
Seutufoorumi 2020 lähetetään 
Akun Tehtaalta
Seutufoorumi 2020 tuo kaupunkiseudun kiintoisat aiheet 
tänä vuonna luoksesi. Tapahtuma lähetetään Akun 
Tehtaalta 3.12.2020 klo 13–16.

Tämän vuoden teemoina ovat tulevaisuuden ennakoin
ti ja seutuyhteistyön tavoitteet. Lavalle nousevat oman 
alansa kiinnostavimmat puhujat. Merkitse joulukuun 
kiinnostavin tapahtuma jo nyt kalenteriisi, tervetuloa 
mukaan! 

Satamayhteistyö tiivistyy
Vesistöissä on paljon hyödyntämätöntä potentiaalia.  
Kaupunkiseudun satamainfraa halutaan kehittää 
yhdessä. Seutuhallitus päätti, että yhteistyö on aluksi  
verkostopohjaista. Verkostovaiheen jälkeen yhteistyö
malli voi olla kuntien yhteinen satamayhtiö. Yhtiön  
valmistelusta päätetään erikseen.

Ratkaisulla vauhditamme vuonna 2017 laadittua kehittä
misohjelmaa, jossa kaupunkiseudun 54 järvisatamaa 
saivat laatuluokituksen palvelujen mukaan. Silloin todet
tiin, että satamia ei tarvita määrällisesti lisää, mutta 
satamapalveluja tulisi kehittää. Ylimpään laatuluokkaan 
ylsi kuusi satamaa: Nokian Vihola, Ylöjärven Pimeesalmi 
sekä Tampereen Jänissaari, Mustalahti, Kortelahti, 
Laukontori, Ratina ja Viinikanlahti.
Lue lisää >

Kaupunkiseudun väestönkasvu  
jatkuu vahvana
Kaupunkiseutu kasvoi 3 817 asukkaalla vuoden 2020 
alusta syyskuun loppuun mennessä. Kasvuvauhti 
oli seudulla hieman nopeampi kuin vuonna 2019. 
Suhteellisesti suurin väestönkasvu sijoittui Pirkkalaan ja 
Nokialle. Myös Lempäälä, Kangasala ja Tampere ovat 
kasvaneet enemmän kuin vuonna 2019 vastaavana 
ajankohtana.
 
Kaupunkiseudun väestönkasvu perustuu erityisesti vah
vaan muualta Suomesta tulevaan muuttovoittoon, mikä 
oli seudulla vahvempaa kuin muilla suurilla kaupunki
seuduilla. Tampereen kaupunkiseudun kasvuvauhti oli 
myös kokonaisuudessaan muita suuria kaupunkiseutuja 
(Helsinki, Turku, Oulu) nopeampaa.

Käy tutustumassa uusimpaan väestö ja 
työllisyyskatsaukseen

Seutukatsaus – marraskuu 2020          tampereenseutu.fi

Asumisen tilannekuva on 
valmistunut
Asumisen tilannekuva on osa seudun asuntopoliittista 
ohjelmatyötä, jonka päivittäminen on käynnistetty  
keväällä 2020. Työ perustuu MAL4sopimukseen. Siinä 
käsitellään seudun kasvua, asuinalueiden uudistumista  
ja eriytymisen hillintää, asunnottomuutta sekä laadu
kasta uudisrakentamista ja elinympäristöä. Seuraavaksi 
valmistellaan asuntopolitiikan seudulliset tavoitteet ja 
toimenpiteet. Asuntopoliittinen ohjelma valmistuu kuntien  
käsittelyyn 2021.

Valmistelun pohjalla on tavoite säilyttää seudun kasvu 
nykyisellä uralla vuoteen 2040. Tämä edellyttää aiempaa  
vahvempaa seudun vetovoiman kasvattamista.  
Myös asuinalueiden eriytymiskehitystä tulee hillitä uudis
tamalla alueita esimerkiksi monimuotoisella asunto
tuotannolla ja kohdennetuilla hyvinvointipalveluilla. Myös 
asunnottomuuden ilmiö on seudullinen ja sen ratkaise
misessa tarvitaan yhteistyötä.

Seutuluotsi käynnistää  
ennakointityön
Seututoimisto on syksyn ajan valmistellut seudullista  
ennakointimallia. Valmistelutyöhön on osallistettu laaja  
joukko jäsenkuntien ja sidosryhmien edustajia. 
Seutuluotsiksi nimetty ennakointityö tuottaa skenaarioita 
ja toimenpidesuosituksia seutusuunnittelun tueksi  
kysymyksiin:

• Miten elämme?
• Miten asumme?
• Miten liikumme?
• Miten työskentelemme tulevaisuudessa?

Tarkemman ennakoinnin agendan muodostamme  
Seutuluotsin vetämänä ensi vuodesta 2021 alkaen. 
Ennakointityö tehdään yhdessä kuntien ja kiinnostuneiden  
sidosryhmien kanssa. Työkaluna toimiva Havaintohaavi 
on jo auki havaintojen keräämiseen.
Lue lisää tulevaisuuden kestävästä kaupunkiseudusta
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Ilmastotiekartat valmistuvat 
hyvää vauhtia
Kaupunkiseudun ilmastotyöryhmän työskentelyä ohjaa 
Hiilineutraali kaupunkiseutu 2030 -tiekartta.  
Sen pohjalta kuntien tiekartat valmistuivat ensimmäisenä  
Ylöjärvellä ja Tampereella. Muiden kuntien kartat valmis
tuvat vuoden loppuun mennessä. Seututoimisto sparrasi  
kuntia tiekarttojen valmistelussa ja teki tiekarttojen 
mallipohjan. Toimenpiteiden edistymistä seurataan 
vuosittain.

Ilmastotyöryhmä jatkaa tiekarttojen toimenpiteiden 
kehittämistä, paneutuu  ilmastonmuutokseen varautu
miseen ja sopeutumiseen sekä ilmastodialogin vahvista
miseen muiden seututyöryhmien kanssa.

MAL-sopimus siirtyy nyt 
käytäntöön
Kaupunkiseudun kunnat ja valtio ovat allekirjoittaneet 
MAL4-sopimuksen. Sopimuksen toimeenpano on  
käynnistetty ohjelmoimalla sopimuskohtien toteutus
aikataulu. Sopimus ulottuu vuoteen 2023.

Sopimuksessa on seututasoisia, kuntatasoisia sekä  
valtion ja kunnan yhdessä toteutettavia toimia.  
Seututasoisia toimenpiteitä ovat mm. liikennejärjestelmän  
sekä rakennesuunnitelman ja asuntopolitiikan  
päivitykset. Vuonna 2021 käynnistetään mm. lähijuna
liikenteen seudullinen selvitys ja vauhditetaan uuden 
kehittämisohjelman myötä kävelyn ja pyöräilyn kasvua 
kaupunkiseudulla. 

Kuntatasoisia toimenpiteitä ovat asemakaavavarannon 
ja asuntotuotannon ml. kohtuuhintaisen asuminen  
edistäminen. Kunta ja valtio huolehtivat yhdessä mm.  
raitioteitä ja asemanseutuja koskevista toimista. 
Sopimuksen toteuttaminen edellyttää toimien  
huomioimista talousarvioissa.

Seutuhallitus, kunnanhallitukset ja valtion toimijat  
seuraavat sopimuksen toteutumista vuosittain. 
Seututoimistossa valmistelusta vastaavat maankäyttö 
ja asuminen työryhmä sekä liikennejärjestelmä  
työ ryhmät tukenaan paikkatietotyöryhmä.
Lue lisää 

Kasvatus- ja koulutusvertailut 
on julkaistu
Tampereen kaupunkiseutu julkaisi kuntien varhais-
kasvatuksen ja opetuksen toiminta- ja kustannustiedot 
seutuvertailussa. Huomionarvoista vertailuissa on, että 
oppilaskohtaisissa kustannuksissa seudun kuntien  
väliset erot ovat kaventuneet.

Ensimmäistä kertaa tietoa on saatavilla myös lukio
koulutuksesta. Sen mukaan lukiokoulutuksen 
järjestämis kustannuksissa on suuria eroja koulutuksen 
järjestäjien välillä. Tampereen lukiot vetävät opiskelijoita 
lähikunnista.  
Hyvinvointipalvelujen työryhmä on lähettänyt seutu
vertailun kuntiin hyödynnettäväksi.
Lue lisää 

Seutustrategian arviointi  
käynnissä
Kaupunkiseudun seutuhallitus käynnisti seutustrategian  
arvioinnin. Arvioinnissa kuullaan valtuutettuja, johtavia  
viranhaltijoita, sidosryhmiä sekä ulkopuolisia asian
tuntijoita seutustrategian ja seutuyhteistyön vaikutta
vuudesta. Arviointi luo pohjaa seutustrategian päivitys
työlle, jonka uusi seutuhallitus käynnistää syksyllä 2021.

Vielä ehdit mukaan rikastuttamaan arviointia!  
Otamme näkemyksiä ja ideoita vastaan Seutufoorumissa  
3. joulukuuta 2020. Tutustu seutustrategiaan täällä

tampereenseutu.fi uudistui
Syksy toi tullessaan Tampereen kaupunkiseudun 
uudet, raikkaat nettisivut. Sivustolla on panostettu  
erityisesti saavutettavuuteen, visuaalisuuteen ja asukas
viestintään, jotta sivuston käyttö olisi selkeää ja inspiroi
vaa kaikille seutulaisille. Erityisesti Tietoa asukkaalle osio 
on koettu hyödylliseksi. Se kertoo mm. kuntarajat ylittä
vistä palveluista, jotka kiinnostavat monia.
Sivuston toteutuksessa auttoi Jenga Markkinointiviestintä 
Oy. Klikkaa ihastelemaan uutta sivustoa:  
tampereenseutu.fi

Seututoimisto tukee kuntia
Asiantuntijamme auttavat jäsenkuntia kestävän  
kaupunkiseudun rakentamisessa ja yhteistyön  
onnistumisessa. Työskentelemme rajattomasti ja  
kaupunkiseudun kokonaisuutta kehittäen. Löydät meidät 
ja kanssamme työskentelevät kansallisen MALverkoston 
asiantuntijat Tampellan toimistosta ja verkosta.  
Täältä yhteystietoihimme
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