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Pöytäkirjan tarkastus 
 
Paikka ja aika  Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä _____/____2022 
 
  Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty. 
 
 
  _______________________________________________ 
 
 
 
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä 
 
Paikka ja aika  Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimisto  
 
  _____/____2022 
 
 
 
 
Todistaa  _______________________________________________ 
  Juhani Pohjonen 
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67 § KOKOUKSEN AVAUS 
9.00 

Puheenjohtaja avaa kokouksen.  
 

 
68 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 
9.00-9.10 
 

Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan va-
rapuheenjohtaja. 
 
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 jä-
senille, henkilökohtaisille varajäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-
oikeus tai -velvollisuus ko. kokouksessa. 
 
Seutuhallitus ja muut toimielimet ovat päätösvaltaisia, kun enemmän 
kuin puolet jäsenistä on läsnä. 
 
Kokouksen esityslista on toimitettu sähköisesti 15.6.2022. 
 
Seutuhallitus 22.6.2022 

Päätösehdotus. Puheenjohtaja Ikonen: 
 
Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi. 
 
Todetaan kokous päätösvaltaiseksi. 
 

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



TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU 
Seutuhallitus esityslista 6/2022 22.6.2022 
 

5/22 

69 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN VALINTA 
9.00-9.10 

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 allekir-
joitetaan. 
 
Seutuhallitus 22.6.2022 

Päätösehdotus. Puheenjohtaja Ikonen: 
 
Pöytäkirjan tarkastusvuorossa on Jussi Viljanen. 
 
Pöytäkirja tarkastetaan ja allekirjoitetaan sähköisessä allekirjoitusjärjes-
telmässä. 
 

Päätös.   
 
Tiedoksi.   
Lisätietoja.  seutusihteeri Juhani Pohjonen 
  puh. 040 587 8557, etunimi.sukunimi@tampereenseutu.fi 
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70 § TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 
9.00-9.10 
 

Esityslista on toimitettu sähköisesti 15.6.2022. 
 
Seutuhallitus 22.6.2022 

Päätösehdotus. Puheenjohtaja Ikonen: 
 
Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 
 

Päätös.   
 
Tiedoksi.   
Lisätietoja.  seutusihteeri Juhani Pohjonen 
  puh. 040 587 8557, etunimi.sukunimi@tampereenseutu.fi 
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71 § TIEDOKSI ANNETTAVAT ASIAT 
9.00-9.10 

Seutuhallituksen edellisen kokouksen 25.5.2022 toimeenpano  
 
ASIA TOIMEENPANO 
Seudulliset elinkeinovyöhykkeet, 
lähetekeskustelu 

Valmistelu jatkuu seutuhallituksen 
ohjauksen mukaisena 

MAL4-sopimuksen seuranta 
vuodelta 2021 

Käsittelyssä valtio-osapuolen kanssa 
18.8.2022. Valtio-osapuolen antama 
palaute seutuhallitukselle tiedoksi 
kokouksessa 31.8.2022 

Ilmastolain uudistaminen, lähe-
tekeskustelu 

Uudistuksen vaikutukset tullaan 
huomioimaan seudullisessa ilmasto-
työssä. 

Seudullisen vähähiiliseen kierto-
taloussopimuksen valmistelu 

Sopimuksen valmistelun seuranta-
katsaus annetaan seutuhallitukselle 
marras-joulukuussa 2022 

Seutuhallituksen ja kuntajohta-
jakokouksen työ- ja seminaari-
matka 31.8.-2.9.2022 

Valmistelut etenevät suunnitellusti. 

  
 
Palaute Seutupäivästä. 
 
Kuntajohtajakokouksen muistiot 20.5. ja 3.6. 
 
Seutuhallitus 22.6.2022 

Päätösehdotus.  Seutujohtaja Nurminen: 
 

Seutuhallitus päättää 
 
merkitä asiat tiedoksi. 
 

Päätös.   
 
Tiedoksi.   
Lisätietoja.  seutusihteeri Juhani Pohjonen 

 puh. 040 587 8557, etunimi.sukunimi@tampereenseutu.fi 
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72 § TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN LÄHIJUNALIIKENTEEN TAVOITTEELLINEN TULEVAISUUSKU-
VA JA TIEKARTTA TOTEUTUKSELLE, SAADUT LAUSUNNOT JA RAPORTIN HYVÄKSYMINEN  
9.10-9.35 (25 min) 

Liikennejärjestelmäpäällikkö Tapani Touru 
 
Seutuhallitus pyysi 23.2 jäsenkunnilta lausuntoja lähijunaliikenteen ta-
voitteellisesta tulevaisuuskuvasta ja toteutuksen tiekartasta. Lausunto-
pyynnössä pyydettiin vastaamaan seuraaviin kysymyksiin: 
 
1. Miten lähijunaliikenteen tavoitetilat 2030 ja 2050 sopivat kuntanne 

strategiaan sekä maankäytön ja kuntatalouden suunnitelmiin?  
2. Miten lähijunaliikenteen tiekarttaa tulisi lähteä toteuttamaan?  
3. Miten kuntanne on sitoutunut seuraaviin työvaiheisiin? 
4. Mitä muuta viimeistelyssä huomioitavaa kuntanne haluaa tuoda 

esiin?  
 

Lausunnoista on tehty seuraavat huomiot: 
- Lausunnot kuvastavat kuntien sitoutumista ja vahvaa tahtotilaa rai-

deliikenteen kehittämiseen 
- Raportissa esitetyt tulevaisuuskuvat vastaavat hyvin kuntien suunni-

telmia 
- Kunnat haluavat edistää määrätietoisesti toimeenpanoon tähtäävää 

suunnittelua ja selvittää edelleen raiteiden optimaalista käyttöä 
- Kunnilla on edellytyksiä kehittää seisakkeita, mutta rahoituksen ra-

jallisuus tunnistetaan 
- Kunnat haluavat toteuttaa seisakeinvestointeja tarkoituksenmukai-

sesti ja kustannustehokkaasti. 
 

Liikennejärjestelmätyöryhmä esittää, että käsillä olevaan raporttiin teh-
tävät muutokset pidetään pieninä: raportista tunnistetut sisällölliset 
virheet korjataan, esitettyjä toiveita tuodaan esiin ja tiekarttoja täs-
mennetään esitettyjen toiveiden mukaisesti.  Lisäksi raporttiin on lisätty 
evästys jatkoselvitysten toteuttamiseen. Tässä on tuotu esiin mm. lau-
sunnoissa ja töiden yhteydessä tehtyjä huomioita. 
 
Tiekartalla tunnistettuja toimenpiteitä edistetään määrätietoisesti ja 
selvitystä hyödynnetään jatkoselvitysten lähtökohta-aineistona. 
 
Liikennejärjestelmäpäällikkö Tapani Touru esittelee asian.  
 
Liite: 
- Loppuraportti muutosehdotuksineen 
- Lausuntoyhteenveto ja muutosehdotukset perusteluineen 
- Kuntien lausunnot 
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Seutuhallitus 22.6.2022 
Päätösehdotus.  Seutujohtaja Nurminen: 
 

Seutuhallitus päättää 
 
merkitä saadut lausunnot tiedoksi ja 
 
hyväksyä Tampereen kaupunkiseudun lähijunaliikenteen tavoitteelliset 
tulevaisuuskuvat ja tiekartta toteutukselle selvityksen loppuraportin. 

Päätös.   
 
Tiedoksi.   
Lisätietoja.  seutusihteeri Juhani Pohjonen 
  puh. 040 587 8557, etunimi.sukunimi@tampereenseutu.fi 
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73 § SEUTUSTRATEGIAN EHDOTUS, HYVÄKSYMINEN 
9.35-9.50 (15 min) 

Seutujohtaja Nurminen 14.6.2022 
 

Tampereen kaupunkiseudun 4. seutustrategia on valmistunut.  Strate-
gia kuvaa kuntien tahtotilan seutuyhteistyön sisällöstä ja suunnasta ja 
on jatkumo aiemman kausien seutuyhteistyölle.   
 
Strategian valmistelu on tehty laaja-alaisesti seudun päättäjiä, johtavia 
viranhaltijoita, sidosryhmiä ja asukasraatia kuullen. Strategiatyötä ovat 
tukeneet lisäksi edellisen valtuustokauden strategian arviointi sekä tu-
levaisuuden ennakointityö. 

 
Seutustrategia eli Tampereen kaupunkiseudun tulvaisuussiirtymä on 
esitetty tarinallisena tavoitteenasetteluna. Strategian toimeenpane-
miseksi seutuhallitus hyväksyy toteutusohjelman seutuhallituskaudelle.  
 
Strategiaehdotus koostuu toimintaympäristön analyysistä, tulevaisuus-
siirtymää kuvaavasta visiosta ja sitä tukevista kolmesta strategisesta 
kärjestä. Lopuksi esitetään kuvaus seutuyhteistyön toimintatavoista.  
 
Strategiaehdotuksen pääviestit ja yhteistyön painopisteet ovat: 

• Lumoava arki  
• Fiksu kasvu  
• Maailmalle avoin 

 
Seutuhallitus on pyytänyt strategiaehdotuksesta kunnanhallitusten 
kommentit.  Kaikki kunnat ovat antaneet omat kommenttinsa. Kom-
mentit ovat pääpiirteissään erittäin myönteisiä. Niissä kiitettiin mm: 
kattavaa valmistelu- ja liiteaineistoa, laajaa luottamushenkilö osallista-
mista (esim. kunnanhallitusten yhteinen työpaja, luottamushenkilöky-
sely), sidosryhmien ja myös asukkaiden osallistamista, temaattista on-
nistumista ja riittävästi haastavan ja uudistuvan strategian valmistelua 
seutuyhteistyön jatkumoksi. Myös vaihtoehtoisia visioehdotuksia on 
kommentoitu myönteisessä hengessä.  
 
Vision muotoiluksi seutuhallitukselle esitetään ”Vehreä metropolimme” 

 
Seutustrategian lopullinen hyväksyminen tapahtuu kaupunkiseudun 
valtuustoissa.  

 
Liite 
- Seutustrategiaehdotus, 22.6.2022 
- Kuntien kommentit 
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Seutuhallitus 22.6.2022 
Päätösehdotus.  Seutujohtaja Nurminen: 
 

Seutuhallitus päättää 
 
merkitä kunnanhallitusten kommentit tiedoksi, 
 
hyväksyä Tampereen kaupunkiseudun seutustrategiaehdotuksen ja 
 
lähettää seutustrategiaehdotuksen jäsenkuntien valtuustojen hyväksyt-
täväksi. 
 

Päätös.   
 
Tiedoksi.  jäsenkunnat 
Lisätietoja.  seutusihteeri Juhani Pohjonen 
  puh. 040 587 8557, etunimi.sukunimi@tampereenseutu.fi 
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74 § SEUTUSTRATEGIAN TOTEUTUSOHJELMA, LUONNOS 
9.50-10.10 (20 min) 

Seutujohtaja Nurminen 
 
Seutustrategian kolmelle pääviestille - lumoava arki, fiksu kasvu ja maa-
ilmalle avoin - on valmisteltu neljän vuoden mittaista toteutusohjelmaa 
seudun asiantuntijatyöryhmien, strategiaryhmän ja seututoimiston asi-
antuntijoiden kanssa. Toteutusohjelma konkretisoi strategiaa seudullis-
ten toimijoiden ja jäsenkuntien tehtäväksi. Toteutusohjelma ohjaa vuo-
sisuunnitelmien valmistelua mm. kuntayhtymässä. Sen pohjalta tarkis-
tetaan myös seudullisten työryhmien rakenne ja kokoonpano. Seutuhal-
litus hyväksyy toteutusohjelman.  
 
Liite: 
- Seutustrategian toteutusohjelman luonnos 
 
Seutuhallitus 22.6.2022 

Päätösehdotus.  Seutujohtaja Nurminen: 
 

Seutuhallitus päättää 
 
käydä ohjaavan keskustelun toteutusohjelman viimeistelemiseksi.  
 

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

 
 
 



TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU 
Seutuhallitus esityslista 6/2022 22.6.2022 
 

13/22 

75 § RAKENNESUUNNITELMAN UUDISTAMINEN, PROSESSISUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN  
10.10-10.30 (20 min) 

Seutujohtaja Nurminen 10.6 
 
Kuntajohtajakokous ja seutuhallitus ovat huhti-toukokuussa 2022 käy-
neet lähetekeskustelun rakennesuunnitelman päivittämisestä. Samassa 
yhteydessä on linjattu prosessille neljä päätyövaihetta ja kesään 2023 
kestävä kokonaisaikataulu.  Työvaiheet ovat työn ohjelmoin-
ti/prosessisuunnitelma, tavoitteet, kokoaminen ja hyväksyminen.  
 
Nyt valmistunut prosessisuunnitelma on tiivistelmä rakennesuunnitel-
man päivitystyön käynnistämisen tuloksista. Dokumentin merkittävin si-
sältö ovat asiantuntijatyöryhmissä ja sidosryhmissä käytyjen keskustelu-
jen syötteet rakennesuunnitelman sisällöiksi.  
 
Annettuja syötteitä tarkastellaan päivitysprosessin tavoite- ja kokoamis-
vaiheessa seudulla asetettuja strategisia tavoitteita vasten (mm. seutu-
strategia). Teemoja jäsennetään ja yhteensovitetaan seudun kehityksen 
kannalta parhaalla mahdollisella tavalla. 
 
Syksyllä 2023 valtuustot hyväksyvät Rakennesuunnitelman 2040+ seu-
tuhallituksen esityksestä. Sen pohjalta valmistaudutaan MAL5-
sopimuksen neuvotteluun.  
 
Seutusuunnittelupäällikkö Kuusela 8.6.2022 
 
Seudun asiantuntijatyöryhmät ja keskeiset sidosryhmät ovat kevään ai-
kana käyneet lähetekeskustelun Rakennesuunnitelman päivitystarpeis-
ta. Keskustelujen perusteella hahmottuu alustavia temaattisia kokonai-
suuksia kahden yläotsikon alle: Kasvun palikat ja Kestävä kehitys. Näiden 
sisäkkäisyys ja hierarkia tulee ratkaista tavoite- ja kokoamisvaiheessa.  
 
 
KASVUN PALIKAT  
 
Realistisen kasvun palikat 
Ennakoidulla kasvulla on perusteltua kytkeä joukkoliikennejärjestelmän 
kehittäminen, kasvun kohdentaminen ja kohtuuhintaisen asuntotuotan-
non tavoite toisiinsa näiden rakenteellisen ratkaisun ja toteutuksen oh-
jelmoinnin osalta. Edistettäviä arvoja ovat kestävän kehityksen mukai-
nen kaupunkiseutu ja monimuotoisuus. Asuinrakennustyyppien moni-
muotoisuutta ja laatua tulee ohjata erityisen huolellisesti eriytymisen 
ehkäisemiseksi. (Nostot: joukkoliikenne, kasvun kohdentaminen ja oh-
jelmointi, ARA:n rahoittama asuntotuotanto)   
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Rakenteen toimivuus ja vetovoiman vahvistaminen 
Rakenteen kestävyys on tärkeää. Suunnitelmaan tulee määritellä sekoit-
tuneiden toimintojen vyöhyke. Keskustoja ja keskustamaisia vyöhykkeitä 
on tarve käsitellä eri näkökulmista, toimivuus ja vetovoima sekä kiinteis-
tökannan monimuotoisuus, ja tehdä keskustaverkon tyypittely. Muut 
rakenteen toimivuuteen liittyvät tarkasteltavat teemat ovat: elinkeinot, 
palveluiden ohjaus ja kehittäminen, liikkumisjärjestelmä ja viherraken-
ne. (Nostot: palveluiden sijoittamisen suotuisuusvyöhykkeet, sujuva ja 
palveleva infra, sekoittunut rakenne, toiminnallinen monimuotoisuus, 
tapahtumat, ”15 minuutin vyöhykkeet”, keskustojen kehittäminen). 
 
Seudullisesti merkittävät elinkeinovyöhykkeet 
Seudullisesti merkittävät elinkeinovyöhykkeet -ja sijainnit muodostetaan 
yritysekosysteemien pohjalta. Elinkeinoalueiden välille tulee etsiä seu-
dullinen roolitus. Tunnistamisen tavoitteena on pitkällä aikajänteellä 
vahvistaa yritysalueiden saavutettavuutta ja vahvistaa yritystoiminnan 
kehittämisen ja tonttitarjonnan välistä oikea-aikaisuutta. (Nostot: vyö-
hykkeet ja näiden tyypit ja kehittämistavoitteet: saavutettavuus, suju-
vuus, kiinteistökanta, oikea aikainen tonttitarjonta)  
 
Liikennejärjestelmä 
Seudulliset liikenneratkaisut ja liikkumisketjujen kehittäminen ovat 
suunnitelmassa tärkeitä teemoja. Suunnitelmassa arvioidaan ja määri-
tellään kehittämistoimenpiteiden luonne (infra, palvelut, policy), toi-
menpiteiden toteuttamisen edellytykset ja vaiheistus (rahoitus ja kysyn-
tä) sekä vaikuttavuus ja vaikuttavuuden edellytykset. (Nostot: joukkolii-
kennejärjestelmä, pyöräliikenne, kävely, liityntäpysäköinti, matkaketjut, 
liikennejärjestelmä, kytkös VLJS) 
 
 
KESTÄVÄ KEHITYS 
 
Suuri kysymys on seudun kehityksen kannalta vaikuttavien ilmiöiden se-
kä laadun sisällyttäminen rakennesuunnitelmaan.  
 
Laadukas kaupunki ja lumoava arki 
Ennakoiva työ eriytymiskehityksen estämiseksi on merkittävä sisällyttää 
rakennesuunnitelman päivitykseen. Seudun asuntopoliittisessa ohjel-
massa vanhojen asuinalueiden uudistaminen ja monipuolistaminen näh-
tiin tärkeänä eriytymiskehitystä ehkäisevänä tekijänä. Asuinympäristö-
jen ja asuntorakentamisen laatu ovat vahvoja vetovoimatekijöitä seu-
dulla (Nostot: uudistettavat ja monipuolistettavat asuinalueet, asuinym-
päristöjen laatu vanhoilla asuinalueilla, asuinrakennustyyppien moni-
muotoisuus ja asumisen laatu, liikennemelu ja ilmansaasteet) 
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Viher- ja sinirakenne  
Seurattavia teemoja, käyttötarkoituksia: siniviherkerroin ja ekologinen 
kompensaatio. (Nostot: virkistysverkosto, muu kaupunkivihreä, seudulli-
sesti merkittävät virkistysalueet, järvet ja rannat, vapaa-ajan rakenteet, 
viherrakenne ekologisen monimuotoisuuden ja ilmaston näkökulmasta, 
ekologinen verkosto) 

 
Ilmasto, energia ja kiertotalous 
Omavaraisuuden ja huoltovarmuuden vahvistaminen, materiaalin kierto 
(Nostot: ilmastonmuutoksen kannalta riskialttiiden ja haavoittuvien alu-
eiden tunnistaminen, uusiomateriaalit, resurssitehokkuus, ja muunto-
joustavuus rakentamisessa, hajautettu ja uusiutuva energiantuotanto, 
energiantuotanto ja varastointi tiiviissä rakenteessa, energiayhteisöt) 

 
Maaseudun positiiviset mahdollisuudet 
Teemassa korostuvat mm. hiilinielut, järvet ja viherverkko sekä kylien 
tuottama elinvoima: lähiruoka, digitaalinen maaseutu 

 
Rakennesuunnitelma yhteisinä käytäntöinä 
Rakennesuunnitelman rajauksen sisäpuolella olevalla alueella noudate-
taan seudun ja kuntien maapoliittisia periaatteita ja kehitetään maan-
käyttöä maakuntakaavaan sekä kuntien yleis- ja asemakaavoihin tukeu-
tuen. Suunnitelman rajaus määritellään yhdessä ja rajauksen sisäpuolel-
la noudatetaan yhteisesti sovittuja maapolitiikan, kaavoituksen ja ton-
tinluovutuksen periaatteita. Prosessin aikana täsmentyvät kärkihankkeet 
ja edunvalvonnan kohteet. 
 
ELY-keskuksen kanssa käytävä vuoropuhelu 
 
Rakennesuunnitelma ei ole maankäyttö- ja rakennuslain mukainen kaa-
va, joten sen valmistelussa ei tarvitse soveltaa lakiin kytkettyjä juridisia 
prosesseja. Koska suunnitelma kytkeytyy seudulla tehtävään juridiseen 
valmisteluun, on suunnitelmaan tuotavia sisältöjä viisasta työstää myös 
Pirkanmaan ELY-keskuksen kanssa. Tarkoitus on keskustella valtion 
kanssa muun muassa rakennesuunnitelman vaikutustenarvioinnista SO-
VA-lain mukaisesti.   
 
Seuraavan kerran rakennesuunnitelman päivitystä käsitellään syyskuus-
sa 2022 kuntajohtajakokouksessa ja seutuhallituksessa. Tällöin teemana 
on tavoitteet.  
 
Liite: 
- Prosessisuunnitelma toimitetaan perjantaina 17.6. 
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Seutuhallitus 22.6.2022 
Päätösehdotus. Seutujohtaja Nurminen 
 

Seutuhallitus päättää  
 
hyväksyä rakennesuunnitelman prosessisuunnitelman. 
 

Päätös.   
 
Tiedoksi.   
Lisätietoja.  seutusihteeri Juhani Pohjonen 
  puh. 040 587 8557, etunimi.sukunimi@tampereenseutu.fi 
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76 § DIGITAALINEN KANSALAISPANEELI ”FIKSU JA REILU LIIKKUMINEN”, TULOKSIA 
10.30-10.45 (15 min) 

Kehittämispäällikkö Antti Lippo 
 
Seutustrategian luonnoksessa on kiinnitetty huomiota kansalaisyhteis-
kunnan vahvistumiseen ja asukaskokemuksen merkitykseen lumoavan 
arjen muodostumisessa. Alustavina toimenpiteinä on nähty helpot ja 
kiinnostavat osallistumisen tavat ja osallistumisen aktivointi sekä seu-
dullisten asukaskyselyjen ja digitaalisten seutupaneelien toteuttaminen.  
 
Kaupunkiseudun ja Tampereen kaupungin yhteishanke ”Kaupunkiseu-
dun digitaalinen kansalaispaneeli” järjesti kevään aikana seudulliset 
asukaskeskustelut (verkkodialogi ja kirjoitettu verkkokeskustelu) aihees-
ta ”fiksu ja reilu liikkuminen”. Dialogimenetelmällä järjestetyt puhutut 
verkkodialogit ovat nyt dokumentoitu ja tulosaineisto jäsennelty mm. 
ikäryhmien ja liikennevyöhykkeiden mukaan jatkoanalyysia varten. Kir-
joitetun keskustelun tuloksia ei ole vielä koottu.   
 
Kansalaispaneelissa seudun asukkaat keskustelivat arkiliikkumisestaan 
hankkeessa koulutettujen moderaattorien johdolla pienryhmissä. Kan-
salaispaneelissa käytiin 57 erillistä ryhmäverkko-keskustelua (dialogia), 
johon osallistui yhteensä 399 seudun asukasta. Puhutun verkkodialogin 
lisäksi seudun asukkaita osallistui verkossa käytyyn kirjotettuun keskus-
teluun otakantaa.fi-palvelussa, mihin saatiin lähes 400 viestiä.   
 
Verkkokeskusteluissa keskeisimmiksi aiheiksi seudun liikennejärjestel-
män kehittämisen näkökulmasta nousivat:  
 
1. Kevyen liikenteen väylien turvallisuus (turvattomuus)  
2. Joukkoliikenteen reittien muutosten vaikutus omaan arkiliikkumi-

seen. Erityisesti ratikka on vaikeuttanut bussiliikennettä joillakin 
asuinalueilla. 

3. Liikkumisen tasa-arvoisten mahdollisuuksien turvaaminen: eri ikäis-
ten asukkaiden huomioiminen, liikkumisen alueelliset eriarvoisuu-
det. 

Valtiovarainministeriön rahoittamassa “Kaupunkiseudun digitaalinen 
kansalaispaneeli” -hankkeessa seuraavaksi raportoidaan tuloksia eri si-
dosryhmille ja konseptoidaan toimintamallia seudun kuntien omaan 
käyttöön. Hanke päättyy lokakuussa.  
 
Kehittämispäällikkö Lippo selostaa asiaa kokouksessa.  
 
Seutuhallitus 22.6.2022 

Päätösehdotus.  Seutujohtaja Nurminen: 
 

Seutuhallitus päättää 
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merkitä digitaalisen kansalaispaneelin tulokset tiedoksi.  
 

Päätös.   
 
Tiedoksi.   
Lisätietoja.  seutusihteeri Juhani Pohjonen 
  puh. 040 587 8557, etunimi.sukunimi@tampereenseutu.fi 
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77 § KUNTAYHTYMÄN TALOUDEN JA TOIMINNAN TOTEUTUMINEN 1.1.-30.4.2022 
10.45-11.00 

Seutusihteeri Pohjonen 
 
Joitakin nostoja kevään toiminnasta 
 
Jäsenkuntien kunnanhallituksille järjestettiin 28.3.2022 työpaja seutu-
strategian tahtotilan ja pääviestien määrittelemiseksi. Seutustrategian - 
Kaupunkiseudun tulevaisuussiirtymä - luonnos valmistui jäsenkuntien 
kommentoitavaksi. Strategian kärjiksi muodostuivat: Lumoava arki, fik-
su kasvu ja maailmalle auki. 
 
Kaupunkiseudun asuntopoliittinen ohjelma vuoteen 2040 - Hyvää asu-
mista kaikille - valmistui jäsenkuntien hyväksyttäväksi. Ohjelman tee-
makokonaisuudet olivat: kaupunkiseudun väestöennuste ja asuntotar-
velaskelma, asuntotuotannon laatu, asuinalueiden eriytymisen ehkäisy, 
kohtuuhintainen asuntotuotanto, asunnottomuuden puolittaminen, 
asumisen nousevat trendit, ohjelman toteuttamisen edellytykset ja seu-
ranta 
 
Tampereen kaupunkiseudun lähijunaliikenteen tavoitteellinen tulevai-
suuskuva ja tiekartta toteutukselle valmistui seutuhallituksen ohjauk-
sessa ja se lähetettiin kuntiin lausunnoille 23.5.2022 mennessä. 
 
Seudullisten pysäköintiperiaatteiden toimeenpanoa tuetaan valmistu-
neella toteutusohjelmalla, jonka seudullinen tavoitetila ja vyöhykekoh-
taiset suositukset tukevat kuntia pysäköinnin kehittämisperiaatteiden ja 
toimenpideohjelman toimeenpanossa. 
 
Seudullinen lukiokoulutuksen kehittämisen tiekartta 2022+ hyväkyttiin.  
Tiekartta koostuu kolmesta kehittämisteemasta: seudullinen koordinaa-
tio, sidosryhmät ja kumppanuus sekä koulutuksen laatu. 
 
Rakennesuunnitelman uudistamisesta ja joukkoliikenteen kehityskuvan 
laatimisesta seutuhallitus kävi kattavat lähetekeskustelut työskentelyn 
ohjaamiseksi. 
 
Lisäksi tammi-huhtikuun aikana käynnistyi Seutudigi – Laadukasta ja te-
hokasta kaupunkiseutusuunnittelua tietomallipohjaisella seurannalla” -
hanke, kumppaneiden kanssa kehitettiin edunvalvontaa, hyväksyttiin 
tavoitteen valtion vuoden 2023 budjettiin ja alustavat linjaukset halli-
tusohjelmatavoitteiksi ja hyväksyttiin saavutettavuusohjelman rahoi-
tuksen päälinjat 2023-2025.  
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Talouden toteutuminen 
Talous on toteutunut odotusten mukaisesti ja näyttää tässä vaiheessa 
92 000 euron ylijämää. Ylijäämä kertyy seutuyksikössä pääosin tässä 
vaiheessa vuotta palvelujen ostoissa, joita alkuvuodesta ei ole vielä saa-
tu käyntiin. Ulkoisella rahoituksella toteutettavalla MAL-verkostolla ei 
ole vaikutusta kuntayhtymän tuloksen muodostumiseen. Tilinpäätök-
seen mennessä talous toteutuu tasapainoisena, kun kaikki hankkeet 
ovat käynnistyneet ja useimmat myös päättyneet. 
 
Kuntayhtymän talouden toteutuma 1.1.-30.4.2022 
 

      1.1.-30.4.2022
KY YHTEENSÄ TA TOT %
Myyntitulot 444 240,00 431 160,80 97,1
Muut tuet ja avust. 46 370,00 0,00 0,0
Tulot yht. 490 610,00 431 160,80 87,9
Palkat ja palkkiot 227 630,00 217 723,11 95,6
Sivukulut 43 570,00 39 175,51 89,9
Palvelujen ostot 192 700,00 69 043,39 35,8
Vuokrat 22 030,00 11 440,66 51,9
Tarv., yms. 3 650,00 1 718,28 47,1
Kaluston hankinta 1 000,00 0,00 0,0
Menot yht. 490 580,00 339 100,95 69,1
+/- toimintakate 30,00 92 059,85
muut rahoituskulut
poistot
+ylijäämä/-alijäämä 30,00 92 059,85  
 
 
Seutuhallitus 22.6.2022 

Päätösehdotus.  Seutujohtaja Nurminen: 
 

Seutuhallitus päättää 
 
merkitä asian tiedoksi. 

 
Päätös.   
 
Tiedoksi.   
Lisätietoja.  seutusihteeri Juhani Pohjonen 
  puh. 040 587 8557, etunimi.sukunimi@tampereenseutu.fi 
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78 § SEUTUJOHTAJAN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT 
10.45-11.00 
 

Kuntalain 92 §:n sisältyvät määräykset viranhaltijapäätösten ottamises-
ta seutuhallituksen käsiteltäväksi.  
 
Kuntayhtymän hallintosäännössä on tarkempia määräyksiä asioista, 
joista seutujohtaja päättää. Lisäksi seutuhallitus voi päätöksellään dele-
goida päätöksenteon asiassa seutujohtajalle. 
 
Seutuhallitukselle esitetään seutujohtajan päätöspöytäkirjat 20.4.-
18.5.2022 asioiden mahdollista käsiteltäväksi ottamista varten. 
 
Pöytäkirjat ovat luettavissa ennen kokousta seututoimistolla. 
 
Liite: 

- Koonti seutujohtajan päätöksistä  

Seutuhallitus 22.6.2022 
Päätösehdotus.  Seutujohtaja Nurminen: 
 

Seutuhallitus päättää 
 
merkitä tiedoksi seutujohtajan tekemät päätökset ja  
 
että päätöksiä ei oteta seutuhallituksen käsiteltäviksi. 
 

Päätös.   
 
Tiedoksi.   
Lisätietoja.  seutusihteeri Juhani Pohjonen 
  puh. 040 587 8557, etunimi.sukunimi@tampereenseutu.fi 
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79 § SEURAAVAT KOKOUKSET 
10.45-11.00 
 

Vuoden 2022 kokoukset klo 9.00-11.00 
 
 
Heinäkuussa ei kokousta 
 
31.8.-2.9. kokous sekä työ- ja seminaarimatka Osloon. 
 
28.9. 
 
26.10.,  
 
30.11.,  
 
21.12. 
 
 
 

80 § MUUT ASIAT 
10.45-11.00 
 
81 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
11.00 
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