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Pirkanmaan Keskusta: Vähemmän sitovia rakenteita, enemmän elämisen vapautta
– Monipaikkaisuus mahdollistettava nyt
Pirkanmaan Keskusta iloitsee siitä, että kaupunkien ja maaseudun vastakkainasettelu vähenee monipaikkaisuuden myötä. Olemme monipaikkaisia ja kotimme on niissä paikoissa, missä sydämemme on. Maaseudulla ja kaupungissa.
Viimeiset puolivuotta koronan kanssa ovat muuttaneet meidän jokaisen arkea ennen näkemättömällä tavalla. Kodin ja luonnon merkitys sekä etätyöt ovat kasvattaneet ihmisten halua ja mahdollisuutta jakaa arkeaan useaan paikkaan. Monipaikkainen elämä ei ole vailla haasteita, mutta Pirkanmaan Keskusta pitää
monipaikkaisen elämän mutkatonta mahdollistamista tärkeänä tavoitteena. Yhä harvempi ihminen identifioi itsensä kotikuntansa mukaan ja elämä on entistä liikkuvampaa, siksi monipaikkaisuutta pitää mahdollistaa käytännön teoin.
Etätyö ja kokoontumisrajoitukset ovat nostaneet luonnon keskellä sijaitsevan vapaa-ajan asunnon merkitystä ihmisille. Laki on sallinut loma-asunnon muuttamisen vakinaiseen asumiseen jo vuodesta 2017 asti
tiettyjen reunaehtojen toteutuessa. Valitettavan usein tämä pysähtyy virkakunnan vastustukseen. Käytännön liikkuva elämä vaati kuitenkin muutakin.
Ehdoton edellytys työnteon sekä vapaa-ajan toiminnassa nopeat ovat häiriöttömät datayhteydet. Niiden
merkitys korostuu vielä enemmän tulevaisuudessa, kun mm. terveydenhuolto siirtyy hyödyntämään
enemmän etäyhteyksiä. Nopeat ja toimintavarmat yhteydet ovat elinvoimaisen Suomen edellytys, niin kaupungeissa kuin maaseudulla, niin kodeissa, vapaa-ajan asunnoissa kuin yrityksissä. Toimivat tietoliikenneyhteydet luovat mahdollisuuden myös osaltaan vähentää liikenteenpäästöjä ja –ruuhkia kaupunkiseuduilla.
Pirkanmaan Keskusta perään kuuluttaa valtion vastuuta koko Suomen kattavasta valokuituverkostosta.
Vastuuta ei voi ulkoistaa, näin välttämättömässä asiassa keskenään kilpaileville operaattoreille tai kuntien
tai maakuntien virkamiehille.
Toinen olennainen asia on keskeytyksetön sähkön saanti. Tälläkin viikolla tuhannet pirkanmaalaiset ovat
olleet pitkiä aikoja ilman sähköä. Edellisen suuren myrskyn jälkeen verkkoyhtiöiltä edellytettiinkin sähköjohtojen maakaapeloinnin lisäämistä. Se tuo apua, mutta sen varjolla sähkön siirtokustannuksia on nostettu
perusteettoman paljon. Aurinkosähkö on pienemmissä kohteissa täydentävä kilpailija verkkosähkölle eikä
se tarvitse kalliita kaapeleita. Aurinkosähkön ylijäämän myynti verkkoon tulisikin saada kannattavaksi pientuottajalle, mikä helpottaisi investointeja.
Liikenteen sähköistymisen vuoksi oletetaan, että sähkön kokonaiskulutus tulee lisääntymään yli 50 % nykyisestä. On siis selvää, että myös toimintavarma ja kohtuuhintainen sähkö on edellytys ihmisten vapaalle
asumiselle.
Monipaikkaiset terveyspalvelut ja joustava asiointi useamman kunnan välillä ovat edellytyksiä inhimilliselle
monipaikkaisuudelle. Myös kiireettömissä asioissa ihmisen on voitava asioida lähellä oleskelupaikkaansa.
On kohtuutonta odottaa, että esimerkiksi tamperelainen perhe lähtee toiselta puolelta Suomea asioimaan
satojen kilometrien päähän, kun vapaa-ajan kodin lähellä olisi toimiva terveyskeskus ja esimerkiksi neuvola.
Toimenpiteitä monipaikkaisuuden ja arjen turvan edistämiseksi tarvitaan nyt.

