SEUTUFOORUMI 3.11.2015
Olen saanut toimia Kangasalan kunnan edustajana nykyisessä
Tampereen kaupunkiseudun seutuhallituksessa! Työ seudullisten
hankkeiden parissa on ollut mielekästä ja opettavaista. Uusi on aina
uutta ja niinpä toimintakauden alku oli totuttelua uuteen, minulle
varsin tuntemattomaan organisaatioon ja sen toimintatapoihin sekä
joukkoon uusia, hienoja ihmisiä. Vähitellen 350 000 asukkaan ja
15 000 yrityksen yhteisiä etuja ajavan kuntayhtymän työn tärkeys
alkoi konkretisoitua.
Kuluneen kolmen vuoden aikana seutuhallituksesta on mielestäni
hioutunut yhtenäinen, toisiaan arvostava ja yhteisiin päämääriin varsin
hyvin sitoutuva joukko kuntapäättäjiä, joiden työtä ja päätöksiä
seututoimiston asiantunteva joukko tukee ansiokkaasti.
Samalla minulle on varmistunut se, että teemme eittämättä Suomen
parasta seutuyhteistyötä ja visiomme siitä, että ”Tampereen
kaupunkiseutu on vetovoimainen, sujuvan elämän, kestävän kasvun ja
yhteistyön edelläkävijä”, on oikea.
Erinomainen esimerkki hyvän yhteistyön ja mallikkaan valmistelun
hedelmistä on Tampereen kaupunkiseudun rakennesuunnitelma 2040.
Seutuhallitus valmisteli omalta osaltaan loppuasiakirjaa useissa
kokouksissa ja seminaareissa. ”Learning Cafe” osoittautui
työmenetelmänä erinomaiseksi aktivoiden osallistujat virkeään
innovaatioita kaihtamattomaan keskusteluun. Viimeistään näissä
keskusteluissa seutuhallituksen jäsenet oppivat tuntemaan toinen
toisensa syvällisemmin ja monesta uudesta näkökulmasta. Näissä
tapahtumissa kaikki asettuivat arvioimaan seudun kehitystä
laajemmasta helikopteriperspektiivistä unohtaen kuntarajat ja kapeat
intressit. Keskusteluissa nousi esiin useita ennen kirjaamattomia
kohtia ja avauksia, jotka nyt näkyvät osana rakennesuunnitelmaa.
Muita lähiajan tärkeitä seudullisia kärkihankkeita ovat luonnollisesti
MAL3 –sopimuksen valmistelutyö ja Pirkkalan lentokentän

vetovoiman lisääminen. MAL -sopimuksen tärkeänä tehtävänä on
edistää seudullisten hankkeiden toteutumista ja vahvistaa laaditun
rakennesuunnitelman 2040 sitovuutta.
Pirkkalan lentokentän nostaminen seudulliseksi kärkihankkeeksi on
elintärkeä. Vaikuttaa myös siltä, että koko kaupunkiseutu on valmis
sitoutumaan lentokentän ja sen palvelujen kehittämiseen. Pirkkalan
kentän nostaminen Suomen kansainvälisen lentotoiminnan
kakkoskentäksi on kansantaloudellisesti järkevää ja se mahdollistaa
uusien ja monipuolisten lentoyhteyksien avaamisen maailmalta
Suomeen ja päinvastoin. Helsinki-Vantaan lentoaseman kapasiteetti ei
yksinkertaisesti riitä palvelemaan kasvanutta kysyntää nyt ja
tulevaisuudessa. Ikävää asiassa on se, että hankkeen pahimmat
vastustajat löytynevät ilmailuhallinnon ja toimialan sisältä.

HYVÄT KUULIJAT!
Hyvä seutuyhteistyö edellyttää hyvää ja aktiivista tiedottamista sekä
tehtyjen päätösten jalkauttamista valtuustojen kautta osaksi kuntien
jokapäiväistä toimintaa. Tässä on vielä paljonkin parantamisen varaa.
Seutuhallituksen edustajan aktiivisuus omassa kunnassaan ei yksin
riitä. Tarvitaan seutujohtajan käyntejä valtuustoissa, henkilökohtaisia
tiedotteita ja raportteja valtuutetuille ja vielä jotain muuta uutta, millä
varmistetaan tiedon läpimeno ja voidaan samalla pohjustaa uusia
seudullisia hankeavauksia. Tiedon tulva nyky-yhteiskunnassa on niin
voimakasta, että oman organisaation tärkeiden asioiden informointi
vaatii todellisia ponnisteluja.
Seutuhallituksen alkukautta työllisti kovasti kuntajakoselvitys, joka
sitten tyrehtyi tunnetulla tavalla. Selvitysmies Rauno Saaren
”Elinvoimainen Tampereen kaupunkiseutu – Tulevaisuuden
vaihtoehdot vaikutuksineen” raportti julkaistiin tammikuussa 2014.
Hyvin ja monipuolisesti laadittu raportti herätti vilkasta keskustelua
seutukunnan sisällä ja alueella oltiin lähes valmiita jatkamaan
selvitystyötä yhtenä miehenä seutukaupunki-vaihtoehdon pohjalta.
Ohjausryhmässä mukana olleena oli miellyttävä havaita
yksituumaisuus siitä, että muutosta kuntaorganisaatiossa tarvitaan ja

samalla halutaan luoda jotain uutta ja innovatiivista. Olivatko nämä
vain pakon tuomia ajatuksia, jotka on nyt helppo hukuttaa edelleen
reseptiään odottavaan SOTE- soppaan. Uuden organisaation luominen
sopisi mainiosti itsehallintoalueiden kehittämisen rinnalle
lisähaasteena esimerkillisesti kehittyvälle ja monipuoliselle
Tampereen seudun kasvukeskukselle. Mielestäni olisi tärkeää tuoda
laajemminkin uudistushenkisyyttä ja innovatiivisia hankkeita mukaan
olemassa olevaan seutuyhteistyöhön ja osoittaa vahvasti ulospäin
seudun jatkuvaa kehittymistä ja valmiutta myönteisiin muutoksiin.
Tampereen seudun tulee näkyä kehityksen kärjessä. Hyvät ideat on
jalostettava seudullisiksi hankkeiksi ja vietävä käytännön toteutuksena
maaliin asti!
Seutuyhteistyö on joukkuepeliä parhaimmillaan. Se vaatii
pitkäjänteistä sitoutumista. Meillä kaikilla on mahdollisuus vaikuttaa
myönteisesti yhteispelin onnistumiseen. Aina ei tarvitse ajatella
itseään, pitkässä juoksussa olemme kaikki voittajia!
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