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Helimo Matti, puheenjohtaja
Joki Matti
Jussila Anne-Mari
Kiemunki Terhi
Kovala Seppo
Kytömäki Jussi, poistui 18:12
Lehtimäki Joni
Pursiainen Sirpa
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Jurvela Harri, kehittämispäällikkö, poistui 17:45
Laurila Jaakko, kehittämispäällikkö, poistui 17:45
Perämaa Lotta, strategiapäällikkö, poistui 17:45
Viitasaari Leena, suunnittelujohtaja, poistui 17:45
Kalliohaka Elina, koordinaattori, saapui 18:12, poistui 18:26
Varjosalo Päivi, apulaisrehtori, saapui 18:26, poistui 18:30
Loukaskorpi Johanna, puheenjohtaja
al-Nassar Islam
Hiitti Antti
Julin Sofia
Salo Hanna
Tapio Noora

Allekirjoitukset

Helimo Matti
Puheenjohtaja

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty
26.11.2018

Kaunisto Kalle
Sihteeri
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Anne-Mari Jussila

Pöytäkirjan nähtävänäolo
Nähtävänä: www.tampere.fi
27.11.2018

Kalle Kaunisto

Terhi Kiemunki
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§ 154
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Päätösehdotus oli
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Käsittelyjärjestyksen muuttaminen
Lautakunta päätti puheenjohtajan esityksestä käsitellä pykälän
161 pykälän 158 jälkeen.

4 (34)

Tampere
Sivistys- ja kulttuurilautakunta

Pöytäkirja
22.11.2018

10/2018

5 (34)

Asiakirja on sähköisesti hyväksytty päätöksentekojärjestelmässä.

§ 155
Läsnäolo- ja puheoikeudet
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Päätösehdotus oli
Myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus tässä kokouksessa
seuraavasti:
•

•
•

Kehittämispäällikkö Harri Jurvela, kehittämispäällikkö
Jaakko Laurila, strategiapäällikkö Lotta Perämää,
suunnittelujohtaja Leena Viitasaari § 157 palvelu- ja
vuosisuunnitelma -iltakoulun ajaksi
koordinaattori Elina Kalliohaka § 158 ajaksi
apulaisrehtori Päivi Varjosalo § 161 ajaksi
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§ 156
Pöytäkirjan tarkastus
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Päätösehdotus oli
Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Anne-Mari Jussila ja Terhi
Kiemunki (varalle Seppo Kovala ja Joni Lehtimäki).
Perustelut
Pöytäkirja on tarkastettavana viimeistään maanantaina
26.11.2018.
Jos pöytäkirjantarkastajaksi esitettävä tietää olevansa estynyt
silloin suorittamasta tarkastusta tai tietää joutuvansa poistumaan
tästä kokouksesta ennen sen päättymistä, on siitä ilmoitettava.
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§ 157
Ajankohtaiskatsaus (yhteistoiminta-alueen asia)
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Taru Kuosmanen, Johtaja
Päätösehdotus oli
Merkitään tiedoksi.
Kokouskäsittely
Kehittämispäällikkö Harri Jurvela, kehittämispäällikkö Jaakko
Laurila, strategiapäällikkö Lotta Perämää, suunnittelujohtaja
Leena Viitasaari olivat asiantuntijoina paikalla palvelu- ja
vuosisuunnitelma -iltakoulun ajan.
Ylöjärven edustaja Jussi Kytömäki poistui kokouksesta
päätöksenteon jälkeen yhteistoiminta-alueen asioiden tultua
käsitellyiksi.
Perustelut
Johtaja Taru Kuosmasen katsaus ajankohtaisiin asioihin:
•
•
•
•
•

Palvelu- ja vuosisuunnitelma -iltakoulu, 16.00-17.45
(Harri Jurvela, Jaakko Laurila, Lotta Perämaa, Leena
Viitasaari)
Perusopetuksen seutuvertailu
Kouluikkuna
Päivähoidon Kuusikko-raportti
Tiedoksi: Lautakuntien yhteiset pikkujoulut 13.12.
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§ 158
Sammon koulun laajennuksen ja päiväkodin tarveselvitys
TRE:7305/10.03.07/2018
Valmistelija / lisätiedot:
Kalliohaka Elina, Viljakka Jarmo
Valmistelijan yhteystiedot
Hankearkkitehti Jarmo Viljakka, puh. 040 806 4105,
etunimi.sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh. 040 485 1059,
etunimi.sukunimi@tampere.fi
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Taru Kuosmanen, Johtaja
Päätösehdotus oli
Sammon koulun laajennuksen ja päiväkodin tarveselvitys
hyväksytään jatkosuunnittelun pohjaksi.
Kokouskäsittely
Koordinaattori Elina Kalliohaka oli asiantuntijana paikalla asian
käsittelyn aikana.
Perustelut
Sammon koulun laajennus ja päiväkoti sijaitsee Kalevan
kaupunginosassa osoitteessa Kaupinkatu 29, 33540 Tampere.
Kiinteistötunnus on 837-129-812-2. Etäisyys keskustorilta on
noin 2,2 km. Vanhan koulun ensimmäinen vaihe ja terveysasema
(Kuulovammaisten koulu ja Liisanpuiston terveysasema)
valmistuivat vuonna 1976 (Tampereen kaupungin arkkitehtiosasto,
arkkitehti Pentti Kauppila). Koulua on laajennettu vuosina 1983
(arkkitehtisuunnittelu Tampereen kaupungin arkkitehtiosasto,
arkkitehti Jukka Hagman) ja 1997 (arkkitehtisuunnittelu
Tampereen kaupungin Tilakeskus, arkkitehti Jukka Hagman).
Rakennukset kärsivät vakavista sisäilmaongelmista ja koulu
siirtyi väistötiloihin syksyllä 2017. Terveysasemarakennus
on tyhjillään. Vanha koulurakennusta ja terveysasemaa
ei ole suojeltu asemakaavalla. Tarveselvitysvaiheessa on
kartoitettu etenemisvaihtoehdot. Sen perusteella on päädytty
koulun ja terveysaseman purkamiseen ja korvaamaan se
uudisrakennuksella.
Kalevassa oppilasmäärän ennustetaan kasvavan voimakkaasti
tulevina vuosina. Väestösuunnitteen mukaan päivähoitoikäisten
määrä kasvaa voimakkaasti Sammon koulupolun alueella
vuoteen 2033 mennessä. 1-5-vuotiaita ennustetaan olevan 588
enemmän kuin nyt ja 6-15-vuotiaita 420 enemmän kuin vuonna
2018. Sammon koulun laajennuksella ja uudella päiväkodilla
pystytään vastaamaan niin päivähoitoikäisten kuin koululaisten
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määrän kasvusta aiheutuvaan palvelutarpeen kasvuun. Lisäksi
Sammon koulua voidaan käyttää alkuvaiheessa väistötilana, mm.
Kissanmaan koulun perusparannuksen ajan.
Tilan tarve
Koulun uudisrakennuksen rakenteellinen mitoitus on 750
oppilasta (luokat 0-9, 25 oppilasta/perusopetusryhmä), josta
esiopetuksen osuus on kolme ryhmää (noin 75 oppilasta).
Koulussa järjestetään jatkossa Sammon koulupolun keskitetty
erityisopetus (noin 100 oppilasta). Päiväkodin rakenteellinen
mitoitus on kuusi ryhmää eli noin 120 lasta. Päivähoidon
keskitetty erityinen tuki järjestetään jatkossa Sammon
kampuksen uudessa päiväkodissa. Todellinen lapsimäärä on
silloin rakenteellista mitoitusta pienempi. Suunnitellut tilat
mahdollistavat oppilasmäärien vuosittaisen vaihtelun.
Aikataulu
Rakennustyöt toteutetaan yhdessä vaiheessa. Rakennustyöt
kestävät noin kaksi vuotta ja ne käynnistyvät marraskuussa
2020 ja kohde valmistuu marraskuussa 2022. Käyttöönotto on
tammikuussa 2023. Vanha koulu ja terveysasema puretaan ennen
rakennustöiden alkamista.
Hankkeen toteuttamiseen liittyvät tiedot
Nykyinen asemakaava on vuodelta 1976. Kaavamääräys on
Yso II (Sosiaalista ja opetustoimintaa palvelevien rakennusten
korttelialue). Tontilta on varattava oppilaitoksien osalta yksi
autopaikka kahta toimihenkilöä kohti. Tonttitehokkuusluku
eli tontin kerrosalan suhde tontin pinta-alaan on 1,0. Kaleva
on luokiteltu valtakunnallisesti merkittäväksi rakennetuksi
kulttuuriympäristöksi, RKY-alueeksi. Uusi koulu ja päiväkoti
ei sijaitse RKY-alueella, mutta on kuitenkin sen välittömässä
vaikutuspiirissä ja huomioidaan suunnittelussa ja toteutuksessa.
Tehokkuusluvun mukainen rakennusoikeus on noin 16
2

539 m . Suurin sallittu kerrosluku on kaksi. Tontin koko on
2

16 539 m . Tonttia rajaa idässä Hälläpyöränkatu, etelässä
Väinämöisenkatu, lännessä Kaupinkatu sekä pohjoisessa
Kiovanpuisto. Sammon koulu ja Kiovanpuiston urheilukenttä
sijaitsevat noin 100 metrin etäisyydellä rakennuksesta. Koulun ja
päiväkodin uudisrakennus sijoitetaan asemakaavan mukaisesti
purettavan koulun ja terveysaseman paikalle. Suurin osa
autopaikoista sijoitetaan tontin eteläpäähän. Päiväkodin
saattopaikat sijoitetaan päiväkodin läheisyyteen. Huoltoyhteys
suunnitellaan turvalliseksi ja se erotetaan saattoliikenteestä.
Arvioitu asemakaavan mukainen ja toteutettava autopaikkamäärä
on uudisrakennuksen osalta (110 toimihenkilöä) yhteensä 55
ap. Päiväkodille ja esiopetukselle varataan saattopaikkoja kaksi
per ryhmä. Invatakseille suunnitellaan esteetön ja turvallinen
reitti rakennuksen sisäänkäynnille. Polkupyöräpaikkoja tontille
sijoitetaan hajautetusti yhteensä noin 250 paikkaa, joista noin
puolet katettuja.
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Päiväkodin leikkipiha mitoitetaan lapsimäärän mukaan,
2

minimimitoitus on 15 m /lapsi. Koulun piha erotetaan
aidalla päiväkodin pihasta. Koulun välituntipihan mitoitus
2

on noin 6 m /oppilas. Piha-alueet avautuvat Kiovanpuiston
suuntaan. Pihoista muodostuu yhtenäinen, helposti valvottava
kokonaisuus. Pihalta on suora yhteys opetustiloihin. Pihalle
sijoitetaan tekonurmipintainen aidattu miniareena (jalkapallo,
koripallo, ym.), keinut ja kiipeilyvälineitä huomioiden myös
esiopetusikäisten tarpeet. Pihan pintamateriaaleina käytetään
pääosin sidottuja materiaaleja rakennuksen läheisyydessä.
Päiväkodin pihasuunnittelussa noudatetaan Tampereen
kaupungin suunnitteluohjetta. Pihan välineet ja varusteet
tarkennetaan hanke- ja toteutussuunnitteluvaiheessa. Myös
koulun välituntipihat aidataan. Koulun ja päiväkodin piha-alueet
eivät sijaitse melualueella.
Rakennus on kaksikerroksinen. Koulusta ja päiväkodista
suunnitellaan tehokas ja arkkitehtonisesti korkeatasoinen
kokonaisuus. Etäisyydet eri tilojen väleillä ja käytävien määrä
pyritään minimoimaan. Alustavan suunnitelman mukaan 1.
kerroksessa sijaitsevat taito- ja taideaineiden ja aineopetuksen
yhtenäinen kokonaisuus, opetussolut, päiväkodin ryhmätilat,
oppilashuollon tilat, keittiö, koulun ja päiväkodin ruokasali,
joka on eriytettävissä koulun salista esim. lasiliukuseinällä.
2. kerroksessa sijaitsevat liikuntasali, opetussolut, päiväkodin
ryhmätilat, monitoimitilat sekä koko henkilökunnan yhteiset
tauko- ja työtilat. Esi- ja alkuopetuksen tilat suunnitellaan
yhtenäiseksi toiminnalliseksi kokonaisuudeksi (kolme luokkien
0-2 kokonaisuutta). Iso liikuntasali on jaettavissa kolmeen
lohkoon. Yksi lohko on mitoitettu siten, että siinä voidaan pelata
harrastetason sarjapelejä. Ilman jakoa virallinen kenttä mahtuu
saliin. Iltakäytön sisäänkäynti sijoittuu rakennuksen eteläpäähän
autopaikkojen läheisyyteen. Osa luokista on yhdistettävissä
toisiinsa ja avattavissa käytävän suuntaan siirtoseinin. Kaikki tilat
suunnitellaan muuntojoustaviksi ja iltakäytön mahdollistaviksi.
Iltakäytön vyöhykkeet suunnitellaan siten, että rakennusta voi
käyttää usea eri toimija samaan aikaan. Sosiaalitilat keskitetään
yhdeksi kokonaisuudeksi. Kaikista tiloista on suora ja lyhyt yhteys
keskeisesti sijaitsevaan ruokasaliin, joka toimii myös rakennuksen
pääaulana.
Rakennus tullaan suunnittelemaan esteettömäksi ja
muuntojoustavaksi. Rakenteet suunnitellaan siten, että tilojen
muunneltavuus käyttötarkoituksen mahdollisesti muuttuessa
tulevaisuudessa on mahdollista. Kantavien tai jäykistävien seinien
määrä ja muut muutostöitä oleellisesti rajoittavat ratkaisut
rakennusvaipan sisällä tulee minimoida. Rakennuksen runko
on betonirakenteinen ja alustavan suunnitelman mukaan
julkisivu korkealaatuinen puhtaaksimuurattu tiili, osa pinnoista
on rapattuja. Rakenne- ja julkisivuratkaisuja tarkennetaan hankeja toteutussuunnitteluvaiheessa. Suunnittelussa rakenneosien
käyttöiäksi määritetään perustusten ja rungon osalta 100 vuotta,
muiden rakennusosien 50 vuotta. Rakennuksen kerroskorkeus on
4 metriä. Liikuntasalin vapaa korkeus on 9 metriä. Rakennuksen
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kosteudenhallinnan toimintamallina käytetään Kuivaketju10 järjestelmää. Runkovaiheen jälkeen rakentaminen toteutetaan
sääsuojan alla. Rakenteiden, rakennusosien ja teknisten
järjestelmien valinnoissa huomioidaan koko rakennuksen
elinkaaren aikainen energiankulutus ja käyttökustannukset.
Rakennuksen energiatehokkuuden tavoitetasoksi asetetaan
2

E-luvuksi 100 (kWhE/m /vuosi). Suunnittelussa noudatetaan
Tampereen kaupungin rakennussuunnitteluohjeita ja päiväkotien
suunnitteluohjetta.
Investointi- ja käyttökustannukset
Esiselvitysten perusteella tehdyissä laskelmissa on päädytty
2

seuraavaan kustannusarvioon: 27 450 000 € (2318 €/brm ).
Rakennusinvestointiin lisätään julkinen taidehankinta, jonka
suuruus on 1 % investoinnista, eli 274 500 €. Rakennusinvestointi
yhteensä 27 724 500 €. Kustannusarvio perustuu alustavan
tontinkäyttöluonnoksen bruttoalaan. Jatkosuunnittelussa pyritään
alentamaan kustannuksia tilankäytön ratkaisuja tehostamalla.
Kustannusarviossa on mukana maan alle rakennettava
betonirakenteinen tekniikkakanaali, jonka kustannusarvio on
300 000 €. Kanaalin tarkoituksenmukaisuus arvioidaan hankeja toteutussuunnitteluvaiheessa. Liikuntasalin kokoa kasvatettiin
Rt-ohjeen mukaisesta salista, jotta se vastaisi paremmin ja
laajemmin myös iltakäytön ja urheiluseurojen tarpeisiin.
Aurinkopaneelijärjestelmälle on laskettu erillishinta 70 000 € (ei
sisälly investointiin), jonka tarkoituksenmukaisuutta arvioidaan
jatkosuunnittelun yhteydessä. Uudisrakennuksen aiheuttama
2

pääomavuokra on 1 940 715 €/v (14,22 €/m /kk), kiinteistönhoito
342 286 €/v (perusopetus, varhaiskasvatus ja avopalvelut 2,49 €/
2

2

m /kk, Pirkanmaan Voimia 3,74 €/m /kk), kunnossapito 125 525 €/
2

2

v (0,92 €/m /kk) ja tontinvuokra 81 311 €/v (0,60 €/m /kk). Vuokra
2

on yhteensä 2 489 836 €/m /v.
Vakavista sisäilmaongelmista johtuen Liisanpuiston koulun
toiminta siirrettiin väistötiloihin Sairaalankadulla sijaitsevaan
kiinteistöön syksyllä 2017. Koulu jatkaa toimintaansa väistötiloissa
koulurakennuksen valmistumiseen saakka. Sairaalankadun
kiinteistössä toimii myös Järvensivun koulu. Väistötilan muutos
ja korjaustöiden kustannukset olivat noin 922 000 €. Koko
kiinteistön vuokra 1.1.2019 alkaen on 45 282 €/kk ja 543 384
€/vuosi. Alustavan suunnitelman mukaan Sammon koulun
laajennus ja päiväkoti toimii Kissanmaan koulun väistötilana sen
perusparannuksen ajan.
Toiminnan kustannukset
Sammon koulun laajennuksen ja päiväkodin henkilökunnan
määrä on noin 110. Kouluun tarvitaan henkilökuntaa
seuraavasti: opettajia on yhteensä 35 (luokanopettajia,
aineenopettajia ja erityisopettajia), avustajia 20 sekä yksi virkaapulaisrehtori. Perusopetuksen opettajien ja virka-apulaisrehtorin
palkkauskustannukset ovat yhteensä n. 2 milj.€/vuosi. Avustajien
palkkavarus on 600 000 €/vuosi. Yhteensä koulun vuosittaiset
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henkilöstökustannukset ovat noin 2,6 milj.€/vuosi. Esiopetuksessa
on henkilökuntaa yhteensä 9 henkilöä (varhaiskasvatuksen
opettajia, lastenhoitajia ja avustajia) henkilöstökustannukset
ovat vuodessa noin 300 000 €. Päiväkodissa henkilökuntaa
on 30 henkilöä (varhaiskasvatuksen opettajia, erityisopettajia,
lastenhoitajia, avustajia, päiväkodin johtaja ja fysioterapeutti).
Päiväkodin palkkakustannukset ovat yhteensä noin 920 000
€/vuosi. Koulun ja päiväkodin henkilöstökustannukset ovat
yhteensä noin 3,8 milj.€. Vuoden 2022 vuosisuunnitelmassa
tulee huomioida uusien kalustusteiden kustannukset, jotka ovat
kokonaisuudessa noin 2,3 milj.€. Tästä summasta koulun osuus
on 2 milj.€ ja päiväkodin 300 000 €. Uusien tilojen varustamiseen
tarvittavat kustannukset lasketaan oppilasperusteisesti 2
500 €/lapsi ja alakoulun oppilas ja 3 000 €/yläkoulun oppilas.
Summasta 40 % (880 000 €) on varsinaista ensikertaista
kalustamista (irtokalusteita) ja 60 % (1 320 000 €) on varaus
käyttötalouteen, sisältää mm. tarvittavat ICT-hankinnat. Uudet
henkilöstökustannukset tulevat kokonaisuudessaan kasvatus- ja
opetuspalveluiden käyttötalouteen vasta silloin, kun koulu ei enää
toimi väistötilana.
Lapsivaikutusten arviointi
Terveys: Sammon koulun laajennuksen ja päiväkodin
uudisrakennus mahdollistaa alueen lapsille terveellisen ja
turvallisen oppimisympäristön lähipalveluna. Lisäksi uusissa
tiloissa pystytään huomioimaan perusopetuksen erityisen tuen ja
päivähoidon erityisen tuen vaatimat tilajärjestelyt.
Turvallisuus ja liikkuminen: Uudisrakennuksen myötä parannetaan
samalla alueen liikenneturvallisuutta, mm. tekemällä aluetta
koskeva liikennekartoitus. Päiväkotiin suunnitellaan turvallinen
saattoyhteys ja koululaisten turvalliseen liikkumiseen kiinnitetään
huomiota. Rakennuksen huoltoyhteys suunnitellaan turvalliseksi
ja invayhteys suunnitellaan erikseen sisäänkäynnin läheisyyteen.
Arjen sujuvuus: Hankkeella on myönteisiä vaikutuksia lasten ja
perheiden arjen sujumiseen, kun päivähoito, esi- ja perusopetus
pystytään tarjoamaan lähipalveluna alueen kasvavalle lapsija oppilasmäärälle. Rakennuksen tilat tulevat olemaan
monikäyttöisiä ja niitä on mahdollista vuokrata iltakäyttöön, esim.
lasten harrastustoimintaa varten.
Tiedoksi
Virpi Ekholm, Jarmo Viljakka, Niko Suoniemi, Petra Rantala, Anni
Andrejeff, Kristiina Järvelä, Elina Kalliohaka, Petri Peltonen, Elli
Rasimus, Matti Tanski, Petri Mölsä, Jukka Kauppinen
Liitteet

1 Liite Sikula 22.11.2018 Sammon koulun laajennus ja päiväkoti,
tarveselvitys.pdf
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§ 159
Tampereen kaupungin liikuntapaikkarakentamisen suunnitelma 2019-2030
TRE:2509/10.03.06/2018
Valmistelija / lisätiedot:
Savisaari Lauri
Valmistelijan yhteystiedot
Kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja Lauri Savisaari, puh. 040 801
6081 ja suunnittelija Anna Henttonen, puh, 040 660 2057,
etunimi.sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh. 040 485 1059,
etunimi.sukunimi@tampere.fi
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Lisäksi hyväksyttiin seuraavat toivomusponnet:
"Lautakunta edellyttää, että liikuntapaikkarakentamisen
suunnitelman etenemistä tarkastetaan sivistys- ja
kulttuurilautakunnassa säännöllisesti vähintään vuosittaisen
talousarvion sekä palvelu ja vuosisuunnitelman valmistelun
yhteydessä. Ja, että kaikki isommat suunnitelman muutokset tai
sisältöjen kehittämissuunnitelmat tuodaan ennakolta sivistys- ja
kulttuurilautakunnan käsittelyyn."
ja
"Lautakunta edellyttää, että liikuntapaikkarakentamisen
aikataulutuksen suunnitelmassa pidemmän ajan suunnitelmissa
(2019-2030) kehitettävien kohteiden priorisointijärjestys on seuraava:
•
•
•
•
•

uimarantojen kehittäminen
Koillis-Tampereen Palvelut
1-2 skeittipaikan rakentaminen
kahden jäähallin rakentaminen
Hiedanrannan/Lielahden palvelut"

Esittelijä: Taru Kuosmanen, Johtaja
Päätösehdotus oli
Tampereen kaupungin liikuntapaikkarakentamisen suunnitelma
2019-2030 hyväksytään jatkosuunnittelun pohjaksi.
Yksittäiset hankkeet valmistellaan ja tuodaan päätöksentekoon
erikseen kaupungin talonrakennushankkeiden
valmisteluprosessin mukaisesti.
Kokouskäsittely
Anne-Mari Jussila teki seuraavat toivomusponsiesitykset:
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"Lautakunta edellyttää, että liikuntapaikkarakentamisen
suunnitelman etenemistä tarkastetaan sivistys- ja
kulttuurilautakunnassa säännöllisesti vähintään vuosittaisen
talousarvion sekä palvelu ja vuosisuunnitelman valmistelun
yhteydessä. Ja, että kaikki isommat suunnitelman muutokset tai
sisältöjen kehittämissuunnitelmat tuodaan ennakolta sivistys- ja
kulttuurilautakunnan käsittelyyn."
ja
"Lautakunta edellyttää, että liikuntapaikkarakentamisen
aikataulutuksen suunnitelmassa pidemmän ajan suunnitelmissa
(2019-2030) kehitettävien kohteiden priorisointijärjestys on seuraava:
•
•
•
•
•

uimarantojen kehittäminen
Koillis-Tampereen Palvelut
1-2 skeittipaikan rakentaminen
kahden jäähallin rakentaminen
Hiedanrannan/Lielahden palvelut"

Puheenjohtaja Matti Helimo kannatti esityksiä. Jussilan
toivomusponsiesitykset hyväksyttiin yksimielisesti.
Perustelut
Sivistys- ja elämänlaatupalvelujen lautakunta hyväksyi
kokouksessaan 26.5.2016 liikuntapaikkarakentamista koskevan
pitkän tähtäimen suunnitelman. Liikunta- ja urheiluolosuhteita
koskevien päätösten vuoksi vuonna 2016 hyväksyttyä
suunnitelmaa on tarpeen päivittää siten, että erityisesti Kansi ja
areena -hankkeen sekä yksityisessä liikuntapaikkarakentamisessa
tapahtuneet muutokset huomioidaan. Lisäksi kaupungin
väestömäärän kasvu ja eri liikuntalajien kysyntään liittyvät
muutokset tulee huomioida aiempaa paremmin.
Suunnitelmaa on valmisteltu vuoden 2018 ajan, ja
luonnosta on käsitelty sivistys- ja kulttuurilautakunnassa,
kaupunginhallituksessa ja kaupungin johtoryhmässä keväällä
2018. Toimielinten linjaukset on huomioitu suunnitelman
valmistelussa. Liikuntapaikkoihin liittyvistä kuntalaisten tarpeista
on järjestetty kesäkuussa 2018 verkossa Harava-kysely, jossa
annetut mielipiteet ja toiveet on huomioitu suunnitelman
valmistelussa. Lisäksi Tampereen urheiluseuraparlamentti
on käsitellyt luonnosta yhdessä nuorisovaltuuston edustajien
kanssa kokouksessaan 24.4.2018. Valtuustosalissa järjestettiin
12.9.2018 avoin yleisötilaisuus, ja lisäksi suunnitelmaluonnos
on ollut avoimesti kommentoitavissa verkossa 10.-23.9.2018.
Kommentointiajan päätyttyä tulleita ehdotuksia on myös
huomioitu nyt esitettävässä suunnitelmassa.
Liikuntapaikkojen rakentamisen suunnitelman lähtökohtia ovat:
•

Yksittäisiä liikuntapaikkoja ja nuorisokeskuksia
ei tarkastella pelkästään erillisinä, vaan niillä on
vaikutuksia myös toisiin liikuntapaikkoihin ja
nuorisokeskuksiin (perusparannusten / rakentamisen
aikataulu, laajuus jne.). Myös yhteydet kaupungin
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•

•

•
•
•

muuhun palvelutoimintaan (erityisesti varhaiskasvatus,
perusopetus ja 2. asteen koulutus) on huomioitava.
Suunnitelmallisella toiminnalla varmistetaan
oikea-aikainen investointi- ja ylläpitorahoitus
toteutettaville kohteille. Jotta resurssit voidaan
kohdentaa tehokkaasti, tulee liikuntapaikkojen
ja nuorisokeskusten rakentamisen laajuus ja
laatutavoitteet asettaa harkitusti.
Uusien kohteiden sijoittamisessa ja olemassa olevien
kohteiden kunnostamisessa tulee ottaa huomioon
kaupunkirakenteen laajentuminen ja täydentyminen
sekä asukasmäärän kasvu, palveluiden riittävän
tasapuolinen tarjonta sekä nykyisten liikuntapaikkojen
ja nuorisokeskusten olosuhteet ja niiden käyttö.
Kaupungilla on käytössään rajalliset resurssit sekä
rakentamiseen että alueiden ylläpitoon.
Yksityiset liikuntapaikat täydentävät kaupungin
tarjoamia liikuntapaikkoja.
Suunnitelmissa ja rakentamisessa huomioidaan
valtioneuvoston antama liikuntapoliittinen selonteko,
joka kattaa mm. linjaukset liikunnan lisäämisestä
elämän eri vaiheissa, liikuntapaikkarakentamisesta,
liikunnan kansalaistoiminnasta ja huippu-urheilusta.

Suunnitelma sisältää liikuntapaikkojen rakentamisen
keskeisimpien hankkeiden tarvearvion ja kuvaukset vuosille
2019-2030 sekä liikuntapaikkojen rakentamisen verkon osalta
myös isoimmat koulujen salit ja uimarannat merkittävinä
liikuntapaikkoina.
Suunnitelmaan sisältyvät karttaesitykset sekä Tampereen
kaupungin merkittävistä liikuntapaikoista että ko. verkkoa
täydentävistä yksityisistä liikuntapaikoista. Lisäksi suunnitelmaan
sisältyy katsaus koulujen ja päiväkotien pienemmistä
liikuntaolosuhteista sekä koulupihojen kehittämisestä
lähiliikuntapaikkoina. Liikuntapaikkojen rakentamisen
suunnitelman tarkastelun ulkopuolelle jäävät mm. pallo- ja
pelikentät (talvisin jääalueet), joiden osalta linjauksia on jo
aiemmin tehty kenttä- ja ulkoliikuntaympäristöt 2015-2025
suunnitelmassa.
Pormestari on asettanut 5.9.2018 työryhmän ohjaamaan
Hakametsän alueen kehittämistä. Liikuntapaikkarakentamisen
suunnitelmassa esitettyjen kohteiden osalta varmistetaan
jatkosuunnittelussa yhdenmukaisuus Hakametsä-työryhmän työn
kanssa.
Tiedoksi
Lauri Savisaari, Pekka P. Paavola, Virpi Ekholm, Monika Sola
Liitteet

1 sikula 22.11_Tampereen kaupungin liikuntapaikkarakentamisen
suunnitelma 2019-2030
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§ 160
Sivistys- ja kulttuurilautakunnan toiminta-avustusten arviointikriteerien
päivittäminen
TRE:7393/12.03.00/2018
Valmistelija / lisätiedot:
Lundström Susanna H
Valmistelijan yhteystiedot
Ts. suunnittelija Susanna Lundström, puh. 040 355 8745,
etunimi.sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh. 040 485 1059,
etunimi.sukunimi@tampere.fi
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Taru Kuosmanen, Johtaja
Päätösehdotus oli
Sivistys- ja kulttuurilautakunnan toiminta-avustusten päivitetyt
arviointikriteerit hyväksytään.
Perustelut
Sivistys- ja kulttuurilautakunta myöntää vuosittain toimintaavustuksia. Toiminta-avustusten myöntämisessä sovelletaan
kaupunginhallituksen hyväksymiä Tampereen kaupungin
avustustoiminnan yleisiä periaatteita (hyväksytty kh 23.11.2009,
päivitetty kh 6.11.2017). Avustuksia jaetaan kaupungin
talousarviossa varatun määrärahan puitteissa.
Harkinnanvaraista toiminta-avustusta myönnetään yhdistyksen
perustoimintaan. Sivistys- ja kulttuurilautakunta myöntää
toiminta-avustuksia seuraavissa avustuskokonaisuuksissa:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

kulttuuri- ja taideyhteisöjen toiminta-avustukset
festivaalien ja suurten yleisötapahtumien toimintaavustukset
kulttuuriharrastusyhdistysten toiminta-avustukset
maahanmuuttajayhdistysten toiminta-avustukset
liikuntapalvelujen toiminta-avustukset
kaupunginosayhdistysten toiminta-avustukset
soveltavan liikunnan (erityisliikunnan) toimintaavustukset
nuorisotyön ja nuorten harrastustoiminnan
edistämisen toiminta-avustukset
nuorten yhteiskunnallisen toiminnan edistämisen
toiminta-avustukset
perheitä tukevan työn toiminta-avustukset
vanhempainyhdistysten avustukset

Yleisissä avustamisen periaatteissa todetaan, että avustuksen
myöntäjä voi asettaa painopisteitä avustusten myöntämiselle.
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Toiminta-avustusten arviointikriteereillä selkeytetään avustusten
jakoperusteita ja näin lisätään päätöksenteon läpinäkyvyyttä.
Sivistys- ja kulttuurilautakunnan toiminta-avustusten
arviointiperusteet on hyväksytty 16.11.2017. Näihin kriteereihin
esitetään pieniä muutoksia. Kuhunkin avustuskokonaisuuteen
liittyvät avustamisen edellytykset ja painotukset käsitellään
liitteessä.
Liikuntapalvelujen toiminta-avustusten arviointikriteereitä
esitetään muutettavaksi vastaamaan kaupunginvaltuuston
kokouksessaan 23.4.2018 päättämää talouden
tasapainottamisohjelmaa. Liikuntapalvelujen hintojen korotuksen
sekä kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen avustusmäärärahojen
leikkauksen kompensoimiseksi lasten ja nuorten toimintaa
painotetaan aiempaa enemmän liikuntapalvelujen toimintaavustusten jaossa.
Kulttuuri- ja taideyhteisöjen toiminta-avustusten
arviointiperusteet on hyväksytty sivistys- ja elämänlaatupalvelujen
lautakunnan kokouksessa 30.10.2014. Avustuskriteereitä esitetään
uudistettavaksi uuden lautakuntarakenteen ja kaupunkistrategian
mukaisiksi sekä lisättäväksi samaan asiakirjaan muiden sivistysja kulttuurilautakunnan toiminta-avustusten kanssa. Tästä
syystä kulttuuri- ja taideyhteisöjen arviointiperusteita on
tiivistetty ja niistä on poistettu hakemusmateriaaliohjeistus.
Sisällöllisenä muutoksena kriteereihin esitetään, että jatkossa
tästä kokonaisuudesta ei kohdenneta avustusta vapaan
sivistystyön toimijoille.
Tiedoksi
Marja Pärssinen, Pirjo-Liisa Länkinen, Anna Henttonen, Anne
Lahtinen, Minnakaisa Kuivalainen, Tuula Martikainen, Elise
Pedersen, Jaakko Laurila, Taina Myllyharju
Liitteet

1 Sivistys- ja kulttuurilautakunnan myöntämien toimintaavustusten arviointikriteerit_22.11.2018.pdf
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§ 161
Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelmien hyväksyminen
TRE:3832/12.01.01/2018
Valmistelija / lisätiedot:
Lundström Susanna H
Valmistelijan yhteystiedot
Ts. suunnittelija Susanna Lundström, puh. 040 355 8745,
etunimi.sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh. 040 485 1059,
etunimi.sukunimi@tampere.fi
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Taru Kuosmanen, Johtaja
Päätösehdotus oli
Hyväksytään seuraavat opetussuunnitelmat:
MUSIIKKI
Yhdenvertaisen taiteen oppilaitos VIMMART (yleinen oppimäärä)
TANSSI
Tampereen Balettiopisto Birgitta Kiviniemi-Cheremeteff (laaja
oppimäärä)
TEATTERITAIDE
Suomen Teatteriopisto (laaja oppimäärä)
Kokouskäsittely
Apulaisrehtori Päivi Varjosalo oli asiantuntijana paikalla asian
käsittelyn aikana.
Perustelut
Taiteen perusopetuksesta annetun lain (633/1998) mukaan
kunta voi järjestää taiteen perusopetusta tai ministeriö voi
myöntää kuntayhtymälle, rekisteröidylle yhteisölle tai säätiölle
luvan järjestää taiteen perusopetusta. Laissa (4 §) todetaan,
että koulutuksen järjestäjä voi hankkia palvelut julkiselta tai
yksityiseltä yhteisöltä tai säätiöltä. Koulutuksen järjestäjä vastaa
kuitenkin siitä, että sen hankkimat palvelut järjestetään taiteen
perusopetuksesta annetuin lain ja asetuksen (6.11.1998/813)
mukaisesti.
Tampereen kaupungin hallintosäännön mukaan (20 §)
taiteen perusopetuksesta vastaa Tampereella sivistys- ja
kulttuurilautakunta. Sivistys- ja kulttuurilautakunta hyväksyy
taiteen perusopetusta antaviksi yksiköiksi toimijat sivistys- ja
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elämänlaatupalvelujen lautakunnan 14.12.2014 hyväksymien
ohjausperiaatteiden mukaan. Taiteen perusopetus on vapautettu
arvonlisäverosta.
Opetuksen taiteen perusopetusta antavissa oppilaitoksissa
tulee olla Opetushallituksen määräämien opetussuunnitelman
perusteiden mukaista. Opetushallitus päätti uusista taiteen
perusopetuksen opetussuunnitelman perusteista 20.9.2017.
Uusien perusteiden mukaan laadittujen opetussuunnitelmien
tulee olla oppilaitoksissa käytössä 1.8.2018 alkaen niin, että
opintonsa 31.7.2018 jälkeen aloittavat oppilaat opiskelevat
uusien opetussuunnitelmien mukaisesti. Ennen 1.8.2018 taiteen
perusopetuksessa aloittaneet oppilaat voivat opiskella entisten
opetussuunnitelmien mukaan enintään 31.7.2021 saakka.
Taiteen perusopetuksen oppimäärät ovat yleinen oppimäärä
ja laaja oppimäärä. Molempien oppimäärien mukaiset
opetussuunnitelmat on annettu yhdeksälle taiteenalalle:
arkkitehtuuri, kuvataide, käsityö, mediataiteet, musiikki,
sanataide, sirkustaide, tanssi ja teatteritaide. Tampereen
kaupungin opetustoimilupa on tällä hetkellä 30 yksiköllä. Lisäksi
Opetusministeriön opetustoimiluvalla toimii neljä oppilaitosta:
Käsityö- ja muotoilukoulu Näpsä, Pirkanmaan musiikkiopisto,
Sorin Sirkus ja Tampereen konservatorio.
Tampereen kaupungin opetustoimiluvalla toimiville
taiteen perusopetusta antaville yksiköille on lukuvuoden
2017-2018 aikana järjestetty opetussuunnitelmien
uudistamiseksi 4 yleistä infotilaisuutta, 8 pienryhminä toimivaa
opetussuunnitelmaklinikkaa sekä henkilökohtaista ohjausta.
Tukiprosessiin osallistui 16 oppilaitosta.
Vuodesta 2005 alkaen kaupungilla on toiminut työryhmä,
joka on valmistellut taiteen perusopetukseen liittyviä asioita
lautakunnalle. Vuoteen 2011 saakka työryhmä toimi epävirallisesti,
sitten pormestarin nimeämänä. Nykyinen pormestarin 18.9.2017
nimeämä ohjausryhmä on arvioinut kaikki sille toimitetut
opetussuunnitelmat. Aiemmin sivistys- ja kulttuurilautakunta on
hyväksynyt (7.6.2018, §98) 24 opetussuunnitelmaa.
Taiteen perusopetuksen ohjausryhmän arvioinnin perusteella
seuraavat opetussuunnitelmat on laadittu Opetushallituksen
antamien uusien opetussuunnitelmien perusteiden mukaisesti ja
niitä esitetään hyväksyttäväksi:
MUSIIKKI
Yhdenvertaisen taiteen oppilaitos VIMMART (yleinen oppimäärä)
TANSSI
Tampereen Balettiopisto Birgitta Kiviniemi-Cheremeteff (laaja
oppimäärä)
TEATTERITAIDE
Suomen Teatteriopisto (laaja oppimäärä)
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Tiedoksi
hakijat, Päivi Varjosalo, Heli Tiainen, Marianna Lehtinen, EevaKaisa Todorov, Janita Rannisto, Timo Saarinen, Merja Koskiniemi,
Marja-Leena Seilo
Liitteet

1 Vimmart_Musiikin taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän
ops_2018
2 Tampereen Balettiopisto_Tanssin taiteen perusopetuksen laajan
oppimäärän ops_2018
3 Suomen Teatteriopisto_Teatteritaiteen taiteen perusopetuksen
laajan oppimäärän ops_2018
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§ 162
Avustus Tohlopin retkiluisteluradan auraamiseen talvikaudella 2018-2019
TRE:6827/12.04.00/2018
Valmistelija / lisätiedot:
Savisaari Lauri
Valmistelijan yhteystiedot
Kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja Lauri Savisaari, puh. 040 801 6081,
etunimi.sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh. 040 485 1059,
etunimi.sukunimi@tampere.fi
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Taru Kuosmanen, Johtaja
Päätösehdotus oli
Tohlopin luisteluradalle (y-tunnus 2821623-3) myönnetään 9
500 euron suuruinen avustus retkiluisteluradan auraamiseksi
Tohloppi-järvelle talvella 2018–2019.
Liikunta- ja nuorisoyksikön johtaja valtuutetaan laatimaan
avustuksen käyttöä koskeva sopimus yrityksen kanssa.
Perustelut
Tohlopin luistelurata (y-tunnus 2821623-3) hakee 9 500 euron
suuruista avustusta Tohlopin retkiluisteluradan auraamiseen.
Lisäksi haetaan 4 650 euron avustusta 1 km:n mittaisen valaistun
lisälenkin toteuttamiseen.
Tohlopin luistelurata on toteuttanut omalla kustannuksellaan
ja ilman julkista tai muuta tukea vastaavan retkiluisteluradan
Tohloppi-järvellä talvina 2015-2016 ja 2016-2017. Sivistysja kulttuurilautakunta myönsi toimintaan 6 000 euron
suuruisen avustuksen talvikaudelle 2017-2018. Sivistys- ja
elämänlaatupalvelujen lautakunta on myöntänyt vastaavaan
toimintaan avustusta toiselle taholle Näsijärven retkiluisteluradan
auraamiseen useana vuonna. Talvikauden 2017-2018 osalta
elinkeino- ja osaamislautakunta on tukenut Näsijärven
retkiluistelurataa erityisesti matkailun kehittämisnäkökulmasta.
Retkiluistelusta on tullut suosittu ulkoilu- ja liikuntamuoto,
jonka kustannukset ovat suhteellisen pienet ja hyvinvointi- sekä
ympäristövaikutukset puolestaan positiivisia. Edellistalvena
Tohlopin luistelijamäärä viikonloppuisin oli noin 1 500 henkilöä
päivässä. Arkipäivien luistelijamäärää ei ole arvioitu, koska auraaja
ei ole paikalla arkisin varhaisaamua lukuun ottamatta. Koska
retkiluistelulle on paljon kysyntää tamperelaisten ulkoilijoiden ja
kuntoliikkujien piirissä, voidaan katsoa, että kaupungin kannattaa
avustuksella osallistua toiminnasta aiheutuviin kustannuksiin.
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Tällä tavalla voidaan taata radan käyttömahdollisuudet kaikille
retkiluistelusta kiinnostuneille ilman, että kaupunki toteuttaisi
radan omana palvelunaan.
Tohlopin retkiluisteluradan pituus on 3,3 km ja leveys 8 m.
Avustuksella mahdollistetaan radan toteuttaminen ja avoinna
pitäminen. Yritystoiminnan muita investointeja (luistinhankinnat
jne.) avustuksella ei voida rahoittaa.
Sivistys- ja kulttuurilautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelma
mahdollistaa avustuksen myöntämisen, joka kohdistuu Tohlopin
retkiluisteluradan auraamisesta ja kunnossapidosta aiheutuviin
kustannuksiin talvella 2018–2019. Kaupungin avustuksen
myöntäminen edellyttää, että avustuksen saajalla on kaikkinainen
radan kunnossapitovastuu. Lisäksi avustuksen saaja vastaa radan
käyttö- ja käyttäjäturvallisuudesta.
Lisäavustusta valaistun lisälenkin tekemiseen ei esitetä
myönnettäväksi, koska kaupungin talouden tasapainottaminen ei
mahdollista uusien palveluavauksien tekemistä.
Tohlopin retkiluisteluradan palvelujen käytöstä laaditaan erillinen
sopimus Tampereen kaupungin ja Tohlopin luisteluradan välillä
ennen avustuksen maksamista.
Mikäli Tohlopin luistelurata ei täytä kaupungin asettamia
edellytyksiä avustuksen käytölle, avustus peritään takaisin.
Tiedoksi
Tuukka Tuominen/Tohlopin luistelurata, Pekka P. Paavola, Marja
Pärssinen, Teemu Irri
Liitteet

1 Avustushakemus
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§ 163
Tilojen vuokraaminen Tampereen Kokoelmahallit Oy:ltä
TRE:6764/02.07.03/2018
Valmistelija / lisätiedot:
Leppänen Outi K
Valmistelijan yhteystiedot
Hankearkkitehti Outi Leppänen, puh. 040 642 7519 ja kulttuurija vapaa-aikajohtaja Lauri Savisaari, puh. 040 801 6081,
etunimi.sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh. 040 485 1059,
etunimi.sukunimi@tampere.fi
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Taru Kuosmanen, Johtaja
Päätösehdotus oli
Hyväksytään omalta osaltaan 500,5 m² tilan
vuokraaminen museoiden varastoksi Tampereen Kokoelmahallit
Oy:ltä (Y-tunnus 29143769) Perustelut-kohdassa kuvatuin ehdoin.
Perustelut
Postimuseosäätiö (Postimuseo) ja Työväen museoyhdistys ry
(Työväenmuseo Werstas) ovat sopineet 20.12.2017 museoiden
yhteisen kokoelmahallin rakentamisesta osoitteeseen
Kauhakorvenkatu 58. Kokoelmahallin tulee omistamaan näiden
tahojen perustama Tampereen kokoelmahalli Oy. Kokoelmahalli
rakennetaan Ruskossa sijaitsevalle Tampereen kaupungin
vuokraamalle tontille, joka on lohkottu Tampereen kaupungin
kokoelmakeskuksen tontista. Tontin kiinteistötunnus on 837-0756221-17.
Rakennettavan kokoelmahallin käyttäjätahoiksi tulevat
Postimuseon ja Werstaan lisäksi Tampereen kaupungin
museopalvelut. Tampereen kaupungin Kiinteistöt, tilat ja
asuntopolitiikka -palveluryhmä tulee vuokraamaan Tampereen
kokoelmahalli Oy:ltä tiloja, jotka se vuokraa edelleen Kulttuurija vapaa-aikapalveluiden palvelualueelle museopalveluiden
käyttöön. Museopalvelut voi edelleen luovuttaa tiloja
yhteistyömuseoidensa, kuten Poliisimuseo tai Suomen
jääkiekkomuseo, käyttöön.
Perustelut tilantarpeelle
Tampereen historiallisten museoiden esinekokoelmat
ovat pääasiassa sijoitettuna Ruskossa sijaitsevaan
kokoelmakeskukseen. Tästä huolimatta esinekokoelmia on
kokoelmakeskuksen tilanpuutteen vuoksi hajasijoitettuna
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yhteensä neljässä eri etävarastossa. Etävarastojen yhteenlaskettu
kokonaispinta-ala on 1 634 neliömetriä.
Uuden kokoelmasäilytystilan myötä esinekokoelmia siirretään
etävarastoista kokoelmakeskuksen vieressä olevaan
uuteen säilytystilaan. Esimerkiksi esinekokoelmien koko
viestintäkokoelma tullaan siirtämään uuteen säilytystilaan. Samoin
suurten teollisuuskoneiden kokonaisuudesta tullaan merkittävä
osa sijoittamaan uuteen säilytystilaan. Uusi kokoelmasäilytystila
antaa mahdollisuuden myös järjestellä esinekokonaisuuksia
kokoelmakeskuksen sisällä, jolloin osa aineistosta voidaan siirtää
kokoelmakeskuksesta uuteen tilaan ja ottaa vapautuvaan tilaan
aineistoja etävarastoista.
Tilan tarve
Vuokrattavat tilat on suunniteltu ja tarkoitettu yksinomaan
museokokoelmien säilyttämiseen. Kokoelmahallissa museoiden
kokoelmia ja muuta materiaalia siirretään ja säilytetään tiloissa,
joihin hallin eri käyttäjätahoilla on pääsy. Museoiden vuokraalueet ovat sopimusteknisesti erilliset, mutta fyysisesti osin samaa
tilaa. Lisäksi hallissa on yhteisiä tiloja. Käyttäjätaho voi omien
työntekijöidensä lisäksi valtuuttaa myös yhteistyömuseoidensa
työntekijöitä työskentelemään vuokraamissaan tiloissa, mikäli
niissä säilytetään yhteistyömuseon kokoelmia.
Halli on yksikerroksinen varastorakennus, jossa on teräsrunko ja
pelti-villa-pelti elementtirakenteiset ulkoseinät. Rakennuksessa
on lisäksi teräsbetoninen väestönsuoja. Rakenteissa ja
tontinkäyttösuunnitelmassa on mahdollistettu rakennuksen
myöhempi laajentaminen. Kokoelmahallin ja viereisen
kokoelmakeskuksen piha-alueet on rajattu toisistaan
verkkoaidoin. Kokoelmahallin tilat jakautuvat yhteiskäyttöisiin
tiloihin (yhteensä 269 m²) ja vuokralaisille kohdennettuihin
säilytystiloihin (yhteensä 1 964 m²). Yhteiskäyttöisiä tiloja ovat
lastaustilat, toimisto- ja sosiaalitilat, saniteettitilat sekä tekniset
tilat. Vuokrattavia tiloja ovat kokoelmasäilytykseen tarkoitetut
korkeat ja matalat tilat sekä ns. rekvisiittatila. Yhteiskäyttöiset tilat
ovat kaikkien käyttäjätahojen käytettävissä.
Tampereen kaupungille vuokrasopimuksella vuokrattavat tilat
ovat pohjakerroksen säilytystila kooltaan 440 m² sekä siihen
portailla yhdistetty parvi, kooltaan 60,5 m². Yhteensä Tampereen
kaupungille vuokrattavia tiloja on 500,5 m². Nämä tilat on
rajattu muista tiloista verkkoseinin ja tiloissa on kulunvalvonta.
Vuokrasopimuksella käyttäjätahot sitoutuvat suhtautumaan
kokoelmahalliin suuntautuviin vierailuihin myönteisesti, mutta
sopivat niiden järjestelyistä tapauskohtaisesti.
Aikatauluarvio
Rakentamisaikataulun mukaisesti kokoelmahalli valmistuu
tammikuun 2019 lopussa. Vuokra-aika alkaa rakennuksen
valmistuttua, aikaisintaan 1.2.2019.
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Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt 26.2.2018
rakentamista varten 940 000 euron investointiavustuksen.
Opetus- ja kulttuuriministeriö on edellyttänyt investointipäätöksessään, että tila säilyy museoiden yhteisenä
kokoelmatilana 15 vuoden ajan. Kaikki osapuolet sitoutuvat
vuokrasopimuksella kunnioittamaan tätä avustusehtoa.
Vuokrasopimus on voimassa toistaiseksi. Ensimmäinen
mahdollinen irtisanomisajankohta osapuolille on 31.12.2032,
jonka jälkeen noudatetaan 12 kuukauden irtisanomisaikaa.
Vuokra- ja käyttökustannukset
Vuokran suuruus on 80 960,88 €/v (13,48 €/m²/kk) ja 6 746,74
€/kk. Kaikki ilmoitetut euromäärät ovat ilman arvonlisäveroa.
Hintoihin lisätään maksettaessa tai laskutettaessa kulloinkin
voimassa oleva arvonlisävero, joka sopimuksentekohetkellä
on 24 %. Vuokra tarkistetaan vuosittain kustannusnousua
vastaavaksi. Tarkistuspäivä on 1.1. Kustannusnousun perusteena
käytetään Tilastokeskuksen julkaisemaa Kuluttajahintaindeksiä
(Elinkustannusindeksi) ja tarkastuksessa käytettävä pisteluku on
lokakuun pisteluku. Lähtöindeksinä on vuoden 2018 lokakuun
pistearvo.
Kokonaisvuokra sisältää pääomavuokran, ylläpitovuokran,
tontinvuokran, kiinteistövakuutukset, kiinteistöveron
sekä muut kiinteistöön kohdistuvat maksut ml. sähkön
ja veden käyttö, sekä langallinen ja langaton internetyhteys. Vuokranantaja ja käyttäjätahot solmivat yhteisen,
kiinteistökohtaisen vartiointisopimuksen alan yrityksen
kanssa. Sopimukseen sisältyvät piirivartiointi, kulunvalvontaan
liittyvä laitteisto, kameravalvonta ja rikosilmoitinjärjestelmä.
Käyttäjätahon tilat ovat ko. vartiointisopimuksen piiirissä ja
korvaus kiinteistön vartioinnista sisältyy vuokraan. Tampereen
kokoelmahalli Oy hankkii omistukseensa nostimia ja muita
työkaluja ja laitteita, jotka ovat käyttäjätahojen yhteisesti
käytettävissä.
Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden palveluryhmä on
huomioinut vuokran sekä vuokraamiseen liittyvät käyttäjän
hankinnat vuoden 2019 talousarviossaan. Käyttäjä vastaa
hyllyjen ja muiden säilytysjärjestelmien hankinnasta.
Kokoelmahallista vuokrattavat tilat eivät lisää palveluryhmän
henkilöstökustannuksia lukuun ottamatta kokoelmien muuttoa
ja uuteen tilaan sijoittamista varten tarvittavaa määräaikaista
museomestaria. Käyttäjätaho vastaa säilytystilojensa
puhtaanapidosta ja siivouksesta.
Tilojen muutostöitä, esineistön vakuuttamista ja vastuukysymyksiä
koskevat ehdot sekä muut ehdot sisältyvät vuokrasopimukseen,
johon sovelletaan lakia liikehuoneiston vuokrauksesta (LHVL
482/95).
Tiedoksi
Kimmo Antila/Postimuseosäätiö, Kalle Kallio/
Työväenmuseoyhdistys ry, Virpi Ekholm, Niko Suoniemi, Anne
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Karinen, Jaana Leppäkorpi, Outi Leppänen, Toimi Jaatinen,
Lauri Savisaari, tilapalvelut.vuokrausasiat@tampere.fi,
tilapalvelut.ict@tampere.fi, Marko Siirtola, Mika Pohjola, Artti
Elonen, kiinteistopalvelut@tampere.fi
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§ 164
Valtuustoaloite koulujen kahdeksan aamuista luopumiseksi - Aila Dündar-Järvinen
TRE:6140/12.00.01/2018
Valmistelija / lisätiedot:
Järvelä Kristiina
Valmistelijan yhteystiedot
Kasvatus- ja opetusjohtaja Kristiina Järvelä, puh. 040 800 4678,
etunimi.sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh. 040 485 1059,
etunimi.sukunimi@tampere.fi
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Taru Kuosmanen, Johtaja
Päätösehdotus oli
Esitetään kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuuston
päätettäväksi:
Aila Dündar-Järvisen aloite ja siihen annettu lausunto merkitään
tiedoksi.
Aloite ei anna aihetta muihin kuin lausunnossa esitettyihin
toimenpiteisiin.
Perustelut
Aila Dündar-Järvinen (sd) esittää valtuustoaloitteessaan, että
Tampereen kaupunki ryhtyy toimenpiteisiin ja ohjeistaa kouluja
suunnittelemaan koulupäivät niin, että aikaisista kouluaamuista
luovutaan.
Viimeaikaiset tutkimustulokset tukevat sitä käsitystä, että
murrosikäisten koulupäivän olisi hyvä alkaa myöhemmin.
Tampereen kaupungin perusopetuksen kouluissa on jo usean
lukuvuoden ajan ollut toimintaohje, että koulujen ensimmäisen
tunnin aloitusaika ei ole klo 8.00 vaan myöhemmin. Kokonaan
koulupäivien aloittaminen vasta klo 9 alkaen ei ole mahdollista,
sillä opetuksen järjestäminen edellyttää erityisesti yläkouluikäisillä
niin useita tunti- ja ryhmävaihtoehtoja, että oppitunteja sijoittuisi
myös klo 16-17 aikaan, eikä tämä tukisi oppilaiden harrastamisen
mahdollisuuksia. Tästä syystä koulupäivien myöhentäminen
on mahdollista joustavasti klo 8.15 -8.45. Tämä edellyttää
välituntikäytänteiden tarkastelua.
Henkilöstöltä ja oppilailta on tiedusteltu näkemyksiä koulujen
alkamisajankohtaan liittyen. Niin oppilaiden kuin henkilöstön
mielipide oli, että koulu voisi alkaa klo 8.15 tai 8.30. Nämä
ajat ovat jo nytkin muutamissa kouluissa alkamisajankohtia.
Osassa kouluja joillakin ryhmillä tunnit alkavat klo 9. Jos kaikki
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kouluaamut alkaisivat klo 9 tai myöhemmin, haasteeksi saattaisi
tulla alakoululaisten ja erityisesti 1-2 luokkien oppilaiden aamut,
jotka voisivat muodostua hoidollisesti hankalaksi ja/tai yksinolon
aika pitenisi huoltajien ollessa työelämässä mukana. Opettajien
näkökulma oli, että oppilaat ovat vastaanottavaisimmallaan
aamun ensimmäisellä / ensimmäisillä tunnilla /tunneilla. Myös
kunnan reuna-alueilla bussivuorot ja kuljetukset määrittelevät
osittain koulun alkamisajankohtaa. Kouluilla on siis jo nyt
mahdollisuus joustoon alkamisajankohtien suhteen.
Tampereen kaupungin kasvatus- ja opetuspalvelujen johtoryhmä
on linjannut, että lukuvuoden 2019-2020 alusta Tampereen
kaupungin perusopetuksessa kaikki koulut kuljetusolosuhteet
huomioiden myöhentävät koulupäivän aloituksen 8.15-8.45
alkavaksi ja erityisesti yläkoululaisten osalta koulupäivän
aloituksen olisi hyvä painottua klo 8.30-8.45 välille.
Tiedoksi
kh
Liitteet

1 sikula_Valtuustoaloite - Aila Dündar-Järvinen
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§ 165
Tiedotusaineisto
TRE:8944/00.04.01/2017
Valmistelija / lisätiedot:
Aittala Pauliina
Lisätietoja päätöksestä
Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh. 040 485 1059,
etunimi.sukunimi@tampere.fi
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Taru Kuosmanen, Johtaja
Päätösehdotus oli
Merkitään tiedoksi.
Perustelut
Lautakunnalle on saapunut tiedoksi seuraavat asiat:
•

Harrastajateatteri Roiskis on ilmoittanut luopuvansa
taiteen perusopetuksen opetustoimiluvasta

Opetusministeriön järjestämisluvalla toimivien oppilaitosten
opetussuunnitelmat, joita lautakunta ei hyväksy (liitteenä):
•
•
•
•
•

Liitteet

Käsityö- ja muotoilukoulu Näpsä, käsityön
taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän
opetussuunnitelma 2018
Pirkanmaan musiikkiopisto, musiikin
taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän
opetussuunnitelma 2018
Sorin Sirkus, sirkustaiteen taiteen perusopetuksen
laajan oppimäärän opetussuunnitelma 2018
Tampereen konservatorio, musiikin taiteen
perusopetuksen laajan oppimäärän
opetussuunnitelma 2018
Tampereen konservatorio, tanssin taiteen
perusopetuksen laajan oppimäärän
opetussuunnitelma 2018

1 Käsityö- ja muotoilukoulu Näpsä_Käsityön taiteen
perusopetuksen laajan oppimäärän ops 2018
2 Pirkanmaan musiikkiopisto_Musiikin taiteen perusopetuksen
laajan oppimäärän ops 2018
3 Sorin Sirkus_Sirkustaiteen taiteen perusopetuksen yleisen ja
laajan oppimäärän ops 2018
4 Tampereen konservatorio_Musiikin taiteen perusopetuksen
laajan oppimäärän ops 2018
5 Tampereen konservatorio_Tanssin taiteen perusopetuksen
laajan oppimäärän ops 2018
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§ 166
Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Taru Kuosmanen, Johtaja
Päätösehdotus oli
Pöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä ei oteta lautakunnan
käsiteltäväksi.
Perustelut
Lautakunnalle on saapunut seuraavat päätöspöytäkirjat:
Kirjasto- ja kansalaisopistoyksikön johtaja
§ 46 Kirjasto- ja kansalaisopistoyksikön johtoryhmän nimeäminen,
17.10.2018
§ 48 Poikkeuksellinen aukioloaika Tesoman kirjastossa, 26.10.2018
§ 50 Sampolan kirjasto suljettuna 26.11. - 2.12.2018, 26.10.2018
§ 51 Poikkeukselliset aukioloajat Sampolan kirjastossa 23.11.2018
ja 24.12.2018 , 31.10.2018
§ 52 Nekalan kirjaston toiminnan lopettaminen Nekalan koulun
kiinteistössä, 06.11.2018
§ 55 Käyttökiellon antaminen kirjaston asiakkaalle, 13.11.2018
§ 56 Käyttökiellon antaminen kirjaston asiakkaalle, 13.11.2018
Kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja
§ 146 Pääkirjaston tilojen käytöstä perittävät maksut 1.1.2019
alkaen, 23.10.2018
§ 156 Luottokortin myötäminen liikunta- ja nuorisoyksikössä,
15.11.2018
Liikunta- ja nuorisoyksikön johtaja
§ 204 Liikunnan projektituen myöntäminen Nauha ry:lle,
19.10.2018
§ 205 Tanssiseura Hurmio ry:n Ikurin liikuntahallin käyttömaksu
2019, 31.10.2018
§ 206 Tanssiseura Spiral ry:n Ikurin liikuntahallin käyttömaksu
2019, 31.10.2018
§ 208 Tuotantotuki - Tampereen Helluntaiseurakunta, 31.10.2018
§ 212 Tuotantotuki - Kölvin Monikulttuurinen Nuorisotyö ry,
06.11.2018
§ 215 Liikunnan projektituen myöntäminen Tampere Eagles
Cricket Club ry:lle, 08.11.2018
§ 216 Irtaimiston poistaminen liikunta- ja nuorisoyksikön
kirjanpidosta, 15.11.2018
§ 217 Kuurojen futsalin EM-kilpailujen 2018 käyttövuorokorvaus,
15.11.2018
§ 207 Ulkoliikuntapaikkojen ja uimahallien aukioloajat juhlapyhien
aikana, 31.10.2018
§ 209 Liikunta- ja nuorisoyksikön asiakaspalvelun poikkeukselliset
aukioloajat vuonna 2018, 31.10.2018
§ 213 Euroopan nuorisovaihdon kautta tuleville nuorille
maksettava ruokaraha, 07.11.2018
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Rehtori, Tampereen seudun työväenopisto
§ 8 Vapaaoppilaspaikkojen myöntäminen Sara Hildén -akatemian
kuvataiteen perusopetuksessa, 14.11.2018
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Muutoksenhakukielto
§154, §155, §156, §157, §158, §159, §164, §165, §166
Muutoksenhakukielto
Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:
-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija
on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille
työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
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Oikaisuvaatimus
§160, §161, §162, §163
Oikaisuvaatimusohje
Oikaisuvaatimusohje
Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka
oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa
(asianosainen) sekä kunnan jäsen.
Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös
sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.
Oikaisuviranomainen
Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.
Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:
Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere
Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://
www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi
Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen
tietoturvallisuudesta.
Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Tiedoksisaanti
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän
kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä
tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei
muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän
kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai
erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei
lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on
pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai
arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen
jälkeen.
Oikaisuvaatimus
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän
allekirjoitettava.

Tampere
Sivistys- ja kulttuurilautakunta

Pöytäkirja
22.11.2018

10/2018

Asiakirja on sähköisesti hyväksytty päätöksentekojärjestelmässä.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa
oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä
oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan
päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen
postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.
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