Seutukatsaus 1/2020
SeutuLiike-ohjelmasta keinoja arkiliikunnan lisäämiseen
Tampereen kaupunkiseudun kuntien ja UKK-instituutin yhteinen SeutuLiike-ohjelma tähtää asukkaiden
arkiliikunnan lisäämiseen. Liikkumattomuus aiheuttaa seudulla yli 300 miljoonan euron vuosittaiset
kustannukset, jotka muodostuvat mm. sairauspoissaoloista, perus- ja erikoissairaanhoidon kustannuksista
sekä lääkityksistä.
Liikuntaan kannustetaan parhaiten yhteistyössä
toimialarajat ylittäen, sillä liikkumisen edistäminen
ei ole yksin liikuntapalvelujen tehtävä. Esimerkiksi
ikäihmisiä voidaan rohkaista ulkoilemaan myös talvisin, kun kadut pidetään liukkailla keleillä turvallisina.

päiväkotiin kävellen. Arkiliikunnan, kuten pyöräilyn,
lisääminen tukee myös kuntien ilmastotyötä.
SeutuLiike-ohjelma konkretisoituu tänä vuonna,
kun seudun kunnat laativat yhteisen suunnitelman
liikkumisen edistämiseksi ja määrittelevät mittarit
liikkumisen kustannus- ja hyvinvointivaikutusten
seurantaan.
Lue lisää https://www.tampereenseutu.fi/ajankohtaista/ajankohtaista-2020/liikkumattomuuden-kukistaminen-edellyttaa-asennemuutosta/

Arkeen voi lisätä liikuntaa pienillä teoilla: bussista voi
jäädä pois paria pysäkkiä aiemmin ja saattaa lapset

Seudulliset ulkoilureitit kutsuvat
Seutuyhteistyönä kehitetään ulkoilureittien ja virkistysalueiden seudullista verkostoa, joka on valmistuessaan
ensimmäinen laatuaan Suomessa. Nykyisiä ulkoilureittejä parannetaan ja niitä yhdistetään kuntien välillä.
Lisäksi perustetaan uusia reittejä ja virkistysalueiden
kohokohtia.
Työn tavoitteena on parantaa luonnossa liikkumisen
mahdollisuuksia ja tukea seudun asukkaiden hyvin-

vointia. Luonnossa liikkuminen on terveellistä, rentouttavaa ja ympäristöystävällistä. Toimivat ja turvalliset
virkistysalueet ovat vetonauloja seudun tapahtumille ja
matkailulle.
Työ jatkuu tänä vuonna seututyöryhmien ohjauksessa.
Samalla kunnat kunnostavat omia reittejään ja virkistysalueitaan. Kokonaisuudessaan seutureittiverkoston
arvioidaan olevan valmis kymmenen vuoden kuluttua.

Ilmastotiekartat auttavat päästövähennyksissä
Tampereen kaupunkiseudun kunnat laativat keväällä
2020 kuntakohtaiset ilmastotiekartat päästöjen vähentämiseksi. Kartat havainnollistavat kuntien suunnitelmia ilmasto- ja kestävyystavoitteen saavuttamiseksi,
sekä tarjoavat kuntien toivomaa tukea hiilineutraalin
kaupunkiseudun saavuttamiseksi vuoteen 2030 mennessä.
Ilmastotyön tueksi kehitetään myös seurantamalli, joka
yhdistetään kaupunkiseudun muihin hiilineutraaliusja päästövähennystavoitteisiin.

Tampereen kaupunkiseudun kuntien ilmastopäästöt tCO2e
per asukas ja muutos kokonaispäästöissä
Kunta

tCO2e/asukas 2017

Muutos 2005–2017

Kangasala

6,7

–12%

Lempäälä

6,3

7%

Nokia

5,7

–10%

Orivesi

8,3

–6%

Pirkkala

5,3

4%

Tampere

4,3

–16%

Vesilahti

7,1

-7%

Ylöjärvi

5,8

–1%

Lähde: Suomen ympäristökeskus, Kuntien Hinkupäästölaskenta, 2005–2017

Asuntopoliittinen ohjelma uudistuu
Lue lisää: https://www.tampereenseutu.fi/ajan-

Tampereen kaupunkiseudulla rakennettiin asuntoja
ennätysmäärä viime vuonna. Esimerkiksi pieniä asuntoja ja kerrostaloja tuotettiin tavoiteltua enemmän.

kohtaista/ajankohtaista-2020/tampereen-kaupunkiseudun-asuntopoliittinen-ohjelma-uudistetaan/

Sen sijaan osa vuonna 2010 hyväksytyistä asuntopoliittisista tavoitteista on jäänyt saavuttamatta. Muun muassa
keskitehokas asuntotuotanto on jäänyt tavoitteista.

MAL3-sopimus
2016-2019 asuntotuotantotavoite ja toteuma
MAL3-SOPIMUS 2016-2019 ASUNTOTUOTANTOTAVOITE JA TOTEUMA
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Kaupunkiseudun asuntopoliittinen ohjelma uudistetaan
vuosien 2020–2021 aikana. Valmistuttuaan ohjelma tarjoaa kunnille ajantasaisen käsityksen seudun tulevasta
kasvusta ja kasvun tekijöistä. Ohjelman avulla muodostetaan asuntotarvelaskelmat ja laaditaan periaatteet
kasvun suuntaamiseen. Lisäksi määritellään ARA:n
kanssa seudun kohtuuhintaisen asuntotuotannon
tavoitteet ja kuntakohtaiset jako-osuudet.
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Lähteet: Tampereen kaupunkiseudun kunnat, Digi- ja väestötietovirasto 2020

Toteuma
Tavoite
Kehyskunnat
Toteuma

Tavoite

Kehyskunnat

2016

2017

2018

2019

Toteuma
Tavoite
Kaupunkiseutu
Toteuma

Tavoite

Kaupunkiseutu

2016 2017 2018 2019

Lähteet: Tampereen kaupunkiseudun kunnat,
Digi- ja väestötietovirasto 2020

Keskustabarometri 2019 julkaistu
Keskustabarometri kertoo tilannekuvan Tampereen
kaupunkiseudun 17 keskuksen kaupallisesta elinvoimaisuudesta ja viihtyisyydestä. Selvityksessä mitattiin
ensimmäistä kertaa onko keskusta enemmän oleskeluvai asiointikeskus. Asukkaat arvostavat kuntakeskuksia oleskelupaikkoina, joihin tullaan asioinnin lisäksi
viihtymään.

työkalu, jolla voidaan esittää ja seurata Keskustabarometrin tietoaineistoa.
Lue tuloksista ja hyödynnä niitä keskusten kehittämiseen: https://www.tampereenseutu.fi/ajankohtaista/
ajankohtaista-2019/keskustabarometri-kertoo-keskustojen-viihtyisyydesta-ja-elinvoimaisuudesta/

Selvitys auttaa seudun kuntia keskustojensa kehittämisessä jatkossakin. Tulossa on myös selainpohjainen

Tampereen kaupunkiseudun väestönmuutos 2019
Väkiluku 31.12.2019

Muutos tammi-joulu 2019 Muutos% tammi-joulu 2019

Kangasala

31 867

191

0,6 %

Lempäälä

23 529

323

1,4 %

Nokia

33 934

407

1,2 %

Orivesi

9 168

-53

-0,6 %

Pirkkala

19 620

252

1,3 %

Tampere

238 221

2 982

1,3 %

Vesilahti

4 359

-34

-0,7 %

Ylöjärvi

33 234

251

0,9 %

Kaupunkiseutu

393 932

4 319

1,1 %

Lähde: Tilastokeskus

Seututoimisto etätöissä
koronaviruksen vuoksi

Seututoimiston henkilöstö työskentelee koronavirusohjeistuksen mukaisesti toistaiseksi etänä. Puhelimet,
s-posti ja Teams toimivat. Kokoukset ja muut tilaisuudet on peruttu tai sovittu pidettäväksi verkossa.

Seuraa tampereenseutu.fi
-uutisia, tulossa tietoa:
•
•

Seutusatama-selvitys
MAL4-sopimusneuvottelut

•
•

MAL3-sopimusseuranta
Edunvalvonta

