
 

 

Hyvää iltapäivää arvoisat Seutufoorumin kuulijat! 
 
Tulevaisuuden kaupunkiseutu- strategia antaa meille kaupunkiseudun kunnille vision yhdessä tekemiseen. 
Me haluamme olla yhdessä tekemisen edelläkävijä ja kansainvälisen älykkään kasvun keskus. 
Yhä suurempi osa väestöstä asuu kaupunkiseudulla ja ne myös ovat paikkoja, joissa uudet ilmiöt, 
elämäntavat ja toimintamallit nousevat ensimmäisinä esiin. Suomi on yhä enemmän kaupunkien maa.  
 
Lauri Lyly avaussanoissaan painotti, että kuntakenttää tulee kuunnella. Työllisyydenhoitoon, elinvoimaa ja 
kilpailukykyä edistäviin toimenpiteisiin ja laadukkaiden kasvupalveluiden toteuttamiseen tulee 
panostaa.  MAL-sopimus on näyttänyt, että kuntien välinen yhteistyö on tiivistynyt. Elinvoima, yritys ja 
työllisyyspalveluiden ottamista mukaan MAL-sopimukseen tulisi pohtia. 
 
Timo Aron esitys oli jälleen mielenkiintoinen ja selkeä. Hän painotti koko maan voimavarojen 
hyödyntämistä joka on kansallinen etu. C21 kaupunkien merkitys Suomelle kasvaa tulevaisuudessa. Yli 
kolme miljoonaa asukasta kasvukäytävällä on merkittävä otos Suomen väestöstä. Liikkumisen edellytykset 
ovat merkityksellisempiä kehitykselle kuin hallinnolliset rajat.  
Sujuvat yhteydet tuovat kasvua ja kaupungistuminen jatkuu. Kansainvälistyminen syvenee ja 
toiminnallisten alueiden merkitys korostuu. Tulevaisuudessa Uuden maailman aluerakenne on rajaton. Se 
mitä tehdään, suuntautuu tulevaisuuteen.  
 
Tampereen kaupunkiseutu Suomen kakkosseutuna on muuttovoittoaluetta ja talouskasvun odotetaan 
pitkällä aikavälillä jatkuvan. Seutu varautuu väestönkasvuun ja nopea kehitys luo paineita 
energiankulutuksen lisääntymiselle valtakunnallista keskiarvoa nopeammin.  
 
Ilmastonmuutos vaikuttaa suuresti luontoon ja ihmisten elinympäristöön.  Sateet, myrskyt ja tapahtumat 
joita ennen tapahtui satunnaisesti eivät enää ole harvinaisia. Monimuotoiset ekosysteemit ja hyvälaatuiset 
vesivarat ovat uhattuina. Tarve entistä nopeammille ja vaikuttavammille toimille kasvaa. 
 
Matkalla kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa elinkeinoelämän ja kuntien ilmastotoimet ovat tarpeellisia. 
Energian säästäminen, energiatehokkuuden lisääminen, uusiutuvien energiamuotojen käyttöönotto, 
metsistä ja vesistöistä huolehtiminen, luonnonvarojen kestävä käyttö ja liikenteen päästöjen vähentäminen 
nousevat merkittävään rooliin ilmastonmuutoksen hillintätoimissa. Ratkaisut löytyvät näissäkin yhteistyöllä 
ja yhteiskunnan pitää sitoutua toimiin kaikilla osa-alueillaan.  
 
Kuntien elinkeinopolitiikan keskeinen haaste on löytääkö keinoja ja yhteinen tahtotila, joilla uuden 
ilmastonmyönteisen teknologian ja uusien innovatiivisten yhteistyömalleihin kehittymistä tuetaan jatkossa 
nykyistä tehokkaammin.  
 
Hyvät kuulijat, 
 
Olemme tänään kuulleet puheenvuoroja tulevaisuuden haasteista. Tämän päivän tietopaketin perusteella 
luotan, että jokainen päättäjä täällä on vakuuttunut muutoksen tarpeesta ja luotan, että koko Tampereen 
kaupunkiseutu on vahvasti mukana tässä työssä. Pidetään myös mielessä Heikki Liimataisen antamat 
kuntapäättäjän kotitehtävät. 
 
Haluan lopuksi kiittää erityisesti seututoimiston väkeä, joka jälleen mahdollisti meille tämän hienon 
yhteisen seutufoorumin. 
Kiitos myös seutuhallituksen puheenjohtajalle, pormestari Lauri Lylylle, valtiotieteiden tohtori Timo Arolle, 
paneeliin osallistuneille ja kaikille asiantuntijoille tästä seutufoorumipäivästä.  
 
Kiitos myös Teille hyvät kuntapäättäjät, virkamiehet ja asiantuntijat, aktiivisesta osallistumisesta 
keskusteluihin. Tämä on ollut erittäin antoisa päivä. 



 

 

 
Ollaan esimerkkinä, mietitään kuluttamisessa valintojamme ja pysähdytään ajattelemaan millaista 
hiilijalanjälkeä me itse jätämme! Pohdintaan voisi ottaa loppuiltaan vaikka Twitterissä herännyttä ajatusta 
Miten saadaan tämä seutufoorumissa kipinöivä viisaus toimintaan?  
Nyt on aika jatkaa loppuiltaan näiden inspiroivin hetkien saattelemana. 
Toivotan kaikille hyvää illanjatkoa ja turvallista kotimatkaa! 
 
Jaana Lamminen 
Ylöjärven kaupunginvaltuuston puheenjohtaja 
 
 


