MAANKÄYTTÖ JA ASUMINEN SEKÄ LIIKENNEJÄRJESTELMÄTYÖRYHMÄT
KOKOUSTIEDOTE 12.6.2019
MAL4-SOPIMUKSEEN TÄHTÄÄVÄN SUUNNITTELUN OHJAUS
Seutu on kuluneen kevään aikana valmistautunut vuosille 2020-23 laadittavaan MAL4-sopimukseen
sekä Rakennesuunnitelman ja Asuntopoliittisen ohjelman päivittämiseen. Keväälle ohjelmoidut
suunnittelu ja vaikutusten arviointipajat on pidetty ja näiden alustavat tulokset on saatu.
Sopimusneuvotteluja on pidetty kaksi. Kokouksessa käsiteltiin sopimusneuvottelujen pohjalta
työryhmien työstettäväksi tarkennettua alustavaa sopimusluonnosta edelleen eteenpäin vietäväksi.
Seututyöryhmät konkretisoivat alustavaa luonnosta hahmottamalla mm. aiemmin toteutettuihin
kohteisiin perustuneita kustannusjakoa suunnittelussa keskeisiksi tunnistetuille seudun
kehittämiskohteille.Setyöstää alustavaa luonnosta eteenpäin ja toimittaa sen seuturyhmille
kommenteille ja täydennettäväksi.
LIIKENTEEN DIGITALISAATIO, TEKNOLOGIA JA PALVELUT
Projektipäällikkö Mika Kulmala Tampereen kaupungilta antoi kattavan katsauksen siihen, mitä
teemaan liittyen on käynnissä. Esittely ja siitä käyty keskustelu antoivat evästyksiä teemaan liittyvien
seudullisten toimenpiteiden pohtimiseen. Tavoitteena on mm. MAL4-sopimuksen avulla saattaa
liikenteen digitalisaatioon, teknologioihin ja palveluiden kehittämiseen liittyviä visioita toimenpiteiksi
sekä vaikutuksiksi.
LIIKENNEJÄRJESTELMÄTYÖRYHMÄN TAVOITTEET
Vuodelle 2019 asetetut tavoitteet ovat suurelta osin liittyneet MAL4-sopimukseen tähtäävään
suunnitteluun. Suunnittelu etenee suunnitellusti, jolloin myös tavoitteita on saavutettu
suunnitellusti. Mm. liikenteen päästövähennystavoitteiden saavuttamisen edellyttämät toimet on
saatu hahmotettua. Tuloksellista yhteistyötä liittyen mm. junaliikenteen kehittämiseen on toteutettu,
joskin sitä on tärkeää edelleen määrätietoisesti jatkaa. Elinkeinoelämän edellyttämien yhteyksien
kehittämistarpeita on perusteltua tarkastella edelleen, yhteistyössä seudun muiden toimijoiden
kanssa. Vuoden 2020 tavoitteisiin liittyen tunnistettiin, että mm. MAL4-sopimuksen toteuttamisen,
pysäköintiperiaatteiden jalkauttaminen ja rakennesuunnitelman päivittämisen lisäksi ei tavoitteita
ole tarvetta merkittävästi lisää etsiä.
MASTON VUODEN 2019 TAVOITTEET JA LÄHETEKESKUSTELU VUODEN 2020 TAVOITTEIKSI
Kuluvan vuoden Maston ja LJ:n toiminnalle asetettiin yhteensä kymmenen tavoitetta. Tavoitteet
kytkeytyivät pääosin MAL4-sopimuksen valmisteluun sekä Rakennesuunnitelman lähtökohtien
kartoittamiseen. Keskustelussa sovittiin, että toteutumattomien tavoitteiden käsittelyä edistetään
syksyllä yhdessä Business Tampereen kanssa. Tulevan vuoden tavoitteista pääroolissa ovat
Asuntopoliittisen ohjelman laatiminen sekä Rakennesuunnitelman päivitystyö.

KESKUSTABAROMETRI, TILANNEKATSAUS
Maankäyttö ja asuminen -työryhmä päätti kokouksessaan 11.10.2018 keskustabarometrin
toteuttamisesta ja nimesi työlle ohjausryhmän. Barometri toteutetaan kesän 2019 kuluessa. Osana
barometria laaditaan keskustojen kaupallisen elinvoiman selvitys. Työstä vastaa Salokorpi Oy.
Barometriin kuuluu myös asukaskysely, joka on auki kuntien ja seudun internet-sivuilla 7.7.2019
saakka. Näiden lisäksi barometriin sisältyy paikkatietopohjainen väestö- ja työpaikkatarkastelu. Työn
kokoamisesta vastaa Seututoimisto.

12.6. kokouksessa olivat paikalla: Mikko Nurminen, Tampere, pj.; Mikko Nieminen, Nokia, vpj.; Mari Seppä,

Kangasala; Virpi Ekholm, Tampere; Taru Hurme, Tampere; Pirkko Lindström, Orivesi; Veli-Pekka Naumanen,
Orivesi; Matti Jääskeläinen, Pirkkala; Leena Lahtinen, Vesilahti; Timo Rysä, Ylöjärvi; Jyrki Pohjankylä, Tampere;
Samuli Alppi, Pirkanmaan ELY-keskus; Hanna Djupsjöbacka, Pirkanmaan liitto; Raimo Vähämaa, Business
Tampere Oy; Sirkku Malviala (Kangasala), Ari Vandell (Tampere), Suvi Vainio (ELy-keskus), Mika Kulmala
(Tampere), Timo Nevala (Lempäälä), Ruut-Maaria Rissanen (Pirkanmaan liitto); Tero Piippo, MAL-verkosto;
Päivi Nurminen, TKS; Jussi Välimäki, TKS; Kaisu Kuusela, TKS, siht. Tapani Touru, TKS, siht..
Seuraavan kerran työryhmät kokoontuvat 28.8.2019 kello 12:15 - 15:15 Vapriikissa. Tervetuloa!
Lisätietoja: seutusuunnittelupäällikkö Kaisu Kuusela, p. 040 579 3396, liikennejärjestelmäpäällikkö Tapani
Touru, p. 040 503 4237

