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Paikka: Sähköinen työskentelyalusta Teams.  

 
Osallistujat:  

jäsenet:   varajäsenet: 
Lyly Lauri, pj.   Loukaskorpi Johanna  
Jarva Marko, 1. vpj.  Lanne Janika  
Paalanen Piila 2. vpj.  Peurala Johanna 
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Lahikainen Stiina  Törhönen Marko  
Luojus Katja   Sorsa Minna 
Niemi Veijo   Liuha Tuukka 
Ollila Riitta   Sirniö Ilpo  
Sasi Ilkka 24-30 §  Jäntti Aleksi 17-24 § 
Suoniemi Juhana  Stenhäll Jaakko 
Uusi-Erkkilä Pertti  Lumia Mervi 
 

Muut osallistujat:  
Nurminen Päivi  seutujohtaja, esittelijä, TKS 
Pohjonen Juhani  seutusihteeri, sihteeri, TKS  
Yli-Rajala Juha   kuntajohtajakokouksen pj., Tampere 
Lehrbäck Minna  seutuassistentti/tiedottaja, TKS 
 

Kutsuttu kokoukseen: 
 
Touru Tapani   liikennejärjestelmäpäällikkö, TKS, 23-24 § 
Antikainen Janne  kehitysjohtaja, MDI, 25-26 § 
 
 
 
 
       
Lauri Lyly   Juhani Pohjonen 
puheenjohtaja  sihteeri 
  



TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU 
Seutuhallitus pöytäkirja 2/2021 24.2.2021 
 

2/28 

Pöytäkirjan tarkastus 
 
Paikka ja aika  Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä _____/____2021 
 
  Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty. 
 
 
  _______________________________________________ 
  Veijo Niemi 
 
 
 
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä 
 
Paikka ja aika  Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimisto  
 
  _____/____2021 
   
Todistaa  _______________________________________________ 
  Juhani Pohjonen 
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17 § KOKOUKSEN AVAUS 
 
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 8.15. 

 
18 § 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 17.2.2021. 
 
Hallintosäännön 28 § mukaan toimielin voi pitää kokouksen sähköisessä 
toimintaympäristössä. 
 
Kokouksen sähköisen työskentelyalustan Teams-kokouslinkki on lähe-
tetty seutuhallituksen jäsenille 17.2.2021. 
 
Seutuhallitus 24.2.2021 

Päätösehdotus. Puheenjohtaja Lyly: 
 

Todetaan, että kokous pidetään 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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19 § 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 24.2.2021 

Päätösehdotus. Puheenjohtaja Lyly: 
 

Pöytäkirjan tarkastusvuorossa on Veijo Niemi. 
 
Pöytäkirja tarkastetaan mahdollisimman pian koronaepidemian ohjei-
den niin salliessa. 
 

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

 
Esityslista on toimitettu sähköisesti 17.2.2021. 
 
Seutuhallitus 24.2.2021 

Päätösehdotus. Puheenjohtaja Lyly: 
 

Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 
 
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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21 § EDELLISEN KOKOUKSEN 27.1.2021 PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYMINEN 
 
Seutusihteeri Pohjonen 
 
Valtio on antanut ohjeita, joilla tähdätään koronaepidemian hillitsemi-
seen.  
 
Seutuhallituksen 27.1.2021 kokouksen pöytäkirjaa ei edellä mainitusta 
syystä ole tarkastettu tavanomaisesti pöytäkirjantarkastajan toimesta.  
 
 
Liite: 
- seutuhallituksen pöytäkirja 27.1.2021 

Seutuhallitus 24.2.2020 
Päätösehdotus. Puheenjohtaja Lyly: 
 

Seutuhallitus päättää  
 
hyväksyä kokouksen 27.1.2021 pöytäkirjan ja 
 
että pöytäkirjantarkastaja tarkastaa ja allekirjoittaa pöytäkirjan mahdol-
lisimman pian koronaepidemian niin salliessa. 

 
Päätös.  Päätösehdotus hyväksyttiin. 
 
Tiedoksi.   
Lisätietoja.  seutusihteeri Juhani Pohjonen 
  puh. 040 587 8557, etunimi.sukunimi@tampereenseutu.fi 
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22 § TIEDOKSI ANNETTAVAT ASIAT 
 
Seutuhallituksen kokouksen 27.1. toimeenpano  
 

ASIAT  TOIMEENPANO 
Seudullinen tietohallintoyhteis-
työ, tilannekatsaus 

Tietohallintoyhteistyö jatkuu seu-
dun johtoryhmän johdolla. Tavoit-
teet uudistetaan seutustrategian 
päivityksen yhteydessä. 

Kaupunkiseudun saavutetta-
vuuden kehittämisohjelma, 
vuosiraportointi 

Ohjelma jatkuu kokouksessa 27.1. 
hyväksytyin uusin työpaketein 
vuonna 2021. 

Valtakunnallinen liikennejärjes-
telmäsuunnitelma, lausunnon 
valmistelu 

Lopullinen lausunto on käsittelyssä 
tässä kokouksessa. 

Kävelyn ja pyöräliikenteen ke-
hittämisohjelma 2.0, luonnos 

Luonnos on lausunnoilla jäsenkun-
nissa 26.2. asti. Hyväksyntä ke-
väällä seutuhallituksessa. 

Hyvinvointiympäristön kehittä-
misohjelma 2017-2020, arvi-
ointi 

Uuden ohjelman laatiminen arvioi-
daan seutustrategian päivityksen 
yhteydessä. 

Kunnanhallitusten asuntopoliit-
tinen tavoitetyöpaja 8.2.2021, 
valmistelu 

Tulosyhteenveto ja palaute on kä-
sittelyssä tässä kokouksessa. 

  
 
Kuntajohtajakokouksen muistiot 29.1. ja 12.2.2021 
 
Väestö- ja työllisyystilasto toimitetaan kokoukseen. 
 
Palaute lähijunaliikenteen suunnittelun lähtökohtahaastatteluista. 
 
Seutuhallitus 27.1.2021 

Päätösehdotus. Seutujohtaja Nurminen 
 

Seutuhallitus päättää  
 
merkitä asiat tiedoksi. 

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

mailto:etunimi.sukunimi@tampereenseutu.fi
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23 § LAUSUNTO VALTAKUNNALLISESTA LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMASTA 
 

Seutujohtaja Päivi Nurminen 
 

Parlamentaarinen ohjausryhmä on hyväksynyt valtakunnallisen liiken-
nejärjestelmäsuunnitelman (VLJS) luonnoksen vuosille 2021-2032 ja lä-
hettänyt sen 21.1.2021 lausunnolle. Lausuntoaika päättyy 23.2.2021. 
 
Suunnitelmassa esitetään  
 
1. Yleiset lähtökohdat  
2. Liikennejärjestelmän nykytila ja toimintaympäristön muutokset  
3. Visio liikennejärjestelmän kehittämiselle vuoteen 2050  
4. Valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman tavoitteet ja niitä 

tarkentavat strategiset linjaukset  
5. Toimenpideohjelma  
6. Valtion rahoitusohjelma  
7. Vaikutusten arvioinnin yhteenveto  
8. Evästyksiä seuraavan suunnitelman laatimiseen  
 
Lausuntokierroksen jälkeen valtioneuvosto antaa valtakunnallisen lii-
kennejärjestelmäsuunnitelman selontekona eduskunnalle keväällä 
2021. Eduskuntakäsittelyn jälkeen valtioneuvosto päättää suunnitel-
masta. Väylävirasto laatii jälkeen valtion väyläverkkoja koskevan inves-
tointiohjelman seuraavaksi 6-8 vuodeksi hyödynnettäväksi mm. valtion 
talousarvioesitysten valmistelussa. 

 
Valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma on yksi seudullisen 
edunvalvonnan kohde, johon mm. neljä MAL-seutua ovat yhdessä pyr-
kineet vaikuttamaan. Pääviestit syksyllä 2020 olivat:  
 
- Kaupunkiseutujen välistä saavutettavuutta on parannettava 
- Kaupunkiseutujen sisäistä kestävää liikennejärjestelmää ja yhdys-

kuntarakennetta tuettava 
- Liikennejärjestelmän rahoituskumppanuutta on selkeytettävä ja ra-

hoitusta on uudistettava 
 

Tampereen seudun erityiset edunvalvontakohteet ovat koskeneet Tam-
pereen henkilöratapihaa, Tampereen järjestelyratapihaa, raitiotietä ja 
lähijunaliikennettä, maanteiden osalta Vaitinaron liittymää ja valtatie-
verkoston parantamista (Vt9, Vt12, Vt3) sekä Suomi-rataa, päärataa ja 
Tampere-Pirkkala lentokenttää.  
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Liikennejärjestelmäpäällikkö Touru 
 
Liikennejärjestelmäpäällikkö Touru ja seutujohtaja Nurminen ovat osal-
listuneen suurten kaupunkiseutujen kesken käytyihin keskusteluihin yh-
teisistä huomioista VLJS luonnoksesta.  MAL-seutujen yhteisessä kes-
kustelussa on tunnistettu neljä pääpainostusta ja asiaa, joista on tarve 
lausua: 
 
1. Kokonaiskuvaa liikennejärjestelmän kehittämisestä on puutteellinen 

ja sitä tulee vielä hioa 

- Suunnitelmassa tulee selkeämmin osoittaa panostukset nopei-
siin raideyhteyksiin kaupunkiseutujen välillä sekä kansainvälisen 
lentoliikenteen kehittämiseen.    

- Suuria epävarmuuksia sisältävien teemojen osalta ei tule tehdä 
pitkäjänteisiä linjauksia vaan jatkaa, täydentää ja päivittää VLJS-
suunnittelua yhteen sovittaen MAL-sopimusprosessiin.  

2. Rahoituksen kokonaisuudessa tulee tehdä selvempi käännös kestä-
vyyteen 

- Kehittämisinvestointien kokonaisrahoitustasoa tulee nostaa ja 
suhteuttaa paremmin tavoitteisiin. 

- Rahoitus tulee kohdentaa vaikuttavuuden pohjalta.  

3. Ehdotettu yhteisrahoitusjakomalli ei ole suurten kaupunkiseutujen 
hyväksyttävissä. 

- Valtion rataverkon hankkeisiin kaupunkiseuduilla valtion rahoi-
tuksen tulee olla vähintään 70 %. 

- Kustannusjakojen suunnittelua tulee jatkaa kaupunkien kanssa, 
joiden rahoista myös on kyse.  

4. Vuorovaikutusta ja kumppanuutta suurten kaupunkisetujen ja val-
tion liikennehallinnon välillä on lisättävä 

- Suurten kaupunkiseutujen liikennejärjestelmäsuunnittelua tulee 
vahvistaa  

- Liikennehallinnon tulee osallistua aktiivisesti kaupunkiseutujen 
liikennejärjestelmäsuunnitteluun. 
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Tampereen kaupunkiseudun erityiskysymyksenä on mm.  tarve nostaa 
kansallisen ja kansainvälisen saavutettavuuden hankkeet tie-, raidelii-
kenteen ja lentoliikenteen kehittämisessä näkyvämmin esiin ja rahoi-
tuksen kohteeksi. Myös Tampereen kaupunkiseudun asema Suomen 
toisena monipuolisena kestävän liikkumisen kaupunkiseutuna ansaitsee 
aseman ja työvälineet tehtävän hoitamiseksi.   

 
Kuntien on halutessaan mahdollista antaa myös omat lausuntonsa, 
joissa tukeudutaan seudulliseen lausuntoon ja täydennetään sitä kun-
nan näkökulmasta keskeisillä huomioilla. 
 
Kaupunkiseudun lausuntoluonnos on toimitettu jäsenkuntien hyödyn-
nettäväksi 3.2.2020. Tavoitteellista on, että kaupunkiseudun kunnat an-
taessaan kuntakohtaista lausuntoa viittaavat yhtyvänsä kaupunkiseu-
dun kuntayhtymän lausuntoon. 
 
Seutuhallituksen 27.1.2021 päätöksen mukaisesti kuntajohtajakokous 
12.2. on käsitellyt liitteen mukaisen lausunnon. 
 
Liikennejärjestelmäpäällikkö Tapani Touru on kutsuttu kokoukseen. 
 
Liite: 

- kaupunkiseudun lausunto/12.2.2021 

 
Seutuhallitus 24.2.2021 

Päätösehdotus. Seutujohtaja Nurminen: 
 

Seutuhallitus päättää  
 
merkitä tiedoksi annetun lausunnon.  
 

Päätös.  Päätösehdotus hyväksyttiin. 
 
Tiedoksi.  LVM/lausuntopalvelu.fi 
Lisätietoja.  seutusihteeri Juhani Pohjonen 
  puh. 040 587 8557, etunimi.sukunimi@tampereenseutu.fi 
 
  

mailto:etunimi.sukunimi@tampereenseutu.fi
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24 § LAUSUNTO FOSSIILITTOMAN LIIKENTEEN TIEKARTASTA 
 
Liikennejärjestelmäpäällikkö Tapani Touru 
 
Liikenne- ja viestintäministeriö on pyytänyt 19.2.2021 mennessä lau-
suntoja luonnoksesta valtioneuvoston periaatepäätökseksi kotimaan 
liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisestä. 
 
Hallitusohjelman mukaan Suomi on hiilineutraali vuonna 2035. Hallitus-
ohjelman mukaan tällä hallituskaudella laaditaan tiekartta fossiilitto-
maan liikenteeseen. Tiekartassa esitetään keinot, joilla kotimaan liiken-
teen kasvihuonekaasupäästöt puolitetaan vuoteen 2030 mennessä ver-
rattuna vuoden 2005 tasoon ja liikenne muutetaan nollapäästöiseksi 
viimeistään vuoteen 2045 mennessä. 
 
Fossiilittoman liikenteen tiekartan toimenpiteet kohdentuvat ensisijai-
sesti tieliikenteeseen, josta aiheutuu valtaosa liikenteen päästöistä. Tie-
kartta koostuu kolmesta vaiheesta. Ensimmäisessä vaiheessa edistettäi-
siin fossiilisten polttoaineiden korvaamista, ajoneuvokannan uudista-
mista ja liikennejärjestelmän energiatehokkuutta erilaisin tuin ja kan-
nustimin. Päätökset tuista ja kannustimista tehtäisiin alkuvuodesta 
2021.Toisessa vaiheessa arvioitaisiin keinoja, joiden vaikutuksista pääs-
töihin tarvitaan lisää tietoa ennen päätöksentekoa. Vaikutusarvioinnit 
valmistuisivat viimeistään syksyllä 2021. Viimeinen vaihe on ehdollinen. 
Syksyllä 2021 hallitus arvioisi sitä, riittävätkö ensimmäisen ja toisen vai-
heen keinot sekä EU-tasolla tehtävät päätökset Suomen liikenteen kas-
vihuonekaasupäästöjen puolittamiseen vuoteen 2030 mennessä. Jos 
tavoite ei näyttäisi toteutuvan, hallitus tekisi päätökset muista tarvitta-
vista toimista. Päätöstä tehtäessä huomioitaisiin päästövähennysten 
kustannustehokkuus, vaikutus kilpailukykyyn sekä alueellinen ja sosiaa-
linen oikeudenmukaisuus.  
 
Luonnos on valmisteltu virkatyönä liikenne- ja viestintäministeriössä. 
Luonnos viimeistellään lausuntokierroksella saatavan palautteen poh-
jalta ja siitä annetaan valtioneuvoston periaatepäätös keväällä 2021. 
 
Kaupunkiseudun näkemyksiä lausunnon pohjalle 
 
Tampereen kaupunkiseutu hyödyntää lausunnossaan suurten kaupunki-
seutujen kanssa yhdessä muodostettuja näkemyksiä valtakunnalliseen 
liikennejärjestelmäsuunnitelmaan ja täydentää niitä Tampereen seudun 
suunnittelun näkökulmista. 
 
Tampereen kaupunkiseudun lausunto on sisällöiltään jaettavissa kol-
meen osaan: 

1. Valtion liikennepolitiikkaa linjaavien periaatepäätösten ja suunnitel-
mien yhteenkytkentä 
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2. Fossiilittoman liikenteen tiekartan merkitys Tampereen kaupunkiseu-
dun liikenteen päästövähennystavoitteen saavuttamisessa 

3. Fossiilittoman liikenteen tiekartan toimenpiteiden toimeenpanon tuki 
kuntiin ja kaupunkiseudulle 

Tampereen kaupunkiseutu korostaa lausunnossaan tarvetta valtakun-
nan tasolla tehtävien linjausten selkeämpään yhteensovittamiseen. Fos-
siilittoman liikenteen tiekartassa tukeudutaan kulkutapojen muutok-
seen ja kestävien kulkutapojen kilpailukyvyn merkittävään ja systemaat-
tiseen kehittämiseen. Tämän edistäminen nähdään puutteelliseksi lau-
sunnolla olevassa valtakunnallisessa liikennejärjestelmäsuunnitelmassa. 
Lausunnossa esitetään, että valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunni-
telman ja fossiilittoman liikenteen tiekartan lisäksi myös verotuksen uu-
distamistarpeita käsittelevän työn linjaukset yhteen sovitetaan selke-
ämmin toisiinsa. Yhteensovittamisella halutaan korostaa tarvetta kau-
punkiseutujen vaikuttavuuspotentiaalin tunnistamiseen ja rahoituksen 
uudelleen allokointiin.  
 
Toisena keskeisenä teemana lausunnossa on fossiilittoman liikenteen 
tiekartan sisältämien, erityisesti autoliikenteen yksikköpäästöihin, kes-
kittyvien toimenpiteiden merkitystä seudun päästövähennystavoittei-
den saavuttamisessa. Seudun MAL-sopimukseen tähdänneessä suunnit-
telussa henkilöautoliikenteen puhdistuminen vastaa n. 75%:ista liiken-
teen päästövähenemistä. Loput 25%:ia saavutetaan vaikuttamalla kul-
kutapavalintoihin. Kulkutapamuutosten saavuttaminen on haastavaa, ja 
siksi edellytetään esille tuotua yhteensovittamista. Lausunnossa ote-
taan kantaa kaupunkiseudun näkökulmasta keskeisiin toimenpidekoh-
tiin ja kaupunkiseudun tavoitteiden näkökulmasta toivottaviin paino-
tuksiin. 
 
Kolmas pääteema lausunnossa on kuntien tukeminen fossiilittoman lii-
kenteen tiekartan toimeenpanossa. Tiekartassa esitetyt toimenpiteet 
ovat pääsääntöisesti valtion tukitoimia autoliikenteen yksikköpäästöjen 
vähentämiseksi sekä kestävän liikkumisen edistämiseksi. Tampereen 
kaupunkiseutu tuo lausunnossaan esille, että toimenpiteet edellyttävät 
kunnilta toimintatapojen muuttamista. Kunnilta edellytetään erityisesti 
uusien käyttövoimien jakelun mahdollistamista mm. kaavoituksella sekä 
ajoneuvojen päästöjen huomioimista hankinnoissaan. Toimintatapojen 
muuttaminen edellyttää resursseja sekä kouluttautumista, mikä on tär-
keää huomioida. Tampereen kaupunkiseutu toivoo lausunnossaan yh-
teistyötä ja tukea teemojen toimeenpanemiseksi. 
 
Kuntajohtajakokouksen 12.2. käsittelyn jälkeen seutujohtaja on hyväk-
synyt kaupunkiseudun lausunnon. 
 
Liikennejärjestelmäpäällikkö Tapani Touru on kutsuttu kokoukseen. 
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Liite: 
- kaupunkiseudun lausunto  

Seutuhallitus 24.2.2021 
Päätösehdotus. Seutujohtaja Nurminen: 
 

Seutuhallitus päättää  
 
merkitä tiedoksi annetun lausunnon. 

 
Päätös.  Päätösehdotus hyväksyttiin. 
 
Tiedoksi.  LVM/lausuntopalvelu.fi 
Lisätietoja.  seutusihteeri Juhani Pohjonen 
  puh. 040 587 8557, etunimi.sukunimi@tampereenseutu.fi 
 
  

mailto:etunimi.sukunimi@tampereenseutu.fi
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25 § KUNNANHALLITUSTEN ASUNTOPOLIITTINEN TAVOITETYÖPAJA 8.2.2021, TULOSTIIVIS-
TELMÄ JA PALAUTE 

 
Seutujohtaja Nurminen  
 
Kuntien hallituksille järjestettiin yhteiskokous seudullisten asuntopolitii-
kan linjaamiseksi 8.2.2021. Yhteiskokous viimeisteli seudullisen asunto-
poliittisen ohjelman uudistamisen tavoitteet ja periaatteet -vaiheen. 
 
Yhteiskokouksella tavoiteltiin kunnanhallitusten sitoutumista seudulli-
sen asuntopolitikan toimeenpanoon ja yleisesti seudullisen ajatteluta-
van vahvistumista.  
 
Kokouksessa käsiteltiin asumisen seudullinen tilannekuva sekä kaupun-
kiseudun asumisen ilmiöitä kuden eri teeman kautta: 1.  Väestönkasvun 
määrä, 2. Väestönkasvun kohdentaminen, 3. Asumisen laatu, 4. Asuin-
alueiden eriytyminen, 5. Kohtuuhintaisen asuntotuotannon määrä ja 
kohdentaminen, 6. Asunnottomuus 

 
Etänä toteutettuun työpajan voi arvioida onnistuneen hyvin. Osallistu-
neiden määrä ylitti parhaimmillaan 100 henkilöä ja vastauksia kysymyk-
siin saatiin noin 80 henkilöltä ja lisäksi perusteluosioon kommentoi lä-
hes puolet osallistujista. 
 
Aineistosta on koottu tulosyhteenveto. Tulosyhteenvedosta voi todeta 
seuraavaa: 
 
1. Vastauksissa näkyi tuki nykyisille seudullisille suunnitteluperiaatteille, vah-

valle väestön kasvulle sekä kasvun kohdentamiselle keskeiseen yhdyskun-
tarakenteeseen eheyttä ja kestävää liikkumista painottaen. Vastauksissa 
näkyi samanaikaisesti tarve pitää huolta kasvun laadusta sekä huomioida 
myös mahdollinen etätyön, monipaikkaisuuden vaikutukset sekä kaupun-
kiseudun laaja-alaisuus. Vahvalla kaupunkiseudulla nähtiin myös kansalli-
sesti merkittävä vaikutus.  

2. Asuntotuotannon ja naapurustojen laatuun haluttiin panostaa selvästi ny-
kyistä enemmän. Kasvu-uralla pysyminen ja muuttajien houkuttelun näh-
tiin edellyttävän aikaisempaa enemmän perheasuntojen tuotantoa. Kun-
tien roolia laadunohjauksen korostettiin. Monipuolisen asuntotuotannon 
ohella myös asuinympäristön viihtyisyys nähtiin vetovoimatekijänä.   

3. Asuinalueiden eriytymisessä korostettiin yhteistyön tarvetta, mutta viime-
kädessä kuntien omia toimenpiteitä ja vastuuta, koska eriytymistä tapah-
tuu jokaisessa kunnassa. Yhteistyön nähtiin hyödyttävän asuinalueita mm. 
liikennejärjestelmän ja palvelujen yhteiskehittämisessä.   
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4. Kohtuuhintaisen asuntotuotannon osalta kuntien näkemys tavoitteen nos-
tamisesta 25 % -> 30 % iin jäi epäselväksi. MAL4-sopimuksella valtio on 
kannustanut tavoitteen nostamista.  

5. Kohtuuhintaisen asuntotuotannon ohjaaminen kuntiin jakoi mielipiteitä. 
Vastauksissa näkyy yhteisvastuullisuuden korostaminen, mutta samalla 
myös kuntien ominaispiirteiden sekä yhdyskuntarakenteen erilaisten vyö-
hykkeiden huomioiminen.  Myös ARAlta odotetaan seudullisuuden tuke-
mista, vaatimusten vähentämistä sekä ymmärrystä keskustarakentamisen 
haasteista.    

6. Asunnottomuuden puolittamisessa kuntien yhteistyön nähtiin selkeäksi 
vaihtoehdoksi. Huomiota kiinnitettiin myös sektorirajat ylittävien ratkaisu-
jen hakemiseen.   

7. Asuntopolitiikan teemat todettiin kattavaksi seudullisen asunto-ohjelman 
uudistamiseen. Vapaissa kommenteissa vastausta täydennettiin näkemyk-
sillä tasapainoisesta seutukehityksestä, keskustojen ulkopuolella olevien 
alueiden huomioimisesta sekä vanhojen alueiden uudistamisesta.  Myös 
liikenteen kysymyksiä kaivattiin keskusteluun.  

Asuntopoliittisen ohjelman valistelu jatkuu maankäyttö- ja asuminen –
työryhmän (Masto) valmistelussa. Seuraavaksi suunnitellaan tavoittei-
den mukaisia toimenpiteitä ja niiden jalkautusta kunnissa. Ohjelma-
luonnoksesta pyydetään kommentit kunnilta, minkä jälkeen se hyväksy-
tään seutuhallituksessa (ja kunnan hallituksissa).  
 
Liite 
- työpajan 8.2.2021 tulostiivistelmä 

Aleksi Jäntti poistui kokouksesta. 
 
Ilkka Sasi saapui kokoukseen. 
 
Seutuhallitus 24.2.2021 

Päätösehdotus. Seutujohtaja Nurminen: 
 

Seutuhallitus päättää  
 
merkitä tiedoksi kunnanhallitusten asuntopoliittisen tavoitetyöpajan 
tulokset, 
 
että tuloksia hyödynnetään asuntopoliittisen ohjelman valmistelussa ja 
 
että tulosyhteenveto toimitetaan tiedoksi kunnanhallituksille. 
 

Päätös.  Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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Tiedoksi.  jäsenkunnat 
Lisätietoja.  seutusihteeri Juhani Pohjonen 
  puh. 040 587 8557, etunimi.sukunimi@tampereenseutu.fi  

mailto:etunimi.sukunimi@tampereenseutu.fi
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26 § SEUTUSTRATEGIAN ARVIOINTITYÖ, LOPPURAPORTTI JA TOIMENPIDESUOSITUKSET 

 
Seutusihteeri Pohjonen 
 
Taustaa 
Seutuhallitus päätti kokouksessaan 17.6.2020, että käynnistetään Tule-
vaisuuden kaupunkiseutu -strategian arviointityö, että työhön kilpailu-
tetaan toteutuskumppani ja hyväksyi arviointityön ohjelmoinnin seu-
raavasti: 
 
Mitä arvioidaan 
Seutustrategian toteutumista arvioidaan suhteessa sen toteuttamisoh-
jelmaan, eli missä toimissa onnistuttiin ja missä epäonnistuttiin. 
 
Arvioinnin tueksi kerätään tietoa kaupunkiseudulla tapahtuneesta muu-
toksesta sekä yleistä vertailutietoa Tampereen kaupunkiseudun aseman 
muutoksesta suhteessa muihin suuriin kaupunkiseutuihin.  Lisäksi koo-
taan laadullista kuvausta ja vertailua toimintaympäristön muutoksesta 
ja megatrendeistä, joita suhteutetaan seutustrategian pääviesteihin.  
 
Kuka arvioi  
Arviointiin osallistuvat kunnanhallitukset, seutuhallitus, kuntajohtajako-
kous, seututyöryhmät ja keskeiset sidosryhmät. Arviointi toteutetaan 
verkkokyselynä. Pääpaino on omistajien itsearvioinnissa. Strategiatyön 
tueksi kootaan myös ulkoinen raati, joka osallistuu mahdollisuuksien 
mukaan jo arviointivaiheeseen esim. paneelityöskentelyn kautta.  

 
Miten arvioidaan 
Verkkokyselyn tulosten, ulkoisen raadin syötteiden ja kerätyn tietoai-
neiston pohjalta toteutetaan analyysityöpaja johtopäätösten tekemi-
seen. Arvioinnin päätteeksi kootaan Tulevaisuuden kaupunkiseutu -
strategian arvioinnin loppuraportti johtopäätöksineen. 

 
Arvioinnin aikataulu 
Elokuu 2020 
Kumppanin valinta (verkkokysely, analyysityöpaja, ovensuukysely seu-
tufoorumissa ja kokoava loppuraportti) 
Tiedonkeruu 
 
Syys-lokakuu 2020 
Arviointikehikon ja verkkokysymysten laatiminen  
Kyselyn toteuttaminen ja ”raakatulokset” 
Tiedonkeruu 
 
Loka-marraskuu 2020 
Ulkoisen raadin syötteet arviointiin 
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Kerätyn tiedon, kyselyn tulosten ja raadin syötteiden koonti 
Työpajan ennakkomateriaali. 
Työpaja/analyysi (SH+KJK) 
Marras-joulukuu 2020 
Arviointityö esillä seutufoorumissa (raadin paneeli ja ovensuukysely).  
Arviointityön loppuraportin kokoaminen  
 
Tammikuu- 2021 
Loppuraportin käsittelyt  
 
Arviointiprosessi on edennyt pääpiirteissään näiden vaiheiden mukai-
sesti ja loppuraportti on valmistunut strategiatyöryhmän käsittelyyn ko-
kouksessa 28.1.2021. 
 
Loppuraportti 
MDIn koostama loppuraportti on kokonaisuus, joka muodostuu seuraa-
vista osioista: 
- toimintaympäristöanalyysi 
- arviointikyselyjen tulokset 
- työpajoissa syntyneet aineistot 
- ulkoisen asiantuntijaraadin tuotokset 
 
Toimintaympäristöanalyysin avainmuuttujat 
 
Toimintaympäristöanalyysissä verrattiin Tampereen kaupunkiseudun 
kilpailukykyä C21-kaupunkiseutujen joukossa. Tiedot esiteltiin laajalle 
joukolle seudun päättäjiä seutufoorumissa 3.12.2020. 
 
Tiedot kerättiin seuraavista avainmuuttujista (Tampereen kaupunkiseu-
dun sijoitus): 
- Väestönmuutos % 2015-2019 (2) 
- Työpaikkamuutos % 2014-2018 (2) 
- Arvonlisäyksen muutosindeksi 2000-2018 (9) 
- Työllisyysaste % 35-44 v. (7) 
- Konsernilainat €/as 2019 (10) 
- Toimivien yritysten määrä 2019 (8) 
- Korkea-asteen tutkinto % 2019 (3) 
- BKT/€/as 2018 (7) 
- Tutkimus- ja kehitysmenot €/as 2018 (4) 
- Talouden huoltosuhde 2018 (5) 
- Bruttoarvonlisäysindeksi 2000-2018 (3) 
- Tulonsaajien keskitulot/€/as 2018 (3) 
 
Muuttujittain Tampereen kaupunkiseudun sijoitus vaihteli 2-10 välillä. 
Yhdistettynä 12 avainmuuttujan tulosten mukaan Tampereen kaupunki-
seutu sijoittuu Porvoon ja Helsingin jälkeen kolmanneksi C21 kaupunki-
seutujen kilpailukykyvertailussa. 
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Toimintaympäristön muutoksen tiivistelmä/MDI 
 
Tampereen seutu kasvaa ja on Suomen vetovoimaisimpia seutuja 

 
Tampereen seudulla 2010-luku on ollut vahvan kasvun aikaa ja huo-
mio on kiinnittynyt vahvasti myös tämän kasvun jakamiseen.  
 
Tampereen kaupunkiseudun väkiluku ylittä 400 000 asukkaan rajan 
vuonna 2021. Tampereen seutukunnan väkiluku kasvoi noin 40 100 
henkilöllä vuosien 2010-2019 välisenä aikana eli keskimäärin 4 133 
henkilöllä vuodessa. Tampereen seudun 2010-luvun väestönlisäyk-
sestä luonnollisen väestönlisäyksen osuus oli 25,8 %, kuntien välisen 
nettomuuton 56,6 % ja nettomaahanmuuton 17,6 %.  

 
Korkeakoulut vetävät nuoria ja luovat dynaamisen TKI-keskittymän seu-
dulle 

Korkeakouluista valmistuneet myös jäävät seudulle. 
 
Tampereen aluetalous ja työllisyys ovat Suomen vahvimpien sarjassa 

Tampereen seudun yritystiheys korkea 
 
Päättäjäkyselyn tulokset/MDI 
 
Kokonaisuudessaan vastaajat seudun kunnista ovat varsin tyytyväisiä 
Tampereen kaupunkiseudun strategiaan. Strategian vaikuttavuus eri 
mittareilla arvioidaan keskimäärin tasolle 3,3/5. 
 
Luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden näkökulmat seutustrategian 
vaikuttavuudessa poikkeavat jonkin verran toisistaan. 
 

Luottamushenkilöiden näkökulmasta seutustrategia on vaikuttanut 
aivan erityisesti houkutteleviin osaamis- ja innovaatioympäristöihin. 
Lisäksi myös monipuoliseen elinkeinorakenteeseen, toimivaan yhdys-
kuntarakenteeseen ja saavutettavuuteen. 
 
Viranhaltijoiden näkökulmasta seutustrategia on vaikuttanut selvästi 
eniten toimivaan yhdyskuntarakenteeseen. Lisäksi myös saavutetta-
vuuteen, houkutteleviin osaamis- ja innovaatioympäristöihin sekä pa-
rantanut kuntalaisten hyvinvointia.  

 
Eri aluetasoilla tarkasteltuna seutustrategian nähdään vaikuttavan eni-
ten seututasolla.  

 
Johtamisen välineenä tarkasteltuna seutustrategia on kirkastanut seu-
dun yhteistä visiota ja tavoitteiden kehittämistä niin luottamushenkilöi-
den kuin viranhaltijoidenkin näkökulmasta. Tässä seutustrategia on 
myös onnistunut paremmin edelliseen kauteen verrattuna. 
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Toimeenpanoon liittyen seutustrategian nähdään erityisesti luovan yh-
teisen tilannekuvan kaupunkiseudun kehittämiseen sekä ohjaavan stra-
tegisten toimenpiteiden suunnittelua niin viranhaltijoiden kuin myös 
luottamushenkilöidenkin näkökulmasta. Aikaisempaan verrattuna viran-
hakijat näkevät seutustrategian ohjaavan vahvemmin toimenpiteiden 
suunnittelua.  
 
Tekijöiden sitouttamiseen liittyen viranhaltijoiden näkökulmasta seutu-
strategia luo erityisesti yhteistyön pelisäännöt ja edistää keskinäistä 
luottamusta. Luottamushenkilöiden näkökulmasta seutustrategia taas 
motivoi ja aktivoi seutuyhteistyöhön.  
 
Kumppanuuksien kehittämisessä seutustrategian nähdään vaikuttavan 
lähinnä yhteistyön tekemiseen valtionhallinnon ja kansallisen tason or-
ganisaatioiden kanssa niin viranhaltijoiden kuin luottamushenkilöiden-
kin näkökulmasta. Sen sijaan kansainvälisen yhteistyön tekemiseen sekä 
yhteistyön tekemiseen seudun asukkaiden ja kansalaisjärjestöjen 
kanssa seutustrategian ei juurikaan nähdä vaikuttavan. 
 
Lisäarvon tuottajana viranhaltijat kokevat vahvasti, että seutustrategia 
tuottaa lisäarvoa seudun kestävälle kasvulle ja kehitykselle. Luottamus-
henkilöt taas kokevat seutustrategian lisäarvon erityisesti kaupunkiseu-
dun kilpailukyvyn ja vetovoiman luomisessa. 
 
Parasta mitä seutustrategia on saanut aikaan: 

Joukkoliikenne ja liikenneratkaisut 
Yhteistyön syveneminen 
Yhteisen tahtotilan kirkastuminen 
Seutustrategian epäonnistumiset 
Mikään teema ei noussut erityisen vahvasti esille 
Mainittuja asioita mm. maapolitiikka, kuntalaisten parempi osallista-
minen, Pirkkalan lentokentän kehittäminen, elinkeinoelämä, edunval-
vonta, kuntien sitouttaminen ja ympäristökysymykset 

 
Tärkeimmät kehittämiskohteet tulevalla kaudella 

Lisää konkretiaa 
Sote 
Elinkeinopolitiikka ja työllisyys 
Ilmastoon, ympäristöön ja kestävään kehitykseen liittyvät kysymykset 
Seudun kilpailukyky 
Yhteistyö 
Edunvalvonta 
Strategisten tavoitteiden kirkastaminen 

 
Sidosryhmäkyselyn tulokset/MDI 
Vastaajia on ollut 119, joista 84 % yrityksiltä ja loput muilta sidosryh-
miltä. Vastaajilta kysyttiin kouluarvosanaa seutuyhteistyön onnistumi-
selle. Keskiarvo annetuita arvosanoista oli 7,4.  
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Kaiken kaikkiaan eniten vaikutusta seutuyhteistyöllä nähdään olevan 
houkutteleviin osaamis- ja innovaatioympäristöihin sekä toimivaan yh-
dyskuntarakenteeseen. Vastaajista 48 prosenttia näki, että seutuyhteis-
työllä on ollut joko suuri tai erittäin suuri vaikutus houkutteleviin osaa-
mis- ja innovaatioympäristöihin. Toimivaan yhdyskuntarakenteeseen 
taas seutuyhteistyöllä on ollut suuri tai erittäin suuri vaikutus 42 pro-
sentin mielestä.  
 
Vähiten vaikutusta seutuyhteistyöllä nähdään olevan aluetaloutta vah-
vistavaan yrittäjyys- ja työllisyyspolitiikkaan, rajattomaan sijoittumisalu-
eeseen sekä tasapainoisiin asuntomarkkinoihin.    
 
Vastaajista suurin osa kokee, että seutuyhteistyö tuottaa lisäarvoa niin 
kilpailukyvylle ja vetovoimalle, kestävälle kasvulle ja kehitykselle kuin 
myös yhteisölle ja asukkaiden hyvinvoinnille. Eniten lisäarvoa seutuyh-
teistyön nähdään tuottavan kaupunkiseudun kilpailukyvylle ja vetovoi-
malle.  
 
Useassa vastauksessa nostettiin esille, ettei vastaaja ymmärrä mitä kä-
site seutuyhteistyö tarkoittaa tai mitä se tarkoittaa hallinnolliselta kan-
nalta. Kiinnostavana nähdään se, miten liikkuminen seudun eri kuntien 
välillä onnistuu.  
 
Seutuyhteistyöllä ei nähdä juurikaan olevan vaikutusta vastaajien orga-
nisaatioiden toimintaan. Ainoastaan 15 prosenttia vastaajista koki, että 
seutuyhteistyöllä on vaikutusta. 
 
Vastauksissa nostettiin muun muassa esille, ettei tiedetä mitä seutuyh-
teistyö tekee. Lisäksi nostettiin esille myös se, että vaikka organisaatio 
toimii seudullisesti, toimii se kuitenkin eri sisältöjen, toimijoiden ja asi-
akkaiden kanssa. Seutuyhteistyöltä peräänkuulutettiin hyvän tahdon 
lisäksi tuloksia.  
 
Esille myös nousi, että seutuyhteistyön roolia yritysten välisen yhteis-
työn koordinoinnissa voisi vahvistaa. Seutuyhteistyön on nähty vaikut-
taneen positiivisesti kulkuyhteyksiin autolla. 
 
 
Tiivistelmä seutuhallituksen ja kuntajohtajien työpajan tuloksista 
 
Arvioi asteikolla 1 (ei lainkaan) -5 (merkittävästi), miten seutustrategia 
on onnistunut tuottamaan lisäarvoa kaupunkiseudun kilpailukykyyn ja 
vetovoimaan? 
arvosana  vastaajat (19 kpl) 
5 2 vastaajaa 
4  9 vastaajaa 
3  7 vastaajaa 
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2 1 vastaajaa 
1 ei mainintoja 
 
Arvioi asteikolla 1 (ei lainkaan) -5 (merkittävästi), miten seutustrategia 
on onnistunut tuottamaan lisäarvoa kaupunkiseudun kestävään kas-
vuun ja kehitykseen? 
arvosana  vastaajat (19 kpl) 
5 4 vastaajaa 
4  11 vastaajaa 
3  4 vastaajaa 
2 ei mainintoja 
1 ei mainintoja 
 
Arvioi asteikolla 1 (ei lainkaan) -5 (merkittävästi), miten seutustrategia 
on onnistunut tuottamaan lisäarvoa kaupunkiseudun yhteisöön ja asuk-
kaiden hyvinvointiin? 
arvosana  vastaajat (18 kpl) 
5 0 vastaajaa 
4  4 vastaajaa 
3  7 vastaajaa 
2 7 vastaajaa 
1 ei mainintoja 
 
Arvio, kouluarvosanalla 4 (hylätty) -10 (kiitettävä) kuinka seudullisessa 
yhteistyössä on kaiken kaikkiaan onnistuttu? 
arvosana  vastaajat (17 kpl) 
10  ei mainintoja 
9  10 vastaajaa 
8  5 vastaajaa 
7  2 vastaajaa 
6 ei mainintoja 
5 ei mainintoja 
4  ei mainintoja 
 
Asiantuntijaraadin näkemyksiä/MDI 
 
Tampereen kaupunkiseudun yhteistyö ainutlaatuisen toimivaa ja pitkä-
jänteistä Suomessa 

Tampereen seudulla ollaan selvästi tyytyväisiä seutuyhteistyöhön. 
Tutkimusten mukaan Tampereen seudulla yhteistyöhön tyytyväisten 
vastaajien osuus oli yli 80 % kun muualla sama osuus oli alle 35 %. Yh-
teistyön resursoinnissa tyytyväisiä oli Tampereen seudulla yli 70 % ja 
muilla seuduilla vain 50 %.* 
 
Kaikki kunnat tuntuvat kokevan hyötyvänsä yhteistyöstä melko tasa-
puolisesti. 
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Luottamus ja yhteistyön rakenne keskeisiä onnistumisessa 
Tampereen kaupunkiseudun yhteistyön rakenteena on kuntayhtymä, 
mikä vaikuttaa kestävältä ratkaisulta. 
 
Tampereella kuntien ylin johto on mukana yhteistyössä, mikä on tär-
keää.  
 
Luottamus vaatii yhteistä rakennetta ja jatkuvia kohtaamisia, tästä 
onnistuttu pitämään kiinni. 
 
Keskuskaupunki Tampere on sitoutunut yhteistyöhön riittävällä vaka-
vuudella ja pyrkimättä liikaa mestaroimaan yhteistyön sisältöjä. 
 

Onnistuttu luomaan sisällöllisesti mielekästä ja pitovoimaista seutupoli-
tiikkaa. 

Tampereen seudulla on vastattu asuntojen tarpeeseen, myös urbaa-
nien ja kohtuuhintaisten, paremmin kuin Helsingin seudulla.  
 
Seudun saavutettavuus on hyvä junan ja joukkoliikenneratkaisujen 
ansiosta. 
 
Tampereen seudun pitovoima on olennaisesti muita maakuntien kor-
keakoulupaikkakuntia parempi. 

 
Asiantuntijaraadin suosituksia tulevaan/MDI 
 
Luottamuksesta ja yhteistyön selkeistä pelisäännöistä pidettävä kiinni 

 
Kaupunkiaseuduille tarvitaan yhteisiä pelisääntöjä. 
 

Seudun yhteistyöpolitiikan sisällöt kunnianhimoisiksi ja koko seudun ke-
hitystä ohjaaviksi 
 

Seudun tulisi luoda yhteiset työmarkkinat ja tukea sitä kaavoituksen, 
asumisen-, liikkumisen – ja palveluratkaisujen avulla.  
 
Yhteisöverotulot voisi tasata kaikkien kuntien kesken, jotta kaavoitus 
tukisi koko aluetta. 
 
Asumisen laadun nostamiseksi kuntien voi antaa vähän kilpailla siitä, 
missä on hyvä asua. 
 
Kulttuuritarjontaa voisi rahoittaa yhteisesti. 
 

Segregaation uhka torjuttava 
 
Tampereen seutu on jo niin iso, että segregaatio muodostaa sille var-
teenotettavan uhan. Sen torjumiseen kannattaa panostaa esim. sosi-
aalisen asuntotuotannon ja koulujen kehittämisen avulla.  
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Kansainvälisyyteen panostettava 
 

Kansainvälistymisen takamatkaa kurottava. Tampereen seudun on 
kyettävä jatkossa saamaan entistä enemmän kansainvälistä muutto-
voittoa. 
 

Ilmastopolitiikka ja kestävä kehitys keskiöön 
 

Liikkumisen päästöjen puolittaminen onnistuu vain yhteistyöllä. Liik-
kumisen päästöjen vähentämisen kannalta on turvattava julkisenlii-
kenteen palvelukyky koko seudulla. 

 
ARVIOINNIN JOHTOPÄÄTÖKSET/MDI 
 
1) Tampereen seutuyhteistyöhön ollaan tyytyväisiä 

a. Asiantuntijat arvioivat seutustrategian erittäin toimivaksi ja 
yhteistyön ainutlaatuisen hyväksi Suomessa. 

b. Vastaajat seudun kunnista ovat sangen tyytyväisiä Tampe-
reen kaupunkiseudun seutustrategiaan. 

c. Sidosryhmien käsitys seutuyhteistyöstä on positiivinen. 
d. Seutustrategian uskotaan tuovan lisäarvoa. 
e. Seutuyhteistyöhön ei liitetä vahvoja epäonnistumisia. 

 
2) Parhaiten ollaan onnistuttu yhteistyön rakenteiden ja luottamuksen 

luomisessa 
a. Eniten kiitetään nimenomaan yhteistyön syvenemistä. 
b. Konkreettisimmillaan tämä näkyy siinä, että viranhaltijat ko-

kevat vuorovaikutussuhteiden ja tiedonkulun parantuneen 
kollegoiden kesken eri kunnissa. 

c. Rakenteet ovat luoneet puitteet luottamuksen pitkäaikai-
selle rakentamiselle 

 
3) Seutustrategia on toiminut kuntien yhteistyön johtamisen välineenä 

a. Seutustrategia on kirkastanut seudun yhteistä visiota ja ta-
voitteiden kehittämistä niin luottamushenkilöiden kuin vi-
ranhaltijoidenkin näkökulmasta.  

b. Tässä seutustrategia on myös onnistunut paremmin edelli-
seen kauteen verrattuna. 

 
4) Sidosryhmät eivät tunne seutustrategian sisältöjä 

a. Erityisesti alueen yrityksiä edustaneet sidosryhmät indikoivat 
kyselyssä, että eivät tunne seutustrategian sisältöjä erityisen 
hyvin. 

b. Osallisuuden mahdollisuuksia ei seutustrategian toteuttami-
sessa koeta juurikaan olevan sidosryhmille.  

c. Myöskään asukkaita ei seutustrategian nähdä tavoittavan: 
vaikutukset seudun asukkaisiin arvioidaan vähäisemmiksi 
kuin muihin sidosryhmiin. 
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5) Seutustrategia onnistunut kohtuullisesti vaikuttavuudessaan 
a. Vaikuttavinta seutuyhteistyö on kuntien yhteistyön organi-

soimisessa ja hallintorakenteen sisäisessä toiminnassa. 
b. Suhteessa strategian tavoitteisiin seutuyhteistyön koetaan 

vaikuttavan eniten seudun kilpailukykyyn, osaamis- ja inno-
vaatioympäristöön ja yhdyskuntasuunnitteluun. 

c. Seutuyhteistyön nähdään ohjaavan pikemminkin strategi-
sella kuin operatiivisella tasolla. 

d. Vastaajat eivät näe suurta muutosta nykyisen ja edellisten 
strategiakausien vaikuttavuudessa 
 

6) Joukkoliikenne ja liikenneratkaisut nousevat esiin tärkeimpinä yh-
teistyön sisältöinä 

a. Kuntien viranhaltijat, päättäjät ja sidosryhmät näkevät seu-
dulliset liikenneratkaisut kaikkein tärkeimpinä seutuyhteis-
työn sisältöinä. 

b. Seudullisina liikenneratkaisuina tuotiin esille niin joukkolii-
kenne, kevyt liikenne, yksityisautoilun infrastruktuuri kuin 
suuret infrahankkeetkin (lentokenttä, raideliikenne, tiever-
kosto). 

c. Eniten onnistumisia nähtiin liittyvän liikenneratkaisuihin, toi-
saalta siihen myös kohdistuu eniten toiveita ja tyytymättö-
myyttä. 

 
7) Maankäyttö, asuminen ja kaavoitus nähdään seudullisesti tärkeinä 

a. Myös nämä teemat nousivat esiin seudullisen yhteistyön 
merkityksellisinä alueina. 

 
SUOSITUKSIA SEURAAVALLE STRATEGIAKAUDELLE/MDI 
 
1) Toimivaan seutuyhteistyöhön panostettava jatkossakin 

a. Nykyinen toimintarakenne palvelee hyvin tarkoitustaan 
b. Luottamus ja toimiva yhteistyö vaativat jatkuvaa säännöllistä 

yhteistyörakenteiden ylläpitoa ja sisällöllisesti mielekkäitä 
yhteisiä hankkeita ja päämääriä. 

 
2) Seutuyhteistyöstä viestittävä enemmän ja osallisuutta lisättävä 

a. Sidosryhmille selkeitä viestejä seutuyhteistyön sisällöistä. 
b. Myös asukkaat huomioitava viestinnässä. 
c. Keinoja laajentaa sidosryhmien osallisuutta seutuyhteistyö-

hön tulisi lisätä. 
 

3) Seutustrategialta odotetaan konkreettisia tuloksia 
a. Yhteistyön ylärakenteet ovat jo koetellut ja vakiintuneet, nyt 

voisi panostaa operatiivisempaan yhdessä tekemiseen. 
b. Liikenne, asuminen, kaavoitus ja yhteinen elinkeinopolitiikka 

tarjoavat mahdollisuuksia konkreettisempaan yhteistyöhön 
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4) Seudullisen liikenteen kehittäminen keskeistä 
a. Joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen verkostojen kehittämi-

nen yli kuntarajojen sopivat seutustrategian tavoitteiksi. 
b. Isot yhteiset liikennehankkeet (kuten lentokenttä tai rauta-

tien lisäraide) hyviä teemoja tuoda seudun toimijoita yh-
teen. 

 
5) Segregaation uhkaa torjuttava 

a. Seudullisesti voidaan panostaa esim. sosiaalisen asuntotuo-
tantoon, asuinalueiden laadun parantamiseen ja koulujen 
kehittämiseen. 

 
6) Kansainvälisyyteen panostettava 

a. Kansainvälisten osaajien ja investointien houkuttelu koko 
seudun yhteiseksi asiaksi 

 
7) Ilmastopolitiikka ja kestävä kehitys keskiöön 

a. Julkisen liikenteen palvelukykyä ja kevyen liikenteen verkos-
toja kehitettävä seudullisesti. 

b. Yhteiset vähähiilisyys tavoitteet. 
c. Maankäytössä ja kaavoituksessa etsittävä kestäviä ratkaisuja 

koko seutu huomioiden. 
 
Kehitysjohtaja Janne Antikainen on kutsuttu kokoukseen. 
 
Kuntajohtajakokous on käsitellyt asiaa 12.2.2021 
 
Liite 

- loppuraportti 
 
Seutuhallitus 24.2.2021 

Päätösehdotus: Seutujohtaja Nurminen 
 

Seutuhallitus päättää  
 
hyväksyä loppuraportin,  
 
että Tulevaisuuden kaupunkiseutu -seutustrategian päivittämisen toi-
menpiteet käynnistetään ja 
 
että strategiatyöryhmä valmistelee tarkemman työsuunnitelman. 
 

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

mailto:etunimi.sukunimi@tampereenseutu.fi
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27 § 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  
19.1.-15.2.2021 asioiden mahdollista käsiteltäväksi ottamista varten. 
 
Pöytäkirjat ovat luettavissa ennen kokousta seututoimistolla. 
 
Liite: 
- Koonti seutujohtajan päätöksistä  
 
Seutuhallitus 27.1.2021 

Päätösehdotus: Seutuhallituksen puheenjohtaja Lyly: 
 

Seutuhallitus päättää 
 
merkitä tiedoksi seutujohtajan tekemät päätökset 19.1.-15.2.2021 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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28 § SEURAAVAT KOKOUKSET 
 

Vuoden 2021 kokoukset keskiviikkoisin klo 8.15-10.15 
 
27.1., 24.2., 31.3., 28.4., 26.5., 30.6.  
 
Heinäkuussa ei kokousta 
 
25.8., 29.9., 27.10., 24.11. ja 22.12. 
 
 
 

29 § MUUT ASIAT 
 

Ei ollut. 
 
30 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 9.40. 
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