
Tavoitteet valtion vuoden 2022 talousarvioon
Kuntajohtajakokous 26.2. ja 12.3.2021



TKS tavoitteet hallitusohjelmaan 2019 

Suurten kaupunkiseutujen asema Suomessa
- MAL-kumppanuuden vahvistaminen
- Ilmastotoimijuuden tukeminen
- Kaavoitusjärjestelmän uudistaminen

Sisäinen, kansallinen ja kansainvälinen saavutettavuus
- Raitiotien laajentaminen/seuturaitiotien rahoitus
- Joukkoliikenteen tukeminen
- Pääradan parantaminen
- Tieverkon parantaminen
- Lentoaseman kehittäminen

Tutkimus, kulttuuri, osaaminen ja kansainvälistyminen
- Tampere3:n rahoitus
- Kulttuuritoiminnan rahoitus
- Muunto- ja täydennyskoulutuksen rahoitus



Pirkanmaan kärkitavoitteet 2022

• Tampereen 
henkilöratapiha  

• Valtatie 9, Tampere-
Orivesi

• Helsinki-Tampere 
ratayhteys

• Tampere-Pirkkala –
lentoasema

KILPAILUKYKYISET 
YHTEYDET 

• Kestävä 
kaupunkiliikenne
• Raitiotie
• Lähijunaliikenne
• Joukkoliikennetuki

VIHREÄ SIIRTYMÄ

• Teolliset 
oppimisympäristöt

• Tulevaisuuden 
osaajat

• Pk-yritysten 
investointituki

OSAAMISEN 
TURVAAMINEN erit.

TEOLLISUUDESSA



Edunvalvonnan kohde Sisältö Rahoitustarve ja -lähde

Tampereen henkilöratapiha Uusi välilaituri, katokset ja huoltoraide lisäkapasiteettia varten 
(kaukoliikenne, lähijunaliikenne ja tavaraliikenne)

Kokonaiskustannusarvio: Valtio yht. n. 109 M€, 
Tampere: 100 M€ (LVM ja Väylä)

Vt 9, Tampere-Orivesi -yhteys Yleissuunnitelman mukainen tavoitetila on 2+2-kaistainen tie 
eritasoliittymin.

Kokonaistarve on 140 M€, joka voidaan jakaa 
useammalle vuodelle (LVM ja Väylä)

Helsinki-Tampere –raideyhteys Pääradan kehittäminen - suunnittelun ja toteutuksen vauhdittaminen;
Pasila-Riihimäki 2. ja 3. vaiheet, pääradan peruskorjaus ja 
kulunvalvonnan uudistamista.

P-R 2. vaihe  273 M€ ja P-R 3. vaihe 300 M€
Radan peruskorjaus 885 M€
LVM, EU

Tampere-Pirkkala lentokenttä Lentoaseman kapasiteetin hyödyntäminen kansainvälisessä 
lentoliikenteessä sekä lentoyhteyksien lisääminen

VM, Finnavia

Teolliset oppimisympäristöt Teollisten oppimis-, tutkimus- ja kehitysympäristöjen muotoilu PPP-mallin 
mukaisesti. 

19,2 M€

Tulevaisuuden osaajien 
turvaaminen

Teollisuuden uusin koulutusmallien pilotointi: Konepajakoulu 2.0 
(vastavalmistuneiden taitojen hiominen työelämää vastaavaksi) sekä  
Valmistuksen akatemia (Yritysten ammattilaisten täydennyskoulutus)

Konepajakoulu 1 M€

Pk-investointituen nostaminen Investointituki mm. teollisuuden alihankintayritysten teknologiaan

Lähijuna Junapilotin jatkaminen hallituskauden loppuun, minkä jälkeen liikenteen 
vakiinnuttaminen. Asemainfran rakentaminen (Nokia, Lempäälä ja 
Orivesi). 
Uuden liikenteen ja seisakkeiden vahvistaminen MAL5-sopimuksessa.

LVMn ja VR:n ostopalvelusopimus
2,25 M€ (Väylä)
Uusi liikenne ja uudet seisakkeet  

Tampereen raitiotie Rakentamisen 2. vaiheen rahoitus ja seudullisen laajenemisen 
rahoittaminen. 

Tre 2-vaihe toteutus 30% = 25 M€
Seuturatikan hankesuunnittelu ja rakentaminen
Tampere-Pirkkala –suunnalle (30% )

Joukkoliikennetuki Korottaminen ja kohdistaminen kaupunkiseudulle palvelutason 
parantamiseen ja raideliikenteen käynnistymiseen

VLJS-luonnoksen mukaisesti korotus 150 %



Budjettitavoitteiden 2022 käsittelyt

• Pirkanmaan edunvalvontaryhmän valmistelu 3.2.2021
• Maakuntahallitus, lähetekeskustelu 15.2

kuntiin, edunvalvojien yhteistyöryhmälle ja kansanedustajille 
kommentoitavaksi

• Tampereen kaupungin johtoryhmä, lähetekeskustelu 23.2
• Kaupunkiseudun kjk, lähetekeskustelu 26.2 ja hyväksyminen 12.3
• Maakuntahallitus 15.3 
• Tampereen kaupunginhallitus
• Seutuhallitus 31.3

• Esittely kansanedustajien neuvottelukunta 8.3.2021 jne.



TKS edunvalvonnan toimia

• Seutuhallitus hyväksyy hallitusohjelmatavoitteet ja mahdolliset 
välitarkastelutavoitteet.

• Seutuhallitus hyväksyy budjettitavoitteet valtion talousarvioon.
• Seutuhallitus antaa ministeriöille lausuntoja
• Seutuhallitus saa edunvalvontakatsauksen kahdesti vuodessa (Tampereen 

kaupunki valmistelee)
• TKS osallistuu vuosittain järjestettävään Vaikuttajafoorumiin
• TKS osallistuu kansanedustajien neuvottelukunnan tapaamisiin 
• TKS työskentelee yhdessä maakunnan edunvalvontatoimijoiden kanssa. 
• TKS  työskentelee yhdessä MAL-seutujen kanssa 



Kiitos. Lähetekeskustelu.
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