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16 § AVAUS JA EDELLISEN KOKOUKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO  
8.15-8.20 

 

 
 
Kuntayhtymän lokaatio. 
 
Varautuminen seutuhallituksen ja kuntajohtajien työ- ja seminaarimat-
kaan. 
 
Liitteet: 
 
Muistio 28.1.2022 ja BTn kokouksen 11.2.2022 muistio. 
 
 
 

  

Asiat  Toimenpiteiden eteneminen Vastuu 

Suomi-rata, tilannekatsaus Hankeen edistäminen on mukana 
Pirkanmaan yhteisten hallitusohjel-
matavoitteiden valmistelussa. JYR 
toimii Oy:n hallituksen jäsenenä. 

PN, JYR 

Kansainvälinen kaupunkiseutu 2040 
skenaariot, lähetekeskustelu 

Skenaarioiden konsulttikilpailutus on 
toteutettu suunnitelman mukaisesti 

Seutuluotsi 

Seudullinen ilmastotyö - sopeutumi-
nen, lähetekeskustelu 

Hankehakemus on jätetty ympäristö-
ministeriöön suunnitelman mukai-
sesti 

TKS 

Kuntajohtajien kokouskello keväälle 
2022 

Kevät etenee kokouskellon mukai-
sesti. 

TKS 

Seutupäivä 1.6 Tampereella    
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17 § SEUDULLISEN TIETOHALLINNON TILANNEKATSAUS  
 

Tietohallintojohtaja Oksala 
 
Kaupunkiseudun kunnilla on sopimus tietohallintoyhteistyöstä, joka on 
jatkunut menestyksellisesti jo yli kymmenen vuotta. Yhteistyömalli on 
kansallisesti ainutlaatuinen, koska vastaavia toimintamalleja ei ole tun-
nistettu muualla maassa. Yhteistyötä johtaa sopimuksen pohjalta Tam-
pereen kaupunki ja sitä ohjaa seudullisen tietohallinnon johtoryhmä. 
Seutustrategian laatimisen yhteydessä vuonna 2018 on päivitetty myös 
seudullisen tietohallinnon strategiset tavoitteet. Tavoitteeksi on hyväk-
sytty osana seutustrategian hyväksymistä tietohallintoyhteistyön laa-
jentaminen nykyisestä ICT-infrapalveluista (kuten tietoliikenne-, kom-
munikaatio-, tulostus- ja perustietotekniikkapalveluista ja niihin liitty-
vistä lisensseistä) toimialayhteistyöhön (seudullisesti yhteiset toi-
mialaan liittyvät sovellukset). Tarkemmin strategisiksi painopisteiksi toi-
mialayhteistyön liittyen sovittiin seuraavat osa-alueet: Opetustoimen 
houkutteleva osaamis- ja innovaatioympäristö, Seudullisen yhdyskunta-
rakenteen suunnittelun ja toteutuksen digitaaliset palvelut, Kuntarajat 
ylittävät hallinnolliset ratkaisut, Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen 
ja Elinvoiman tukeminen. 
 
Seudullinen yhteistyö ICT-infrapalveluiden kehittämiseksi on toteutettu 
vaiheittain. Ensimmäisessä vaiheessa suoritettiin Tietotekniikka-liikelai-
toksen (TIO) toiminnan ulkoistaminen (n. 2010), sitä seuraavassa vai-
heessa Pirta II-projektissa (n. 2015–2017) toteutettiin sopimuksien kil-
pailuttaminen uudestaan tavoitteena sekä kustannuksien laskeminen, 
että sopimuksien joustavuuden lisääminen mm. sosiaali- ja terveyspal-
veluiden mahdollisia muutoksia varten. Näiden vaiheiden jälkeen yh-
teistyö ICT-infrapalveluissa on syventynyt ja palveluiden kehittämiselle 
on luotu vuoden 2019 lopulla yhteinen kehityssuunnitelma, jonka poh-
jalta yhteistä palveluiden kehittämistä on tavoitteellisesti tehty. Tässä 
suunnitelmassa tärkeinä painopisteinä ovat olemassa olevien palvelui-
den kehittäminen ja tarvittavat uudelleen kilpailuttamiset, sekä moder-
nien teknologioiden hyödyntäminen liittyen erityisesti pilvipalveluiden 
mahdollisuuksiin. Tästä esimerkkinä on Microsoft M365 palveluiden 
seudullinen käyttöönotto vuoden 2020 aikana. M365 palvelut ovat toi-
mineet myös keskeisenä mahdollistajana Korona-kriisin hoitamisessa 
johdolle, luottamushenkilöille, toimistotyön tekijöille, sekä opetuspuo-
lelle.  
 
Kehittämissuunnitelmaa on päivitetty vuoden 2021 aikana ja sitä on kä-
sitelty seudullisen johtoryhmän kokouksessa alkuvuodesta 2022. Suun-
nitelman toimenpiteet hyväksyttiin vuoden 2022 osalta, mutta niitä ei 
pystytty toimintaympäristön epävarmuustekijöiden johdosta hyväksy-
mään vuodesta 2023 eteenpäin. Pirkanmaan hyvinvointialueen käynnis-
täminen ja siihen liittyvä poikkeuksellisen suuri ICT-muutostyö sekä 
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epävarmuudet mm. rahoituksen riittävyydestä vaikuttavat kuntien 
omaan ICT-toimintaan. Hyvinvointialueen käynnistämiseen liittyvän val-
tiorahoituksen riittämättömyys (verrattuna Pirkanmaan hyvinvointialu-
een esittämiin tarpeisiin suunnitelmien pohjalta) on esimerkiksi luo-
massa tilanteen, jossa kunnille jää ICT-järjestämisvastuita vuoden 2023 
alusta toistaiseksi määräämättömäksi ajaksi, vaikka itse sosiaali- ja ter-
veyspalveluiden sekä pelastustoimen järjestämisvastuu lakisääteiseen 
siirtyy hyvinvointialueelle 1.1.2023. Vastuu ICT-palveluiden järjestämi-
sestä hyvinvointialueelle tarkoittaa, että muutokset tähän liittyviin ICT-
palveluihin pitää merkittävissä määrin rajoittaa. Hyvinvointialueiden ja 
kuntien välillä jää myös luontaista tarvetta yhteistyölle hyvinvoinnin 
edistämiseksi. Tämä yhteistyö asettaa vaatimuksia ICT-palveluille ja yh-
teentoimivuudelle ja erityisesti vaatii todennäköisesti kuntien ICT-rat-
kaisujen yhdenmukaistamista yli kuntarajojen. Tätä kokonaisuutta ei ole 
kuitenkaan vielä ehditty valmistelemaan kovin pitkälle, koska itse muu-
toksen käynnistämiseen liittyvät tehtävät ovat prioriteetissa. 

 

Hallitus päätti puoliväliriihessä keväällä 2021 jatkaa valmistelua TE-pal-
velujen siirtämiseksi kunnille. TE-palvelujen siirto kunnille on mittaluo-
kaltaan suuri ja historiallinen uudistus, jonka tavoitteena on työllisyy-
den vahvistaminen yhä paremmin kohdennetuilla ja paikallisten työ-
markkinoiden tarpeisiin sopivilla palveluilla. TE-palvelujen siirtoa kos-
keva hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle syyskuussa 
2022. Kunnille palveluiden järjestämisvastuu siirtyisi vuoden 2024 ai-
kana. TE-palveluiden muutos asettaa myös uudenlaisia vaatimuksia 
kuntien ICT-palveluille. TE-palveluita on tarkoitus toteuttaa alueellisesti 
Pirkanmaan tasolla ja samalla tavalla vähintään osa ICT-palveluista pitää 
rakentaa alueellisesti.  
 
Yhteenvetona sekä hyvinvointialueiden käynnistäminen ja TE-palvelui-
den siirto kuntien vastuulle asettaa uudenlaisia alueellisia yhteistyötar-
peita Pirkanmaan kunnille ja tätä kautta kuntien ICT-palveluille. On tär-
keä keskustella ja sopia, miten näitä uusi tarpeita otetaan huomioon jo 
muutenkin suunniteltujen ICT-kehitystoimenpiteiden osana. 
 
Tietohallintojohtajat Jarkko Oksala ja Jani Alakoski esittelevät seudulli-
sen tietohallinnon tilannekatsausta kokouksessa. 
 
Kuntajohtajakokous 25.2.2022 

Päätösehdotus. Seutujohtaja Nurminen:  
 
Kuntajohtajakokous päättää 
 
merkitä tilannekatsauksen tiedoksi ja 
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käydä ohjaavan keskustelun ICT-palveluiden toteuttamiseen syntyvistä 
uusista vaatimuksista liittyen hyvinvointialueiden perustamiseen ja TE-
palveluiden muutokseen. 
 

Päätös.  Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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18 § TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN LÄHIJUNALIIKENTEEN TAVOITTEELLINEN TULEVAISUUS-
KUVA JA TIEKARTTA TOTEUTUKSELLE, VALTIOTOIMIJOIDEN KOMMENTIT 

 
Liikennejärjestelmäpäällikkö Touru  
 
Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän selvityksessä on muodos-
tettu kuvaukset ja perusteet seudullisen lähijunaliikenteen tavoitteelli-
sesta tulevaisuuskuvista sekä tiekartoista niiden toteuttamiseksi. Työtä 
on tehty laajassa seudullisessa yhteistyössä kaupunkiseudun kuntien, 
seudullisten työryhmien, maakunnan liiton, Nyssen sekä valtiotoimijoi-
den kuten VR ja Väyläviraston kanssa.   

 
Valmistelun keskeisiä vaiheita ovat olleet laajat sidosryhmähaastattelut 
sekä kokonaiskuvaa hahmottavien skenaarioiden laadinta ja käsittely. 
Skenaarioiden pohjalta työssä on laadittu kuvaukset tavoitetiloista ja 
määritetty periaatteita lähijunaliikenteen tiekartalle. Tiekarttoja varten  
on tarkasteltu seisakkeiden ja lähijunapalvelun toteuttamisen edellytyk-
siä, junaliikenteen kysyntää, kapasiteettitarpeita sekä vaikutuksia.  
 
Valmistelun keskeisiä huomioita ovat: 
 
1. Lähijunaliikenteen kehitys pitkällä jänteellä edellyttää merkittäviä 

investointeja raidekapasiteettiin. Lyhyellä jänteellä tulee ottaa hyö-
dyt irti olemassa olevasta infrasta. 

2. Toimenpiteitä tulee käynnistää välittömästi pitkän ja lyhyen jänteen 
tavoitteiden saavuttamiseksi. Sopimuksiin (mm. MAL-sopimus) val-
mistautumiseksi lisätä tietopohjaa tukevia selvityksiä. Sopimuksissa 
tulee paaluttaa selkeästi etenemistä ja sopia toteuttamiseen tähtää-
västä suunnittelusta, toteutuksesta ja kustannusjaosta sekä muusta 
kehittämisen edellytysten luomisesta. 

3. Lähijunaliikenteen kehittämisen edellytykset ja potentiaali tulee 
tunnistaa myös osana pitkämatkaisen raideliikenteen kehittämis-
hankkeita. Seudun lähijunaliikenteen kehittäminen nojaa vahvasti 
kansallisen tason kehityshankkeisiin. 
 

Valmistelussa on pyritty tasapainoiseen kokonaisuuteen, jossa laadittu 
aineisto voi toimia eri sidosryhmissä mahdollisimman laajasti hyväksyt-
tynä ohjeistuksena ja selkänojana seudun lähijunaliikenteen kehittämi-
sessä. Tämä on edellyttänyt tasapainoilua eri osapuolten näkemysten 
välillä. 

 
Raporttiluonnos koostuu seuraavista luvuista: 
 

Tiivistelmä 
1. Lähijunan ja lähijunaselvityksen merkitys Tampereen seudulle 
2. Seudun kasvu lähtökohtana 
3. Rataverkko mahdollistajana 
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4. Tulevaisuuskuvat mahdollistavat ripeän etenemisen 
5. Tavoitteellinen tulevaisuuskuva 2030: Hyödyt irti raiteista, valmis-

taudutaan tasoloikkaan!  
6. Tavoitteellinen tulevaisuuskuva 2050: Tasoloikan kustannuksia kate-

taan kestävällä kasvulla! 
7. Ratasuunnittaiset tavoitteelliset tilannekuvat ja ensivaiheen toimen-

pide-ehdotukset 2030 
8. Ratasuunnittaiset tavoitteelliset tilannekuvat 2050  

Liitteet 
- FAQ – Usein kysytyt kysymykset 
- Tarkastellut skenaariot 

 
Laadittu raporttiluonnos ilmentää toistaiseksi vahvasti seudun näke-
mystä kehittämisen tavoitteista ja etenemisestä. Tavoitellun kehityksen 
mahdollistamisessa valtiotoimijoiden osallistuminen seudun lähijunalii-
kenteen kehittämiseen on tärkeää. Jotta työn viimeistelyvaiheessa osa-
taan huomioida myös valtion näkemys, raporttiluonnos toimitetaan val-
tiotoimijoille kommenteille. Tavoite on saada valtio-osapuoli esittä-
mään näkemyksensä seutuhallituksen kokoukseen tammikuussa. Seutu-
hallitus ohjeistaa työn viimeistelyn tämän jälkeen ja lopullinen pää-
töskäsittely on aikaisintaan helmikuussa 2022.  
 
Yksikön johtaja Emil Asp ja johtava asiantuntija Jani von Zansen 
LVM:stä, ylitarkastaja Taina Saarinen Traficomista, liikennejärjestelmä-
asiantuntija Erika Helin Väylä-virastosta ovat antaneet valtio-osapuolen 
kommentit suunnitelmaan seutuhallituksen kokouksessa 23.2.2022. 
Kuntajohtajat on kutsuttu kokoukseen Teams-yhteydellä. 
 
Seudun liikennejärjestelmätyöryhmä on koonnut tiivistelmän valtion 
ennakolta toimittamista kommenteista sekä esittänyt vastineet ja ehdo-
tukset raporttiluonnoksen kehittämiseksi (LJ 16.2.2022) 
 
Poliittisen sitoutumisen ja yhteisen ymmärryksen lisäämiseksi seudulli-
nen suunnitelma on tarkoituksenmukaista lähettää vielä kunnanhalli-
tusten kommentoitavaksi. Tämän jälkeen seutuhallitus hyväksyy suun-
nitelman osana Tampereen kaupunkiseudun jatkuvaa liikennejärjestel-
mätyötä hyödynnettäväksi mm. Rakennesuunnitelman päivityksessä 
sekä MAL-sopimusneuvotteluissa 2023.  

 
Liitteet 

- Tiivistelmä valtion etukäteiskommenteista ja ehdotukset vasti-
neeksi ja muutostarpeiksi raporttiluonnoksen 

- Valtion kommentit  
- Lähijunaliikenteen tiivistelmäluonnos 14.12.2021 
- Lähijunaliikenteen raporttiluonnos 14.12.2021 
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Kuntajohtajakokous 25.2.2022 
Päätösehdotus. Seutujohtaja Nurminen:  
 

merkitä saadun palautteen tiedoksi, 
 
että lähijunaliikenteen seudullinen selvitys lähetetään jäsenkuntien kun-
nanhallituksiin lausunnoille 28.3.2022 mennessä ja 
 
että seutuyksikkö voi viimeistellä lausuntomateriaalin. 
 

Päätös.  Päätösehdotus hyväksyttiin. 
 

Todettiin, että kunnat tarvitsevat pidemmän lausuntoajan, joka varmis-
tetaan myös seutuhallitukselle. 
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19 § SEUTUSRATEGIAN TAHTOTILA JA PÄÄVIESTIT, VALMISTAUTUMINEN KUNNANHALLITUSTEN 
TYÖPAJAAN 

 
Seutujohtaja Nurminen 14.2.2022 

 
Seutustrategia ohjaa seutuyhteistyötä strategian vision, pääviestien ja 
strategisten tavoitteiden suuntaan. Seutustrategian valmistelu on seu-
tuhallituksen keskeisin tehtävä. Seutuhallitus vastaa strategian valmis-
telusta ja valtuustot hyväksyvät strategian seutuhallituksen esityksestä. 
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 tulevaisuussiir-
tymä”. Kahdesta ensimmäisestä vaiheesta vastaavat poliittiset päättä-
jät. Strategian toimenpiteet suunnitellaan seudullisissa työryhmissä. 
 
Strategian työvaiheet ovat sisältäneet tähän mennessä seutustrategian 
arvioinnin, valtuustokyselyn, seutujohtajan valtuustokierroksen, asukas-
raadin kokoamisen, seutuhallituksen ja kuntajohtajien työpajan sekä 
seutufoorumin. Kaikki vaiheet ovat pohjustaneet 4. seutustrategian kivi-
jalkojen muodostamista. Seuraavat vaiheet ovat ns. portinvartijoiden 
haastattelut, jäsenkuntien kunnanhallitusten yhteinen työpaja sekä toi-
menpiteiden suunnittelu seudun asiantuntijatyöryhmien kanssa.   
 
Seutuhallitus keskusteli 26.1.2022 strategian painotuksista ja sisällöstä. 
Keskusteluissa nousi esille mm. asukaslähtöisyys ja asukaskokemus, yh-
dyskuntarakenne, kestävä kasvu ja sinivihreä. Korostettiin myös kan-
sainvälisyyttä ja monikielisyyttä sekä saavutettavuutta. Tärkeinä pidet-
tiin myös elinkeinorakenteen tulevaisuussiirtymää, aivovuodon pysäyt-
tämistä pks-seudulle sekä digitaalisuutta ja yhteentoimivuutta. Seutu-
strategiasta toivottiin selkeää ja ymmärrettävää, samalla kunnianhi-
moista ja erottautuvaa sekä yhteistyön edelläkävijyyttä alleviivaavaa. 
Puheenvuoroissa peräänkuulutettiin selkeitä strategian kärkiä, helposti 
muistettavaa ja visualisoitavissa olevaa strategiaa.  
 
Asukasraadin tapaamisessa 14.2.2022 painottui turvallisuus, keskusto-
jen elävyys, lähiluonto, ekologisuus, monikulttuurisuus ja kauneus.  
 
Saadun palautteen pohjalta on koottu seutustrategian vision ja kärki-
viestien ensimmäinen luonnos: 
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Kaupunkiseudun tulevaissuusiirtymä, ehdotus luonnokseksi 
 
Visio: Meidän ja tulevien sukupolvien metropoli 
 
Strategian kärjet: Lumoava arki, Fiksu kasvu ja Maailmalle avoin 
 
Strategian kärkiä kuvataan laajemmin liitetiedostossa. 

 
Osallistava strategiaprosessi jatkuu kunnanhallitusten yhteisellä työpa-
jalla 28.3. Työpajan tavoitteena on saada laajasti päättäjien komment-
teja strategian suuntiin ja sisältöön. Tämän jälkeen seutuhallitus vii-
meistelee seutustrategian poliittisen vaiheen ja valmistelu jatkuu seu-
dun asiantuntijaryhmien kanssa. Myös asukasraati jatkaa työskentelyä.  

 
Kunnanhallitusten jäsenille toimitetaan työpajaa 28.3 varten etukäteis-
aineistona strategialuonnos sekä yhteenveto seutustrategian valmiste-
lun eri työvaiheiden keskeisistä viesteistä.  
 
Kuntajohtajille on toimitettu seutuhallitukselle esiteltävä ensimmäinen 
strategialuonnos kommentoitavaksi 14.2.2022.  

 
Seutuhallitus käsittelee asiaa 23.2.2022. 

 
Liite 

- Seutustrategian luonnos 
- Työpajan 28.3. kutsu ja ohjelma sekä ennakkoaineisto 

 
Kuntajohtajakokous 25.2.2022 

Päätösehdotus. Seutujohtaja Nurminen: 
 
Kuntajohtajakokous päättää  
 
käydä ohjaavan keskustelun strategialuonnoksen jatkovalmistelusta,  
 
että seutuyksikkö voi viimeistellä materiaalin kunnanhallitusten työpa-
jaan 28.3.2022, 
 
että kunnanhallitukset merkitsevät työpajan ja ennakkomateriaalit tie-
doksi,  

 
että kunnat huolehtivat jäsenten osallistumisesta sekä kokouspalkki-
oista ja kulukorvauksista ja 
 
että kuntayhtymä vastaa työpajan valmistelusta. 
 

Päätös.  Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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20 § KUNTAYHTEISTYÖN RAKENTEET 
 

Nurminen 17.2.2022 
 
Kuntajohtajakokouksen pyöreä pöytä on keväällä 2021 käynnistänyt 
keskustelun proaktiivisesta valmistautumisesta hyvinvointialueiden tu-
loon sekä kuntayhteistyön rakenteiden ja -sisältöjen tarkasteluun Pir-
kanmaan muiden kuntien kanssa. Tilannekuvasta ja jatkotoimista on 
keskusteltu syyskuussa ja marraskuussa 2021 kuntajohtajakokouksessa. 
Asian jatkovalmistelua on tehnyt pienryhmä Auvinen, Linnamaa, Piipari-
nen ja Nurminen.  
 
Keskustelu yhteistyörakenteista on tärkeä käydä myös poliittisella ta-
solla. Siihen tarjoutuu hyvä mahdollisuus käynnissä olevassa seutustra-
tegiaprosessissa. Edelliset seutustrategiat ovat linjanneet yhteistyön pe-
lisääntöjä ja laajentumista ko. ajankohdan, toimintaympäristön ja tilan-
teen mukaisesti.  
 
Kokouksessa käydään keskustelu, siitä miten poliittinen näkemys kun-
tayhteistyön rakenteiden kehittämiseen on saatavissa ja sovitettavissa 
strategiaprosessiin sekä minkälaista etukäteisaineistoa asiasta tulee val-
mistella.  
 
Aineisto toimitetaan ennen kokousta.   
 
Kuntajohtajakokous 25.2.2022 

Päätösehdotus. Seutujohtaja Nurminen:  
 
Kuntajohtajakokous päättää 
 
ohjata jatkovalmistelua kuntayhteistyön rakenteista ja asian kytkemi-
sestä seutustrategiaprosessiin.  
 
 

Päätös.  Päätösehdotus hyväksyttiin. 
 
Juha Yli-Rajala ja Jaakko Joensuu postuivat kokouksesta. 
 
Tuomas Hirvonen jatkoi kokouksen puheenjohtajana. 
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21 § MUUT JA TIEDOKSI ANNETTAVAT ASIAT 
 

Seutujohtaja:  
 
Seutuhallituksen kokous 23.2.2022 

Asiat:  
- Lähijunaliikenteen kehittäminen, keskustelu valtiotoimijoiden 

kanssa 
- Seutustrategian tahtotila ja pääviestit 
- Seutuhallituksen ja kuntajohtajien yhteinen matka 
 

Kaupunkiseudun työssäkäyntiaineisto 2011-2019. 
 
Väestö- ja työllisyystilasto tammikuu 2022, toimitetaan 23.2. 
 
Kuntajohtajat: 
 
 
 
 
 

  



TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU 
Kuntajohtajakokous muistio 3/2021 25.2.2022 
 

14 / 15 
 

 
22 § SEURAAVAN KOKOUKSEN OHJELMOINTI JA TULEVAT KOKOUKSET 

 
Vuoden 2022 kokoukset perjantaisin klo 8.15-10.15. 
 
25.2.,  
Lähijunaliikenteen kehittäminen/valtiotoimijoiden kommentit 
Seutustrategian pääviestit 
Kuntayhteistyön rakenteet 
 
11.3.,  
Maakuntajohtaja Anna-Mari Ahonen 
Edunvalvonta 
Budjettitavoitteet 2023 
Tilinpäätös 2021 
 
25.3.,  
Lähijunaliikenteen loppuraportti/hyväksyntä 
Rakennesuunnitelma/lähetekeskustelu 
Kestävä ja turvallinen liikkuminen/lähetekeskustelu 
Joukkoliikenteen kehityskuva/lähetekeskustelu 
 
28.3. kunnanhallituksen työseminaari klo 15.30-17.30. 
 
8.4., 22.4., 
Seutuluotsi ja ilmasto/status 
Seutustrategian luonnos/pyöreäpöytä 
MAL4-seuranta 
HV-alueen ajankohtaiskatsaus 
 
6.5, 20.5.,  
Rakennesuunnitelma/työn ohjelmointi 
Hajarakentamisen skenaariot 
Pyöräliikenteen tavoiteverkko 
Seutustrategian ehdotus 
Kestävä ja turvallinen liikkuminen/tarjouspyynnöt 
Joukkoliikenteen kehityskuva/tarjouspyynnöt 
 
Seutupäivä 1.6. 
 
3.6., 17.6.,  
BTn kokous/teollisuuden suurinvestoinnit, jatko 
Seutu-digi/tilannekatsaus 
Kuntavierailu/seminaarimatka 
 
Heinäkuussa ei kokouksia 
12.8., 26.8., 9.9., 23.9., 7.10., 21.10., 4.11., 18.11., 2.12., 16.12. 
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23 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
 

Tuomas Hirvonen päätti kokouksen klo 10.05. 


