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Paikka: Sähköinen Teams-työskentelyalusta 
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Hirvonen Tuomas  kunnanjohtaja  Vesilahti 
Joensuu Jaakko  kansliapäällikkö  Pirkkala, 1. vpj. 
Kuusisto Juha kaupunginjohtaja  Orivesi, 2. vpj. 
Linnamaa Reija strategiajohtaja  Tampere 
Nurminen Mikko johtaja   Tampere 
Piiparinen Pauli  kaupunginjohtaja  Ylöjärvi 
Rämö Heidi  kunnanjohtaja  Lempäälä 
Väätäinen Eero  kaupunginjohtaja  Nokia  
 
Nurminen Päivi seutujohtaja   esittelijä, TKS 
Pohjonen Juhani seutusihteeri   sihteeri, TKS  
tilalla Minna Lehrbäck seutuassistentti   
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151 § AVAUS JA EDELLISEN KOKOUKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO  
 

 
 
Palaute seutufoorumista 15.12.2022 
 
 
Liitteet: 
 
Muistio 2.12.2022 
 
 
 
 

  

Asiat  Toimenpiteiden eteneminen Vastuu 

Katsaus energiaan liittyvään suunnit-
teluun / Pirkanmaan liitto 

Maakunnallinen energiastrategiatyö 
hyödynnetään rakennesuunnitelman 
päivityksessä.   

PL, kunnat, TKS 

Joukkoliikenteen vyöhykemallien ke-
hittäminen 

Asian valmistelu jatkuu KJK:ssa käy-
dyn ohjaavan keskustelun mukai-
sesti. Lausunnot kunnilta pyydetään 
15.2.2023 mennessä 

JOLI 

Kuntajohtajien työskentelyn kehittä-
minen ja vuoden 2023 kokousohjelma 

KJK:n työskentelyä kehitetään käy-
dyn keskustelun mukaisesti. Vuoden 
2023 kokousohjelmaa täsmennetään 
mm. matkakokouksen osalta. 

TKS 
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152 § RAKENNESUUNNITELMA 2040+, TAVOITTEIDEN HYVÄKSYMINEN 
 
Seutusuunnittelupäällikkö Kuusela 23.11.2022 
 
Suunnittelun lähtökohdat 
 
Kaupunkiseudulla on voimassa valtuustojen vuonna 2015 hyväksymä 
rakennesuunnitelma, joka tähtää vuoteen 2040. Seutuhallitus käynnisti 
keväällä 2022 suunnitelman päivitystyön. Valmistelu jakautuu neljään 
vaiheeseen: lähtökohdat, tavoitevaihe, kokoamisvaihe ja päätöksente-
kovaihe. Päivitys valmistuu keväällä 2023 ja sitä hyödynnetään MAL5-
sopimusneuvotteluissa.  

 
Rakennesuunnitelmat vuosilta 2010 ja 2014 ovat suunnanneet vahvasti 
kaupunkiseudun rakenteen eheytymistä. Kunnat ja kuntayhtymä ovat 
aktiivisesti edistäneet suunnitelmissa tehtyjä valintoja kuten keskusto-
jen ja joukkoliikenteen kehittäminen. Kuntien kaavatilanne on pääosin 
hyvä, ja seudulla on melko tuore maakuntakaava. Toteutunut kehitys 
antaa rakennesuunnitelman päivitykselle hyvän lähtökohdan. 
 
Viime vuosina seutuyhteistyössä on valmisteltu rakennesuunnitelman 
sisältöjä täsmentäviä suunnitelmia mm. joukkoliikenteestä ja pyöräi-
lystä, keskustoista, asuntopolitiikasta ja hiilineutraalisuudesta sekä 
asuinalueiden segregaatiosta. Myös tuore Vehreä metropolimme -seu-
tustrategia on tuonut suunnitteluun uusia painotuksia ja teemoja, kuten 
kansainvälistyminen ja viherrakenne. Rakennesuunnitelman päivityk-
sessä sovitetaan yhteen em. suunnitelmien linjauksia realistiseksi koko-
naisuudeksi.   
 
Valmisteltavien sisältöjen kohdalla on tärkeää tunnistaa niiden seudulli-
nen merkitys ja tukea kehittämistä kuntien yhteisen tahtotilan kautta. 
Päivityksen painopiste onkin yhteisen kehittämistahdon vahvistami-
sessa ja tärkeimpien toimenpiteiden tunnistamisessa. 

 
Rakennesuunnitelman päivitystyö etenee seutuhallituksessa hyväksytyn 
prosessisuunnitelman mukaisesti. Valmistelua ohjaa seudullinen maan-
käyttö- ja asuminen työryhmä yhdessä liikennejärjestelmätyöryhmän 
kanssa. Kaikki seudulliset työryhmät sekä keskeiset sidosryhmät kuten 
BusinessTampere ja maakuntaliitto osallistuvat valmisteluun. 
 
Kaupunkiseudun asukkaille on järjestetty osallistumismahdollisuus Ra-
kennesuunnitelman työvaiheiden mukaisiin seutuwebinaareihin.   

 
Tavoitevaihe  
 
Seutuhallitus ja kuntajohtajakokous valmistelivat rakennesuunnitelman 
tavoitteita työpajassa 26.10. Työskentelyn tuloksena syntyi syötteitä 
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päivityksen sisällöksi ja ehdotus jatkovalmistelua ohjaaviksi tavoitteiksi. 
Tavoitevaihe päättyy 10.1.2023 kunnanhallituksille pidettävään Teams-
työpajaan.   
 
Rakennesuunnitelman päivitys nojaa uuteen seutustrategiaan ja sen 
tunnistamiin toimintaympäristön muutoksiin. Muutoksiksi tunnistettiin 
muun muassa ekologinen kriisi, turvallisuusympäristön muutos, hyvin-
vointierot, väestörakenteen muutos, talouden, teknologian ja työn mur-
ros sekä kaupungistuminen. 
 
Työpajatyöskentelyssä 26.10 päivityksen tarvetta tarkasteltiin seutu-
strategian kolmen teeman Lumoava arki, Fiksu kasvu ja Maailmalle auki, 
kautta. Tuloksena syntyi runsaasti syötteitä tavoitteiden tarkempaan 
asettamiseen. Yhteenveto työpajojen syötteistä esitetään liitteellä.  

 
Rakennesuunnitelman 2040+ tavoitteiden päivityksessä on em. työpaja-
työskentelyn lisäksi hyödynnetty voimassa olevan rakennesuunnitelman 
tavoitteita. Kestävän kehityksen periaatteet ekologisesti, taloudellisesti 
ja sosiaalisesti kestävästä kaupunkiseudusta on tuotu kaikkea suunnit-
telua läpileikkaaviksi periaatteiksi.   
 
Ehdotus tavoitekokonaisuudeksi ja tarkemmaksi kuvaukseksi on alla.  

 
1. Eheytämme yhdyskuntarakennetta 
2. Kehitämme keskustoja ja keskuksia 
3. Parannamme asuinympäristöjen kauneutta, laatua ja monipuoli-

suutta 
4. Vahvistamme elinkeinoelämää ja kansainvälisyyttä 
5. Lisäämme kestävää liikkumista 
6. Suunnittelemme palveluja ja palveluverkkoa seudullisesti 
7. Vahvistamme vetovoimaista vehreyttä 
8. Huomioimme energiamurroksen 
 
Eheytämme yhdyskuntarakennetta 
Kaupunkiseudun väestönkasvu hidastuu, vuonna 2040 asukkaita on 
480000.  Kasvun ohjaaminen kaupunkirakenteen sisälle lyhentää etäi-
syyksiä ja tekee arjesta sujuvaa. Sovitamme kasvun ja joukkoliikennejär-
jestelmän kehityksen toisiinsa. Taajamien ja keskusta-alueiden tiivistä-
minen ja joukkoliikennekäytävien vahvistaminen asumisen, kaupan, pal-
velujen ja toimistojen alueena lisää myös energiatehokkuutta. 
Kasvun painopiste on keskuksissa ja tehokkaan joukkoliikenteen vyöhyk-
keellä. Huomioimme kasvun ohjauksessa seudun kokonaisedun sekä alu-
eiden ominaisuudet ja sijainnin kaupunkirakenteessa. Suunnittelemme 
kasvun vaatimat investoinnit taloudellisesti olemassa olevaan rakentee-
seen. Tunnistamme myös harvempaan asutun seudun arvon ja sen tar-
koituksenmukaisen roolin, jota kunnat kehittävät mahdollisuuksiensa 
mukaan.  
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Ehkäisemme myös kasvun haittoja, kuten asuinalueiden eriytymistä ja 
liikenteen negatiivisia vaikutuksia.  
 
Kehitämme keskustoja ja keskuksia 
Keskustat ovat seudun yhdyskuntarakenteen tärkeitä solmupisteitä ja 
näkyviä kohtaamispaikkoja. Ne ovat hyvin saavutettavia ja toiminnalli-
sesti monimuotoisia, eläviä paikkoja, jotka kertovat alueen elinvoimasta. 
Kehitämme kuntien ja kaupunkien keskustoja houkuttelevina työpaikka-
alueina, tapahtumien ja laadukkaiden palveluiden alueina. Keskustat 
ovat myös haluttuja asuinympäristöjä. Lisäämme keskustojen viihtyi-
syyttä ja ilmastokestävyyttä toteuttamalla istutuksia, hulevesialtaita ja 
katuvihreää. Hyödynnämme myös keskustojen vesistömaisemia.   
Varmistamme keskustojen turvallisuuden ja toimivuuden hyvällä suun-

nittelulla ja laadukkaalla toteutuksella. Tilaa vievät, liikennettä aiheutta-

vat ja äänekkäät toiminnot sijoitamme erilleen asumisesta. Kunnat ke-

hittävät maankäyttöä kylissä mahdollisuuksiensa mukaan.  

 

Parannamme asuinympäristöjen kauneutta, laatua ja monipuolisuutta 
Asuinympäristön merkitys ihmisten asumisviihtyisyyden taustalla kas-
vaa. Asukkaiden asumistoiveet ja tarpeet moninaistuvat ja niissä koros-
tuvat hyvän sijainnin lisäksi monipuolisuus, laatu ja kauneus.  
Uudisrakentamisessa panostamme laatuun ja viihtyisyyttä lisäävään 
mittakaavaan. Lisäämme monimuotoista ja keskitehokasta asuntora-
kentamista.  Suurin osa rakennettavista asunnoista on tulevaisuudessa-
kin omistusasuntoja. Vuokra-asuntotuotannolle otollisia ympäristöjä on 
eri puolilla seutua.  
Monipuolistamme olemassaolevia asuinympäristöjä täydennysrakenta-
misella ja vanhaa rakennuskantaa kohentamalla. Huolehdimme tiheiden 
kaupunginosien vetovoimasta uudistamalla alueita ja kehittämällä luon-
non siniviherverkostoa. Ohjaamme ARA-kohteiden sijoittumista ehkäise-
mään sosiaalista eriytymistä.  
 
Vahvistamme elinkeinoelämää ja kansainvälisyyttä 
Kansainväliset yritykset, matkailu, elämystalous ja Tampereen keskustan 
aineeton arvonluonti luovat pohjan vahvalle elinkeinoelämälle ja seudun 
kansainvälistymiselle. Korkeakoulukampukset toimivat kansainvälisty-
miskehityksen sydämenä. Kaunis, turvallinen ja elämyksellinen kaupun-
kiympäristö houkuttelee kansainvälisiä osaajia.  
Tarkastelemme elinkeinojen tilatarpeita seudullisesti ja kehitämme elin-
keinoalueet rajattomaksi kokonaisuudeksi. Huomioimme valmistavan 
teollisuuden tonttitarpeet. Teollisuuden lisäksi kehitämme erityisesti lo-
gistiikan, toimistojen ja elämystalouden toimintaedellytyksiä. Huoleh-
dimme myös työpaikkakeskittymien liikenteellisestä saavutettavuuden. 
Eurooppaan kytkeydymme nopeilla raideyhteyksillä ja kaupunkiseudun 
suorilla kansainvälisillä lentoyhteyksillä. 
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Lisäämme kestävää liikkumista 
Eheytyvä yhdyskuntarakenne, vahvistuvat keskustat ja asemanseudut 
mahdollistavat kestävän ja vähäpäästöisen liikkumisen.  Vastaamme 
joukkoliikenteen ja pyöräliikenteen kasvavaan kysyntään ja kehitämme 
keskustoja kävely-ympäristöinä.  
Parannamme bussi- ja raideliikennettä vaiheittain tunnistaen maankäy-
tön kasvun, investointien ja liikennöinnin taloudelliset edellytykset. Jat-
kamme myös pyöräliikenteen olosuhteiden kehittämistä. Huolehdimme 
liikkumisympäristön turvallisuudesta, terveellisyydestä ja vehreydestä ja 
yhteensovitamme eri kulkumuotojen tilatarpeet.  
Matkaketjut, liikennepolitiikan ja älyliikenteen keinot hyödynnämme lii-
kennejärjestelmän sujuvuuden kehittämisessä.  

Suunnittelemme palveluja ja palveluverkkoa seudullisesti 
Tuemme arjen sujuvuutta sijoittamalla palveluita lähekkäin ja myös seu-

dullisesti hyödynnettäväksi. Palveluverkon painopiste on keskuksissa ja 

alakeskuksissa. Suunnittelemme palveluverkkoja seudullisesti ja tunnis-

tamme erilaisten palvelujen optimaalisen väestöpohjan. Osa palveluta-

pahtumista siirtyy verkkoon, mutta palveluiden fyysinen saavutettavuus 

on edelleen tärkeää. Sijoitamme nämä palvelut joukkoliikenteellä saavu-

tettavaksi.  

Panostamme elinvoimaa lisääviin urbaanin virkistyksen ja vapaa-ajan 

palveluihin. Elämyspalvelut, kulttuurilaitokset, puistot ja muut oleskelun 

paikat vahvistavat myös kaupunkiseudun kansainvälistä kiinnosta-

vuutta.  

 

Vahvistamme vetovoimaista vehreyttä 
Luonnon yhteys viihtyisyyteen, terveyteen ja koettuun hyvinvointiin ko-

rostuu tulevaisuudessa. Vehreys vetoaa asukkaisiin, muuttajiin ja mat-

kailijoihin. Kaupunkiluonnon vahvistaminen, seudullinen vihreverkosto ja 

vesistöjen virkistyskäyttö parantavat asuinympäristöjen laatua.   

Kytkemme kuntien keskustat, keskukset ja alakeskukset seudulliseen si-

niviherverkostoon. Otamme liikenteen, asumisen ja yritysalueiden suun-

nittelussa huomioon siniviherverkoston eheyden ja sen tuottamat virkis-

täytymis- ja ekosysteemipalvelut. Hillitsemme keskustojen kuumene-

mista puistoilla ja puuistutuksilla ja samalla vahvistamme viherraken-

teella myös sopeutumista ilmastonmuutokseen.  

 

Huomioimme energiamurroksen 
Kaupunkiseudun kasvu lisää energian kysyntää samaan aikaan kun ener-
gia- ja ilmastotavoitteet vauhdittavat irtaantumista fossiilisista polttoai-
neista. Asukkaille ja teollisuudelle ns. vihreä energia on kiinnostava ja 
kilpailukykyinen toimintaedellytys. Uudistuvat energialähteet vaativat 
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tilaa uusille tuotanto- ja varastointiratkaisuille.   
Edistämme kaupunkirakenteen energiatehokkuutta ja varmistamme kyt-
keytymisen kansalliseen energiaverkkoon. Täydennämme energiatar-
vetta paikallisesti tuotetulla energialla, joka parantaa huoltovarmuut-
tamme ja vaikuttaa myönteisesti aluetalouteen. Varaudumme asukkai-
den omaan energiantuotantoon kuten aurinkosähköön, maalämpöön, 
pientuulivoimaloihin. Suurteollisuuden energiatarpeen osalta nojau-
dumme kansallisiin ratkaisuihin. Kehitämme puitteita energiatehokkuu-
den edistämiseen. 

Kokoamisvaihe 
 
Kevättalvella 2023 järjestetään maankäyttö- ja asuminen työryhmälle ja 
liikennejärjestelmätyöryhmälle kolmen työpajan sarja, joiden aikana ra-
kennesuunnitelma kootaan seutustrategiaan nojaavien teemakarttojen 
kautta. Kuhunkin strategian teemaan - Lumoava arki, Fiksu kasvu ja 
Maailmalle auki - rakennetaan kartalle viety esitys.  

 
Työpajojen välituotoksia esitellään kuntajohtajakokouksessa ja seutu-
hallituksessa.  

 
Vaikutusten arviointi 
 
Vaikutusten arviointi toteutetaan talvella 2023 Lundén arkkitehtien toi-
mesta karttatyöskentelyn lomassa.   
 
Seutusuunnittelupäällikkö Kaisu Kuusela selostaa asiaa kokouksessa. 
 
Konsultti Sirkku Huisko on kutsuttu kokoukseen. 
 
Liitteet.   
 
- Rakennesuunnitelma 2040+, tavoitevaiheen tulos ja kokoamisvai-

heen valmistelu 

Kuntajohtajakokous 16.12.2022 
Päätösehdotus. Seutujohtaja Nurminen 
 

Kuntajohtajakokous päättää  
 
hyväksyä omalta osaltaan rakennesuunnitelman tavoitteet 
 
ohjeistaa kokoamisvaiheen työskentelyä.  
 

Päätös. Tavoitteet hyväksyttiin sillä lisäyksellä, että maaseudun mahdollisuudet 
mainitaan tavoitelausekkeiden sisällä. 
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153 § GREEN DEAL-SOPIMUSVALMISTELU, TILANNEKATSAUS 
 
Kehittämispäällikkö Lippo 
 
Seutuhallitus linjasi kesällä 2022, että kuntayhtymä osallistuu ympäris-
töministeriön käynnistämään green deal -sitoumuksen valmisteluun.  
Kiertotaloutta edistävän vapaaehtoisen työhön osallistuu tällä hetkellä 
yli 80 toimijaa. Yhteistyöllä tuotetaan tutkimustietoa luonnonvarojen 
käytöstä ja tunnistetaan vaikuttavimpia toimia kiertotalouden edistämi-
seen. Mukana ovat lähes kaikki maakunnat, isoimmat kaupungit, yritys- 
ja toimialajärjestöjä, metsäteollisuuden suurimmat yritykset sekä ra-
kentamisen alan toimijoita.  
 
Valmisteluvaiheen jälkeen kesällä allekirjoitettavaksi tulevaan green 
dealiin voivat liittyä yritykset ja muut toimijat. Toimijat voivat tehdä va-
paaehtoisia sitoumuksia kiertotalousohjelman luonnonvaratavoitteiden 
toteuttamiseksi, uusiomateriaalien käytön lisäämiseksi sekä hiilineut-
raalin kiertotalousyhteiskunnan edistämiseksi. Sopimuksen taustalla on 
Valtioneuvoston periaatepäätös (04/2021) kansallisesta Kiertotalousoh-
jelmasta.  
 
Seututoimisto on osallistunut green dealin kansalliseen valmisteluun 
ministeriöiden vetämissä työpajoissa yhdessä maakunnallisessa konsor-
tiossa, jossa on mukana myös Pirkanmaan liitto, Tampereen kaupunki, 
Verte oy, TUNI, Pirkanmaan jätehuolto oy ja Business Tampere.   
  
Toimenpiteitä, joihin kunnat green dealissa sitoutuisivat, on alustavasti 
tunnistettu olevan mm. 
   
- Kiertotalousehdot tontinluovutuksessa  

- Kunnan kiinteistöjen monikäyttöisyyden edistäminen.  

- Rakennetaan vähemmän uusia kiinteistöjä samalla kun lisätään kor-
jausrakentamista.   

- Uusio-/ kierrätysmateriaalit infrarakentamisessa.  

- Omistajaohjauksella kestävämpää luonnonvarojen kulutusta.  

- Kiertotalouden edistäminen julkisten hankintojen avulla.  

 
Green dealin toimenpiteitä tarkennetaan ministeriön vetämässä kehit-
tämistyössä kevään aikana.   
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Keväällä tullaan myös järjestämään alueellisia työpajoja seudun ja maa-
kunnan kuntien kanssa. Työpajojen tavoitteena on tarkemmin suunni-
tella maakunnan omia tavoitteita ja toimenpiteitä, ja valmentaa ja si-
touttaa kuntia mahdolliseen green dealiin.   
  
Green dealin mahdollinen allekirjoittaminen tarkoittaisi samalla myös 
seudun Hinku-ohjelman laajentamista CO2-päästöjen hillinnästä kestä-
vään luonnonvarojen käyttöön. Seudun Hinku-ohjelman päivittämistä 
valmistellaan parhaillaan omana prosessiin. 
 
Kiertotaloutta on lisäksi vauhdittamassa vuoden 2023 alustava perus-
tettava maakunnallinen kiertotalouden kehittämiskeskus, joka fasilitoi 
kuntia kiertotalouskysymyksissä ja tukee yritysten tarjoamien ratkaisu-
jen kehittämispolkuja. 
 
Kehittämispäällikkö Antti Lippo selostaa asiaa kokouksessa. 
 
Kuntajohtajakokous 16.12.2022 

Päätösehdotus. Seutujohtaja Nurminen 
 

Kuntajohtajakokous päättää  
 
merkitä kiertotalouden green dealin valmistelutilanteen tiedoksi ja  
 
antaa omat syötteensä maakunnalliseen valmistelutyöhön.  
 

Päätös.  Asia siirrettiin eteenpäin tulevaan kokoukseen. 
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154 § ALOITE TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTIEN NUORISOVALTUUSTOJEN YHTEISTYÖ-
RYHMÄN PERUSTAMISESTA 

 
Seutusihteeri Pohjonen 
 
Vehreä metropolimme -seutustrategiassa on osana lumoava arki -pää-
viestiä kirjoitettu: ”Asukasosallisuus ja yhteenkuuluvuus vahvistavat il-
mapiiriä. Kaupunkiseutu on kaikille läheinen. Lasten ja nuorten, aikuis-
ten ja senioreiden ääni kuuluu yhdenvertaisemmin ja vaikuttavammin. 
Uudet osallistumisen tavat helpottavat ja innostavat. Asukkaiden yh-
teenkuuluvuutta ruokitaan, ja suurenakin kaupunkiseutu tuntuu kaikille 
läheiseltä. Asukkaat sitoutuvat kotiseutuunsa ja asukaskokemus vahvis-
tuu.” 
 
Osana asukasosallisuuden kehittämistä järjestettiin yhteinen tapaami-
nen seutuyksikön ja kaupunkiseudun nuorisovaltuutettujen edustajien 
kanssa 8.11.2022. Tilaisuudessa esiteltiin seutuyhteistyötä ja keskustel-
tiin miten nuoret pääsevät mukaan seudulliseen kehittämiseen. Aloite 
keskustelutilaisuuden järjestämiseen tuli nuorisovaltuustojen puheen-
johtajilta.  
 
Kuntayhtymään on toimitettu seutuhallituksen puheenjohtaja Anna-
Kaisa Ikoselle ja seutujohtaja Päivi Nurmiselle osoitettu aloite, jossa esi-
tetään, että nuorten äänen kuuluviin tuomiseksi perustetaan Tampe-
reen kaupunkiseudun kuntien nuorisovaltuustojen yhteistyöryhmä. 
 
Edelleen aloitteessa ehdotetaan nuorisovaltuustojen yhteistyöryhmän 
toimintamalliksi: Tampereen kaupungin nuorisovaltuustosta yhteistyö-
ryhmään valittaisiin nuorisovaltuuston edustaja (puheenjohtaja) ja 
Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan nuorisoval-
tuuston edustajat (muut halukkaat edustajat). Muista kunnista valittai-
siin nuorisovaltuustosta kaksi edustajaa (joista toinen puheenjohtaja). 
Lähtökohtaisesti yksi nuorisovaltuustojen edustajista olisi nuorisoval-
tuustojen puheenjohtajia, mutta käytäntö ei olisi velvoittava, vaan nuo-
risovaltuusto saa valita tehtäviin parhaaksi kokemansa edustajat. Yh-
teistyöryhmän nimittäisi seutuhallitus. Yhteistyöryhmä kokoontuisi 4-5 
kertaa vuodessa. 
 
Lopuksi aloitteessa korostetaan, että  
”Olisi myös olennaista, että nuorisovaltuustojen yhteistyöryhmä pääsisi 
mukaan kaupunkiseudun toimielinten, kuten seutuhallituksen ja työryh-
mien toimintaan esimerkiksi puhe- ja läsnäolo-oikeudella. Yhdessä nuo-
risovaltuustojen kanssa on tarkoituksenmukaista luoda toimintamalli, 
jonka avulla nuoret saavat oman äänensä kuuluviin päätöksenteossa.” 
 
Seutujohtaja Päivi Nurminen selostaa asiaa kokouksessa. 
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Liite: 
- Aloite Tampereen kaupunkiseudun kuntien nuorivaltuustojen yh-

teistyöryhmän perustamisesta 

Kuntajohtajakokous 16.12.2022 
Päätösehdotus. Seutujohtaja Nurminen 
 

Kuntajohtajakokous päättää 
 
keskustella nuorten/nuorisovaltuustojen osallisuuden kytkemisestä 
kaupunkiseudun suunnitteluun. 
 
 

Päätös.  Päätösehdotuksen mukaan. 
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155 § MUUT JA TIEDOKSI ANNETTAVAT ASIAT 
 
Ei tiedoksi annettavia asioita. 
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156 § SEURAAVAN KOKOUKSEN OHJELMOINTI JA TULEVAT KOKOUKSET 
 
Vuoden 2023 kokoukset perjantaisin klo 8.15-10.15 
 
Hallitusten työpaja Rasun tavoitteista 10.1.2023, Teams 
 
13.1.,  
Joukkoliikenteen kehityskuvatyön raporttiluonnos  
Pyöräliikenteen pääverkon kehittämistarpeet 
 
Rasun sisällöt: asuminen/viherverkko/elinvoima  
 
27.1. 
Rasun tavoitteiden toteaminen ja kokoamisvaiheen muotoilu  
 
10.2., 24.2., 10.3., 24.3., 6.4., 21.4., 5.5, 18.5.-19.5. matkakokous, 2.6., 
16.6. 
 
Heinäkuussa ei kokouksia 
 
(11.8.), 25.8., 8.9. PP, 22.9., 6.10., (20.10.syysloma), 3.11., 17.11., 1.12., 
15.12. 
 
 
 
 

157 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
 
  Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 9:35. 
 
 

 


