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1 § KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja Ikonen avasi kokouksen klo 9.05.
2 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.
Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kokouskutsu on lähetettävä viimeistään 7 päivää ennen kokousta. Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun
yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään toimielimen päättämällä tavalla jäsenille, henkilökohtaisille varajäsenille ja muille, joilla on läsnäolooikeus tai -velvollisuus ko. kokouksessa.
Seutuhallitus ja muut toimielimet ovat päätösvaltaisia, kun enemmän
kuin puolet jäsenistä on läsnä.
Kokouksen esityslista on toimitettu sähköisesti 19.1.2022
Päätösehdotus.

Seutuhallitus 26.1.2022
Puheenjohtaja Ikonen:
Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi.
Todetaan kokous päätösvaltaiseksi.

Päätös.
Tiedoksi.
Lisätietoja.

Päätösehdotus hyväksyttiin.
seutusihteeri Juhani Pohjonen
puh. 040 587 8557, etunimi.sukunimi@tampereenseutu.fi
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3 § 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.
Kuntayhtymä on ottanut käyttöön sähköisen, vahvaan tunnistukseen
perustuvan allekirjoituspalvelun, jolla pöytäkirjat tarkastetaan ja allekirjoitetaan.
Päätösehdotus.

Seutuhallitus 26.1.2022
Puheenjohtaja Ikonen:
Pöytäkirjan tarkastusvuorossa on Kristiina Pispala.
Pöytäkirja tarkastetaan ja allekirjoitetaan sähköisessä allekirjoitusjärjestelmässä.

Päätös.
Tiedoksi.
Lisätietoja.

Päätösehdotus hyväksyttiin.
seutusihteeri Juhani Pohjonen
puh. 040 587 8557, etunimi.sukunimi@tampereenseutu.fi
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4 § TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Esityslista on toimitettu sähköisesti 19.1.2022.
Päätösehdotus.

Seutuhallitus 26.1.2022
Puheenjohtaja Ikonen:
Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös.
Tiedoksi.
Lisätietoja.

Päätösehdotus hyväksyttiin.
seutusihteeri Juhani Pohjonen
puh. 040 587 8557, etunimi.sukunimi@tampereenseutu.fi
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5 § TIEDOKSI ANNETTAVAT ASIAT
Seutuhallituksen edellisen kokouksen 22.12.2021 toimeenpano
ASIA
Tampereen kaupunkiseudun lähijunaliikenteen tavoitteellinen
tulevaisuuskuva ja tiekartta toteutukselle, raporttiluonnos
Perehdytysteema; kaupunkiseudun ilmastotyö ja kansalaisosallistuminen
Seutuluotsin visio kestävästä siirtymästä 2031
Seutustrategian uudistaminen,
tahtotila ja pääviestit
Seutuhallituksen jäsenen vaali
jäljellä olevaksi toimikaudeksi

TOIMEENPANO
Asian käsittely jatkuu keskustelussa
valtiotoimijoiden kanssa 23.2.2022
Perehdytys hyödyntää seutuyhteistyön päätöksentekoa.
Visiotyötä hyödynnetään mm. seutustrategian uudistamisessa.
Asia siirtyi käsiteltäväksi tässä kokouksessa.
Yhtymäkokous 22.12.2021 nimesi
varsinaiseksi jäseneksi Aarne Raevaaran ja varajäseneksi Lassi Kalevan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Kuntajohtajakokouksen muistio 14.1.2022.
Joulukuun 2021 väestö- ja työllisyysennakkotiedot julkaistaan 27.1., joten tilastoyhteenveto toimitetaan seutuhallituksen aineistoihin tämän
jälkeen.
Päätösehdotus.

Seutuhallitus 26.1.2022
Seutujohtaja Nurminen:
Seutuhallitus päättää
merkitä asiat tiedoksi.

Päätös.
Tiedoksi.
Lisätietoja.

Päätösehdotus hyväksyttiin.
seutusihteeri Juhani Pohjonen
puh. 040 587 8557, etunimi.sukunimi@tampereenseutu.fi
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6 § SEUTUSRATEGIAN UUDISTAMINEN, TAHTOTILA JA PÄÄVIESTIT
Asia siirretiin kokouksesta 22.12.2021 käsiteltäväksi seuraavassa kokouksessa.
Seutujohtaja Nurminen 13.12.2021
Strategian uudistamisen työvaihe
Seutustrategia ohjaa kaupunkiseudun kuntien yhteistyötä strategian vision, pääviestien ja strategisten tavoitteiden suuntaan. Strategian valmistelusta vastaa Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä ja työtä
ohjaa seutuhallitus. Valtuustot hyväksyvät seutustrategian seutuhallituksen esityksestä. Uuden seutustrategian valmistelu on seutuhallituksen keskeisin tehtävä. Uuden seutustrategian on määrä valmistua kesään 2022 mennessä.
Strategian työvaiheet ovat
1. Tahtotilan/vision ja pääviestien määrittely
2. Strategisten tavoitteiden asettaminen
3. Toimenpiteiden suunnittelu
Strategiaprosessin kokoava otsikko on ”Kaupunkiseudun tulevaisuussiirtymä”. Kahdesta ensimmäisestä vaiheesta vastaavat poliittiset päättäjät. Strategian toimenpiteet suunnitellaan seudullisissa työryhmissä.
Uuden seutustrategian valmistelun tueksi on toteutettu edellisen strategian arviointi (2020), valtuustokysely (2021) sekä seutujohtajan valtuustokierros (2021). Strategian pääviestejä on valmisteltu seutuhallituksen työpajassa 24.11 ja teemaa on kehystetty myös Seutufoorumissa
8.12. Strategiatyötä varten on koottu myös asukasraati. Prosessiin on
kutsuttu mukaan BusinessTampere.
Seutustrategian arviointi
Luottamushenkilöt ja seudun asiantuntijat ilmaisivat tyytyväisyytensä
Tampereen seudun yhteistyöhön. Parhaiten on onnistuttu seutuyhteistyön rakenteiden ja luottamuksen rakentamisessa. Tärkeimpiä yhteistyön sisältöjä ovat maankäyttö, asuminen ja liikenne, erityisesti joukkoliikenne. Arvioinnissa huomio kiinnittyi seutuyhteistyön heikkoon tunnettuuteen sidosryhmien ja asukkaiden piirissä.
Arviointi suositteli, että seutuyhteistyöhön panostetaan jatkossakin ja
viestintää ja osallisuutta lisätään. Myös seudullisen liikenteen kehittämistä tulee jatkaa. Lisäksi esitettiin yhteistyötä kohdistettavaksi segregaation torjuntaan, yhteisten työpaikkojen lisäämiseen sekä kansainvä-

8/20
Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/e44cc203-ac3d-494d-bd79-7141327834c3

www.vismasign.com

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU
Seutuhallitus

pöytäkirja 1/2022

26.1.2022

listymiseen. Ilmastopolitiikka ja kestävä kehitys suositeltiin nostettavaksi keskiöön.
Valtuustokysely
Uusille valtuustoille osoitetun kyselyn tuloksista nousivat esiin vahva
tuki seutuyhteistyölle, luottamushenkilöiden halu panostaa seutuyhteistyöhön sekä näkemys, että seutuyhteistyö tuottaa lisäarvoa jäsenkunnille. Yhteistyön kärkiteemoina nousivat erityisesti esiin liikennejärjestelmä, elinkeinoelämä, työllisyys, ympäristö ja ilmasto, koulutus ja
kasvatus sekä maankäyttö ja kaavoitus.
Seutuhallituksen ja kuntajohtajien strategiatyöpaja
Seutuhallitus ja kuntajohtajakokous kokoontuivat 24.11 työpajaan, jossa tunnusteltiin seutuyhteistyön haasteita (kipupisteitä) ja mahdollisuuksia (vipupisteitä) viiden näkökulman kautta. Näkökulmat olivat tulevaisuuden elinkeinoelämä, liikenteen murros, ekologinen jälleenrakennus, kaupunkiseudun lumovoima ja kansainvälistyminen. Poikkileikkaavana kysymyksenä oli seutuyhteistyön tuoma lisäarvo valituissa
teemoissa.
Työpajasta tehtiin seuraavat nostoja uudistamaan seutuyhteistyötä.
Nostot on ryhmitelty voimassaolevan seutustrategian pääviestien mukaan.
Lisää kilpailukykyä
Arkisempi kansainvälisyys, monikielisyyden kulttuuri, houkuttelu ja tulokkaille annettavien lupausten lunastaminen (halu jäädä),
elinkeinorakenteen tulevaisuussiirtymä
Kasvulle kestävä rakenne
Resurssiviisaiden elämäntapojen alusta, seudullinen sinivihreä rakenne
osana lumovoimaa, kestävä saavutettavuus seudun ulkorajalle asti ja
kansallisesti
Hyvinvoiva yhteisö
elämykset ja ilmapiiri, kestävätietoinen hyvinvointi
onnellisuus
Seutuyhteistyön lisäarvo
Rajaton seutu -ajattelu hallinnossa ja palveluissa, yhteiset investoinnit
Eletty kansainvälisyys ja laajentuvat verkostot
Hyvän elämän edellytysten luominen sujuvasti toimivalla seudulla
Yhteistyö kestävän teollisuuden alojen houkuttelemisessa ja luomisessa
Seudullinen siniviherverkko ja kestävä matkailu reitteineen
Liikennejärjestelmän strateginen kokonaiskuva
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Kaupunki - maaseutu -yhteys voimavarana
Hyvien käytäntöjen benchmarkkaus
Kuntien erikoistuminen ja diversiteetti
Kaupunkiseutukortit (vrt. museokortti)
Seutuyhteistyö vientivalttina
Työpaja antoi lisäksi syötteitä vision uudistamisen suunnalle esim. seuraavasti: Tampereen kaupunkiseutu - yhdessä tekemisen edelläkävijä
on maailmalle avoin kestävän elämän kasvuseutu.
Seutufoorumi
Valtuutettujen seutufoorumi 8.12 oli viritetty osaksi strategiaprosessia
ja sen teemana oli ”Tampereenseudun tulevaisuusiirtymä”. Alustuspuheenvuoroissa käsiteltiin mm. tapahtumataloutta, hyvän olon kaupunkeja sekä kaupunkisedun vetovoimaa luovan luokan näkökulmasta. Seutufoorumissa esitettiin myös Seutuluotsin toimesta tulevaisuuden ennakointia ja kansainvälisiä esimerkkejä toimintaympäristöön reagoinnista.
Loppukoosteessa Tampereen kaupunkiseudun tavoiteltavaa tulevaisuutta luonnehdittiin seuraavasti: Rajaton – Kestävä – Kansainvälinen –
Hyvinvoiva – Lumovoimainen.
Rajaton kaupunkiseutu on alue, jossa sen kaikilla kunnilla on mahdollisuus menestyä. Työpaikat ovat yhteisiä ja suuret investointipäätökset
tehdään yhteistuumin. Rajaton toimintatapa on valttikortti, joka erottaa
meidät muista. Seudun 400 000 asukkaalle rajattomuus tarjoaa helppoutta ja toimivuutta vuoden jokaisena päivänä.
Kansainvälinen kaupunkiseutu on avoin maailmalle. Se houkuttelee kyvykästä työvoimaa ja yleistä elinvoimaisuutta alueelle. Kaupunkiseudulla on paikka kansainvälisellä kartalla ja tänne pääsee helposti. Maailmalla se tunnetaan myös hiilikädenjäljestään. Täällä kansainvälisyys on
arkista ja palveluita tarjotaan tampereenkielen lisäksi englanniksi
Hyvinvoiva kaupunkiseutu on väriltään sinivihreä. Siellä asukkaat ovat
kovia liikkumaan - pyöräilemään, kävelemään ja patikoimaan. Sen järvet
ja rannat ovat kaupunkilaisten kesähuoneita. Hyvinvoiva kaupunkiseutu
haluaa pitää kaikki kyydissä mukana, sen kuntapalvelut on viritetty hyvinvoinnin edistäjiksi. Hyvinvointia luo myös sen rento tunnelma, jossa
on helppo hengittää.
Kestävä kaupunkiseutu vaalii ympäristöään ja luontoaan. Se tarjoaa
asukkailleen mahdollisuuksia valita mukava ja kestävä elämäntapa
asumisessa ja liikkumisessa. Täällä nuorten ääni ja ajatukset kuuluvat
hyvin ja kansalaisosallisuus vahvistaa yhteisöllisyyttä ja sosiaalista kes10/20
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tävyyttä. Kestävä kaupunkiseutu arvostaa aitoutta, liikkuu raiteilla ja rakentuu ylöspäin kuten verrokkialueensa Euroopassa
Lumovoimaista kaupunkiseutua voi luonnehtia menon ja meiningin
kautta. Tapahtumat - pienet ja suuret - oleilua ja kohtaamisia mahdollistavat torit ja puistot tarjoavat elämyksiä ja elävöittävät katukuvaa. Uusi
kohtaaminen on myös urbaanin ja maaseutumaisen kaupunkiseudun
taitava yhdistäminen, tiiviyden ja väljyyden liitto - kauneutta vaalien.
Täällä myös aikuiset viihtyvät huvipuistossa!
Strategiaprosessin seuraavat vaiheet
Strategiatyö jatkuu maaliskuun 28.3 kunnanhallitusten yhteisellä työpajalla. Tavoitteena on, että seutuhallitus hyväksyy sen pohjaksi alustavat
pääviestit, joita kunnanhallitukset yhdessä tarkentavat ja suuntaavat.
Kokouksessa käydään ohjaava teemakeskustelu pääviestien kirkastamiseksi ja tahtotilan/vision rikastuttamiseksi.
Asiaa selostetaan kokouksessa.
Liite
Päätösehdotus.

Työpajan 24.11. tulosyhteenveto

Seutuhallitus 26.1.2022
Seutujohtaja Nurminen:
Seutuhallitus päättää
käydä ohjaavan keskustelun seutustrategian pääviesteistä ja visioelementeistä.

Päätös.
Tiedoksi.
Lisätietoja.

Päätösehdotus hyväksyttiin.

seutusihteeri Juhani Pohjonen
puh. 040 587 8557, etunimi.sukunimi@tampereenseutu.fi
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7 § KAUPUNKISEUDUN ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2040, EHDOTUKSEN HYVÄKSYMINEN
Seutujohtaja Päivi Nurminen
Seutuhallitus käynnisti 26.6.2019 Tampereen kaupunkiseudun asuntopoliittisen ohjelman päivityksen. Ensimmäinen seudullinen asuntopoliittinen ohjelma hyväksyttiin 2010. Se palveli 2010-luvulla laadittuja rakennesuunnitelmia ja MAL-sopimuksia.
Ohjelman päivittämisestä sovittiin MAL4-sopimuksessa. Siinä riittävän ja
monimuotoisen asuntotuotannon kehityspolku on kuvattu seuraavasti:
”Kunnat huolehtivat yhteisvastuullisesti kaikille väestöryhmille soveltuvan, monipuolisen ja laadukkaan asuntokannan rakentumisesta. Tuotanto kohdennetaan yhdyskuntarakenteen sisään, rakenteen toimivuutta ja
asuinalueiden tasapainoista kehitystä tukemaan. Asuntopolitiikassa tavoitellaan kohtuuhintaisen asuntotuotannon lisäämistä ja perheasuntojen monipuolistamista.”
Asuntopoliittista ohjelman valmistelusta on vastannut Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä. Ohjelmaa on valmisteltu yhdessä kaupunkiseudun kuntien kanssa laajasti osallistavalla ja poikkihallinnollisella otteella. Työhön ovat osallistuneet seudulliset asiantuntijatyöryhmät, kuntajohtajakokous ja seutuhallitus sekä kunnanhallitukset. Käytännön valmistelutyöstä on vastannut maankäytön ja asumisen seudullinen työryhmä (Masto).
Ohjelman teemat ovat
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Kaupunkiseudun väestöennuste ja asuntotarvelaskelma
Asuntotuotannon laatu
Asuinalueiden eriytymisen ehkäisy
Kohtuuhintainen asuntotuotanto
Asunnottomuuden puolittaminen
Asumisen nousevat trendit
Ohjelman toteuttamisen edellytykset
Seuranta

Seutuhallitus hyväksyi kaupunkiseudun asuntopoliittisen ohjelman 2040
luonnoksen 26.5.2021 ja lähetti sen lausunnolle jäsenkuntiin, ympäristöministeriöön ja ARA:lle.
Lausunnon antoivat: Kangasala, Lempäälä, Orivesi, Pirkkala, Tampere,
Vesilahti, Ylöjärvi ja ARA. Kaikki lausunnot olivat lähtökohtaisesti positiiviset. Yleisinä teemoina esiintyivät kestävä asuntopolitiikka/hiilineutraalisuus ja mahdollisuus erilaisiin kokeiluihin. Lausunnoissa
ei ehdotettu merkittäviä muutoksia asuntopoliittiseen ohjelmaa.
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Lausuntojen perusteella seudun asuntopoliittisen ohjelman luonnokseen lisätään:
1. Kohtuuhintaisen asuntotuotannon MAL4-sopimuksen mukainen
määritelmä
2. Kohtuuhintaisen asuntotuotannon kuntakohtaiset tavoitteet MAL4sopimuksen mukaisesti
3. Kestävyys- ja ilmastokysymysten huomiointi Asumisen laatua käsittelevässä kappaleessa sekä ohjelman kaikkia teemoja läpileikkaavana asiana.
Muita lausunnoissa esiin tuotuja asioita ja niiden huomioiminen:
•

•

•

Asiat, joita tarkastellaan Rakennesuunnitelman/Kaupunkiseutusuunnitelman päivittämisen yhteydessä.
• Kunta- ja aluekohtaiset kasvu- ja asuntomitoitusluvut
• Työpaikka-alueet
• Yhteissuunnittelu kuntarajoilla
• Liikennejärjestelmän kehittäminen
ARA-tuotantoon liittyvät haasteet ja vuorovaikutus ARA:n /valtion
kanssa
• Jatketaan keskustelua ja yhteistyön syventämistä ministeriöiden, ARA:n ja muiden toimijoiden kanssa
Ohjelman seurantamittarit ja niiden tarkentaminen
• Ohjelman seurantaa kehitetään toteutusjakson aikana. Seuranta sovitetaan yhteen MAL-sopimuksen seurannan sekä
päivitettävän Rakennesuunnitelman/ Kaupunkiseutusuunnitelman seurannan kanssa.
• Seutuluotsi tuottaa tietoa asumisen muuttuvista trendeistä
osana ohjelman seurantaa.

Maankäytön ja asumisen työryhmä hyväksyi omalta osaltaan asuntopoliittisen ohjelman ehdotuksen kokouksessaan 22.9.2021. Kuntajohtajakokous hyväksyi omalta osaltaan asuntopoliittisen ohjelman ehdotuksen kokouksessaan 15.10.2021.
Seutusuunnittelupäällikkö Kaisu Kuusela selostaa asiaa kokouksessa.
Paikkatietoasiantuntija Jussi Välimäki on kutsuttu kokoukseen.
Liitteet:
-

asuntopoliittinen ohjelma/ehdotus.
tiivistelmä lausunnoissa annetuista huomioista ja vastaukset
saadut lausunnot
saaduissa lausunnoissa esitettyjä huomioita ja vastaukset
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Seutuhallitus 26.1.2021
Seutujohtaja Nurminen:
Seutuhallitus päättää
hyväksyä liitteen mukaisen Tampereen kaupunkiseudun asuntopoliittisen ohjelman vuoteen 2040 ja
lähettää asuntopoliittisen ohjelman jäsenkuntiin hyväksyttäväksi.

Päätös.

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi.
Lisätietoja.

jäsenkunnat
seutusihteeri Juhani Pohjonen
puh. 040 587 8557, etunimi.sukunimi@tampereenseutu.fi

14/20
Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/e44cc203-ac3d-494d-bd79-7141327834c3

www.vismasign.com

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU
Seutuhallitus

pöytäkirja 1/2022

26.1.2022

8 § SEUDULLISTEN PYSÄKÖINTIPERIAATTEIDEN TOIMEENPANO, LOPPURAPORTTI
Liikennejärjestelmäpäällikkö Touru
Liikennejärjestelmätyöryhmä on saanut valmiiksi seudullisten pysäköintiperiaatteiden toimeenpanotyön 9.12.2021. Kuntajohtajakokouksen ja
seutuhallituksen käsittelyn jälkeen seudun asiantuntijoille ja luottamushenkilöille järjestetään pysäköintiteemainen webinaari toimeenpanon tueksi.
Työn lähtökohdat ja tulokset
Työn lähtökohtana ovat toimineet vuonna 2019 seudulla hyväksytyt
kaupunkiseudun pysäköintiperiaatteet ja niiden toimeenpano-ohjelma.
Työssä on aiemmin toteutettuun selvitykseen nähden laajennettu nykytila-analyysia, tunnistettu nykytila-analyysin ja olemassa olevien suunnitelmien pohjalta seudun pysäköinnin kehittämiseen kytkeytyviä vyöhykkeitä sekä esitetty suosituksia pysäköinnin kehittämiseksi eri vyöhykkeillä.
Selvityksen myötä on seudullisesti määritetty seuraavat pysäköinnin
kehittämistä ohjaavat periaatteet ja suositukset:
1.
Seudun pysäköinnin kehittämisen periaatteet (2019)
2.
Pysäköinnin seudullinen toimenpideohjelma (2019)
3.
Seudun pysäköinnin kehittämisen tavoitetila
4.
Suositukset pysäköinnin kehittämiseksi eri vyöhykkeillä
Nyt toteutetun selvityksen seudullinen tavoitetila ja vyöhykekohtaiset
suositukset tukevat kuntia pysäköinnin kehittämisperiaatteiden ja toimenpideohjelman toimeenpanossa. Tehty selvitystyö on itsessään jo
toimeenpannut joitain toimenpideohjelman kohtia.
Toimenpideohjelmaa seurataan seudullisessa yhteistyössä. Pysäköintiin
kytkeytyvät seudulliset kehitystarpeet määrittyvät seurannan pohjalta.
Seurantaa hyödynnetään myös osana MAL-seurannan valmistelua.
Liikennejärjestelmäpäällikkö Touru selostaa asiaa kokouksessa.
Liite
- loppuraportti, liitteineen

Päätösehdotus.

Seutuhallitus 26.1.2022
Seutujohtaja Nurminen
Seutuhallitus päättää omalta osaltaan
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hyväksyä seudullisten periaatteiden toimeenpanoa koskevan loppuraportin ja
lähettää seudulliset periaatteet jäsenkuntiin hyödynnettäviksi.
Päätös.

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi.
Lisätietoja.

jäsenkunnat
seutusihteeri Juhani Pohjonen
puh. 040 587 8557, etunimi.sukunimi@tampereenseutu.fi
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9 § SEUTUDIGI-HANKKEEN KÄYNNISTYMINEN
Paikkatietoasiantuntija Välimäki
Tampereen kaupunkiseutu osallistui Valtiovarainministeriön järjestämään kuntien digitalisaation yhteishankkeiden rahoitushakuun keväällä
2021 ”Seutudigi – Laadukasta ja tehokasta kaupunkiseutusuunnittelua
tietomallipohjaisella seurannalla” -hankkeella. Hankehaussa hakijana ja
hankehallinnoijana on ollut seututoimisto ja muina osallistujina seudun
kunnat MASTOn 14.4. päätöksellä. Valtiovarainministeriö myönsi hankkeelle rahoituksen 23.6.2021. Rahoitusta myönnettiin haetun mukaisesti enintään 93 925 euroa. Hanke alkaa projektisuunnitelman mukaisesti
keväällä 2022.
Hankkeen keskeisin tavoite on kehittää Tampereen kaupunkiseudun tietojohtamista laatimalla tulevalle seudun kaupunkiseutusuunnitelmalle digitalisoitu, automatisoitu ja paikkatietopohjainen seurantaprosessi suunnitelman toteutumisen seuraamiseksi. Prosessin kehittäminen sisältää kaupunkiseutusuunnitelman
seurantamittareiden määrittelytyön, eri tietolähteistä saatavien lähtöaineistojentietovirtojen mallintamisen, nykytilakartoituksen kuntien
tuottamasta aineistosta sekä teknisen alustan kehittämisen Tampereen
kaupunkiseudun käyttöön.
Maankäyttö- ja asuminen työryhmän roolina hankkeessa on toimia
hankkeen ohjausryhmänä. Ohjausryhmän lisäksi hankkeelle perustetaan hankkeen toteuttamisesta vastaava projektiryhmä, johon kootaan
maankäytön suunnittelun, paikkatietoalan ja tietojohtamisen asiantuntijoita seudun kunnista ja keskeisistä sidosryhmistä.
Seutudigi-hankkeen projektisuunnitelmaa on valmistelu syksyn 2021 aikana seututoimistossa ja kaupunkiseudun paikkatietoryhmässä ja MASTO on sen hyväksynyt 9.12.2021.
Projektisuunnitelma koostuu seuraavista osioista:
- Projektin tausta ja tavoite
- Yhteydet muihin meneillään oleviin hankkeisiin seudulla ja kansallisesti
- Projektin henkilöstö, ohjaus ja johtaminen
- Työsuunnitelma
o Vaihe 1. Tietopohjan tunnistaminen ja määrittely sekä nykytilakartoitus
o Vaihe 2: Seurantaprosessin luominen
- Kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma
- Viestintä
- Riskit ja niihin varautuminen
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- Projektin arviointi ja toimenpidesuositukset
Liitteet:
- Seutudigi-hankkeen projektisuunnitelma
Päätösehdotus.

Seutuhallitus 26.1.2022
Seutujohtaja Nurminen
Seutuhallitus päättää
merkitä tiedoksi Seutudigi-hankkeen käynnistymisen.

Päätös.
Tiedoksi.
Lisätietoja.

Päätösehdotus hyväksyttiin.
seutusihteeri Juhani Pohjonen
puh. 040 587 8557, etunimi.sukunimi@tampereenseutu.fi
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10 § SEUTUJOHTAJAN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT
Kuntalain 92 §:n sisältyvät määräykset viranhaltijapäätösten ottamisesta seutuhallituksen käsiteltäväksi.
Kuntayhtymän hallintosäännössä on tarkempia määräyksiä asioista,
joista seutujohtaja päättää. Lisäksi seutuhallitus voi päätöksellään delegoida päätöksenteon asiassa seutujohtajalle.
Seutuhallitukselle esitetään seutujohtajan päätöspöytäkirjat
15.12.2021-18.1.2022 asioiden mahdollista käsiteltäväksi ottamista varten.
Pöytäkirjat ovat luettavissa ennen kokousta seututoimistolla.
Liite:
Päätösehdotus.

Koonti seutujohtajan päätöksistä

Seutuhallitus 26.1.2022
Seutujohtaja Nurminen:
Seutuhallitus päättää
merkitä tiedoksi seutujohtajan tekemät päätökset 15.12.202118.1.2022 ja
että päätöksiä ei oteta seutuhallituksen käsiteltäviksi.

Päätös.
Tiedoksi.
Lisätietoja.

Päätösehdotus hyväksyttiin.
seutusihteeri Juhani Pohjonen
puh. 040 587 8557, etunimi.sukunimi@tampereenseutu.fi
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11 § SEURAAVAT KOKOUKSET
Vuoden 2022 kokoukset klo 9.00-11.00
23.2.,
Lähijunakeskustelu valtiotoimijoiden kanssa.
30.3., 27.4., 25.5., 22.6.
Heinäkuussa ei kokousta
31.8., 28.9., 26.10., 30.11., 21.12.

12 § MUUT ASIAT
Ei ollut.
13 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.07.
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SIGNATURES

ALLEKIRJOITUKSET

UNDERSKRIFTER

SIGNATURER

This documents contains 20 pages before this page

Tämä asiakirja sisältää 20 sivua ennen tätä sivua

Dokumentet inneholder 20 sider før denne siden

Dette dokument indeholder 20 sider før denne side

UNDERSKRIFTER

Detta dokument innehåller 20 sidor före denna sida

authority to sign

asemavaltuutus

ställningsfullmakt

autoritet til å signere

myndighed til at underskrive

representative

nimenkirjoitusoikeus

firmateckningsrätt

representant

repræsentant

custodial

huoltaja/edunvalvoja

förvaltare

foresatte/verge

frihedsberøvende
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