019
Lisätietoja: Kehittämispäällikkö Ritva Asula-Myllynen puh 050 463 0732

