Seutukatsaus 2/2017
MAL3-toteutumisen seurantaraportti vuodelta 2016
Tampereen kaupunkiseudun ja valtion välinen
MAL3-sopimus 2016-2019 allekirjoitettiin 9.6.2016. Sopimuksen toimenpiteiden edistymistä ja toteutumista
vuodelta 2016 kuvataan julkaistussa raportissa.
Sopimuksen toteutus on käynnistynyt seututasolla
hyvin. Yleispiirteisen maankäytön suunnittelussa merkittävät askeleet vuonna 2016 olivat Tampereen kantakaupungin yleiskaavan 2040 ja Kangasalan strategisen
yleiskaavan 2040 luonnokset sekä maakuntakaavan
2040 ehdotus.
Kaupunkiseudun yhteisenä tavoitteena on rakentaa
25 % asunnoista asumiskustannuksiltaan kohtuuhintaisiksi. Viime vuonna tähän ei ylletty koko seudun
tasolla. Kangasala, Nokia ja Orivesi saavuttivat tavoitteensa.

Vuonna 2016 kaupunkiseudun koko asuntotuotannosta 57 % sijoittui joukkoliikennevyöhykkeelle.
Tampereen raitiotien vaikutusalueella on siirrytty
kaavoituksesta rakentamisvaiheeseen. Raitiotie tukee
yhdyskuntarakenteen eheyttämistä ja kestävää liikkumista.
Kaupunkiseudun väestönkasvu jatkui vahvana ja oli
vuonna 2016 noin 4 200. Tästä Tampereen kasvuosuus
oli 75 prosenttia.
Raportti käsitellään seutuhallituksessa, kunnissa
sekä kaikkien sopimusosapuolten yhteisessä kokouksessa.
Raportti verkossa: http://www.tampereenseutu.fi/
tampereen_kaupunkiseutu/mal-sopimus/

Satamaverkoston kehitystyö alkaa
Kaupungistumisen ennakoidaan lisäävän veneilyn
suosiota ja vesistöjen käyttöä vapaa-ajanvietossa. Kaupunkiseudun alueen satamaverkosto voi
tulevaisuudessa olla keskeinen osa hyvinvointiympäristöä. Alueen satamaverkostosta tehdään kartoitus ja kehityssuunnitelma, jotta kunnat voivat
huomioida satamien kehittämistarpeet omassa
elinvoimatyössään.

Työssä kartoitetaan aluksi satamien nykytaso:
sijainti, palvelut, varusteet ja vesiliikenneteknisiä seikkoja. Selvitystyön pohjalta määritellään
kaupunkiseudun satamaverkoston tulevaisuuden
tavoitetaso sekä tarvittavat toimenpiteet. Kehitystarpeita tarkastellaan alueellisesti mahdollisimman yhtenäisenä kokonaisuutena. Työ valmistuu
loppukesästä 2017.

Laadukkaat reitit lisäävät kävelyä ja pyöräilyä
Kaupunkiseudulla on julkaistu ensimmäinen seudullinen kävelyn ja pyöräilyn katsaus. Katsauksessa esitellään kävelyn ja pyöräilyn nykytilaa, asukkaiden kokemuksia ja tulevia kehittämishankkeita.
Seudulla on runsaasti kävelyn ja pyöräilyn
potentiaalia, sillä lyhyistä 2,5–5 km pituisista matkoista tehdään autolla kehyskunnissa peräti 80 %
ja Tampereellakin puolet.
Tavoitteena on nostaa kävelyn, pyöräilyn ja
joukkoliikenteen kulkutapaosuus nykyisestä 41
prosentista 50–60 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä.

Vastaajien mukaan eniten kävelyä ja pyöräilyä
lisäisi reittien lisääminen ja väylien laadun parantaminen.

Lue katsaus: https://issuu.com/tampereenseutu/
docs/kapy_katsaus_2017
Seudullinen pyöräilykartta:
http://www.tampere.fi/liikenne-ja-kadut/pyoraily-ja-jalankulku.html

Kaupunkiseudun tonttitarjonta kiinnostaa rakentajia
Seututoimisto järjesti rakennusalan toimijoille
kolmannen seudullisen tonttipäivän 27.4. Tilaisuus kokosi rakennusalan yrittäjät, rahoittajat ja
kuntien kaavoitusjohdon yhteen keskustelemaan
asuntorakentamisen tavoitteista ja ajankohtaisista
kaavahankkeista.
Tonttipäivässä kuultiin kuntien esitykset tonttitarjonnasta. Suomen Hypoteekkiyhdistyksen
pääekonomisti Juhana Brotherus esitteli asuntomarkkinoiden ja rakentamisen trendejä kasvavilla
kaupunkiseuduilla.
Esitysten pohjalta voi todeta, että kaupunki-

seudulla on hyvä ja monipuolinen tonttitarjonta.
Useissa puheenvuoroissa todettiin rakentamisen
volyymin nousseen selvästi. Samalla luotetaan,
että Tampereen kaupunkiseudulla kasvu jatkuu.
Tonttipäivä on osoittautunut hyväksi palveluksi
rakentajille. Seututoimisto järjestää tonttipäivän
jälleen 2018 keväällä.
Tonttipäivän materiaalit:
http://www.tampereenseutu.fi/seututyoryhmat/
maankaytto-ja-asuminen/tonttipaiva-2017/

Seututoimiston tiimistä täysilukuinen
Kaupunkiseudun tiimi täydentyy kahdella uudella
osaajalla, kun seutusuunnittelupäällikkö arkkitehti
Kaisu Kuusela ja hyvinvointipalvelujen kehittämispäällikkö FM Satu Kankkonen aloittavat työt
22.5.2017.
Kaisu Kuusela on aiemmin työskennellyt
Tampereen kaupungilla yleiskaavoituksen projektiarkkitehtina. Seututoimistossa hän vastaa kaupunkiseudun yhdyskuntarakenteen ja asumisen
kehittämisestä yhdessä kaavoitusjohdon kanssa.
Satu Kankkonen tulee Nokian kaupungilta,
jossa hän toimi vapaa-aikajohtajana. Seututoimistossa hänen tehtävänään on edistää tulevaisuuden
kunnan kasvatus-, koulutus- ja hyvinvointitehtävää yhdessä kuntien toimijoiden kanssa. Työhön
kuuluvat lisäksi älykkään palvelukulttuurin, digitaalisuuden ja osallistavan toimintaympäristön
näkökulmat.

Kuva: Rami Marjamäki

Uusi valtuustokausi näkyy myös seutuhallinnossa
Kunnallisvaalien jälkeen seututyöhön tulee mukaan uusia valtuutettuja ja vanhoja luopuu. Myös
seutuhallituksen kokoonpano muuttuu, kun
yhtymäkokous valitsee uuden seutuhallituksen
kesäkuussa.
Muutos on haaste verkostomaiselle seutuyhteistyölle. Seututoimisto kutsuu seutuhallituksen ja

kunnallishallitukset yhteisen seutuperehdytyksen
4.9. iltapäivällä Tampere-taloon. Perehdytyksen
pohjana on tuore seutustrategia. Seututoimisto on
kuntien käytettävissä perehdytykseen myös muina
ajankohtina.

Seutupäivä torstaina 1.6.2017 klo 18.00
Narvan museo- ja markkina-alue (Ylä-narvantie)

Tervetuloa nykyiset ja uudet valtuutetut!

