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Pöytäkirjan tarkastus 
 
Paikka ja aika  Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä _____/____2020 
 
  Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty. 
 
 
  _______________________________________________ 
  Riitta Jakara 
 
 
 
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä 
 
Paikka ja aika  Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimisto  
 
  _____/____2020 
 
 
 
 
Todistaa  _______________________________________________ 
  Juhani Pohjonen 
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43 § KOKOUKSEN AVAUS 
 

Puheenjohtaja Lyly avasi kokouksen klo 8.15.  
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44 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 
 
Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan vara-
puheenjohtaja. 
 
Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltä-
vät asiat. Kokouskutsu on lähetettävä viimeistään 7 päivää ennen ko-
kousta. Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun 
yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään toimielimen päättämällä tavalla 
jäsenille, henkilökohtaisille varajäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oi-
keus tai -velvollisuus ko. kokouksessa. 
 
Seutuhallitus ja muut toimielimet ovat päätösvaltaisia, kun enemmän 
kuin puolet jäsenistä on läsnä. 
 
Kokouksen esityslista on toimitettu sähköisesti 22.4.2020. 
 
Kokouksen sähköisen työskentelyalustan Teamsin kokouslinkki on lähe-
tetty seutuhallituksen jäsenille 22.4.2020. 
 
Seutuhallitus 29.4.2020 

Päätösehdotus. Puheenjohtaja Lyly: 
 

Todetaan, että kokous pidetään koronaviruksen aiheuttaman poikkeus-
tilanteen vuoksi sähköisellä Teams työskentelyalustalla.  
 
Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi. 
 
Todetaan kokous päätösvaltaiseksi. 
 

Päätös.  Päätösehdotus hyväksyttiin. 
 
Tiedoksi.   
Lisätietoja.  seutusihteeri Juhani Pohjonen 
  puh. 040 544 1591, etunimi.sukunimi@tampereenseutu.fi 
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45 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN VALINTA 
 

Pöytäkirjan laatii puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan 
allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja 
tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. 
 
Pöytäkirja pidetään nähtävänä yleisessä tietoverkossa.  
 
Pöytäkirjantarkastaja on valittu aakkosjärjestyksessä seutuhallituksen 
varsinaisten jäsenten joukosta. 
 
Seutuhallitus 29.4.2020 

Päätösehdotus. Puheenjohtaja Lyly: 
 

Pöytäkirjan tarkastusvuorossa on Anna-Kaisa Ikonen. 
 
Pöytäkirja tarkastetaan mahdollisimman pian koronaepidemian ohjei-
den niin salliessa. 
 
Tarkastuksen viivästyessä pöytäkirja hyväksytään seuraavassa kokouk-
sessa. 

 
Päätös.  Valittiin pöytäkirjantarkastajaksi Riitta Jakara. 
 
Tiedoksi.   
Lisätietoja.  seutusihteeri Juhani Pohjonen 
  puh. 040 544 1591, etunimi.sukunimi@tampereenseutu.fi 
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46 § TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 
 
Esityslista on toimitettu sähköisesti 22.4.2020. 
 
 
Seutuhallitus 29.4.2020 

Päätösehdotus. Puheenjohtaja Lyly: 
 

Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 
 
Päätös.  Päätösehdotus hyväksyttiin. 
 
Tiedoksi.   
Lisätietoja.  seutusihteeri Juhani Pohjonen 
  puh. 040 544 1591, etunimi.sukunimi@tampereenseutu.fi 
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47 § EDELLISEN KOKOUKSEN 25.3.2020 PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYMINEN 
 
Seutusihteeri Pohjonen 
 
Valtio on antanut tiukkoja ohjeita, joilla tähdätään koronaepidemian 
hillitsemiseen. Ohjeiden mukaan julkisia kokouksia ja lähitapaamisia tu-
lisi välttää. 
 
Seutuhallituksen 25.3.2020 kokouksen pöytäkirjaa ei edellä mainitusta 
syystä ole tarkastettu tavanomaisesti pöytäkirjantarkastajan toimesta.  
 
Kokouksesta laadittu pöytäkirja on jaettu kokouksen liitemateriaaleissa. 
 
Liite: 
- seutuhallituksen pöytäkirja 25.3.2020 

 
Seutuhallitus 29.4.2020 

Päätösehdotus. Puheenjohtaja Lyly: 
 

Seutuhallitus päättää  
 
hyväksyä kokouksen 25.3.2020 pöytäkirjan ja 
 
että pöytäkirjantarkastaja tarkastaa ja allekirjoittaa pöytäkirjan mahdol-
lisimman pian koronaepidemian ohjeiden niin salliessa. 

 
Päätös.  Päätösehdotus hyväksyttiin. 
 
Tiedoksi.   
Lisätietoja.  seutusihteeri Juhani Pohjonen 
  puh. 040 544 1591, etunimi.sukunimi@tampereenseutu.fi 
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48 § TIEDOKSI ANNETTAVAT ASIAT 
 
Seutuhallituksen edellisen kokouksen 25.3. toimeenpano  
 

ASIA TOIMEENPANO 

Pirkanmaan yhteiset kärkita-
voitteet valtion budjettiin 2021 

Hyödynnetään edunvalvonnassa, 
jossa ajankohtaista MAL-neuvot-
telu ja elvytysinvestoinnit. 

Tampereen kaupunkiseudun 
kuntayhtymän tilinpäätös vuo-
delta 2019 

Tilintarkastaja ja tarkastuslauta-
kunta ovat osaltaan käsitelleet ja 
hyväksyneet tilinpäätöksen ilman 
poikkeavia merkintöjä. 

Seutupäivän vastaanotto 
vuonna 2020 

Siirretty pidettäväksi 2021 Tampe-
reella. 

  

  

  

  

 
Vuoden 2019 lopullinen väestötieto on vahvistettu. (Väestöliite) 
Kaupunkiseudun väestön kehitys 2016-2019. (Väestöliite) 
 
Maaliskuun 2020 väestö- ja työllisyystilasto toimitetaan kokoukseen 
mennessä. 
 
Kuntajohtajakokouksen muistiot 3. ja 17.4.2020 
 
 
Seutuhallitus 27.4.2020 

Päätösehdotus.  Seutujohtaja Nurminen: 
 

Seutuhallitus päättää 
 
merkitä asiat tiedoksi. 
 

Päätös.  Päätösehdotus hyväksyttiin. 
 
Tiedoksi.   
Lisätietoja.  seutusihteeri Juhani Pohjonen 
  puh. 040 544 1591, etunimi.sukunimi@tampereenseutu.fi 
 
 
  

mailto:etunimi.sukunimi@tampereenseutu.fi
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49 § TAMPEREEN RAITIOTIEN SEUDULLINEN YLEISSUUNNITELMA, TILANNEKATSAUS 
 
Projektijohtaja Ville-Mikael Tuominen 
 
Tampereen raitiotien seudullista yleissuunnitelmaa teettää yhdessä 
Tampereen, Kangasalan ja Ylöjärven kaupungit ja Pirkkalan kunta. Yleis-
suunnitelma on jatkoa seutuhallituksen toukokuussa 2018 hyväksymälle 
raitiotien tulevaisuuden suunnat -esiselvitykselle. Yleissuunnitelman ta-
voitteena on määrittää varaukset Tampereen raitiotiejärjestelmän mah-
dollisille tulevaisuuden ratalinjauksille asemakaavoituksen, liikennejär-
jestelmän suunnittelun ja kunnallistekniikan suunnittelun tarpeisiin. 
Yleissuunnitelma ei tähtää raitiotieratojen välittömään rakentamiseen. 
Suunnittelukonsultteina toimivat Ramboll Finland Oy ja WSP Finland 
Oy. Yleissuunnitelman laatiminen on alkanut heinäkuussa 2019. Yleis-
suunnitelman on määrä valmistua tammikuussa 2021.  
 
Raitiotien seudullisessa yleissuunnitelmassa tarkastellaan raitiotien ra-
tahaaroja Tays keskussairaalalta Kangasalan Lamminrahkaan, Hervan-
nasta Kangasalan Saarenmaahan, Tampereen linja-autoasemalta Pirkka-
laan ja Lielahdesta Ylöjärven keskustaan. Yleissuunnitelmassa on tavoite 
määrittää raitiotielinjan tilavarauksen sijainti kadun tarkkuudella ja 
missä kohtaa katupoikkileikkausta raitiotierata kulkee. Samalla määrite-
tään raitiotiepysäkkien alustavat sijainnit ja tilavaraukset sekä varaukset 
raitiotien sähkönsyöttöasemille ja raitiovaunujen yönylivarikoille. Yleis-
suunnitelmassa vertaillaan ratalinjausvaihtoehtoja mm. maankäytön 
tuottaman matkustajakysynnän potentiaalin, raitiotieliikenteen matka-
ajan, toteutettavuuden ja ympäristövaikutusten näkökulmista.  
 
Yleissuunnitelman tilaajakuntien kunnanhallitukset ovat tehneet väli-
päätökset marraskuussa 2019 jatkotarkasteluun otettavista raitiotien 
linjausvaihtoehdoista. Yleissuunnitelman luonnosmateriaali on tavoite 
asettaa laajalle lausuntokierrokselle 27.4. - 17.5.2020 väliseksi ajaksi. 
Samanaikaisesti järjestetään kuntalaisille verkkokysely, suunnitelma-
luonnosten kommentointimahdollisuus 27.4. - 10.5.2020 väliseksi 
ajaksi. Tavoitteena on, että tilaajakuntien valtuustot päättävät raitiotien 
ratavarauksista 5.10. - 9.11.2020 aikavälillä pidettävissä valtuustojen 
kokouksissa. 
 
Pirkanmaan ELY-keskuksen ympäristövastuualue on esittänyt, että Tam-
pereen raitiotien seudullisesta yleissuunnitelmasta on tarve tehdä YVA-
tarveharkinta. YVA-tarveharkintatiedustelu on toimitettu Pirkanmaan 
ELY-keskukselle 31.3.2020. YVA:n tarveharkintapäätös on arvioitu saata-
van aikaisintaan kesäkuussa 2020. YVA-prosessin arvioitu kesto olisi 12 - 
18 kuukautta harkintapäätöksestä.  
 
Tampereen kaupungin raitiotien kehitysohjelma on toimittanut lii-
kenne- ja viestintäministeriölle, ministeriön pyynnöstä arvion vuosien 
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2020 - 2025 raitiotien suunnittelu- ja rakentamiskustannuksista. Arvio 
on toimitettu valtionavun määrän ja ajoittumisen ennakointia varten. 
Tampereen raitiotien seudullisesta yleissuunnitelmasta on toimitettu 
valtionapuviranomaiselle, liikenne- ja viestintävirasto Trafille valti-
onapuhakemuksen luonnos toukokuussa 2019. Tavoitteena on 30 pro-
sentin valtionapu seudullisen yleissuunnitelman kustannuksiin. Seudulli-
sen yleissuunnitelman valtionapuhakemuksen virallinen lähettämisen 
kanssa on odotettu uuden MAL-sopimuskauden voimaantuloa. 
 
Tampereen kaupunginhallitus on 20.4.2020 päättänyt Tampereen rai-
tiotien toteutusosan 2, Pyynikintori - Lentävänniemi vaiheistuksen peri-
aatteesta. Osan 2 suunnitelma ja vaikutusten arvioinnin materiaali on 
tavoite asettaa lausuntokierrokselle 18.6. - 18.8.2020 väliseksi ajaksi. 
Osan 2 toteutussuunnittelun ja päätöksentekoaineiston valmistelun ta-
voitteena on, että Tampereen valtuustolla on mahdollisuus päättää 
osan 2 rakentamisesta lokakuussa 2020. Tampereen valtuuston päätet-
täessä osan 2 rakennustyöt osuudella Pyynikintori - Santalahti alkaisivat 
Raitiotieallianssin toimesta loppuvuodesta 2020. Tavoitteena on, että 
kaupallinen raitiotieliikenne olisi aloitettavissa Lentävänniemeen asti 
vuonna 2025. Osan 2 suunnitelmasisältöön kuuluu optiona nk. Enqvis-
tinkadun ratahaara Lielahteen sekä ratavaihteet Hiedanrannan uudis-
alueen keskusaukiolle. Nämä ratkaisut olisivat esivaihetta Ylöjärven 
suunnan raitiotieradalle. 
 
Projektijohtaja Ville-Mikael Tuominen selostaa asiaa kokouksessa. 
 
Seutusuunnittelupäällikkö Kaisu Kuusela on kutsuttu kokoukseen. 
 
Seutuhallitus 29.4.2020 

Päätösehdotus. Seutujohtaja Nurminen: 
 

Seutuhallitus päättää  
 
merkitä asian tiedoksi. 
 

Päätös.  Päätösehdotus hyväksyttiin. 
 
Tiedoksi.   
Lisätietoja.  seutusihteeri Juhani Pohjonen 
  puh. 040 544 1591, etunimi.sukunimi@tampereenseutu.fi 
 
  

mailto:etunimi.sukunimi@tampereenseutu.fi
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50 § RAKENNESUUNNITELMAN TILANNEKUVAN LAATIMINEN 
 

Seutusuunnittelupäällikkö Kuusela 4.3.2020:  
 
Maankäyttö ja rakenne -työryhmä (Masto) ja liikennejärjestelmätyö-
ryhmä (Lj) käynnistivät Rakennesuunnitelman 2040 päivityksen valmis-
telun 2.10.2019. Tarkoituksen on aluksi laatia Rakennesuunnitelman ti-
lannekuva. Tilannekuva muodostetaan kahdessa vaiheessa tuotetun tie-
don pohjalta: 
 
1. Seudulla, maakunnassa ja kunnissa 2010-luvulla tehtyjen suunnitel-

mien tarkastelu ja keskinäisten erojen kuvaaminen:  

Tässä vaiheessa Rakennesuunnitelmaa 2040 verrataan myöhemmin 
valmistuneeseen maakuntakaavaan 2040 sekä kuntien yleissuunnit-
teluun. Vertailun tuloksena saadaan tietoa eri tasoilla tuotettujen 
kaavojen mahdollisista poikkeavuuksista suhteessa rakennesuunni-
telmaan. Maakuntakaavasta tarkastellaan rakennesuunnitelmaan 
nähden toteutumattomat alueet sekä mahdolliset poikkeavat paino-
tukset. Kuntatasoisessa tarkastelussa rakennesuunnitelman ratkai-
sua verrataan kunnan kehitettävien alueiden suunnitelmiin muun 
muassa seuraavien kysymysten kautta:  
 
- Onko rakennesuunnitelman aluevaraus viety yleiskaavaan yhte-

nevänä tai poikkeavana? Onko alueille suunniteltu maankäyttö 
Rasun mukaisesti monipuolista? 

- Millaisiin osakokonaisuuksiin kehitettävä alue pilkkoutuu? 
- Liittyykö alueen tai alueen osan kehittämiseen kynnysinvestoin-

teja? 
- Onko alue lähtenyt toteutumaan? 

 
Tarkastelussa tehdään yleissuunnittelun tasolla, asemakaavoja ei 
tutkita. Kynnysinvestointeja tarkasteltaessa painopiste on rakenne-
suunnitelman toteuttamisohjelman investoinneissa tai tähän kytkey-
tyvissä pienemmissä osahankkeissa.  
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2. Työpajat kesäkuussa ja elokuussa 2020: 

Maston ja Lj:n pitävät yhteiset työpajat seuraavilla teemoilla:  
 
Työpaja 1. Rakennesuunnitelman ajantasaisuus muuttuvassa maail-
massa sekä kuntien taloudelliset edellytykset kasvulle. Työpajan tu-
loksena kunnat muodostavat tilannekuvan seutusuunnittelun ulkoi-
sista raameista ja liikkumavarasta.  
 
Työpaja 2. Kriittisten polkujen tunnistaminen. Työpajassa hahmote-
taan mitä päätöksiä ja investointeja on tehtävä, jotta tavoiteltuun 
kasvuun päästään. Tällöin arvioidaan myös valtion investointeja seu-
dulle tulevien vuosien osalta sekä näiden merkitystä seudun kasvun 
moottoreina.  

 
Työpajojen välissä kukin kunta pohtii kehityksensä kannalta keskei-
simpiä kehityskohteita.  

 
Lähtöaineistot  
Ensimmäisessä vaiheessa tehtävän kaavatarkastelun pohjaksi seutuyksi-
köllä on käytettävissä paikkatietomuotoinen maakuntakaava, josta 
suunnitelmien keskinäiset eroavaisuudet ovat todettavissa päällekkäis-
tarkastelun kautta.  
 
Kunnat ovat edistäneet yleissuunnitteluaan MAL3-sopimuskaudella. 
Kuntien tekemät strategiset yleiskaavat eivät kuitenkaan anna parasta 
tukea analyysille, sillä tilannekuvaa varten tarvitaan osayleiskaavatasoi-
set aluevaraukset ja näiden mitoitukset. On epäselvää, onko tämän ta-
soista tietoa saatavissa kaikista seudun kehittyvistä osista.  
 
Seutuyksikkö keräsi talvella 2019 MAL4-sopimuksen valmistelua varten 
paikkatietomuotoisen aineiston kuntien kasvutavoitteista vuoteen 2030 
saakka.  Tätä on tarpeen täydentää tiedoilla työpaikka-alueiden kehityk-
sestä sekä alueiden kehittämiseen liittyvistä investoinneista. Arvio voi-
daan laajentaa kattamaan kolme tulevaa MAL-sopimuskautta vuoteen 
2031 saakka.  

 
Työn toteutus 
 
Aineistojen kokoaminen ja tilannekuvan luominen kaavojen keskinäi-
sistä eroista on seudun maankäytön suunnittelun ja paikkatietotyön 
ydintehtäviä, joka on viisasta tehdä seututoimistossa. Työstä vastaa 
paikkatietoasiantuntija Jussi Välimäki yhdessä seutusuunnittelupääl-
likkö Kaisu Kuuselan kanssa. Työ tehdään loppukeväästä 2020. Kesällä 
2020 pidettävässä työpajavaiheessa hyödynnetään konsulttia.  
 
Seutusuunnittelupäällikkö Kaisu Kuusela selostaa asiaa. 
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Seutuhallitus 29.4.2020 
Päätösehdotus. Seutujohtaja Nurminen: 
 

Seutuhallitus päättää  
 
merkitä asian tiedoksi ja 

 
käynnistää rakennesuunnitelman tilannekuvan laatimisen selostuksessa 
kuvatulla tavalla. 

 
Päätös.  Päätösehdotus hyväksyttiin. 
 
Tiedoksi.   
Lisätietoja.  seutusihteeri Juhani Pohjonen 
  puh. 040 544 1591, etunimi.sukunimi@tampereenseutu.fi 
 
 
 
  

mailto:etunimi.sukunimi@tampereenseutu.fi
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51 § SEUTUREITTIEN JA VIRKISTYSALUEIDEN KEHITTÄMISEN SUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN 
 
Kehittämispäällikkö Kankkonen 
 
Tausta 
Seudullisten reittien ja virkistysalueiden kehittäminen pohjautuu 
vuonna 2017 käynnistyneeseen ja Maankäyttö ja asuminen -työryhmän 
käynnistämään Viherrakenteen yleissuunnitelman laadintaan. Työn läh-
tökohdat ja aikataulu oli määritelty MAL-sopimuksessa 2016 - 2019.  
 
Työn tavoitteena oli tunnistaa kaupunkiseudun yhdyskuntarakennetta 
vahvistavat ekologisesti toimivat verkostot ja keskeiset virkistykselliset 
kokonaisuudet. Näistä jälkimmäisillä on merkitystä myös seudun veto-
voiman vahvistamisessa asukkaiden terveyden ja hyvinvoinnin edistämi-
sen sekä tapahtumien ja matkailun kehittämisen ympäristöinä.  
 
Kuntajohtajakokous on 8.3.2019 hyväksynyt Viherrakenteen seudullisen 
yleissuunnitelman ja todennut, että virkistysteemaa jatketaan laati-
malla seudullisten reittien ja virkistysalueiden kehittämisen toimenpide-
suunnitelma. 

 
Suunnitelman laadinta ja hyväksyminen 
Seudun viherrakennetyössä valmisteltiin vuoden 2018 aikana koonti 
kuntien ylläpitämistä virkistysalueista ja -reiteistä sekä kartoitettiin reit-
tien jatkuvuus etenkin kuntien raja-alueilla. Hyvinvointi- ja infrapalvelu-
työryhmien nimeämä asiantuntijaryhmä on käynnistänyt jatkotyön ko-
kouksessaan 4.2.2019. Toimenpidesuunnitelman laadinta käynnistyi 
keskustelulla suunnitelman näkökulmista sekä työsuunnitelman hyväk-
symisellä. Sen jälkeen siirryttiin nykytilakartoituksen laatimiseen.  
 
Nykytilakartoitus laadittiin kuntakohtaisesti ja siinä koottiin yhteen tie-
toa uusista ja suunnitelluista reittihankkeista, mahdollisista ylikunnalli-
sista hankkeista, reittien hoito- ja huoltojärjestelyistä ja laatuluokituk-
sista sekä kartoitetaan, mikä merkitys luontomatkailulla on ao. kun-
nassa. Tämä tieto kerättiin kuntatapaamisissa maaliskuun ja huhtikuun 
aikana. Nykytilakartoituksen jälkeen työ jatkui elokuussa kuntatyöpa-
joilla, minkä jälkeen alkoi varsinainen suunnitelman kirjoitustyö. Syksyn 
työskentelyn rahoitusvastuu kuului kunnille ja suunnitelman päätoteut-
taja on ollut Ekokumppanit Oy vastuuhenkilönään Petri Mäkelä. Työn 
ensimmäinen luonnos on lähetetty kuntiin kommenteille marraskuun 
alussa ja palaute on pyritty huomioimaan nyt esillä olevassa suunnitel-
maluonnoksessa. 
 
Seutureittien ja virkistysalueiden toimenpidesuunnitelma -nimityksestä 
on luovuttu kirjoitustyön aikana, vaikka työ sisältää myös konkreettisia 
toimenpide-ehdotuksia. Seututasoisen yhteistyön osalta toimenpiteet 
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vaativat vielä täsmennyksiä ja yhteistä toteutuksen suunnittelua. Koko-
naisuuden kehittäminen on suurelta osin kuntien vastuulla, kuntayhty-
män tai esimerkiksi Ekokumppaneiden roolit tulevaisuuden kehitys-
työssä tulee vielä täsmentää. Työn monialaisen ja seudullisen luonteen 
vuoksi jatkossakin virkistysreittien ja -alueiden kehittäminen tulisi olla 
osa HypaInfra -ohjelmaa ja seudullisten asiantuntijaryhmien koordi-
noimaa. Seutureittien ja virkistysalueiden kehittämisen suunnitelma 
2019 hyväksytään hyvinvointipalvelujen ja infrapalvelujen työryhmissä 
sekä kuntajohtajakokouksessa ja seutuhallituksessa. 

 
Kehittämispäällikkö Satu Kankkonen selostaa asiaa kokouksessa. 
 
Liite: 

- Seutureittien ja virkistysalueiden kehittäminen, Virkistysreittien 
suunnitelma 2019. 

 
Seutuhallitus 29.4.2020 

Päätösehdotus. Seutujohtaja Nurminen: 
 

Seutuhallitus päättää 
 
hyväksyä seutureittien ja virkistysalueiden kehittämisen suunnitelman 
ja 
 
todeta, että työtä jatketaan seudullisten asiantuntijaryhmien ohjauk-
sessa vuoden 2020 aikana.  
 

Päätös.  Päätösehdotus hyväksyttiin. 
 
Tiedoksi.   
Lisätietoja.  seutusihteeri Juhani Pohjonen 
  puh. 040 544 1591, etunimi.sukunimi@tampereenseutu.fi 
 
 
  

mailto:etunimi.sukunimi@tampereenseutu.fi
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52 § TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KAUPUNKIPOLIITTINEN ASEMA, KANSALLISEN KAUPUNKI-
STRATEGIAN VALMISTELU 

 
Seutujohtaja Nurminen   
 

Kaupunkipoliittinen edunvalvonta 
 
Tampereen kaupunkiseudulla toteutettua seutuyhteistyötä on monissa 
yhteyksissä pidetty esimerkillisenä ja tuloksellisena tapana organisoida 
kuntien välistä toimintaa koko kaupunkiseudun parhaaksi. Yhteistyön 
tulokset ovat nostaneet Tampereen kaupunkiseudun Suomen toiseksi 
metropoliksi. Tämä painoarvo ei kuitenkaan aina näy kansallisessa pää-
töksenteossa.   
 
Edunvalvontatehtävän toteuttamiseksi kuntayhtymä on ylläpitänyt 
muun muassa keskustelua Tampereen kaupunkiseudun asemasta suo-
malaisessa kaupunkipolitiikassa. Teemaa on käsitelty neljän suuren kau-
pungin ja kehyskuntaverkoston esiintymisessä seutufoorumeissa, edelli-
sen hallituksen kaupunkipoliittisen ohjelman esittelyllä sekä rullaavana 
MAL-sopimusmenettelynä.  
 
Kansallinen kaupunkistrategia  
 
Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelmassa linjataan, että laaditaan 
kansallinen kaupunkistrategia, jolla vastataan kaupungistumisen mah-
dollisuuksiin ja haasteisiin YK:n kaupunkikehitysohjelman laaja-alaiset 
tavoitteet huomioon ottaen. Strategian aikajänteeksi kaavaillaan vuotta 
2030 YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti.   
 
Työ on valtioneuvoston yhteinen sateenvarjo eri ministeriöiden kau-
punkipoliittisille työvälineille, joita ovat mm. MAL-sopimukset (YM, 
LVM, VM, TEM) sekä innovaatio- ja ekosysteemisopimukset (TEM), kes-
tävä kaupunki –ohjelma (YM), valtakunnallinen liikennejärjestelmä-
suunnitelma (LVM) sekä kansallinen aluekehittämispäätös (TEM). Val-
mistelua johtaa valtiovarainministeriöön nimetty projektijohtaja Tkt 
Emma Terämä. Valmistelua ohjaa kaupunkipolitiikan yhteistyöryhmä 
(TEM), jossa on mukana 24 suurimman kaupungin johtajat, Tampe-
reelta pormestari Lauri Lyly.  
 
Strategiatyö on edennyt sihteeristön valmisteleman painopisteiden 
esittelyyn ja kommentointiin pyöreän pöydän keskustelussa 17.4.2020, 
johon seutujohtaja on osallistunut.  
 
Valmistelun tässä vaiheessa kansallisen kaupunkistrategian painopis-
teet ovat:  
 



TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU 
Seutuhallitus Pöytäkirja 4/2020 29.4.2020 
 

18/23 

1. Hyvinvointia jokaiselle, sisältäen tasa-arvon, kotoutumisen, segregaation 

ehkäisyn ja osallisuuden 

2. Toimivat yhteydet, sisältäen yhteydet kaupungissa kotimaassa ja maail-

maan, liikkumisen ja tietoliikenteen 

3. Houkutteleva kaupunki, sisältäen elinikäisen oppimisen, työpolut, työpe-

räisen maahanmuuton ja elinvoimapolitiikan 

4. Laadukas ympäristö, sisältäen hyvän asumisen, hiilineutraalisuuden, tur-

vallisuuden ja terveellisyyden. 

Painopisteet ovat kattavat ja tunnistettavat myös Tampereen kaupunki-
seudun tavoitteistossa. Strategiatyön jatkoksi esitettiin niiden konkreti-
soimista ja priorisoimista toimeenpanoa ajatellen. Lisäksi kiinnitettiin 
huomiota kaupungin määrittelyyn, koska kaupunkien tilanne ja toimin-
taympäristö ovat eriytymässä. Tämä vaatii kaupunkipolitiikan ja sen 
työvälineiden eriyttämistä. Suurten kaupunkien asema ja kansainväli-
syys esitettiin huomioitavan painokkaammin strategiassa samoin kuin 
toiminnallisten alueiden kuten metropolien, kasvuvyöhykkeiden ja kau-
punkiseutujen näkökulman huomioimista. Myös sosiaalinen kestävyys 
näkökulma nostettiin keskusteluun. 

 
Seutujohtaja Nurminen selostaa asiaa kokouksessa. 
 
Seutuhallitus 29.4.2020 

Päätösehdotus. Seutujohtaja Nurminen: 
 
merkitä tiedoksi kansallisen kaupunkistrategian laatimisen käynnistymi-
sen ja 
 
käy ohjaavan keskustelun vaikuttamistoimista ja sisältötavoitteista kan-
salliseen kaupunkistrategiaan. 
 

Päätös.  Päätösehdotus hyväksyttiin. 
 
Tiedoksi.   
Lisätietoja.  seutusihteeri Juhani Pohjonen 
  puh. 040 544 1591, etunimi.sukunimi@tampereenseutu.fi  
   
 
 
  

mailto:etunimi.sukunimi@tampereenseutu.fi


TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU 
Seutuhallitus Pöytäkirja 4/2020 29.4.2020 
 

19/23 

53 § SELVITYS TREDUN HALLINTAMALLIVAIHTOEHDOISTA 
 

Kehittämispäällikkö Sanni Pöntinen, Tampereen kaupunki 
 
Tampereen kaupunki teetti ajalla 17.10.-17.2.2020 selvitysten Tredun 
hallintamallivaihtoehdoista. Tarkoituksena oli tuottaa näkymä päätök-
senteon tueksi Tredun eri hallintamallivaihtoehdoista ja eri vaihtoehto-
jen hyvistä ja huonoista puolista. Tarkasteltavat ylläpitäjävaihtoehdot 
olivat osakeyhtiö, säätiö, kuntayhtymä ja vastuukuntamalli. Näkökul-
mina tarkastelulle olivat markkinatilanne, valtiovallan toimenpiteet, 
henkilöstö, opiskelijat, toiminnan tehokkuus ja toiminnan ohjaus ja 
omistajat. Selvityksen loppuvaiheessa näkökulmaksi lisättiin myös tukea 
tarvitsevien oppilaiden tuki. Selvityksen toteutti FT dosentti Pentti Rau-
hala, joka toimitti selvityksen 20 sivuisena raporttina sekä 14 diaa sisäl-
tävänä PP-esityksenä, jossa vaihtoehtojen pääkohtien vertailu on esi-
tetty swot-analyysinä.  
  
Pormestari Lauri Lylyn asettama ohjausryhmä vaihtoehtoja punnittuaan 
päätyi ratkaisuun, jossa Tredun hallintamalli pysyy nykyisellään eli vas-
tuukuntamallina.   
 
Varteenotettavimmat vaihtoehdot loppuvaiheessa olivat osakeyhtiö-
malli ja nykyinen vastuukuntamalli, joiden välillä harkintaa tehtiin. Osa-
keyhtiömallin varteenotettavuuden perusteena ohjausryhmä näki mm. 
omistajan äänen kuulumisen, kustannuskehityksen hallinnan, koulutus-
myynnin ja mahdollisen brändiarvon.  
 
Nykyinen malli taas mahdollistaa työllisyyskokeilun ja ammatillisen kou-
lutuksen saumattoman yhteistyön. Tukea tarvitsevien nuorten poik-
kisektorisen tuen järjestäminen ei nykyisen kehityksen valossa ole vähe-
nemään päin ja nykyisellä mallilla tarpeeseen pystytään vastaamaan su-
juvasti Tampereen kaupungin sisäisten kumppanien kanssa. Tärkeänä 
pidettiin myös selvityksen aikana esille tullutta asiaa, että Tredu voi 
osallistua markkinaehtoiseen koulutuksen järjestämiseen, joka tuo lisää 
työvälineitä Tredun tulokehitykseen. Lisäksi yhteistoiminta-alueen sopi-
jakunnat ovat olleet tyytyväisiä nykyiseen mallin.  Painoarvo nähtiin 
myös Tredun nykyjohdon kyvyssä tehdä sopeutustoimia, jotka vuoden 
2019 aikana ovat olleet merkittäviä. Tredu on toiminnallaan osoittanut, 
että talouden hallinta ja sopeuttamistoimet eivät ole hallintamallista 
kiinni vaan organisaation kyvystä implementoida tarvittavia muutoksia.  
 
Asiaa on käsitelty tiedoksimerkinnöin seudun kuntajohtajien kokouk-
sessa maaliskuussa 2020 ja tämän jälkeen Tampereen elinvoima- ja 
osaamislautakunnassa.  
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Liitteet: 
- Tredun hallintamalliselvitys, raportti 6.3.2020 
- Tredun hallintamalliselvitys, esittelyaineisto 

 
Seutuhallitus 29.4.2020 

Päätösehdotus. Seutujohtaja Nurminen: 
 

Seutuhallitus päättää 
 
merkitä asian tiedoksi. 
 

Päätös.  Päätösehdotus hyväksyttiin. 
 
Tiedoksi.   
Lisätietoja.  seutusihteeri Juhani Pohjonen 
  puh. 040 544 1591, etunimi.sukunimi@tampereenseutu.fi 
 

Anna-Kaisa Ikonen poistui kokouksesta. 
  

mailto:etunimi.sukunimi@tampereenseutu.fi
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54 § SEUTUJOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS KUNTAYHTYMÄN KEVÄÄN TOIMINTAAN 
 

Seutujohtaja selostaa asiaa kokouksessa. 
 
Kehittämispäällikön rekrytointitilanne. 

 
Liite: 
- kooste kevään toiminnasta 

 
Seutuhallitus 29.4.2020 

Päätösehdotus. Seutujohtaja Nurminen: 
 

Seutuhallitus päättää 
 
merkitä asian tiedoksi. 
 

Päätös.  Päätösehdotus hyväksyttiin. 
 
Tiedoksi.   
Lisätietoja.  seutusihteeri Juhani Pohjonen 
  puh. 040 587 8557, etunimi.sukunimi@tampereenseutu.fi 
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55 § SEUTUJOHTAJAN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT 

 
Kuntalain 92 §:n sisältyvät määräykset viranhaltijapäätösten ottami-
sesta seutuhallituksen käsiteltäväksi.  
 
Kuntayhtymän hallintosäännössä on tarkempia määräyksiä asioista, 
joista seutujohtaja päättää. Lisäksi seutuhallitus voi päätöksellään dele-
goida päätöksenteon asiassa seutujohtajalle. 
 
Seutuhallitukselle esitetään seutujohtajan päätöspöytäkirjat  
17.3.-21.4.2020 asioiden mahdollista käsiteltäväksi ottamista varten. 
 
Pöytäkirjat ovat luettavissa ennen kokousta seututoimistolla. 
 
Liite: 
- Koonti seutujohtajan päätöksistä  
 
Seutuhallitus 29.4.2020 

Päätösehdotus: Seutuhallituksen puheenjohtaja Lyly: 
 

Seutuhallitus päättää 
 
merkitä tiedoksi seutujohtajan tekemät päätökset 17.3.-21.4.2020 ja  
 
että päätöksiä ei oteta seutuhallituksen käsiteltäviksi. 
 

Päätös.  Päätösehdotus hyväksyttiin. 
 
Tiedoksi.   
Lisätietoja.  seutusihteeri Juhani Pohjonen 
  puh. 040 587 8557, etunimi.sukunimi@tampereenseutu.fi 
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56 § SEURAAVAT KOKOUKSET 
 

Vuoden 2020 kokoukset keskiviikkoisin klo 8.15-10.15 
 
29.4., 27.5., 24.6., 26.8., 30.9., 28.10., 25.11. ja 16.12. 
 
 
 

57 § MUUT ASIAT 
  Ei muita asioita. 
 
 
58 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
 
  Puheenjohtaja Lyly päätti kokouksen klo 9.42. 
 


