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Yhteenveto strategiakyselyn 
tuloksista



Toteutimme syys-lokakuussa 2021 kyselyn kaupunkiseudun 
tulevaisuudesta kaikille Tampereen kaupunkiseudun kuntien 
valtuutetuille. Kysely toteutettiin anonyymina verkkokyselynä ja 
se toimitettiin kaikille seudun 350 valtuutetulle sähköpostitse.
Kyselyyn tuli määräajassa yhteensä 117 vastausta, näin ollen 
vastausprosentti oli 33,4, eli kolmannes valtuutetuista vastasi 
kyselyyn.

Strategiakysely valtuutetuille
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Vastauksia tuli kaikista 
kaupunkiseudun kunnista. 
Tuloksia tulkittaessa on 
kuitenkin syytä huomioida, 
että kuntakohtainen jakauma 
ei ole tasainen, esimerkiksi 
Tampere on aliedustettuna, 
kun taas Ylöjärvi on 
yliedustettuna.
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Valtuutettujen mukaan 
Tampereen kaupunkiseudusta 
tekevät erityisen sen sijainti ja 
luonto. Yhteistyötä ja hyviä 
yhteyksiä muualle arvostettiin 
myös paljon, samoin kuin 
alueen monipuolisuutta ja 
hyviä liikenneyhteyksiä.
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Seutuyhteistyön jatkamiselle ja 
syventämiselle on seudun 
valtuutettujen vankka tuki. 
Yhdeksän kymmenestä 
vastaajasta oli täysin tai lähes 
samaa mieltä seutuyhteistyön 
tärkeydestä kaupunkiseudun 
menestykselle. Melkein yhtä 
moni oli täysin tai lähes samaa 
mieltä siitä, että Tampereen 
seudun väestönkasvu on 
seudun edun mukaista.
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Seudullinen työ elinkeinojen 
kehittämiseksi koettiin 
tulokselliseksi ja kumppanuus 
valtion kanssa nähtiin 
toivottavaksi myös 
tulevaisuudessa.
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Kuntien välinen yhteistyö 
kaupunkiseudulla nähtiin alkavalla 
valtuustokaudella erittäin 
tärkeäksi. Vain harvat arvioivat 
yhteistyön tarpeen tai oman 
sitoutumisensa alhaiseksi.
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Seutuyhteistyölle tai sen 
tiivistämiselle nähtiin erityistä 
tarvetta etenkin 
liikennejärjestelmän, 
elinkeinoelämän ja työllisyyden 
kehittämisessä. Myös 
ympäristö- ja 
ilmastokysymyksissä, 
kasvatus- ja koulutusasioissa 
ja kaavoituksessa nähtiin 
merkittävää yhteistyötarvetta.



Mihin suuntaan näet Tampereen 
kaupunkiseudun kehittyvän isossa 

kuvassa seuraavan vuosikymmenen 
aikana? Mitä muutoksia tapahtuu ja 

mitä muutoksia tulee edistää?



Edessä loistava tulevaisuus!
Suuri osa valtuutetuista näki Tampereen kaupunkiseudun 
kasvavan ja kukoistavan myös jatkossa: uusia asukkaita, 
työpaikkoja ja kansainvälistymistä. Osa tosin uskoi 
kasvun rajojen tulevan myös pikkuhiljaa vastaan.



Kehyskuntien eriytyminen
Huolta kannettiin erityisesti kehyskuntien ja muun 
muassa Pirkanmaan reuna-alueiden jäämisestä 
kehityksen ja kasvun kelkasta. Osa kaipasi hartioiden 
leventämistä ja toimenpiteitä eritytymisen 
ehkäisemiseksi.



Ekologinen kestävyys
Huoli ilmastosta ja luonnosta nousi esiin erityisesti 
voimakkaan kasvun ja kaavoituksen yhteydessä. Toisaalta 
vihreät toimialat ja teknologia nähtiin myös 
tulevaisuuden mahdollisuutena.



Segregaatio
Kasvun myötä on herännyt huoli myös ihmisten 
syrjäytymisestä ja alueellisesta segregaatiosta. 
Yhdenvertaisuus ja hyvinvointi nähtiin yhtenä 
kaupunkiseudun vetovoimatekijänä.



Seudulliset liikenneyhteydet
Toimivan liikennejärjestelmän nähtiin olevan seudun 
elinvoiman keskeinen edellytys. Erityisesti 
joukkoliikenteen, kuten ratikan ja lähijunan 
jatkokehittäminen nähtiin tärkeäksi kaupunkiseudun 
tulevaisuudelle.



Tampereen kaupunkiseudun valtuutetut ovat saadun otoksen 
perusteella sitoutuneita seutuyhteistyöhön ja sen kehittämiseen 
tällä valtuustokaudella.
Toivotut tulevaisuuden seutuyhteistyön muodot ovat jossain 
määrin odotettuja (liikennejärjestelmä, elinkeinoelämä, työllisyys). 
Seudun tulevaisuus nähdään valtuutettujen keskuudessa 
positiivisena, huolta herättivät erityisesti kehyskuntien ja 
Pirkanmaan reuna-alueiden eriytyminen ja ihmisten 
eriarvoistuminen. Mahdollisuuksia nähtiin seudun kasvun 
jatkumisessa, vihreässä teknologiassa sekä seudullisten ja 
valtakunnallisten liikenneyhteyksien parantamisessa.

Yhteenveto
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