Seutukatsaus 2/2019
Hallitusohjelmatavoitteet 2019 julkaistu
Tampereen kaupunkiseudun kunnat asettivat yhteiset
tavoitteensa hallitusohjelmatyölle. Tavoitteissa nostettiin esiin kolme tärkeää teemaa:
• suurten kaupunkiseutujen asema Suomessa
• sisäinen, kansallinen ja kansainvälinen
saavutettavuus
• tutkimus, kulttuuri, osaaminen ja
kansainvälistyminen

Voit ladata hallitusohjelmatavoitteet sähköisesti sivustolta www.tampereenseutu.fi
(https://www.tampereenseutu.fi/site/assets/
files/18654/tks_hallitusohjelmatavoitteet-_esite.pdf)

Lähijunapilotti käynnistyy
Tampereen kaupunkiseudun, Nyssen ja Pirkanmaan
liiton hakemus alueellisen junaliikenteen pilotiksi
tuotti tulosta. Tampereen ja Toijalan välille on tulossa
9 lisävuoroa arkipäiville ja Tampereen Nokian välille
14 lisävuoroa. Oriveden suuntaan olisi mahdollista
saada 2 lisävuoroa. Aikatauluihin on lisäksi tehty
valmistelun yhteydessä useita tarkennuksia.

Valtio sitoutuu ostamaan VR:ltä junaliikennettä
1.1.2020 - 31.12.2020 välisenä aikana. Sopimuksessa on
mukana jatko-optio, joka antaa osapuolille mahdollisuuden jatkaa sopimuksen voimassaoloa 19. kesäkuuta
2022 saakka.

Selvitystyö: Jos esiopetus alkaakin viisivuotiaana?
Huhtikuussa käynnistyy selvitystyö maksuttoman ja
velvoittavan esiopetuksen laajentamisen vaikutuksista
viisivuotiaille.
Selvitystyössä kuvataan Tampereen kaupunkiseudun
kuntien esiopetuksen nykytila ja kehitetään esiope-

tuksen vertailtavuutta. Näiden pohjalta arvioidaan
5-vuotiaiden maksuttoman oppivelvollisuutta edeltävän (velvoittavan) esiopetuksen järjestämisen edellytyksiä Tampereen kaupunkiseudun kunnissa sekä
nostetaan esille mahdollisuuksia seudullisen yhteistyön kehittämiseen.

Pyöräily ja kävely vähentyneet koulumatkoilla
Tampereen kaupunkiseutu toteutti peruskoululaisille,
lukiolaisille ja ammattiopisto Tredun opiskelijoille
sekä heidän vanhemmilleen koulumatka- ja liikkumis
kyselyn loppuvuonna 2018. Kyselyyn vastasi 6849
henkilöä, joista oppilaita oli 75 %.

on kävelyn ja pyöräilyn väheneminen nuorten kasvaessa. Lukiossa ja Tredussa opiskelevat kulkevat jalkaisin
ja pyörällä noin 30 prosenttiyksikköä vähemmän kuin
alakoulun 4-6 luokkien oppilaat.

Kyselyn mukaan alle kilometrin koulumatkoilla
lukiolaisten ja ammattiopiston opiskelijoiden kävely
ja pyöräily on vähentynyt kolmessa vuodessa keskimäärin seitsemän prosenttiyksikköä. Peruskoululaisilla
alle 3 km koulumatkojen kävelyn ja pyöräilyn suosio on
säilynyt vahvana vuodenajasta riippumatta. Haasteena

Kyselyn mukaan kävelyn ja pyöräilyn turvallisuus on
parantunut mm. rakentamalla uusia kevyenliikenteenväyliä ja kehittämällä risteysalueita. Koulumatkoilla
lähes kaikkien vastaajien (91 %) mielestä kävely on erittäin tai melko turvallista. Parannus edelliseen kyselyyn
oli jopa 14 prosenttiyksikköä. Pyöräilyn osalta nousu oli
kahdeksan prosenttiyksikköä 78 %:iin.

Tonttipäivä: Rakentaminen aktiivista kaupunkiseudulla
Viidettä kertaa järjestetyssä Tampereen kaupunkiseudun tonttipäivässä 4.4. kahdeksan kaupunkiseudun
kuntaa esittelivät tulevaisuuden näkymiään ja tonttitarjontaansa lähes sadalle rakennusalan toimijalle ja
kuntien asiantuntijoille. Valtiotieteen lisensiaatti Osmo
Soininvaara esitti näkökulmia kaupunkiseutujen kestävään kasvuun.

Useissa puheenvuoroissa kerrottiin rakentamisen
säilyneen aktiivisena ja todettiin, että raitiotien laajentumiseen varaudutaan. Tonttipäivän materiaalit voit
ladata verkosta:
https://www.tampereenseutu.fi/seututyoryhmat/
maankaytto-ja-asuminen/tonttipaiva-2019

Kunnanhallitusten ja Seutuhallituksen yhteinen
työseminaari MAL4-sopimuksesta
Kaupunkiseudun kunnilla ja valtio-osapuolella on
voimassa MAL-sopimus (maankäyttö, asuminen ja
liikenne), jolla tuetaan kaupunkiseudun rakenne
suunnitelman 2040 toteuttamista ja kaupunkiseudun
elinvoimaa. Sopimuskausi päättyy vuoden 2019
lopussa. Uuden sopimuksen 2020-2023 neuvottelut
ovat käynnissä.

Varaa kalenteriin!
Seutupäivä Kangasalla
tiistaina 28.5.2019 klo 18.00
Kangasala-talossa
Tervetuloa!

MAL4-sopimusta käsittelevä kunnanhallitusten ja
seutuhallituksen työseminaari järjestetään 29.4.2019.
Työskentelyssä keskitytään kaupunkiseudun tavoitteisiin.

