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• Seutuyhteistyö on kuntien päätöksiin 
perustuvaa yhteistyötä alueen 
kehittämiseksi

• Valtuustot ovat hyväksyneet Tulevaisuuden 
kaupunkiseutu -strategian yhteistyön 
suuntaviivaksi

• Yhteistyöorganisaationa toimii Tampereen 
kaupunkiseudun kuntayhtymä

Seutuyhteistyö

Tampere, 228 173

Nokia, 33 206

Ylöjärvi, 32 806

Kangasala, 31 177

Lempäälä, 22 747

Pirkkala, 19 169

Orivesi, 9 320

Vesilahti, 4 462

Väestö 
31.12.2016



Seutuyhteistyön tuloksia





Monipuolinen 
elinkeinorakenne

Houkutteleva osaamis- ja 
innovaatioympäristö

Aluetaloutta vahvistava 
yrittäjyys- ja 

työllisyyspolitiikka

Vahvistamme kansainvälistymistä elinvoiman lisäämiseksi. 
Edistämme monipuolista osaamista ja uusia työmahdollisuuksia.

Edistämme yrittäjyyttä ja parannamme työllisyyspalveluja 
koulutuksen, yritysten ja julkisten toimijoiden yhteistyönä. 
Vahvistamme aluetaloutta hankinnoilla ja lisäämme innovaatioita 
edistäviä hankintatapoja. 

Hyödynnämme alueen korkeakouluyhteistyön ja tuemme 
ammattiosaamisen kehittymistä. Edistämme avointen 
innovaatioalustoja ja erilaisten organisaatioiden kohtaamista.

Edistämme monipuolista elinkeinorakennetta ja sen kärkinä 
uudistuvaa teollisuutta, älykkään kaupunkiseudun ratkaisuja, 
elämystaloutta ja matkailua sekä terveys- ja hyvinvointitoimialaa. 

Hyvä saavutettavuus 
Parannamme kytkeytymistä kasvualueisiin. Edistämme suoria kv-
lentoyhteyksiä, nopeita junayhteyksiä sekä valtatieyhteyksiä. 
Edistämme myös digitaalisia yhteyksiä. 



Edistämme väestönkasvua ja hyödynnämme kaupungistumista. 
Lisäämme kaupunkiseudun houkuttelevuutta asuin- ja 
toimintaympäristönä. Käytämme resursseja viisaasti ja hillitsemme 
ilmastonmuutosta.  

Toimiva yhdyskuntarakenne

Rakennamme vahvaa ja taloudellista yhdyskuntarakennetta, jossa 
kasvu tukeutuu kaupunkimaisilla alueilla joukkoliikenteeseen, 
hyvin saavutettavaan palveluverkkoon ja älykkäisiin ratkaisuihin. 
Kehitämme keskustojen ja asuinympäristöjen viihtyisyyttä ja 
painotamme arkiliikuntaa, viherverkkoja ja vesistöjä hyvinvoinnin 
tekijöinä. Huomioimme myös maaseudun mahdollisuudet. 
Huolehdimme päästötavoitteiden saavuttamisesta.

Tasapainoiset
asuntomarkkinat

Edistämme kaavoituksella riittävää ja monipuolista asuntotarjontaa 
ja laadukasta rakentamista. Tavoittelemme yhdessä 
kohtuuhintaista vuokra-asumista ja ohjaamme sen sijoittumaan  
palvelujen ja joukkoliikenneyhteyksien läheisyyteen.

Rajaton sijoittumisalue

Luomme yhtenäistä ja kansainvälisesti vetovoimaista 
sijoittumisympäristöä yritysten synnylle ja kasvulle. Tunnistamme 
seudun sisäiset vahvuudet ja hyödynnämme niitä erilaisten 
yritysten ja toimijoiden sijoittumiseen. 



Uudistamme palveluja digitalisaation ja kokeilujen avulla. 
Korostamme kuntalaisten hyvinvointia ja yhdessä tekemistä 

yhteisömme menestystekijänä. 

Älykäs ja helppo asiointi 
Rakennamme digitaalista ja sujuvaa palvelukulttuuria ja siirrämme 
palveluja verkkoon. Avaamme palvelut ja tiedon yli 
organisaatiorajojen ja yhtenäistämme palvelukäytäntöjä. 

Osallistava 
toimintaympäristö 

Vahvistamme kaupunkiseutua alustana, jossa kunnat, asukkaat, 
yritykset ja järjestöt toimivat aktiivisesti ja kehittävät tiiviissä 
vuorovaikutuksessa yhteisöä. 
Vaikutamme itse aktiivisesti kansallisissa verkostoissa. 

Hyvinvoivat kuntalaiset

Tarjoamme perheille laadukkaat kasvatuksen ja koulutuksen 
palvelut. Edistämme asukkaiden hyvinvointia monipuolisilla 
vapaa-aikapalveluilla ja hyvällä infrastruktuurilla. Varmistamme 
hyvät yhteistyökäytännöt maakunnan kanssa.  



Teimme seutustrategian yhdessä

2016



Strategian toteutus

• Strategian tavoitteet konkretisoidaan toteutusohjelmassa, 
jonka seutuhallitus valmistelee ja kuntien hallitukset 
hyväksyvät. 

• Kunnat huomioivat strategian omissa suunnitelmissaan.

• Toimenpiteet toteutetaan yhdessä kuntien kanssa.

Kysy lisää!
Seutuyhteistyötä organisoi Tampereen 
kaupunkiseudun kuntayhtymä. 

Päivi Nurminen
Seutujohtaja
040 754 3692  |  paivi.nurminen@tampereenseutu.fi



Seututoimiston asiantuntijat

Seutusihteeri Juhani Pohjonen

päätösvalmistelu

henkilöstö- ja taloushallinto

Suunnittelija Simo Turunen

paikkatieto

asuntotuotantotieto

Seutujohtaja Päivi Nurminen

strategiatyö ja edunvalvonta

seutuhallituksen ja kuntajohtajakokouksen esittelijä

Seutuassistentti Tuuli Paunonen

viestintä

taloushallinto

Kehittämispäällikkö Satu Kankkonen 5/2017 alk.

hyvinvointipalvelujen yhteistyö

terveyden edistäminen

Seutusuunnittelupäällikkö Kaisu Kuusela 
5/2017 alk.

yhdyskuntarakenteen suunnittelu

asumisen kehittäminen

Liikennejärjestelmäinsinööri Katja Seimelä

liikennejärjestelmäsuunnittelu

joukkoliikenteen ja käv.&pyör. edist.

Kehittämispäällikkö Ritva Asula-Myllynen

teknisten palvelujen yhteistyö

Ilmastotyö

Projektipäällikkö Tero Piippo 

Kansallinen MAL-verkosto

Tulevaisuuden kaupunkiseudut -ohjelma

Erikoissuunnittelija Kati-Jasmin Kosonen 

Kansallinen MAL-verkosto

Tulevaisuuden kaupunkiseudut -ohjelma



Seudun asuntotuotantotavoite /v

Kaikki asunnot, kpl Kohtuuhintaiset 
(25%)

Kaikki, toteutunut 
2016

Kaupunkiseutu 3160 790 3089

Tampere 1900 570 2073

Kehys 1260 220 1016


