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Yleistä

• Kaikki kunnat ovat antaneet omat kommenttinsa

• Kommentit ovat pääpiirteissään erittäin myönteisiä

• Kommenteissa kiitettiin mm:
o kattavaa valmistelu- ja liiteaineistoa
o laajaa luottamushenkilö osallistamista (esim. kunnanhallitusten yhteinen työpaja, lh-kysely)
o sidosryhmien ja myös asukkaiden osallistamista
o temaattista onnistumista ja 
o riittävästi haastavan ja uudistuvan strategian valmistelua seutuyhteistyön jatkumoksi

• Jäljempänä ovat kuntien esiin nostamat konkreettiset kommentit



Kangasala
Visiovaihtoehdoista eniten kannatusta sai ”Vehreä metropoli”. 
Uusia ehdotuksia visioksi olivat ”Maanläheinen metropoli” sekä ”Meidän metropoli/Meirän
metropoli”. Jälkimmäisissä visiossa ilmenisi myös ihminen ja asukkaat. Vision tulisi olla 
ihmisen kokoinen.
Mikäli päädytään vaihtoehtoon ”Parempi metropoli. Meidän yhteinen”, voisi sanan parempi
tilalla olla sana paras.
Lisäksi pääviestien avauksien joukko haluttaisiin lause ”Katsomme toiveikkaina 
tulevaisuuteen”.

Lempäälä
Lempäälän kunta on kokonaisuutena tyytyväinen strategiaehdotukseen. Lempäälä näkee 
tärkeäksi, että lapsiystävällisyys huomioidaan riittävän vahvasti ja Tampereen kaupunkiseutu 
näyttäytyisi lapsiystävällisenä kaupunkiseutuna. Lempäälän mielestä kestävän elämän 
metropoli on positiivinen määritelmä, mutta sinivihreys termin sijaan olisi parempi ”luonnon 
värikkyys ihastuttaa arkeamme”.



Nokia
Strategiaehdotus keskittyy kaupunkiseudun kannalta keskeisiin kilpailukykytekijöihin, eikä Nokian 
kaupunginhallituksella ole siihen huomautettavaa.

Orivesi
Kaupunginhallitus merkitsi seutustrategiaehdotuksen "Tampereen kaupunkiseudun tulevaisuussiirtymä" tiedoksi 
ja kävi lähetekeskustelun asiasta sekä antoi evästyksen Oriveden edustajalle seutuhallituksen käsittelyä varten:
. Seutustrategian valmisteluprosessi on ollut hyvin päättäjiä osallistava ja valmisteluvaiheessa on ollut 
mahdollisuus kommentoida strategian tavoitteita ja linjauksia
. Strategian visiovaihtoehdot ovat kaikki mahdollisia ja valinta vaihtoehdoista on perusteltua tehdä 
seutuhallituksessa 
. On hyvä, että visiossa on huomioitu sekä tiivis kaupunkiasuminen että maaseutujen kylissä asuminen. myös 
Asumisen turvallisuus ja viihtyisyys on otettu hyvin huomioon. 



Pirkkala
Merkitsi valmisteluvaiheen tiedoksi

Tampere
Seutustrategialuonnoksen kolme painopistettä ovat onnistuneita kiteytyksiä seutuyhteistyön 
pääsisällöistä. Kaikki visiovaihtoehdot ovat mahdollisia, ja valinta vaihtoehdoista on syytä tehdä 
seutuhallituksessa. Strategialuonnoksen tarinallisuuteen perustuva esitystapa jättää paljon 
painoarvoa strategian toteutussuunnitelmalle. Sen laadinnassa tulisi varmistaa strategian 
sisältöjen konkretisoiminen selkeiksi tavoitteiksi ja toimenpiteiksi sekä määritellä kunkin 
toimenpiteen vastuutahot.



Vesilahti
Seutustrategia on hyvin kunnianhimoinen mutta näkee toteutuksessa myös haasteita

Ylöjärvi
Ettei sillä ole huomautettavaa liitteenä olevaan seutustrategiaehdotukseen. 

Keskustelun kuluessa ehdotettiin, että vision muotoiluksi valitaan: Kestävän kasvun 
metropoli. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
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