MAANKÄYTTÖ JA ASUMINEN -TYÖRYHMÄN JA LIIKENNEJÄRJESTELMÄTYÖRYHMÄN
YHTEINEN KOKOUS 20.9.2018
KEHITTÄMISPÄIVÄN PURKU
Maankäyttö ja asuminen -työryhmän ja Liikennejärjestelmätyöryhmän yhteinen kehittämispäivä järjestettiin
tällä kertaa avoimena kaikille seututyöryhmille. Päivässä pureuduttiin tulevan MAL4-sopimuksen sekä
rakennesuunnitelman tarkistuksen valmisteluun ja valjastettiin seuturyhmien laaja asiantuntemus ja kokemus
syksyn auditointi- ja vaikutusten arviointikehikon muodostamistöiden lähtökohtien rakentamiseen.
Maankäyttö ja asuminen - ja Liikennejärjestelmätyöryhmän kokouksessa todettiin, että kehittämispäivässä
annettu esitys rakennesuunnitelman päivittämistarpeista sekä siihen pohjautuva prosessi, jonka ensiaskeleet
ovat laajempi auditointi sekä arviointikehikon muodostaminen, ovat hyvin perusteltuja. Keskustelussa
korostettiin kokonaisuuden suunnittelun ja priorisoinnin merkitystä. Myös rakennetun ympäristön laatu sekä
toimintaympäristön muutoksiin reagoiminen olivat paljon esillä.
Työryhmät totesivat, että käynnistetty työtapa, jossa auditointia ja arviointikehikkoa työstetään eteenpäin
nimetyissä työryhmissä, on perusteltu. Työryhmät osallistuvat sisältöjen ja prosessin kommentointiin tulevissa
syksyn kokouksissa. Vuonna 2019 ryhmien kokoukset on suunniteltu pidettävän pääosin yhteiskokouksina.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET 2019
Kokouksessa oli keskustelussa MASTO- ja LJ-ryhmien lähetekeskustelun pohjalta laaditut luonnokset
ryhmien toiminnallisiksi tavoitteiksi vuodelle 2019.
Vuodelle 2019 MASTO- ja LJ-ryhmille määritetyt tavoitteet ovat suurelta osin yhteisiä ja toisiaan
tukevia. Ne ovat luonteeltaan edellisvuosien, jolloin pääpaino on ollut MAL-sopimuksen
toteuttamisessa, tavoitteita strategisempia. Vuoden keskeinen tavoite on MAL4-sopimuksen
valmistelun edellyttämän tahtotilan muodostaminen ja seudulle mahdollisimman edullisen MAL4sopimuksen valmistelu sekä muiden keskeisimpien seutuyhteistyössä keskipitkällä aikajänteellä
toteutettavien toimenpiteiden määrittäminen. Samalla määritetään maankäyttöä ja liikennettä
koskevan seudullisen päästövähennystavoitteen saavuttamisen edellyttämät toimenpiteet.
Seutustrategian tavoitteiden alle määritettyjä tavoitelauseita pidettiin hyvinä ja pienillä viilauksilla ne
hyväksyttiin eteenpäin kuntajohtajakokouksen käsiteltäviksi.

PYSÄKÖINNIN SEUDULLISET PERIAATTEET TYÖN EVÄSTÄMINEN
Käynnissä olevan työn tavoitteena on koostaa kiteytetysti tietoa seudun pysäköinnin kehittämispolun
määrittämiseksi sekä seudun sidosryhmien yhteisen tietopohjan muodostamiseksi. Kokouksessa käsiteltiin
työssä koostettua lähtökohtamateriaalia, potentiaalisia kehittämistoimenpiteitä sekä perusteita
pysäköinnin vyöhykepohjaiseen tarkasteluun.
Tehtyä vyöhykejakoa pidettiin hyvänä lähtökohtana ja toimenpiteistä käytiin keskustelua. Erityisesti
pysäköintiin liittyvien älykkäiden ratkaisujen kehittäminen ja olemassa olevien paikkojen käytön
tehostaminen seutuyhteistyönä nostettiin esiin.

Pysäköinnin periaatteet työn aineisto on koostettu kokouksen jälkeen kuntiin kommenttikierrokselle
lokakuun ajaksi. Marraskuussa tehdään kuntakommenttien pohjalta suositus seudulla yhdessä
toimeenpantavista pysäköinnin kehittämistoimista.

20.9. kokouksessa olivat paikalla: Markku Lahtinen (Kangasala) pj, Mikko Ilkka (Kangasala), Virpi Ekholm (Tampere), Teija
Mäkelä (Lempäälä), Timo Nevala (Lempäälä), Matti Jääskeläinen (Pirkkala), Pirkko Lindström (Orivesi), Veli-Pekka
Naumanen (Orivesi), Leena Lahtinen (Vesilahti), Mari Hämölä (Vesilahti), Timo Rysä (Ylöjärvi), Aleksi Jäntti (Tampere),
Samuli Alppi (ELY-keskus), Suvi Vainio (ELY-keskus), Erika Helin (liikennevirasto), Hanna Djupsjöbacka (Pirkanmaan liitto),
Mikko Vallbacka (Pirkanmaan liitto), Panu Lehtovuori (TTY), Tapani Touru (TKS), Tero Piippo (MAL-verkosto), Kati-Jasmin
Kosonen (MAL-verkosto), Jussi Välimäki (TKS), Kaisu Kuusela (siht. TKS).

Seuraavan kerran maankäyttö ja asuminen työryhmä kokoontuu 11.10.2018 ja 22.11.
Liikennejärjestelmätyöryhmän seuraava kokous on 31.11.
Lisätietoja: seutusuunnittelupäällikkö Kaisu Kuusela, p. 040 579 3396 ja liikennejärjestelmäpäällikkö Tapani
Touru p. 0405034237

