TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU
Kuntajohtajakokous
Aika:
Paikka:

muistio 4/2021

26.2.2021

26.2.2021 klo 8.15-9.53
Sähköinen Teams-työskentelyalusta.

Osallistujat:
Yli-Rajala Juha
Auvinen Oskari
Hirvonen Tuomas
Joensuu Jaakko
Kuusisto Juha
Linnamaa Reija
Nurminen Mikko
Rämö Heidi
Sorvanto Jarkko
Väätäinen Eero
tilalla:
Nieminen Mikko

konsernijohtaja
kaupunginjohtaja
kunnanjohtaja
kansliapäällikkö
kaupunginjohtaja
strategiajohtaja
johtaja
kunnanjohtaja
kaupunginjohtaja
kaupunginjohtaja

Tampere, pj.
Kangasala, 1. vpj.
Vesilahti
Pirkkala
Orivesi
Tampere
Tampere
Lempäälä, 2. vpj.
Ylöjärvi
Nokia

kaupunkikehitysjohtaja

Nokia

Nurminen Päivi
Pohjonen Juhani

seutujohtaja
seutusihteeri

esittelijä, TKS
sihteeri, TKS

Kutsutut:
Lyly Lauri
Rantanen Teppo
Kankkonen Satu
Kuusela Kaisu
Touru Tapani

seutuhallituksen puheenjohtaja
johtaja
kehittämispäällikkö
seutusuunnittelupäällikkö
liikennejärjestelmäpäällikkö

Tampere
Tampere, 28-29 §
TKS, 28 §
TKS, 30 §
TKS, 30 §

1 / 16

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU
Kuntajohtajakokous

muistio 4/2021

26.2.2021

KÄSITELTÄVÄT ASIAT

27 § AVAUS JA EDELLISEN KOKOUKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO....................................................... 3
28 § LUKIOKOULUTUKSEN STRATEGINEN KEHITTÄMINEN JA TIEKARTTA: KOLME
KEHITTÄMISTEEMAA KESKUSTELUN POHJAKSI ........................................................................... 4
29 § KÄRKITAVOITTEET VALTION BUDJETTIIN 2022 ..................................................................... 7
30 § RAKENNESUUNNITELMAN 2040 TILANNEKUVA, KESKUSTELU RAKENNESUUNNITELMAN
UUDISTAMISTYÖN KÄYNNISTÄMISESTÄ ..................................................................................... 9
31 § KOKOUKSEN 12.3. OHJELMOINTI JA SEURAAVAT KOKOUKSET ........................................... 12
32 § TIEDOKSIANNETTAVAT ASIAT............................................................................................ 13
***SÄHKÖINEN KÄSITTELY***.................................................................................................. 14
33 § KUNNANHALLITUSTEN ASUNTOPOLIITTINEN TAVOITETYÖPAJA 8.2.2021,
TULOSTIIVISTELMÄ JA PALAUTE ............................................................................................... 14
34 § TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN LÄHIJUNALIIKENTEEN TAVOITTEELLINEN
TULEVAISUUSKUVA JA TIEKARTTA TOTEUTUKSELLE SELVITYKSEN OSAN B KONSULTIN VALINTA
JA TYÖOHJELMA....................................................................................................................... 16
35 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN ............................................................................................. 16

2 / 16

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU
Kuntajohtajakokous

muistio 4/2021

26.2.2021

27 § AVAUS JA EDELLISEN KOKOUKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO
Muistio 12.2.2021, liitteenä.
Asiat
Seudun pysäköintiperiaatteiden täydennys ja toimeenpano, lähetekeskustelu
Valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma, lausunto
Tampereen kaupunkiseudun lausunto
fossiilittoman liikenteen tiekartasta
Seutustrategian arviointityö, loppuraportti ja toimenpidesuositukset
Maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistus, tilannekatsaus

Toimenpiteiden eteneminen
LJ-työryhmä jatkaa valmistelua ohjeet huomioiden

Vastuu
TKS

KJKn 12.2. ohjeiden mukaisesti viimeistelty lopullinen lausunto on liitteenä. Lausunto on toimitettu ministeriöön.
KJKn 12.2. ohjeiden mukaisesti viimeistelty lopullinen lausunto on liitteenä. Lausunto on toimitettu ministeriöön.
Seutuhallituksen käsittelyssä 24.2.
Strategiatyöryhmä jatkaa strategian
päivitystyön toimenpiteiden valmisteluja 19.3.
Odotetaan luonnoksen lausunnolle
saapumista ja huolehditaan edunvalvonnasta lain valmistelun edetessä.

TKS

TKS

TKS

TKS

Liitteet:
Muistio 12.2.2021
Kaupunkiseudun lausunto valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman luonnoksesta.
Kaupunkiseudun lausunto fossiilittoman liikenteen tiekartasta.
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28 § LUKIOKOULUTUKSEN STRATEGINEN KEHITTÄMINEN JA TIEKARTTA: KOLME KEHITTÄMISTEEMAA KESKUSTELUN POHJAKSI
Kehittämispäällikkö Satu Kankkonen
Tausta

Hyvinvointipalvelujen työryhmän toimeksiannosta kaupunkiseudulla
laadittiin vuonna 2019 lukiokoulutuksen tilannekuvaselvitys. Selvitys
laadittiin tilanteessa, jossa oltiin valtakunnallisesti uudistamassa lukiokoulutusta. Lukiokoulutuksen valtakunnalliseen uudistukseen sisältyi
lukiolain uudistaminen ja lukion toiminnallinen uudistaminen. Seudullisessa selvityksessä kuvattiin alueen lukioiden yleistä tilannetta ja peilattiin sitä suhteessa tiedossa oleviin uudistuksen kärkiin. Tilannekuvaselvityksen keskeisimmät johtopäätökset voidaan tiivistää seuraavasti:
-

Lukiolaisten määrä on kasvanut Tampereen kaupunkiseudulla viime
vuosina ja kasvu tulee suurilla kaupunkiseuduilla jatkumaan.

-

Opiskelijaksi hakeudutaan yleensä lähimpään lukioon, mutta etenkin
Tampereella sijaitseviin lukioihin hakeudutaan myös kehyskunnista
ja kauempaa Suomesta. Tamperelaisten nuorten määrä on ollut kasvussa kehyskuntien lukioissa.

-

Oppivelvollisuuden pidentyminen tulee toteutuessaan vaikuttamaan
koulutuksen järjestäjien tarpeeseen lisätä lukioiden aloituspaikkoja.
Lisäksi 16-18 -vuotiaiden määrän ennustetaan kasvavan seuraavan
kymmenen vuoden aikana.

-

Lukiokoulutuksen tunnuslukujen systemaattisempi kerääminen ja
arvioiminen seudullisesti, on jatkossa yhä tärkeämpää kehittämistyön tukena. Lukiokoulutuksen seutuvertailun kehittäminen varhaiskasvatuksen ja esi- ja perusopetuksen seutuvertailun tavoin on perusteltua.

-

Lukiokoulutuksen seudullinen yhteistyö on tiivistynyt ja systematisoitunut toisen asteen kampusyhteistyön myötä. Seudullista yhteistyötä arvostetaan ja sen avulla koetaan saavutettavan enemmän
kuin yksittäisten lukioiden toimilla. Yhteistyön toivotaan kuitenkin
jatkossa olevan suunnitelmallisempaa, ennakoivaa, tehokkaammin
koordinoitua ja pitkäjänteisempää. Hyvinvointipalvelujen työryhmällä tulisi jatkossa olla systemaattisempi ote lukiokoulutuksen ohjaamisesta.

-

Lukioiden yhteistyö eri sidosryhmien kanssa vaihtelee sekä määrän
että laadun osalta. Ammatillisen koulutuksen kanssa merkittävin yhteistyömuoto on lukio-opintojen tarjoaminen kaksoistutkintoa suorittaville ammatillisen koulutuksen opiskelijoille. Yhteistyötä amma4 / 16
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tillisen koulutuksen kanssa voidaan lisätä kampusyhteistyötä tiivistämällä ja opetuksellista yhteistyötä lisäämällä. Työ- ja elinkeinoelämän kanssa toteutettu yhteistyö on useissa tapauksissa ollut kertaluonteista ja koskenut vain osaa opiskelijoista. Tulevaisuudessa jo
syntyneitä hyviä käytäntöjä kannattaa hyödyntää seudullisessa suunnittelussa ja panostaa yhteistyökumppaneiden hankintaan.
-

Korkeakoulujen kanssa tehtävä yhteistyö Tampereen kaupunkiseudun lukioissa vastaa valtakunnallista tilannetta: yhteistyökäytäntöjen
määrä ja laatu vaihtelevat lukioittain. Juuri käytäntöjen hajanaisuus
ja kertaluonteisuus, tarjonnan heikko tunnettuus, aikataulut, selkeiden yhteyshenkilöiden ja strategisesti mitattavien tavoitteiden
puute ovat niitä tekijöitä, joihin tulevassa kehitystyössä tulisi kiinnittää huomiota.

Lukiokoulutuksen strateginen yhteistyö Tampereen kaupunkiseudulla
Seutuhallitus hyväksyi lukiokoulutuksen tilannekuvaselvityksen kokouksessaan 27.11.2019 ja antoi hyvinvointipalveluiden työryhmälle tehtäväksi laatia suunnitelma seudullisista kehittämisasioista. Lukiokoulutuksen strateginen tiekartta päätettiin poikkeusoloista johtuen tehdä vasta
vuonna 2021, mutta vuoden 2020 aikana laadittiin ensimmäinen lukiokoulutuksen seutuvertailu sekä tehtiin lukiokoulutuksen seudullista opetussuunnitelmaa (LOPS 2021 -hanke).
Hyvinvointipalvelujen työryhmä on käynnistänyt lukiokoulutuksen strategisen tiekartan laadinnan kokouksessaan 14.1.2021 ja nimennyt ryhmän, joka on valmistellut esityksen seudullisista kehittämisteemoista
kuntajohtajakokoukselle. Valmisteluryhmään ovat kuuluneet Jorma Suonio, Harri Rönnholm, Kati Halonen, Petri Murtovaara (Tredu) ja Satu
Kankkonen. Valmisteluryhmä esittää tiekartan kehittämisteemoiksi
seuraavia aihioita:
1) Seudullinen lukiokoulutuksen koordinaatio:
Toiminnallisen kehittämisen kentältä tulee tunnistaa sellaiset kohteet,
jotka edesauttavat lukiokoulutuksen yhteistyötä ja kehittämistä strategisessa mielessä. Koordinaation avulla olisi mahdollista seudullisesti ratkaista esimerkiksi etätyöskentelyn kehittämiseen, tilojen käyttöön, oppilasryhmien kokoon ja opetustarjontaan liittyviä kysymyksiä sekä opiskelijoiden tukeen ja ohjaukseen liittyviä asioita (vrt. oppivelvollisuuden laajentaminen). Onnistunut koordinaatio ja siihen liittyvä kuntien tiivistyvä
yhteistyö voisi tuoda tasapainoa vahvan keskuskaupungin ja kehyskuntien välille. Lisäksi se voisi vähentää moninkertaista työtä ja sen avulla
voitaisiin todennäköisesti saavuttaa kustannussäästöjä.
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2) Koulutusasteiden välinen yhteistyö sekä yhteistyö kumppaneiden ja
sidosryhmien kanssa:
Tämä kehittämisteema sisältää yhteistyön perusopetuksen, lukion ja
korkeakoulujen välillä, ammatillisen koulutuksen kanssa tehtävä yhteistyön sekä työelämän kanssa tehtävän yhteistyön. Ammatillisen koulutuksen kanssa tehtävä yhteistyö on luonteeltaan kumppanuusyhteistyötä, ja siksi sitä on luontevaa tiivistää ja systematisoida yhteisillä kampuksilla. Lisäksi tulisi kehittää koulutuksellista yhteistyötä, tarkastella
esimerkiksi, voisiko Tredu tarjota opetuspalveluita päivälukioille. Vaikka
kaksoistutkinnon suorittajia on aiempaa hieman vähemmän, tulisi tätäkin opiskelumahdollisuutta edelleen kehittää. Alueen ja työelämän osaamistarpeet tulisi kartoittaa ja pyrkiä vastaamaan näihin tarpeisiin. Korkeakoulujen kanssa tehtävälle yhteistyölle tulisi asettaa strategiset ja
mitattavat tavoitteet.
3) Koulutuksen laadun kehittäminen:
Tässä tehtävässä keskiöön nousevat opetuksen laatu ja opiskelijoiden
hyvinvointi. Opinnot tulisi pystyä järjestämään siten, että ne tukevat
opiskelijan hyvinvointia. Seudulla järjestetään jo nyt opettajien täydennyskoulutusta yhteistyössä (Osake -toiminta), mutta tätä työtä pitää
pystyä kehittämään vahvasti myös jatkossa. Koulutuksen seudullisten
laatukriteerien luominen voisi auttaa henkilöstöä, hallintoa ja päättäjiä
arvioimaan lukiokoulutusta ja antaisi nykymuotoisen seutuvertailun
ohella hyvän työvälineen kehittämistoiminnalle.
Kehittämispäällikkö Kankkonen selostaa asiaa kokouksessa.
Johtaja Teppo Rantanen osallistui kokoukseen.
Päätösehdotus.

Kuntajohtajakokous 26.2.2021
Seutujohtaja Nurminen
Kuntajohtajakokous päättää
käydä lähetekeskustelun asian jatkovalmistelun ohjaamiseksi.

Päätös.

Päätösehdotus hyväksyttiin.
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29 § KÄRKITAVOITTEET VALTION BUDJETTIIN 2022
Seutujohtaja Nurminen 18.2.2021
Edunvalvontatyön ajankohtainen asia on reagoida VM:n valmistelemaan julkisen talouden suunnitelmaan (JTS) ja valtion budjetin kehyspäätökseen 2022-2025, josta hallitus päättää huhtikuussa. Samalla hallitus toteuttaa ohjelmansa puolivälitarkastelun.
Hallituksen varsinainen budjettiriihi vuoden 2022 talousarviosta on syksyllä. Varsinaisen talousarvion lisäksi hallitus voi vuoden aikana antaa
lisätalousarvioita. Lisäksi hallitus valmistelee maaliskuussa ehdotusta
Suomen kestävän kasvun ohjelmasta eli ns. Eu:n elpymispakettia.
Seutuhallitus hyväksyi keväällä 2019 kaupunkiseudun hallitusohjelmatavoitteet, joiden teemat olivat:
1. Suurten kaupunkiseutujen asema Suomessa
- MAL-kumppanuuden vahvistaminen
- Ilmastotoimijuuden tukeminen
- Kaavoitusjärjestelmän uudistaminen
2. Sisäinen, kansallinen ja kansainvälinen saavutettavuus
- Raitiotien laajentaminen/seuturaitiotien rahoitus
- Joukkoliikenteen tukeminen
- Pääradan parantaminen
- Tieverkon parantaminen
- Lentoaseman kehittäminen
3. Tutkimus, kulttuuri, osaaminen ja kansainvälistyminen
- Tampere3:n rahoitus
- Kulttuuritoiminnan rahoitus
- Muunto- ja täydennyskoulutuksen rahoitus
Maakunnan toimijoiden yhteistyötä edunvalvonta- ja vaikuttamistyötä
on kehitetty. Tavoitteena on yhdensuuntaistaa toimijoiden viestiä valtionhallinnon toimijoille, päättäjille ja vaikuttajasidosryhmille. Konkreettinen tuotos on vuosittain yhteisesti valmisteltavat ja valtion budjettiin
kohdistuvat kärkiviestit, jotka kaikki toimijat allekirjoittajat. Kullakin toimijalla on tämän lisäksi omista taustaryhmistään johtuvia tavoitteita.
Toimijoita ovat Tampereen kaupunki, Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä, Tampereen kauppakamari, BusinessTampere, Pirkanmaan
liitto ja Pirkanmaan yrittäjät.
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Edunvalvontatoimijoiden ryhmä on valmistellut yhteiset kärjet valtion
budjettiin 2022 alla olevissa pääteemoissa. Kärkitavoitteita esitellään
mm. kansanedustajatapaamisissa ja edunvalvontafoorumeilla.
1. Kilpailukykyiset yhteydet
- Helsinki –Tampere ratayhteyden kehittäminen
- Tampereen henkilöratapiha
- Valtatie 9 kehittäminen
2. Valmistavan teollisuuden uudistaminen
- Teollisten oppimisympäristöjen kehittäminen
- Pienyritysten investointituen nostaminen
3. Vihreä siirtymä
- MAL4-sopimuksen rahoitus
-

Raitiotie
Lähijunaliikenne
Joukkoliikennetuki

Ylläolevien lisäksi ja erityisesti Tampere-Pirkkala lentokentän kehittäminen on tärkeää erityisesti Tampereen kaupunkiseudun näkökulmasta.
Budjettitavoitteista ja hallituksen puolivälitarkastelun viesteistä on
käyty lähetekeskustelu maakuntahallituksessa 12.2.
Edunvalvonnan laaja tilannekatsaus asetettuihin hallitusohjelmatavoitteisiin kuullaan 12.3.2021. Tällöin voidaan keskustella myös puoliväliviesteistä hallituksen ohjelman.
Johtaja Teppo Rantanen osallistui kokoukseen.
Asia käsitellään seutuhallituksessa 31.3.2021
Liitteet:
- Tampereen kaupunkiseudun hallitusohjelmatavoitteet 2020
Päätösehdotus.

Kuntajohtajakokous
Seutujohtaja Nurminen:
Kuntajohtajakokous
käy ohjaavan keskustelun Tampereen kaupunkiseudun kärkitavoitteista
valtion budjettiin 2022.

Päätös.

Päätösehdotus hyväksyttiin.
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30 § RAKENNESUUNNITELMAN 2040 TILANNEKUVA, KESKUSTELU RAKENNESUUNNITELMAN UUDISTAMISTYÖN KÄYNNISTÄMISESTÄ
Seutusuunnittelupäällikkö Kuusela, 2.11.2020
Maankäyttö ja asuminen -työryhmän (Masto) toiminnalliset tavoitteet
vuodelle 2020 ovat asuntopoliittisen ohjelman päivittäminen sekä rakennesuunnitelman päivitystyön käynnistäminen. Suunnitelmien päivitys on kirjattu myös MAL4-sopimukseen ja moni sopimuskohta valmistelee ohjelmien päivityksiä. Rakennesuunnitelman päivityksen käynnistäminen on myös Liikennejärjestelmätyöryhmän tavoite vuodelle 2020.
Seudun nykyinen Rakennesuunnitelma hyväksyttiin kunnissa vuonna
2015.
Masto ja liikennejärjestelmätyöryhmä (Lj) nimesivät kokouksissaan
2.10.2019 pienryhmän valmistelemaan Rakennesuunnitelman päivittämisen työsuunnitelmaa. Pienryhmä esitti työn käynnistämistä tilannekuvan luomisella rakennesuunnitelman toteutumisesta seudun kunnissa sekä toteutuksen edellytysten tarkastelusta.
Rakennesuunnitelman tilannekuva
Tilannekuva toteutettiin kolmessa vaiheessa, joista ensimmäisessä tarkasteltiin rakennesuunnitelman toteutumista seudun juridisissa kaavoissa. Seutuyksikkö toteutti tämän vaiheen itse. Toiseen ja kolmanteen
vaiheeseen valittiin konsultiksi MDI Public Oy. Toisessa vaiheessa tarkasteltiin Maston ja LJ:n kesken kahdessa työpajassa rakennesuunnitelman tavoitteiden toteutumista sekä suunnitelman tärkeimpiä sisältöjä
ja onnistumisia. Myös epäonnistumiset nousivat esiin. Kolmas vaihe
muodostui konsultin aineistoanalyysistä, jonka kautta on pyritty tunnistamaan seudun kehityksen kannalta kriittisiä valintoja ja kehityspolkuja.
Tilannekuvaa on ohjannut Maston ja LJ:n nimeämä pienryhmä.
Rakennesuunnitelman toteutuminen tilastollisen tarkastelun perusteella
Seutuyksikkö kokosi tarkastelun rakennesuunnitelman toteutumisesta
suunnitelman tavoitteisiin nähden sekä suhteessa seudun muihin suunnittelutasoihin.
Rakennesuunnitelmalla tavoiteltiin kasvun mahdollistamista rakennetta
tiivistäen. Tässä on onnistuttu. Myös keskustat ovat lähteneet kehittymään tavoitellusti ja joukkoliikennejärjestelmä on kehittynyt annetussa
aikataulussa. Samaan aikaan tavoitteet asumisen laadun kohentamisesta, elinkeinoelämän edellytysten parantamisesta ja palveluverkon
kehittämisestä ovat jääneet vähemmälle huomiolle.
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Pääpiirteissään rakennesuunnitelman ratkaisu edistyy maakuntakaavan
ja kuntien yleiskaavojen kautta hyvin. Joitain painotuseroja kaavojen välillä on, mutta tämä on mahdollisesti seurausta kullakin tasolla tehtävien
selvitysten vaikutuksesta suunnitteluun.
Rakennesuunnitelman kärjet ja työpajoissa kerättyjä havaintoja näiden
toteutumisesta
Maston ja LJ:n työpajoissa tarkasteltiin rakennesuunnitelman toteutumista ja tavoitteiden ajantasaisuutta. MDI analysoi työpajojen tulokset.
Raportissa tavoitteet on käyty läpi neljän teeman kautta:
1. Kasvu ja seudun rakenne
2. Laadukas kehittäminen ja ympäristö
3. Palvelut ja elinkeinot
4. Ohjelmat ja sitoutuminen
Analyysissään MDI toteaa, että kasvun ja seudun rakenteen suunnittelussa tarvitaan nykyistä enemmän laadun painotusta. Tiivistämisen lisäksi tulee tarkastella laajemmin monimuotoisuutta myös vanhoilla
asuinalueilla. Laatua edistetään määrittelemällä se sekä ohjelmoimalla
laatuun liittyviä tavoitteita ja tunnistamalla seudun vahvuuksia laadukkaan ympäristön tarjoamisessa.
Asuinympäristöjen laadun lisäksi kiinnitetään nykyistä enemmän huomiota asuinalueiden profilointiin, monimuotoisuuteen ja urbaaniin ilmeeseen. Tiiviiden alueiden kehittäminen linkittyy vahvasti kestävien
kulkumuotojen priorisointiin ja kehittämiseen. Tehokkaita kulkumuotoja on tuotava tarjolle sinne, missä on edellytykset kestävän yhdyskuntarakenteen toteuttamiselle. Laadukkaiden asuinympäristöjen ja kestävien kulkumuotojen lisäksi on entistä enemmän painotettava vihreyttä
ja kestävyyttä kautta linjan, ja mahdollistettava asukkaille kestävien valintojen tekeminen rakenteellisin keinoin.
Samalla on tuettava entistä enemmän erilaisten yritysten olosuhteita.
Rakennesuunnitelmassa tulee myös vahvistaa seudun kansainvälistymistä tunnistamalla yrityksistä ja tutkimuksesta kansainvälistymisen potentiaali ja tukemalla tätä.
Palveluverkon suunnitteluun tarjotaan pitkäjänteisyyttä vahvistamalla
Rakennesuunnitelman ohjelmointia. Palveluverkon toteutus ja suunnittelu huomioidaan Rakennesuunnitelman mukaisesti.
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Seudun kasvuun ja kehitykseen varaudutaan erilaisin kärkihankkein.
Näiden osalta tunnistetaan erilaiset vastuutahot, toteuttamisen edellytykset ja priorisoidaan hankkeita vaikuttavuuden aikaansaamiseksi.
Priorisointi, vastuiden selkeytys ja ohjelmointi tukevat suunnitelmaan
sitoutumista.
Seutusuunnittelupäällikkö Kaisu Kuusela selostaa asiaa kokouksessa.
Liikennejärjestelmäpäällikkö Tapani Touru on kutsuttu kokoukseen.
Liite
- Rakennesuunnitelman tilannekuvaraportti
Päätösehdotus.

Kuntajohtajakokous 26.2.2021
Seutujohtaja Nurminen
Kuntajohtajakokous päättää
merkitä tilannekuvan tiedoksi ja
käy ohjaavan keskustelun rakennesuunnitelman päivitystyön käynnistämiseksi.

Päätös.

Päätösehdotus hyväksyttiin.
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31 § KOKOUKSEN 12.3. OHJELMOINTI JA SEURAAVAT KOKOUKSET
Kokoukset perjantaisin klo 8.15-10.15.
Kuntajohtajakokous käy keskustelun seuraavan kokouksen tavoitteellisista teemoista ja valmistelun pääpiirteistä.
12.3.,
Tilinpäätös
Edunvalvontakatsaus
26.3.,
Seutuluotsin työohjelma
EU-yhteistoiminta
9.4., 23.4.,
LIITU2-raportti/seutuliike
MAL-seuranta
KÄPY-ohjelma loppuraportti
Asukaskyselyn tulokset
Hiilineutraali Tampereenseutu, sopeutuva kaupunkiseutu
Seutuperehdytyksen suunnitelma
Varhaiskasvatuksen tiekartta
Oppivelvollisuuden laajeneminen
7.5, 21.5.,
Lukiokoulutuksen tiekartta
Lähijunaskenaariot
TA-raami 2022
Syötteet strategian päivitykseen
26.5. tai 27.5. Yhteistyökeskustelu / Business Tampere
4.6., 18.6.,
Aspol-ohjelma, ehdotus lausunnoille
MAL-hankkeiden ohjelmointi
Lähijunavisiot ja työskentelyn ohjaaminen
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32 § TIEDOKSIANNETTAVAT ASIAT
Seutujohtajan infoasiat:
Kuntajohtajien info ja keskusteluasiat:
Suomi-rata, tilannekatsaus
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***SÄHKÖINEN KÄSITTELY***
33 § KUNNANHALLITUSTEN ASUNTOPOLIITTINEN TAVOITETYÖPAJA 8.2.2021, TULOSTIIVISTELMÄ JA PALAUTE
Seutujohtaja Nurminen
Kuntien hallituksille järjestettiin yhteiskokous seudullisten asuntopolitiikan linjaamiseksi 8.2.2021. Yhteiskokous viimeisteli seudullisen asuntopoliittisen ohjelman uudistamisen tavoitteet ja periaatteet -vaiheen.
Yhteiskokouksella tavoiteltiin kunnanhallitusten sitoutumista seudullisen asuntopolitikan toimeenpanoon ja yleisesti seudullisen ajattelutavan vahvistumista.
Kokouksessa käsiteltiin asumisen seudullinen tilannekuva sekä kaupunkiseudun asumisen ilmiöitä kuden eri teeman kautta: 1. Väestönkasvun
määrä, 2. Väestönkasvun kohdentaminen, 3. Asumisen laatu, 4. Asuinalueiden eriytyminen, 5. Kohtuuhintaisen asuntotuotannon määrä ja
kohdentaminen, 6. Asunnottomuus
Etänä toteutettuun työpajan voi arvioida onnistuneen hyvin. Osallistuneiden määrä ylitti parhaimmillaan 100 henkilöä ja vastauksia kysymyksiin saatiin noin 80 henkilöltä ja lisäksi perusteluosioon kommentoi lähes puolet osallistujista.
Aineistosta on koottu tulosyhteenveto. Tulosyhteenvedosta voi todeta
seuraavaa:
1. Vastauksissa näkyi tuki nykyisille seudullisille suunnitteluperiaatteille, vahvalle väestön kasvulle sekä kasvun kohdentamiselle keskeiseen yhdyskuntarakenteeseen eheyttä ja kestävää liikkumista painottaen. Vastauksissa
näkyi samanaikaisesti tarve pitää huolta kasvun laadusta sekä huomioida
myös mahdollinen etätyön, monipaikkaisuuden vaikutukset sekä kaupunkiseudun laaja-alaisuus. Vahvalla kaupunkiseudulla nähtiin myös kansallisesti merkittävä vaikutus.
2. Asuntotuotannon ja naapurustojen laatuun haluttiin panostaa selvästi nykyistä enemmän. Kasvu-uralla pysyminen ja muuttajien houkuttelun nähtiin edellyttävän aikaisempaa enemmän perheasuntojen tuotantoa. Kuntien roolia laadunohjauksen korostettiin. Monipuolisen asuntotuotannon
ohella myös asuinympäristön viihtyisyys nähtiin vetovoimatekijänä.
3. Asuinalueiden eriytymisessä korostettiin yhteistyön tarvetta, mutta viimekädessä kuntien omia toimenpiteitä ja vastuuta, koska eriytymistä tapahtuu jokaisessa kunnassa. Yhteistyön nähtiin hyödyttävän asuinalueita mm.
liikennejärjestelmän ja palvelujen yhteiskehittämisessä.
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4. Kohtuuhintaisen asuntotuotannon osalta kuntien näkemys tavoitteen nostamisesta 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 vyöhykkeiden huomioiminen. Myös ARAlta odotetaan seudullisuuden tukemista, vaatimusten vähentämistä sekä ymmärrystä keskustarakentamisen
haasteista.
6. Asunnottomuuden puolittamisessa kuntien yhteistyön nähtiin selkeäksi
vaihtoehdoksi. Huomiota kiinnitettiin myös sektorirajat ylittävien ratkaisujen hakemiseen.
7. Asuntopolitiikan teemat todettiin kattavaksi seudullisen asunto-ohjelman
uudistamiseen. Vapaissa kommenteissa vastausta täydennettiin näkemyksillä 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 tavoitteiden mukaisia toimenpiteitä ja niiden jalkautusta kunnissa. Ohjelmaluonnoksesta pyydetään kommentit kunnilta, minkä jälkeen se hyväksytään seutuhallituksessa (ja kunnan hallituksissa).
Seutuhallitus käsittelee asiaa 24.2.2021.
Liite

-

Päätösehdotus.

Tulosyhteenveto

Kuntajohtajakokous 26.2.2021
Seutujohtaja Nurminen:
Kuntajohtajakokous päättää omalta osaltaan
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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34 § TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN LÄHIJUNALIIKENTEEN TAVOITTEELLINEN TULEVAISUUSKUVA JA TIEKARTTA TOTEUTUKSELLE SELVITYKSEN OSAN B KONSULTIN VALINTA JA TYÖOHJELMA
Liikennejärjestelmäpäällikkö Touru
Seutuhallitus hyväksyi kokouksessaan 16.12.2020 tarjouspyynnön koskien
Tampereen kaupunkiseudun lähijunaliikenteen tavoitteellista tulevaisuuskuvaa ja tiekarttaa toteutukselle. Työn tavoitteellinen toteutusaika on 312/2021.
Konsulttityön kokonaishinnaksi määriteltiin tarjouspyynnössä 45 000 euroa. Konsultin valinta eteni kolmivaiheisesti: 1) tarjouskilpailuun ilmoittautuminen, 2) tarjouksen esittely ja 3) lopullisen työohjelman/tarjouksen laatiminen.
Ilmoittautumisen jättivät FCG Oy, Ramboll Oy, Sitowise Oy, Sweco Oy,
WSPFinland Oy ja Proxion Oy. Alustavaa tarjousta referenssien pohjalta
valittiin esittelemään Ramboll Oy, Sitowise Oy, Sweco Oy ja WSPFinland
OY.
Esittelytilaisuuden jälkeen laadittiin pisteytys tarjouspyynnössä esitetyin
kriteerein. Eniten pisteitä sai Sitowise Oy. Sitowise esitteli lopullisen työohjelman liikennejärjestelmätyöryhmän kokouksessa 17.2.2020.
Työn poliittisena ohjausryhmänä toimii seutuhallitus ja työn etenemisestä
raportoidaan kahdesti kuntajohtajakokoukselle ja seutuhallitukselle.
Työn ohjausryhmänä toimii liikennejärjestelmätyöryhmä. Projektille on perustettu lisäksi erillinen projektiryhmä.
Seutujohtaja teki 18.2.2021 konsultin valinnasta hankintapäätöksen.
Liite:
- Hyväksytty työohjelma
Päätösehdotus.

Kuntajohtajakokous 26.2.2020
Puheenjohtaja Yli-Rajala:
Merkitä asia tiedoksi

Päätös.

Päätösehdotus hyväksyttiin.

35 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 9.53.
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