Seutukatsaus 2/2020
Koronakevät uudisti
seututyöskentelyn tapoja

Kaupunkiseudulla selvitetään
asuinalueiden eriytymistä

Seututyöt siirtyivät maaliskuussa onnistuneesti verkkoon, jossa kokoukset, työpajat ja neuvottelut pystyttiin
toteuttamaan suunnitellusti. Teams-työskentelyalusta
omaksuttiin nopeasti. Suuri kiitos kaikille seututyön
osapuolille aktiivisesta osallistumisesta uusin tavoin!

Tampereen kaupunkiseudulla selvitetään asuinalueiden hyvinvointieroja. Kunnat voivat hyödyntää selvityksen tuloksia mm. kasvatus- ja koulutuspalveluiden
kehittämisessä, sosiaalisten erojen ja hyvinvointierojen kaventamisessa sekä liikenteen ja hyvän lähiympäristön suunnittelussa.

Kesälomien jälkeen perinteinen toimistotyö ja kasvokkain pidettävät kokoukset varmasti maistuvat.
Uusiakin työtapoja on todennäköisesti syntymässä.

Seudullisesti tuloksia käytetään asuntopoliittisen
ohjelman valmistelussa, esimerkiksi kohtuuhintaisen
vuokra-asuntotuotannon suuntaamisessa. Asuinalueiden kehitystä seurataan väliajoin.
Tieto kootaan paikkatietoaineistosta, jossa tarkastellaan alueen väestön piirteitä. Käytössä on kolme
muuttujaa: korkeakoulutettujen ja työttömien osuus
alueella sekä alueen mediaanitulo.
> Lue lisää

MAL4-sopimus vuosille 2020-2023 tukee Suomen toisen
metropolin rakentumista
Valtion ja Tampereen kaupunkiseudun maankäytön,
asumisen ja liikenteen (MAL) sopimus 2020-2023
hyväksyttiin seutuhallituksessa 12.6., ja kunnat päättävät sopimuksesta elo-syyskuussa.
MAL-sopimuksella rahoitetaan muun muassa kaupunkiseudun raideliikennettä. Valtio osallistuu Tampereen
raitotien rakentamiseen ja seuturatikan suunnitteluun
sekä Tesoman, Lempäälän ja Nokian asemien toteuttamiseen. Joukkoliikenteen tuki nousee ja valtio rahoittaa kävelyn ja pyöräilyn olosuhteiden parantamista.
MAL3-sopimuskaudella 2016 - 2019 valmistuneet asunnot

MAL-sopimus tuo rahoitusta myös kohtuuhintaisen
asuntotuotantoon. Uutena tukimuotona valtio myöntää rakennuttajille ns. käynnistysavustusta 3 000 euroa
kohtuuhintaista asuntoa kohti. Lisäksi valtio myöntää
kunnille avustusta kunnallistekniikan rakentamiseen.
MAL-sopimuksen päivitysneuvottelut käydään vuonna
2023.
> Lue lisää

MAL3-sopimuksen
tavoitteisiin päästiin hyvin
Kolmannen MAL-sopimuksen 2016-2019 tavoitteet
toteutuivat pääosin hyvin. Erityisesti asuntotuotannon määrässä ja kestävän liikenteen tavoitteissa
onnistuttiin.

Valmistuneet asunnot
tiheyspintana (1km säde)
5-10
10-50
50-100
100-250
250-500
500-1 000
Yli 1 000

-Jatkossa on hyvä kiinnittää huomiota asuntokokoihin, sillä viime vuosina kaupunkiseudulla on tuotettu
paljon pieniä asuntoja, kommentoi seurantaryhmän
puheenjohtaja, asuntoneuvos Tommi Laanti ympäristöministeriöstä.
> Lue lisää

Seututoimisto vahvistaa tulevaisuuden suunnittelua
YM Antti Lippo aloittaa uutena kehittämispäällikkönä
seututoimistossa elokuussa. Lipon tehtäviin kuuluvat
tulevaisuustiedon ja ennakointiosaamisen kehittäminen sekä seudullinen ilmastotyö. Antin aikaisemmat
työpaikat ovat Sitra, Demos Helsinki sekä Lassila &
Tikanoja.

Uuden kehittämispäällikön myötä kestävään kaupunkiseutukehitykseen saadaan uusia näkökulmia mm. YK:n
Agenda 2030 ohjelmasta. Tavoitteena on lisätä kaupunkiseudun menestystä ja kilpailukykyä kansallisesti ja
kansainvälisesti.

Seututoimiston korkeakouluharjoittelijat esittäytyvät
Seututoimistossa työskentelee kesän ajan kolme korkeakouluharjoittelijaa seudullisten ilmiöiden parissa.
Anton Kuivasto koordinoi seudullisen Varaamo-palvelun kehittämistä kehyskuntien ja Tampereen välillä.
Varaamo on sähköinen järjestelmä kuntien tilavarauksiin. Anton opiskelee kunta- ja aluejohtamista.
- Harjoittelu tarjoaa mielenkiintoisen läpileikkauksen
kuntien verkostotoiminnasta ja yhteiskehittämisestä,
Anton kuvailee.
Eeva Leskinen laatii nykytilakuvauksen taiteen perusopetuksesta. Nykytilakuvaus kartoittaa taiteen perusopetuksen järjestämisen muotoja, tapoja,

kehityskohteita ja tulevaisuudennäkymiä. Eeva opiskelee sosiologiaa.
- Harjoittelussa on ollut kiinnostavaa päästä perehtymään itselleni tärkeään aiheeseen, Eeva kertoo.
Milla Lamminsivu selvittää päätösten vaikutusten
ennakkoarvioinnin nykytilaa. Selvityksen pohjalta
saadaan ehdotuksia siitä, miten ennakkoarviointia tulisi kehittää kuntien hyvinvointijohtamisen
tarpeisiin. Milla opiskelee sosiaalipolitiikkaa.
- Harjoittelussa olen päässyt haastattelemaan
eri alojen asiantuntijoita ja kuuntelemaan webinaareja, joiden kautta oma osaamiseni on jo nyt
kasvanut, Milla sanoo.

Väestönmuutos tammikuu – toukokuu 2020
Lähde: Tilastokeskus

Väkiluku 31.5.2020
(ennakkotieto)

Muutos
tammikuu-toukokuu

Muutos
tammikuu-toukokuu,
prosenttia

Kangasala

32 020

152

0,5 %

Lempäälä

23 686

163

0,7 %

Nokia

34 198

269

0,8 %

Orivesi

9 113

-45

-0,5 %

Pirkkala

19 699

76

0,4 %

Tampere

238 663

523

0,2 %

Vesilahti

4 374

19

0,4 %

Ylöjärvi

33 243

-11

0,0 %

394 996

1 146

0,3 %

Kaupunkiseutu

Merkkaa kalenteriin:
•
•
•

Tampereenseutu.fi-sivusto
uudistuu elokuussa
Kävelyn ja pyöräilyn kehittämisen
webinaari päättäjille ja
kuntalaisille 2.9.2020 klo 16–18
Liikkujan viikko 16.–22.9.2020

Seututoimisto lomailee
heinäkuussa.
Aurinkoista kesää!

