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1§

Kokouksen avaus ja osallistujien toteaminen
Hattula:
1. Ventola Kari
2. Luopajärvi Hellevi
3. Viitala Ritva
4. Kaskela Hannu
Hämeenlinna:
5. Kiemunki Iisakki
6. Rautio Sari
7. Ilkkala Kari
8. Kärpänen Hannu

x
x
-

x
saapui 17.20
x
x poistui klo 18

Janakkala:
9. Ilmarinen Kalevi
10. Silvennoinen Esa, este
11. Taponen Merja
12. Tuominen Eeva-Maria
Muut osallistujat:
Harri Toivonen
Timo Kenakkala
Juha Isosuo
Tanja Matikainen
Jenni Jokela
Tarja Majuri

x poistui klo 18
saapui 17.10
saapui 17.40

x
x
x

2§

Kasvukäytäväverkoston hyödyntäminen seututyössä
Projektijohtaja Anna-Mari Ahonen, Suomen Kasvukäytävä-verkostosta piti
puheenvuoron aiheesta: Miten kasvukäytävää voidaan hyödyntää
Hämeenlinnan seudun näkökulmasta nykytilannetta paremmin? Mitä
konkreettisia keinoja ja mahdollisuuksia on olemassa?
Keskustelu:
 Kasvukäytäväohjausryhmä työskentelee ohjaamassa
verkostotyöskentelyä koko kasvukäytävän alueella. Hämeenlinnan
seudun on pohdittava ja omat odotukset kasvukäytävätyölle.
Hämeenlinnan seudulla luontevaksi kehitysalustaksi muotoutuu
asemanseudut sekä moottoritien seutu.
 Asemanseudut ovat eri palvelujen, liikenteen solmukohtia. Tärkeää on
keskustella niistä seudulla yhteisesti.
 Tärkeää on tehdä yhteistä edunvalvontatyötä lisäraiteen saamiseksi.
Selkeä tavoite aikataulusta olisi myös edistämässä asiaa.
 Janakkalassa asemanseutujen lisäksi on edistetty Viralan liittymän
linja-autopysäkin ja siihen liittyvän pysäköinnin rakentamista.
 Kasvukäytävätyössä on tekeillä yhteinen kasvusopimusehdotus, joka
jätetään ministeriöön tammikuun lopussa. Siinä tärkeitä elementtejä
ovat elinkeinoelämän mahdollisuuksien lisääminen, työvoiman
liikkuvuus, Tallinnan tunneli, asemanseudut, energiaomavaraisuus
(kiertotalous). Kyseessä on strateginen paperi, jossa on tavoitteet ja
toimenpiteet. Sopimus solmitaan ministeriöiden, elyn ja verkoston
välille.
 Kunnan tehtävä on mahdollistaa elinvoimaa, ottaa huomioon avoin data
omissa toimissaan. Elinkeinopolitiikasta on laajennettava
elinvoimapolitiikkaan.
Päätös: Merkitään tiedoksi käyty keskustelu

3§

Kuntakohtainen kasvukäytävään perustuva kehittämishanke
Jokainen seudun kunta nostaa esiin jokin kasvukäytävään perustuvan
oleellisen kehittämishankkeen

Hattula: Merven alueen energialaitos, jossa esiin nousevat mm.
jalostamoteknologia, liikenne, tulevat asiakkaat, bioenergiaselvitykset, koko
seudulle merkittävä hanke
Hämeenlinna: Asemanseutu, jossa esiin nousevat mm. pysäköinti, palvelut,
VR-toiminta, joukkoliikenne, markkinointi, yhteistyö YIT kanssa

Janakkala: asemanseudun kehittämishanke, liikenteeseen liittyvä Viralan
pysäkki ja joukkoliikenne.
Päätös: Todettiin Hattulan, Hämeenlinnan ja Janakkalan edistettävät
hankkeet, jotka esitellään tulevassa kunnanhallitusten kokouksessa.

4§

Seudullinen strategia
Vierailu Tampereen seutuhallintoon herätti keskustelun siitä, tarvitaanko
Hämeenlinnan seudulla vahvempi seudullinen strategia yhteisen kehittämisen
taustaksi.
Päätös: Kootaan kunnanhallitukset yhteiskokoukseen, jossa pohditaan
yhteinen tahtotila seudulliselle kasvukäytävätyölle.
Esiin nostettavat asiat ovat asemanseudut, moottoritien seutu, liikkumisen
palveluistaminen (MAAS) ja seudun elinvoima.
Kokouksessa keskustellaan myös yhteisen resurssin tarpeesta.
Anna-Mari Ahonen pyydetään alustajaksi kunnanhallitusten kokoukseen.

6§

Ajankohtaiset asiat
Päätös: Sote-keskusteluun toivotaan löydettävän yhteinen tapa viedä asiaa
eteenpäin. Keskustelussa on nostettava esiin myös seudullinen
työterveyshuolto.

7§

Seuraavat kokoukset
Päätös: Kuntajohtajien kokous valmistelee hallitusten yhteiskokouksen ja
aikataulun.

8§

Muut asiat
Sihteeri esitteli seututyössä yhteisesti sovittujen hankkeiden nykytilannetta.
Toivotaan, että asiat etenisivät edelleen ja vastuualueet esittelisivät
seutuneuvottelukunnalle konkreettiset tulokset loppuun saatetuista
hankkeista.
Keskusteltiin seutuneuvottelukunnan työstä. Olennaista on, että yhteisesti
halutaan edistää seudullisia asioita.

Hämeenlinnassa 20.11.2015

Tarja Majuri, sihteeri

