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133 § AVAUS JA EDELLISEN KOKOUKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO  
 
Muistio 16.10.2020, liitteenä.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Asiat  Toimenpiteiden eteneminen Vastuu 
Seudun asuntopoliittisen ohjelman 
valmistelu, asumisen tilannekuva ja 
työpajojen info 

Asian käsittely jatkuu työpajassa 
28.10 yhdessä seutuhallituksen 
kanssa 

TKS 
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134 § MAL4-SOPIMUKSEN ALLEKIRJOITTAMINEN 
 

 
Kaupunkiseudun kuntien valtuustot ovat hyväksyneet MAL-sopimuksen 
2020-2023 neuvottelutuloksen seuraavasti: 
 
Tampere  17.8.2020 
Kangasala  17.8.2020 
Vesilahti  31.8.2020 
Lempäälä    2.9.2020 
Nokia   7.9.2020 
Ylöjärvi   7.9.2020 
Orivesi 14.9.2020 
Pirkkala 21.9.2020 
 
Valtuustokäsittelyissä ei ole kirjattu sopimukseen liittyviä toivomuspon-
sia. 
 
Valtioneuvosto hyväksyi omalta osaltaan MAL4-sopimukset 8.10.2020. 
 
MAL4-sopimuksen allekirjoittamistilaisuus, joka myös striimattiin, pidet-
tiin 8.10.2020. Tilaisuuteen eivät kuitenkaan päässeet osallistumaan 
kaikki kaupunkiseudun kunnat, joten sopimuksen allekirjoittaminen ta-
pahtuu kuntajohtajakokouksessa 30.10.2020, joka on sovittu pidettä-
väksi läsnä kokouksena. 
 
Kuntajohtajakokous 30.10.2020 

Päätösehdotus. Seutujohtaja Nurminen 
 
Kuntajohtajakokous päättää  
 
että MAL4-sopimus allekirjoitetaan kokouksessa. 
 

Päätös.  Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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135 § ASUINALUEIDEN ERIYTYMISKEHITYS KAUPUNKISEUDULLA, LOPPURAPORTTI 
8.20-8.40 (20 min) 

Seutusuunnittelupäällikkö Kuusela ja kehittämispäällikkö Kankkonen 
13.10.2020 
 
Seutuyksikkö on kuluvan vuoden aikana toteuttanut selvityksen seudun 
asuinalueiden eriytymiskehityksestä.  
 
Työn lähtökohdat ovat MAL3-sopimuksessa, jossa kunnat sitoutuivat 
asuinalueiden kehittämistä koskeviin pilotteihin. Hyvinvointi-indeksi on 
Tampereen kaupungin kehittämä pilotti, joka seuraa asuinalueiden eriy-
tymiskehitystä. MAL4-sopimuksen myötä seuranta laajenee seudul-
liseksi. Hanke on toteutettu Ympäristöministeriön Kestävä kaupunki -
ohjelman rahoituksella. Seutuyksikössä työtä on ollut tekemässä projek-
titutkija Kaisa Hynynen.  
 
Raportissa tarkastellaan seudun demografiaa, asuinalueiden hyvinvoin-
nin tasoja sekä asuinalueiden eriytymisen kehitystä vuosien 1995 ja 
2017 välillä. Lisäksi raportissa kuvataan eriytyneiden alueiden ominai-
suuksia. Maston osalta raportin tuloksia hyödynnetään MAL4-sopimuk-
sen ja Asuntopoliittisen ohjelman valmistelussa muun muassa seuraa-
vissa teemoissa: 
 
periaatteet kohtuuhintaisen vuokra-asuntotuotannon tontinluovutus-
ohjelmien laatimiseen 
asuinalueiden monimuotoisuuden vahvistaminen 
vanhojen asuinalueiden uudistaminen 
 
Raportti ja toimenpidesuositukset 
Hankkeen aikana on kehitetty seudullinen työkalu eriytymiskehityksen 
hallintaan, lisäksi on laadittu laajempi selvitysraportti keskeisimmistä 
tuloksista sekä toimenpide-ehdotukset.  
 
Seudullista asuinalueiden eriytymiskehityksen selvitystä ja seudullista 
työkalua voidaan hyödyntää seudullisen asuntopolitiikan määrittelyssä, 
hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelmien laadinnassa sekä hyvinvointi-
palvelujen kohdentamisessa. Valmistunut raportti toimii lisäksi ohjaa-
vana pohjana seudulliselle työkalulle, jota edelleen kehitetään yhteis-
työssä kuntien kanssa. Jatkossa niin seutu kuin kunnat voivat hyödyntää 
seurantatyökalua asuinalueiden palveluiden ja rakennuskannan suun-
nittelussa, kehittämisessä ja monipuolistamisessa. Sosiaalisesti kestävä 
kehittäminen on tärkeä teema seututason työskentelyssä. On tärkeää 
tunnistaa ennaltaehkäisevästi alueelliset erityispiirteet, välttää haital-
lista eriytymiskehitystä ja lieventää seurauksia eli suunnata korjaavia 
toimia vaikuttavasti. 
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Toimenpidesuositukset on jaoteltu seudulliselle tasolle ja kuntatasolle. 
Seudun toimenpiteet jakaantuvat eriytymiskehityksen seurannan ja 
seudullisen yhteiskehittämisen toimenpiteiksi. Kuntatason toimenpiteet 
on jaettu koko kuntaa ja alueita käsittäviin, sekä kaupunginosa ja kort-
telitasoisiin toimenpiteisiin. Toimenpiteistä on laadittu rullaava neli-
kenttä, jota voidaan uusintaa tilanne ja tapauskohtaisesti.  
 

Keskeiset johtopäätökset asuinalueiden eriytymiskehityksestä ovat: 
 
1. Valtakunnallisella ja seudun sisäisellä muuttoliikkeellä on ollut kes-

keinen vaikutus Tampereen ja kehyskuntien väestöpohjien muotou-
tumiseen ja ikärakenteeseen sekä hyvinvoinnin keskittymiseen. 
 

2. Seudulle on syntynyt selkeitä korkeamman hyvinvoinnin ja matalam-
man hyvinvoinnin keskittymiä, jotka ovat tarkasteluvuosittain laajen-
tuneet. 
- Kehittämistoimenpiteitä suunnattaessa tulee huomioida erityi-

sesti pienituloisten lapsitalouksien, koulutuksen ulkopuolella ole-
vien nuorten aikuisten ja työttömien sekä iäkkäämmän väestön 
keskittymät kerrostalovaltaisilla asuinalueilla. 

- Korona-pandemian vaikutukset näihin ryhmiin tulee huomioida. 
Monet sosiaaliset, taloudelliset ja ylisukupolviset vaikutukset nä-
kyvät viiveellä ja ovat moniulotteisia ja pitkäkestoisia. 
 

3. Pidemmän aikavälin tarkastelu osoittaa, että asuinalueiden välillä on 
nähtävillä kasvanutta eriytymistä sekä väestö- että asuinrakennus-
kannassa. Asuntokannan uudistuotanto on vahvistanut jakaumaa; 
kehitykseen ovat vaikuttaneet oleellisesti uudisrakentamisen laatu ja 
määrä sekä toisaalta uudisrakentamisen puuttuminen alueella. Myös 
hyväosaisemman väestön valikoiva liikkuminen on lisännyt eriyty-
mistä. 
 

4. Matalampaan suhteelliseen hyvinvointiin kytkeytyy asuminen pie-
nissä vuokra-asunnoissa tiiviillä kerrostalovaltaisella alueella. Hyvä-
osaisuus puolestaan liittyy pientaloasumiseen uudehkolla asuinalu-
eella.  
- Tampereen keskustan ja vetovoimaisten rantojen ulkopuolella 

on nähtävissä väestön vahvistuvaa eriytymistä, jonka voi kytkeä 
asuinrakennustyyppiin ja alueen ikään. 

- Varsinkin hyväosaiset lapsiperheet ovat hakeutuneet pientalo-
valtaisille asuinalueille ja samaan aikaan pienituloisempi väes-
tönosa on keskittynyt erityisesti vanhemmille kerrostalopainot-
teisille asuinalueille. 
 

Keskeiset toimenpidesuositukset ovat:  
 
1. Asuinalueiden eriytymiskehityksen seuranta 
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- Seurantatyökalu tulee ottaa käyttöön suunnittelu- ja kehittämis-
työssä. 

- Seurantaa tulee tehdä osana MAL-sopimuksen seurantaa. 
- Kokonaiskuvaa tulee täydentää asukkaiden kokemuksilla ja näke-

myksillä. 
 
2. Seudullisen yhteiskehittäminen 

- Seudullisella liikennejärjestelmätyöllä tulee huolehtia saavutetta-
vuuden kehityksestä tasapainoisesti. 

- Valtion (ARA) ja seudun yhteistyöllä tulee monipuolistaa kohtuu-
hintaista asuntotuotantoa. 

- Kuntien tulee vahvistaa maa- ja kaavoituspolitiikan sekä tontin-
luovutuksen seudullisten periaatteiden toteutumista.  

 
3. Kunta- ja aluekohtaiset toimet 

- Asuinalueiden eriytymiskehityksestä tulee hyödyntää tietotuo-
tantoa. 

- Asuinalueiden uudistamiseksi tulee työskennellä monialaisesti.  
- Toimenpiteiden tulee tukea koko seudun tasapainoista kehitystä 

sekä vaikuttaa kohdennetusti alueelliseen eriytymiskehitykseen 
lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. 

- Kuntien tulee kaavoitusohjelmin monipuolistaa vanhojen asuin-
alueiden rakennuskantaa ja huolehtia uusien asuinalueiden mo-
nimuotoisuudesta. 

- Kuntien tulee selvittää resurssien kohdentamisen malli haasta-
vampien alueiden oppilaitoksiin ja varhaiskasvatukseen. 

 
4. Kaupunginosa ja korttelitasoiset toimenpiteet 

- Alueiden veto- ja pitovoimatekijöitä tulee vahvistaa. 
- Hyvinvoinniltaan matalimpia alueita tulee monipuolistaa ja huo-

lehtima ympäristön laadusta. 
- Palveluita tulee kohdentaa siten, että lievennetään eriytymisen 

negatiivisia vaikutuksia ja ennaltaehkäistään huono-osaisuuden 
keskittymistä. 

-  Alueiden kytkeytymistä muuhun seutuun tulee vahvistaa. 
 
Seutusuunnittelupäällikkö Kaisu Kuusela ja kehittämispäällikkö Satu 
Kankkonen selostavat asiaa kokouksessa. 
 
Asia käsitellään seutuhallituksessa. 
 
Liite: 
- loppuraportti 
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Kuntajohtajakokous 30.10.2020 
Päätösehdotus. Seutujohtaja Nurminen 

 
Kuntajohtajakokous päättää omalta osaltaan 
 
hyväksyä asuinalueiden eriytymistä koskevan raportin ja 

 
että raporttia hyödynnetään seudullisen asuntopoliittisen ohjelman val-
mistelussa. 
 

Päätös.  Päätösehdotus hyväksyttiin.  
 
 

Todettiin, että raportista pidetään yhteinen tiedotustilaisuus, jonka 
ajankohta ratkaistaan joko seutuhallituksen kokouksen tai esityslistan 
postituksen yhteyteen.   
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136 § MAL4-SOPIMUKSEN TOTEUTUKSEN OHJELMOINTI JA SEURANTA 
 
Seutusuunnittelupäällikkö Kuusela ja liikennejärjestelmäpäällikkö 
Touru. 

 
Tampereen seudun kuntien ja valtio-osapuolen välisestä MAL4-sopi-
muksesta saavutettiin neuvottelutulos 29.5.2020. Sopimus hyväksyttiin 
seudun kunnissa elo-syyskuussa 2020. Sopimukset allekirjoitettiin Ym-
päristöministeriön järjestämässä tilaisuudessa 8.10.2020.  
 
Sopimuksen rakenne 
Sopimus on 12-vuotinen siten, että eri teemoja käsittelevät kehitysku-
vat ja tavoitepolut tähtäävät vuosikymmenen päähän ja varsinaiset so-
pimuskohdat käsittelevät tulevan neljän vuoden toimenpiteitä tavoittei-
siin pääsemiseksi. Sopimuksella edistettävät toimet on koottu kahden 
luvun alle:  
 
1. Kestävä ja vähähiilinen yhdyskuntarakenne ja liikennejärjestelmä 
 
2. Asuminen ja elinympäristön laatu 
 
Lisäksi luvussa kolme, muut sopimuksen toteuttamisen kannalta tärkeät 
valtion toimenpiteet, on listattu seudun kannalta merkittäviä valtion 
edistämiä hankkeita, joiden yhteydessä on tuotu esiin seudun prioritee-
tit hankkeisiin liittyen. 
 
Toteutuksen ohjelmointi, vastuunjako, toimenpiteet ja seuranta 
Sopimuksen tultua voimaan on kunnissa valmistauduttava toteutuksen 
ohjelmointiin sekä toteutuksen vastuunjaosta sopimiseen ja seurannan 
järjestämiseen. Keskeistä on, että vastuu toteutuksesta on selvillä eri 
osapuolilla ja toteutukseen sitoudutaan.  
 
Sopimuksen seututasoisia selvitys- ja suunnittelukohta on rytmitetty 
maankäytön, asumisen ja liikenteen osalta siten, että sopimuksen toi-
meenpano muodostaa tarvittavat lähtökohdat myöhemmin toteutetta-
ville sopimuskohdille, mm. sopimuskohdalle rakennesuunnitelman päi-
vittämisestä. Seutuyksikkö on ohjelmoinut merkittävimmät seututasoi-
set selvitykset vuosille 2021-2023. Selvityksiä ja suunnittelua ohjelmoi-
daan vaiheittain ja siten, että toimenpide täyttää sopimuskohdassa ase-
tetut kriteerit ja ennen kaikkea edesauttaa seudun ja sen kuntien sekä 
valtion tavoitteiden saavuttamista. 
 
Sopimuksen kuntakohtaiset suunnittelu ja toimeenpanokohdat toteute-
taan kunnan ja valtion oikean viranomaistahon kanssa. Kunta ja valtio 
sopivat toimenpiteen aikataulusta. Kunta informoi seutuyksikköä edis-
tymisen aikataulusta ja osallistaa tarpeen mukaan.  
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Sopimuksessa on myös seututasoista koordinaatiota edellyttäviä toi-
meenpanokohtia. Näitä sopimuskohteita käsitellään seututyöryhmissä 
sekä edistetään mahdollisuuksien mukaan yhteistyössä. Käytännön to-
teutus tehdään kunnissa tai kuntien ja valtion yhteistyössä.  
 
Aikaisempien kolmen MAL-sopimusjakson mukaisesti on seutuyksikössä 
valmisteltu kehikko MAL4-sopimuksen toteutuksen vaiheistuksesta, 
vastuista, toimenpiteistä ja seurannan järjestämisestä.  
 
Tällä sopimuskierroksella seuranta pyritään automatisoimaan mahdolli-
simman laajalti jatkuvasti päivittyväksi tietoaineistoksi. Seutuyksikkö 
ottaa valmisteluvastuun tästä.  
 
MAL-sopimuksen seuranta koostuu sopimuskohtien toteutumisen seu-
rannasta sekä sopimukseen kirjattujen indikaattorien seurannasta. So-
pimuksen seurantaa tehdään vuosittain. Seututoimisto ohjelmoi sopi-
muksen seurannan, sisältäen seurantatiedon ja tiedon toimittamisen 
vastuutahot.  
 
Lähtökohtaisesti, MAL-sopimuskohtien toteuttamisesta vastaavat tahot 
vastaavat myös ao. kohdan seurantatiedon koostamisesta ja toimitta-
misesta seututoimiston koordinoimaan seurantaraporttiin, sovittavassa 
muodossa asetettavaan määräaikaan mennessä.  
 
Ohjelmointia päivitetään tarvittaessa seurannan yhteydessä. 
 
Seutusuunnittelupäällikkö Kaisu Kuusela ja liikennejärjestelmäpäällikkö 
Tapani Touru selostavat asiaa kokouksessa. 
 
Asia käsitellään seutuhallituksessa. 
 
Liite 
- MAL4-sopimuksen toteutuksen ohjelmointitaulukko 
- PP-tiivistelmä toimitetaan tiistaina 27.10. 
 
Kuntajohtajakokous 30.10.2020 

Päätösehdotus. Seutujohtaja Nurminen 
 
Kuntajohtajakokous päättää omalta osaltaan 
 
hyväksyä liitteen mukaisesti MAL4-sopimuksen toteutuksen ohjelmoin-
nin toimenpiteet sekä vastuunjaon, 
 
että seutuyksikkö voi täsmentää ohjelmointia ja 
 
että seutuyksikkö organisoi toteutuksen seurannan. 

Päätös.   Päätösehdotus hyväksyttiin.   
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137 § KÄVELYN JA PYÖRÄLIIKENTEEN KEHITTÄMISOHJELMA 2.0, TILANNEKATSAUS, TAVOITTEET 
JA JATKOTOIMENPITEET 

 
Liikennejärjestelmäpäällikkö Touru 

 
Liikennejärjestelmätyöryhmä on kokouksessaan 9.9.2020 käsitellyt ja 
hyväksynyt ohjelmatyössä määritetyt vision ja tavoitteet. Työn projekti-
ryhmä on työpajassaan 7.10.2020 ideoinut ja työstänyt vision ja tavoit-
teiden pohjalta kehittämisohjelmaan sisällytettäviä toimenpiteitä, nii-
den aikataulutusta ja vastuutahoja. Liikennejärjestelmätyöryhmä käsit-
telee kokouksessaan 22.10. asetettujen tavoitteiden ja projektiryhmän 
työskentelyn pohjalta jäsennetyn luonnoksen toimenpideohjelman lop-
putuotteesta ja toimenpideohjelman sisältämistä toimenpiteistä sekä 
ohjaa ohjelman viimeistelyä. 
 
Kehittämisohjelman visio ja tavoitteet vuoteen2030: 
 
Aktiivinen arkiliikkuminen tukee asukkaiden terveyttä ja hyvinvointia.  
Tampereen kaupunkiseutu on hiilineutraali. 
Seudun matkoista tehdään kävellen 30 % ja pyörällä 15 % 
 
Kehittämisohjelmassa on kolme tavoitekokonaisuutta, joilla on edelleen 
tarkemmat tavoitetasot 
 
- Infrastruktuuri ja olosuhteet; Liikkumisympäristö houkuttelee arjen 

matkoilla kävelyyn ja pyöräilyyn 

Vetovoimaiset keskukset ovat viihtyisiä, eläviä ja käveltäviä 

Pyöräliikenteen pääreitit mahdollistavat turvallisen, sujuvan ja hel-
pon arkiliikkumisen 
 
Kävely ja pyöräilyverkon laajuus sekä palvelutaso vastaavat asiakas-
tarpeisiin 
 

- Asenteet ja tottumukset; Kävelyn ja pyöräliikenteen hyödyt on tie-
dostettu laajasti ja niistä viestitään aktiivisesti 

Seudun toimijat panostavat näkyvästi kävelyn ja pyöräliikenteen ke-
hittämiseen  

Liikkumisen ohjaus on koordinoitua ja resursoitua, monipuolista ja 
vaikuttavaa 

Kävelyn ja pyöräliikenteen vaikuttavuutta arvioidaan 
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- Yhdyskuntarakenne ja toiminnot; Kaupunkirakenne tukee kestävää 
ja vähäpäästöistä elämäntapaa 

Kävelyn ja pyöräliikenteen edistämisen tavoitteet ja käytön edelly-
tykset vaikuttavat maan-käytön ja palveluverkon ratkaisuihin 

Kävelyn ja pyöräilyn vahvuudet ja potentiaalit tiivistyvässä ja moni-
puolistuvassa kaupunki-rakenteessa on huomioitu 

Keskeiset liikkumistarvetta synnyttävät kohteet ovat helposti saavu-
tettavissa jalan ja pyörällä 

Kehittämisohjelman tavoitteena on luoda selkeyttä siihen, miten ja mi-
hin kävelyn ja pyöräilyn teemoihin seudun ja seudun kuntien tulee pa-
nostaa ja kiinnittää erityistä huomiota. Tämän mahdollistamiseksi käve-
lyn ja pyöräilyn kehittämisohjelmassa on määritetty seudulliset visio ja 
tavoite, joiden saavuttamiseksi kehittämistoimia tulee kohdentaa. Vi-
sion ja tavoitteiden saavuttamisen edellyttämiä toimenpiteitä on koos-
tettu tavoitteiden alle projekteiksi. Projektit sisältävät toisiinsa liittyviä 
toimenpiteitä. 
 
Infrastruktuurin ja olosuhteiden kehittämiseen liittyviä toimenpiteitä on 
perusteltua priorisoida ja kohdentaa toimenpiteiden arvioituun vaikut-
tavuuteen perustuen. Vaikuttavuuden arvioimiseksi, seutu on perustel-
tua jakaa vyöhykkeisiin. Vyöhykkeille on edelleen perusteltua asettaa 
seudullisesti sovittavat laatutasot, joiden noudattaminen mahdollistaa 
seudullisesti yhteneväisen ja laadukkaan infrastruktuurin ja olosuhtei-
den kehittämisen. Tavoitetasojen ja nykytilan välinen erotus, joka vaih-
telee paikallisesti, kunnittain ja vyöhykkeittäin, muodostaa tarpeet toi-
menpiteiden toteuttamiselle.  
 
Kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelmassa määritettävät tavoitteet, pe-
riaatteet sekä projektit muodostavat raamit kunnissa ja seutuyhteis-
työssä toteutettaville kävelyn ja pyöräilyn edistämistoimenpiteille tule-
valle viisivuotiskaudelle. Raportoinnissa annetaan esimerkkien ja vaiku-
tusarvioiden avulla ohjeita ja perusteita toimenpiteiden toteuttami-
selle. Ohjelmaa päivitetään tarpeen mukaan, esimerkiksi rakennesuun-
nitelman ja MAL-sopimisen yhteydessä. 

 
Liikennejärjestelmäpäällikkö Touru selostaa asiaa kokouksessa. 
 
Asia käsitellään seutuhallituksessa. 
 
Liite 
- KÄPY 2.0 visio ja tavoitteet 
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Kuntajohtajakokous 30.10.2020 
Päätösehdotus. Seutujohtaja Nurminen 

 
Kuntajohtajakokous päättää omalta osaltaan 
 
merkitä tilannekatsauksen tiedoksi, 
 
hyväksyä liitteen mukaisesti kävelyn ja pyöräliikenteen kehittämisohjel-
man vision ja tavoitteet jatkosuunnittelua ohjaaviksi ja 
 
käy ohjaavan keskustelun ohjelmatyön jatkamiseksi. 
 

Päätös.  Päätösehdotus hyväksyttiin.  
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138 § OHJAAVA SISÄLTÖKESKUSTELU VUODEN 2021 TOIMINNAN SUUNNITTELUUN 
 

Seutujohtaja Nurminen ja seutusihteeri Pohjonen 
 
Taustaa 
Perussäännön mukaan kuntayhtymä huolehtii 
1. seutustrategiassa kuntayhtymälle asetetuista tehtävistä 
2. kuntayhteistyön yleisestä kehittämisestä ja kuntien välisen yhteis-

toiminnan kehittämisestä 
3. yhteisten suunnittelu- ja kehittämishankkeiden toteuttamisesta 
4. jäsenkuntien yhteisestä edunvalvonnasta  
5. aluepolitiikan toteuttamisesta osaltaan 
6. muista yhteisesti sovittavista seutuyhteistyöhön liittyvistä tehtä-

vistä. 
 

Käytännön toimintana kuntayhtymä kehittää yhteisiä ratkaisuja kau-
punkiseudun ja kuntien hyödyksi, ylläpitää seudullisia yhteistyö- ja pää-
töksentekorakenteita, valmistelee asiat seutuhallituksen päätettäväksi 
ja edelleen kuntien hyväksyttäväksi sekä seuraa yhteistyöasioiden to-
teutumista.  
 
Seutuyhteistyön vuositavoitteet hyväksytään kuntayhtymän talousarvi-
ossa. Pidemmän aikavälin tavoitteet on kirjattu seutustrategiaan ja sen 
toteutusohjelmaan. Lisäksi työskentelyä ohjaavat rakennesuunnitelma 
2040 ja MAL-sopimus. 
Työskentelyssä jatketaan seututyöryhmien välistä yhteistyötä poikkihal-
linnollisissa teemoissa.  

 
Aihioita vuoden 2021 toiminnan suunnitteluun 
 
LISÄÄ KILPAILUKYKYÄ 

1. Ennakointityö käynnistetään osana seutustrategian laadintaa.  
2. Lähijunaliikenteen kehittämistarpeista laaditaan selvitys. 

 
KASVULLE KESTÄVÄ RAKENNE 

3. Ilmastonmuutokseen sopeutumiseen laaditaan toimenpidesuosituk-
set. 

4. Kävelyn ja pyöräilyn uuden kehittämisohjelman toimeenpano käynnis-
tetään. 

5. Pysäköinnin seudullisten kehittämisperiaatteiden toimeenpanoa vauh-
ditetaan. 

6. Kansallisella henkilöliikennetutkimuksella kerätään tietoa liikennejär-
jestelmäsuunnitteluun. 

7. Asuntopoliittinen ohjelma hyväksytään kunnissa ja toimeenpano käyn-
nistyy.  

8. Rajaton Seutu – työtä jatketaan seudullisesti merkittävien elinkeino-
vyöhykkeiden vahvistamiseksi. 

9. MAL4-sopimuksen ensimmäinen vuosiseuranta valmistuu 
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HYVINVOIVA YHTEISÖ 

10. Eriytymiskehityksen hillintään laaditaan sivistyspalveluiden toimenpi-
desuositukset. 

11. Seutuliike –ohjelmatyötä jatketaan: 
a. Toisen asteen oppilaiden ja peruskoululaisten liikkumisesta 

hankitaan lisätietoa LIITU-tutkimuksella ja koulumatkaky-
selyllä.  

b. Seutureitti -kokonaisuuden toimeenpanoon luodaan seudulli-
nen toimintamalli (edellyttää YM hankerahoitusta) 

12. Lukiokoulutuksesta laaditaan seudullinen tiekartta strategisen yhteis-
työn käynnistämiselle.  

13. Seudullisen nuorisopalvelukokonaisuuden uudistaminen käynniste-
tään.  

14. Osallistetaan asukkaita seutuyhteistyöhön digitaalisella kansalaispa-
neelikokeilulla (edellyttää VM-hankerahoitusta)  

 
SEUTUYHTEISTYÖN YLEINEN KEHITTÄMINEN 

15. Seutustrategia 2021-2024 valmistuu. 
16. Seutuperehdytys toteutetaan seutuhallitukselle, kunnanhallitusten ja 

valtuustoille. 
17. Vaikuttamis- ja edunvalvontatyö kohdistetaan valtakunnalliseen lii-

kennejärjestelmäsuunnitelmaan, MAL-menettelyyn sekä maankäyttö- 
ja rakennuslain uudistamiseen.  

18. Seututieto/Paikkatietotavoite:  
 

Seutuyhteistyön rahoitus vuodelle 2021 
 
Seutuhallitus lähetti 9.9. kokouksestaan kuntiin lausunnolle talousar-
vioraamin, joka perustui nollakasvulle ja jäsenkuntien entisen suurui-
sille maksuosuuksille. Saatujen lausuntojen mukaan seutuyhteistyön 
perusresursointia ei koroteta vuodelle 2021.  
 
Seutuhallituksen raamiesitykseen sisältyi erillisjärjestely, jolla kaupunki-
seudun ns. saavutettavuusrahasta osoitetaan 70 000 euroa lähijunalii-
kenneselvitykseen, jolla osaltaan kehitetään kaupunkiseudun liikenne-
järjestelmää. Saatujen lausuntojen mukaan erillisjärjestely on perustel-
tua toteuttaa. 
 
Kuntajohtajakokous 30.10.2020 

Päätösehdotus. Seutujohtaja Nurminen 
 
Kuntajohtajakokous päättää 
 
käydä ohjaavan keskustelun seutuyhteistyön tavoitteista vuodelle 2021 
ja 
 
että talousarvio 2021 valmistellaan hyväksyttäväksi 13.11. kokoukseen. 

Päätös.   Päätösehdotus hyväksyttiin.  
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139 § TIEDOKSIANNETTAVAT ASIAT 

 
Seutujohtajan infoasiat: 
 
Seutuhallituksen ja kuntajohtajakokouksen seutustrategiatyöpaja pide-
tään 28.10.2020 klo 9.00-11.00 sähköisenä toteutuksena. 
 
Seutuhallituksen ja kuntajohtajakokouksen asuntopoliittinen työpaja 
pidetään 25.11.2020 klo 9.00-11.00 sähköisenä toteutuksena. 
 
Seutufoorumi pidetään 3.12.2020 iltapäivällä webinaarina. 
 
Kunnanhallitusten, seutuhallituksen ja kuntajohtajien asuntopoliittinen 
työkokous 8.2.2020 iltapäivällä. 
 
Päärataryhmän kannanotto ja esitys lokakuu 2020. (liite) 
 
Väestö- ja työllisyystilasto syyskuu 2020. Toimitetaan ma 26.10. 
 
Kuntajohtajien info ja keskusteluasiat: 
 
Suomi-rata, tilannekatsaus 
 
 
Työllisyyden kuntakokeilun edistämiseksi toimitetaan kirje ministeri-
öön. Kirje kuitataan kunnissa ja sen lähettää Tampere. 
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140 § SEURAAVAT KOKOUKSET 
 
18.9.LÄSNÄkokous, 
Lakeland-Tampereen seutu, toimintamalliratkaisu 
Hiilineutraali Tampereen seutu 2030, kuntien tiekartat 
Asuinalueiden eriytyminen  
 
2.10. LÄSNÄkokous,  
Seutuvertailut 
Taiteen perusopetuksen nykytila 
Asuinalueiden eriytyminen 
MAL4-sopimus, allekirjoittaminen 
TOT 1-8/2020 
 
16.10. ETÄkokous 

Asuntopoliittinen ohjelma, laaja tilannekuva 
Vuosikokousaikataulu 
 
28.10. Seutustrategian arviointi työpaja SH + KJK, ETÄ 
 
30.10. LÄSNÄkokous 
MAL4-sopimus, allekirjoittaminen 
Asuinalueiden eriytyminen 
MAL4-toteutusohjelma  
KÄPY-tavoitteet 
TA-2021, keskustelu 
 
13.11. ETÄkokous, 27.11. LÄSNÄkokous,  
Ennakointityön toimintamalli 
Seutustrategia/arvioinnin johtopäätökset 
MRL-uudistus, tilannekatsaus 
Edunvalvonta 
BT,  
TA-2021, päätös 
ARA-keskustelu, Rossilahti ja Linden 
 
25.11. Asuntopoliittinen tavoitetyöpaja SH + KJK ETÄ 
 
3.12 Seutufoorumi klo 13-16 webinaari (alustava aikataulu) 

 
11.12. ETÄkokous 
VLJS, tilannekatsaus 
Aspol tavoitetyöpaja, valmistelu 
KÄPY-loppuraportti 
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141 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 9.50. 
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