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Seutufoorumin päättäjäpaneelissa oli edustaja seudun jokaisesta
kunnasta. Kuva: Minna Lehrbäck

Osa asukasraatilaisista kävi työnsä aluksi tutustumassa seututoimistoon.
Kuva: Minna Lehrbäck

Seutufoorumi innosti
pohtimaan tulevaisuuden
seutua

Asukasraati tuo näkemyksiä
seutustrategiaan

Vuoden 2021 Seutufoorumi pidettiin 8.12.2021 Tamperetalossa. Tänä vuonna kuulijat haastettiin pohtimaan,
miten kaupunkiseutu siirtyy tulevaisuuteen.
Toimittaja-tietokirjailija Helena Petäistö toi esiin
näkemyksiä tulevaisuuden hyvän olon kaupungeista,
toimitusjohtaja Stuba Nikula tarjoili ajatuksia
tapahtumataloudesta ja lisäksi kuultiin toimittaja Jantso
Jokelinin tarina siitä, miksi Tampere ei riittänyt luovan
luokan edustajalle. Tutustuimme myös Seutuluotsin
tuotoksiin kaupunkiseudun tulevaisuuden ennakoinnista
sekä valmisteilla olevan seutustrategian kivijalkoihin.
Tilaisuuden juonsi toimittaja ja MTV Uutisten uutisankkuri
Jaakko Loikkanen.
Tutustu Seutufoorumin esityksiin ja videotallenteisiin:
Seutufoorumi - Tampereenseutu

Uutta seutustrategiaa
valmistellaan
tulevaisuussiirtymänä

Seutustrategia ohjaa seutuyhteistyötä. Uutta seutu
strategiaa on valmisteltu syksyn aikana mm. kaupunkiseudun kuntien valtuutetuille tehdyllä kyselyllä ja seutu
hallituksen ja kuntajohtajakokouksen yhteisessä työ
pajassa. Pohjalla on edellisen strategiakauden arviointi.
”Seutuyhteistyölle on seudun valtuutettujen vankka tuki.
90 % valtuustokyselyn vastaajista oli täysin tai lähes
samaa mieltä seutuyhteistyön tärkeydestä kaupunki
seudun menestykselle”, summaa seutujohtaja Päivi
Nurminen kyselyn tuloksia.
Uuden seutustrategian suuntalinjoja esiteltiin seudun
päättäjille Seutufoorumissa. Seuraavaksi strategiaa
valmistellaan kunnanhallitusten yhteistä työpajassa
alkuvuodesta. Seutuhallitus lähettää järjestyksessään
4. seutustrategian kuntien valtuustojen käsittelyyn
kevään 2022 aikana.

Seutusuunnittelussa halutaan lisätä asukasosallisuutta.
Tampereen kaupunkiseutu on valinnut asukasraadin,
jonka tarkoitus on tuoda asukkaiden näkemyksiä
seutustrategiatyöhön. Raatiin valittiin hakemusten
perusteella yhdeksän jäsentä, jotka asuvat eri puolella
Tampereen kaupunkiseutua.
Asukasraati aloitti työnsä marraskuussa tutustumalla
kuntayhtymän toimintaan ja osallistumalla seudun
tulevaisuuskyselyyn ja joulukuussa Seutufoorumiin.
Seuraavaksi raati kommentoi valmisteilla olevaa
seutustrategiaa.

Helmikuussa alkaa suuri
seutukeskustelu

Asukkaiden osallistumista seudulliseen suunnitteluun
kokeillaan myös ns. digitaalisessa kansalaispaneelissa,
joka toteutetaan VM:n hankkeena. Helmikuussa alkavassa
suuressa seutukeskustelussa kaupunkiseudun asukkaat
pääsevät kertomaan kokemuksiaan seudun liikenteestä.
Keskusteluja hyödynnetään seudun liikennejärjestelmän
suunnittelussa. Keskustelijoita tavoitellaan ensisijaisesti
satunnaisotannalla, mutta mukaan voi ilmoittautua
myös itse. Tavoitteena on saada keskusteluryhmiin 500
asukasta. Ilmoittautuminen keskusteluihin avautuu
vuodenvaiheessa.
Lisätietoja: Kansalaispaneeli - Tampereenseutu

kuntien ja kaupunkiseudun liikkumisen suunnittelussa ja
kehittämisessä. Kysely toteutettiin yhteistyössä
kuntien ja UKK-instituutin kanssa, ja sen tulokset
julkistetaan keväällä 2022.

Seutuvertailut 2020–2021:
Peruskoululaisten määrä
kasvoi 1,4 %
Lähijunaselvityksen luonnosraportti on valmistunut

Tampereen kaupunkiseudun johdolla valmisteltu
selvitysraportti kuvaa lähijunaliikenteen tulevaisuutta
kaupunkiseudulla vuosina 2030 ja 2050 ja kertoo
toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi. Ensi
vaiheessa tavoitteena on ottaa hyödyt irti nykytilasta,
avata muutama seisake ja suunnitella lähijunaliikenteen
tasoloikkaa. Tasoloikan ottaminen vaatii ratakapasiteettia ja lisää junavuorojen hankintaa. Kuntien tulee myös
suunnata maankäyttöään asemanseuduille.
Seuraavaksi raporttiluonnos toimitetaan valtiotoimijoille
kommenteille. Seutuhallitus päättää raportin hyväksymisestä alkuvuodesta 2022.
Lähijunaliikenne lisääntyy jo syksyllä 2022, koska
Tampere, Nokia ja Lempäälä ovat ostaneet
M-junaan lisävuoroja VR:ltä.
Lue lisää lähijunateemasta: Lähijunasuunnitelmissa
katsotaan samaan aikaan lähelle ja kauas Tampereenseutu

Seutuvertailut kokoavat yhteen Tampereen kaupunki
seudun kahdeksan kunnan esi- ja perusopetuksen,
varhaiskasvatuksen ja lukiokoulutuksen keskeiset
tunnusluvut.
Seutuvertailun mukaan lukuvuonna 2020–2021 seudulla
oli yhteensä 38 201 perusopetuksen vuosiluokkien 1–9
oppilasta. Lukuvuodessa oppilaiden määrä oli kasvanut
noin 550 oppilaalla eli 1,4 prosentilla. Myös seudun koulujen keskimääräinen koko on kasvanut. Lukiokoulutuksen
seutuvertailusta käy ilmi, että myös lukioiden opiskelijamäärät ovat kasvaneet.
Esioppilaiden lukumäärä on viime lukuvuonna vähen
tynyt noin 70 oppilaalla edelliseen lukuvuoteen nähden.
Lukuvuonna 2020–2021 seudulla oli yhteensä 4 324
esioppilasta. Myös varhaiskasvatusikäisten lasten
(1–5-vuotiaat) määrä seudulla on edelleen vähentynyt.
Tutustu seutuvertailuihin: Seutuvertailut 2020–2021:
Peruskoululaisten määrä kasvoi 1,4 % - Tampereenseutu

MAL-verkoston henkilöstöön
muutoksia

Kaupunkiseudun kuntayhtymä vastaa kansallisen
MAL-verkoston koordinaatiosta. Verkoston jäsenenä
on 18 Suomen suurinta kaupunkia tai kaupunkiseutua
sekä valtion organisaatioita ja Kuntaliitto.
MAL-verkostossa työskentelee 1.12.2021 alkaen
kehittämispäällikkönä Kati-Jasmin Kosonen ja
suunnittelupäällikkönä Eero Purontaus. Tiimillä on
vahva kokemus MAL-suunnittelun lisäksi aluekehittä
misestä, EU-politiikasta sekä ilmasto- ja energia
tehokkuuspolitiikasta.

Kiitos yhteistyöstä ja tunnelmallista
joulua & onnellista uutta vuotta 2022!

Koulumatka- ja liikkumis
kysely sai yli 8000 vastausta

Seutuliike-ohjelmalla edistetään asukkaiden liikkumista
ja pyritään vähentämään liikkumattomuuden kustannuksia. Tampereen kaupunkiseudun koulumatka- ja
liikkumiskyselyyn saapui 8056 vastausta.
Kyselyllä selvitettiin Tampereen seudun peruskoululaisten, lukiolaisten, tredulaisten sekä esikoululaisten
sekä heidän huoltajiensa liikkumistottumuksia koulumatkoilla ja vapaa-aikana. Vastauksia hyödynnetään

Toivottaa seututoimiston väki.

