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Aika

28.01.2019, klo 17:00 - 20:41

Paikka

Kaupunginvaltuuston istuntosali

Käsitellyt asiat
§1

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§2

Pöytäkirjan tarkastus

§3

Läsnäolo- ja puheoikeudet

§4

Tiedoksi merkittävät asiat

§5

Tarkastuslautakunnan varajäsenen luottamustoimen päättyminen
ja täydennysvaali

§6

Tampereen kaupungin vuoden 2018 tilinpäätösennuste

§7

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma

§8

Sidonnaisuusilmoitukset ja -rekisteri

§9

Asemakaava nro 8496, Niemenranta III, entisen teollisuusalueen
muuttaminen asuntoalueeksi

§ 10

Valtuustoaloite Tampereesta muovikierrätyksen kärkikaupunki -
Tampereen Keskustan valtuustoryhmä

§ 11

Valtuustoaloitteet kokouksessa

§ 12

Kokousraportit

Lisäpykälät
§ 13

Valtuustoaloite psykologi- ja kuraattoripalvelujen varmistamiseksi
varhaiskasvatuksesta perusopetukseen - lapsen opinpolun
tukemiseksi - Anne Liimola ym.

§ 14

Valtuustoaloite Taidekaari- kulttuurikasvatusohjelman
ulottamiseksi varhaiskasvatukseen - Ulla-Leena Alppi ym.

§ 15

Valtuustoaloite köyhyysoppaan saamiseksi Tampereelle - Mikko
Aaltonen ym.

§ 16

Valtuustoaloite selvityksen tekemiseksi kulttuurikeskuksen
perustamiseksi Nekalan koulun tiloihin - Juhana Suoniemi

§ 17

Valtuustoaloite linja 115 jatkamiseksi välillä Tampereen Keskustori -
Pispalanharju - Keskustori - Aila Dündar-Järvinen

§ 18

Valtuustoaloite Vuoreksen lasten varhaiskasvatuspaikkojen
sijoittamiseksi Vuoreksen koululle ja Pispalan koulun väistötilojen
osoittamiseksi lähikouluperiaatetta vastaavaksi - Matti Helimo ym.

Tampere
Kaupunginvaltuusto

Pöytäkirja
28.01.2019

Asiakirja on sähköisesti hyväksytty päätöksentekojärjestelmässä.

Saapuvilla olleet jäsenet

Ikonen Anna-Kaisa, puheenjohtaja
Salmi Pekka, 1. varapuheenjohtaja
Suomela Iiris, 2. varapuheenjohtaja
Aaltonen Mikko, 3. varapuheenjohtaja
Ahonen Reeta
Aleksovski Atanas
Alppi Ulla-Leena
Axen Erkki
Backman Henri
Caglayan Merve, varajäsen, saapui 19:32
Dundar-Järvinen Aila
Elovaara Tiina
Grönroos Arto, varajäsen, saapui 19:13
Gustafsson Jukka, poistui 19:04
Haapa-aho Olga
Hanhela Milka
Hanhilahti Vilhartti
Heinämäki Anna-Kaisa
Helimo Matti
Höyssä Matti
Ivanoff Antti
Julin Sofia, varajäsen, saapui 19:32
Jussila Anne-Mari
Jäntti Aleksi
Järvinen Matti, varajäsen
Kaivonen Kirsi
Kajan Maija
Kaleva Lassi
Kampman Ulla, varajäsen
Kanerva Esa
Karjalainen Miisa
Kiili Kalle
Kivistö Anneli
Kostiainen Leena
Kummola Kalervo, poistui 19:34
Liimola Anne
Loukaskorpi Johanna
Luoto Heikki
Lyly Lauri
Lyytikäinen Riitta, varajäsen, saapui 19:04
Löfberg Peter
Markkanen Jouni
Minkkinen Minna
Mustakallio Jaakko
Nordström Pia, varajäsen, saapui 19:40
Oksanen Lasse, poistui 19:06
Ollila Riitta
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Ovaska Jouni
Parviainen Olli-Poika, poistui 19:31
Porttikivi Ilkka
Puisto Sakari
Raevaara Aarne
Rajala Petri
Rauhala Leena
Rincón Salazar Natalia, varajäsen
Rokosa Inna
Sasi Ilkka
Schafeitel Yrjö
Sirniö Ilpo
Siuro Petri
Stenhäll Jaakko
Suoniemi Juhana
Taina Anneli
Tanus Sari
Tapio Noora
Torkkola Sinikka
Tulonen Irja
Tynkkynen Oras
Vallin Veikko
Viitanen Pia, poistui 19:32
Vikman Sofia
Wigelius Ari
Muut saapuvilla olleet

Poissa

Nyyssönen Tuire, sihteeri
Aarnio Jouko, Kaupunginlakimies
Maunu Anna-Maria, Viestintäjohtaja
Mäkinen Merja, Hallintoasiantuntija
Männikkö Jukka, Talousjohtaja
Nurminen Mikko, Johtaja §:t 6, 9
Perämaa Juha, Lakimies
Päivänen Maria, Sosiaalipalvelupäällikkö, § 7
Savisaari Lauri, Kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja §:t 6-7
Tirronen Anniina, Palvelujohtaja § 6
Viitala Erja-Riitta, Kaupunginreviisori, § 8
Viitasaari Tuija, Kasvatus- ja opetuspäällikkö, § 7
Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja
Dahan Manar, Nuorisovaltuutettu
Karjalainen Hannes , Nuorisovaltuutettu
Alatalo Mikko
Friman Väinö
Kyöttilä-Vettenranta Tiina, Hallintolakimies
Marin Sanna
Mäkeläinen Suvi

3 (54)

Tampere
Kaupunginvaltuusto

Pöytäkirja
28.01.2019

1/2019

4 (54)

Asiakirja on sähköisesti hyväksytty päätöksentekojärjestelmässä.

Allekirjoitukset

Anna-Kaisa Ikonen
Puheenjohtaja

Pöytäkirjan tarkastus

Tuire Nyyssönen
Sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty
04.02.2019

Noora Tapio

Sinikka Torkkola

Muut allekirjoittajat

Jouko Aarnio, kaupunginlakimies

Merja Mäkinen, hallintoasiantuntija

Juha Perämaa, lakimies

Pöytäkirjan nähtävänäolo
Pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäville kaupungin internet-sivuille www.
tampere.fi 5.2.2019

Tuire Nyyssönen, pöytäkirjanpitäjä
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§1
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätös
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Merkittiin, että valtuuston
vahvuus oli 67 valtuutettua,
Päätösehdotus oli
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
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§2
Pöytäkirjan tarkastus
Päätös
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Noora Tapio ja Sinikka Torkkola.
Varalle Irja Tulonen ja Oras Tynkkynen.
Päätösehdotus oli
Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
Vuorossa ovat Sari Tanus ja Noora Tapio.
Varalla Sinikka Torkkola ja Irja Tulonen.
Perustelut
Pöytäkirja tarkastetaan viimeistään 4.2.2019 ja asetetaan
yleisesti nähtäville 5.2.2019 Tampereen kaupungin internet-sivuille www.
tampere.fi.
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§3
Läsnäolo- ja puheoikeudet
Päätös
Läsnäolo- ja puheoikeudet myönnettiin seuraavasti:
Nuorisovaltuuston edustajille Manar Dahanille ja Hannes Karjalaiselle
kevätkaudella 2019 valtuuston kokouksissa,
§:n 6 kohdalla talousjohtaja Jukka Männikölle, johtaja Mikko Nurmiselle,
johtaja Teppo Rantaselle, kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja Lauri Savisaarelle
ja palvelujohtaja Anniina Tirroselle,
§:n 7 kohdalla kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja Lauri Savisaarelle ja
kasvatus- ja opetuspäällikkö Tuija Viitasaarelle ja sosiaalipalvelupäällikkö
Maria Päiväselle,
§:n 8 kohdalla kaupunginreviisori Erja Viitalalle, sekä
§:n 9 kohdalla johtaja Mikko Nurmiselle.
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§4
Tiedoksi merkittävät asiat
Päätös
Kunnallissihteerin vaihtuminen
Tampereen Sosialidemokraattisen valtuustoryhmän
kunnallissihteeriksi on valittu Tuula Harkonmaa.
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Kaupunginvaltuusto, § 5, 28.01.2019
Kaupunginhallitus, § 8, 14.01.2019
§5
Tarkastuslautakunnan varajäsenen luottamustoimen päättyminen ja täydennysvaali
TRE:8057/00.00.03/2018
Kaupunginvaltuusto, 28.01.2019, § 5
Valmistelija / lisätiedot:
Heli Hirvelä
Valmistelijan yhteystiedot
Hallintoasiantuntija Merja Mäkinen, puh. 040 531 4434, etunimi.m.
sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Päätös
Erika Veltheimin luottamustoimi tarkastuslautakunnan varajäsenenä
todettiin päättyneeksi.
Tarkastuslautakuntaan Heikki luodon uudeksi varajäseneksi jäljellä
olevaksi toimikaudeksi valittiin Leena Salo.
Päätösehdotus oli
Erika Veltheimin luottamustoimi tarkastuslautakunnan varajäsenenä
todetaan päättyneeksi.
Tarkastuslautakuntaan valitaan Heikki Luodolle uusi varajäsen jäljellä
olevaksi toimikaudeksi.
Kokouskäsittely
Lassi Kaleva ehdotti,
että tarkastuslautakuntaan Heikki Luodon uudeksi varajäseneksi jäljellä
olevaksi toimikaudeksi valitaan Leena Salo.
Tiedoksi
Valittu, Erika Veltheim, Erja Viitala, Luottamushenkilömuutokset, Palkat 1

Kaupunginhallitus, 14.01.2019, § 8
Valmistelijat / lisätiedot:
Hirvelä Heli
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja
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Päätösehdotus oli
Esitetään valtuuston päätettäväksi:
Erika Veltheimin luottamustoimi tarkastuslautakunnan varajäsenenä
todetaan päättyneeksi.
Tarkastuslautakuntaan valitaan Heikki Luodolle uusi varajäsen jäljellä
olevaksi toimikaudeksi.
Perustelut
Tarkastuslautakunnan jäsenen Heikki Luodon henkilökohtainen
varajäsen Erika Veltheim on ilmoittanut olevansa vakinaisessa
palvelussuhteessa Tampereen kaupunkiin. Hän ei näin ollen ole
vaalikelpoinen tarkastuslautakuntaan. Kuntalain 78 §:n mukaan
luottamushenkilön menettäessä vaalikelpoisuutensa hänet valinnut
toimielin toteaa luottamustoimen päättyneeksi.
Kuntalain 75 §:n mukaan vaalikelpoinen tarkastuslautakuntaan ei ole
1. kunnanhallituksen jäsen
2. pormestari ja apulaispormestari
3. henkilö, joka on kunnanhallituksen jäsenen, kunnanjohtajan,
pormestarin tai apulaispormestarin hallintolain
esteellisyysperusteita koskevan 28 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitettu
läheinen
4. henkilö, joka on kunnan tai kunnan määräysvallassa olevan
yhteisön tai säätiön palveluksessa
5. henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen.
Naisten ja miesten tasa-arvosta annetun lain 4a §:n mukaan kunnallisissa
toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia
että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä
muuta johdu. Uuden varajäsenen tulee olla nainen.
Tiedoksi
Valittu, Erika Veltheim, Erja Viitala, Luottamushenkilömuutokset, Palkat 1
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Kaupunginvaltuusto, § 6, 28.01.2019
Kaupunginhallitus, § 6, 14.01.2019
§6
Tampereen kaupungin vuoden 2018 tilinpäätösennuste
TRE:3244/02.02.01/2018
Kaupunginvaltuusto, 28.01.2019, § 6
Valmistelija / lisätiedot:
Jukka Männikkö
Valmistelijan yhteystiedot
Talousjohtaja Jukka Männikkö, puh. 050 576 7539, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Päätös
Asia merkittiin tiedoksi.
Päätösehdotus oli
Tampereen kaupungin vuoden 2018 tilinpäätösennuste merkitään
tiedoksi.
Tiedoksi
Jukka Männikkö, Emmi Mäntylä, konsernihallinto, palvelualueet ja
liikelaitokset
Liitteet

1 Liite kh 14.1.2019 Tilinpäätösennuste 2018
2 Liite kh 14.1.2019 Tilinpäätösennuste 2018, esittelymateriaali

Kaupunginhallitus, 14.01.2019, § 6
Valmistelijat / lisätiedot:
Männikkö Jukka
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja
Päätösehdotus oli
Esitetään valtuuston päätettäväksi:
Tampereen kaupungin vuoden 2018 tilinpäätösennuste merkitään
tiedoksi.
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Perustelut
Vuoden 2018 tilinpäätösennuste on laadittu tammi-marraskuun tietojen
perusteella. Kaupungin tammi-marraskuun ulkoinen tulos oli 40,3 milj.
euroa alijäämäinen. Vuoden 2018 tilinpäätösennusteessa tilikauden tulos
on jäämässä 68,0 milj. euroa alijäämäiseksi. Ennuste on parantunut
lokakuun ennusteesta 8,2 milj. eurolla ja on käytännössä hyväksytyn
vuosisuunnitelman tasolla, mutta silti erittäin heikko. Ennusteen
paranemisessa puolet tulee verotulojen muutoksesta ja puolet
kaupungin yksiköiden ennusteen paranemisesta.
Nettomenot (toimintakate) ovat kasvamassa 4,3 prosenttia (48,4 milj.
euroa) edellisestä vuodesta ja verorahoitus on samanaikaisesti jäämässä
vuoden 2017 tasolle, minkä vuoksi tulos jää kehnoksi. Kunta-alan
palkkaratkaisun suora vaikutus henkilöstömenojen kasvuun on 2,0
prosenttia (10 milj. euroa) ja palkkaratkaisun vaikutus näkyy myös
kuntayhtymien menoissa.
Sosiaali- ja terveyslautakunnan toimintakate on ennusteen mukaan
toteutumassa yhteensä 5,5 milj. euroa vuosisuunnitelmaa heikompana.
Ylityksiä on kaikilla palvelulinjoilla vastaanottopalvelujen palvelulinjaa
lukuun ottamatta. Ylityksiä selittää asiakasmäärän ja palvelutarpeen
kasvu sekä avohoitokäyntien ja hoitovuorokausien voimakas kasvu
Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä.
Sivistys- ja kulttuurilautakunnan tilinpäätösennuste ylittää
vuosisuunnitelman 3,8 milj. eurolla. Lasten määrä päivähoidossa on
kasvanut ja myös perusopetuksen oppilaita on aiempaa enemmän.
Elinvoima- ja osaamislautakunnan alaisen työllisyyskokeilun toimintakate
on toteutumassa 4,5 milj. euroa vuosisuunnitelmaa parempana erityisesti
kilpailutettujen päivähintojen ja toteutettavien uusien edullisten pilottien
ansiosta. Asunto- ja kiinteistölautakunnan toimintakate on toteutumassa
4,2 milj. euroa vuosisuunnitelmaa parempana
maankäyttösopimustulojen ylittymisen vuoksi.
Konsernipalveluyksikkö Kopparin toimintakate on toteutumassa 3,5 milj.
euroa vuosisuunnitelmaa parempana pääasiassa ICT-palveluihin ja
kehittämiseen varatun rahan suunniteltua vähäisemmästä käytöstä.
Liikelaitosten liikeylijäämäennuste on 1,9 milj. euroa vuosisuunnitelmaa
heikompi. Tampereen Veden liikeylijäämäennuste alittaa
vuosisuunnitelman 0,8 milj. eurolla putkirikkojen suuren määrän vuoksi.
Tampereen Infran liikeylijäämäennuste on 1,3 milj. euroa
vuosisuunnitelmaa heikompi runsaslumisen talven ja hintatason nousun
vuoksi.
Verotuloja kertyy yhteensä 914,5 milj. euroa, joka on 12,5 milj. euroa
vuosisuunnitelmaa vähemmän ja 4,5 milj. euroa (0,5 %) vuotta 2017
vähemmän. Kunnallisverotuloja kertyy 767,4 milj. euroa (-9,4 milj. euroa
vuodesta 2017), yhteisöverotuloja 71,1 milj. euroa (+4,6 milj. euroa
vuodesta 2017) ja kiinteistöverotuloja 76 milj. euroa (+ 0,4 milj. euroa
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vuodesta 2017). Valtionosuudet kasvavat 5,4 milj. euroa asukasmäärän
kasvun ja veromenetysten kompensaation vuoksi.
Ulkoisia nettoinvestointeja on toteutumassa 213,5 milj. euroa, mikä
alittaa vuosisuunnitelman 35,1 milj. eurolla. Poikkeaman syynä on
erityisesti talonrakennusinvestointien lykkääntyminen. Suurimmat
investoinnit ovat Yhdyskuntalautakunnan 60,3 milj. euro
perusinfrainvestoinnit. Asunto- ja kiinteistölautakunnan yhteensä 54,4
milj. euron talonrakennusinvestoinneista 30,3 milj. euroa menee
varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen talonrakennushankkeisiin. Viiden
tähden keskusta -hankkeen investointiennuste on yhteensä 31,4 milj.
euroa ja Tampereen Vesi Liikelaitoksen 30,6 milj. euroa.
Kaupungin lainakanta nousee 707,5 milj. euroon. Asukaskohtaiseksi
lainamääräksi vuoden lopussa on tulossa 3.003 euroa.
Talousarviossa asetettuja toiminnan tavoitteita ja toimenpiteitä ei
raportoida tilinpäätösennusteessa. Toiminnan tavoitteet ja toimenpiteet
on raportoitu elokuun toiminnan ja talouden katsauksessa ja ne
raportoidaan vuoden lopun toteumatiedoilla tilinpäätöksessä.
Tiedoksi
Jukka Männikkö, Emmi Mäntylä, konsernihallinto, palvelualueet ja
liikelaitokset
Kokouskäsittely
Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden talousjohtaja Jukka
Männikölle. Hän oli asiantuntijana läsnä kokouksessa tämän asian
käsittelyn aikana ja poistui ennen päätöksentekoa.
Liitteet

1 Liite kh 14.1.2019 Tilinpäätösennuste 2018, esittelymateriaali
2 Liite kh 14.1.2019 Tilinpäätösennuste 2018
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Kaupunginvaltuusto, § 7, 28.01.2019
Elinvoima- ja osaamislautakunta, § 133, 12.12.2018
Sosiaali- ja terveyslautakunta, § 127, 19.12.2018
Sivistys- ja kulttuurilautakunta, § 177, 20.12.2018
Kaupunginhallitus, § 7, 14.01.2019
§7
Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma
TRE:7766/12.05.00/2018
Kaupunginvaltuusto, 28.01.2019, § 7
Valmistelija / lisätiedot:
Taru Kuosmanen
Valmistelijan yhteystiedot
Kasvatus- ja opetuspäällikkö Tuija Viitasaari, puh. 050 432 3529, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Lisäksi valtuusto hyväksyi seuraavan toivomusponnen:
Hyvinvointisuunnitelmassa otetaan 13–15-vuotiaiden ja yli 16-vuotiaiden
nuorten kehittämiskohteiksi erityisesti omana kohteenaan huumeiden
käytön ennaltaehkäisy ja nykyisen kehityksen katkaisu.
Päätösehdotus oli
Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma hyväksytään.
Kokouskäsittely
Lassi Kaleva teki seuraavan toivomusponsiehdotuksen:
Hyvinvointisuunnitelmassa otetaan 13–15-vuotiaiden ja yli 16-vuotiaiden
nuorten kehittämiskohteiksi erityisesti omana kohteenaan huumeiden
käytön ennaltaehkäisy ja nykyisen kehityksen katkaisu.
Ulla-Leena Alppi, Ilkka Sasi ja Sakari Puisto kannattivat Kalevan
toivomusponsiehdotusta.
Päätettyään keskustelun puheenjohtaja totesi, että koska
kaupunginhallituksen ehdotukseen ei ole tehty muutosehdotusta se on
tullut valtuuston päätökseksi.
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Tämän jälkeen puheenjohtaja tiedusteli valtuustolta voidaanko Kalevan
toivomusponsiehdotus hyväksyä yksimielisesti. Koska
toivomusponsiehdotusta ei vastustettu puheenjohtaja totesi valtuuston
hyväksyneen sen yksimielisesti.
Tiedoksi
Tuija Viitasaari, Kristiina Järvelä, Tuire Sannisto, Leena Kostiainen, Mika
Vuori, Maria Päivänen, Jukka Etu-Seppälä, Sanni Pöntinen, Marianne Aalto-
Siiro, Tiia Heinäsuo, Sirpa Tikka, Hanna Gråsten-Salonen, Marja Nurmi-
Vuorinen, Salla Kananen, Marianna Lehtinen, Sari Salomaa-Niemi, Heljä
Tokas
Liitteet

1 Kh 14.1.2019 Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma, päivitetty

Elinvoima- ja osaamislautakunta, 12.12.2018, § 133
Valmistelijat / lisätiedot:
Viitasaari Tuija
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Teppo Rantanen, Johtaja
Päätösehdotus oli
Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma hyväksytään omalta osaltaan ja
esitetään kaupunginhallituksen ja edelleen valtuuston hyväksyttäväksi.
Perustelut
Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma (Lastensuojelulaki 12 § ja
Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 12 §) laaditaan lasten ja nuorten
hyvinvoinnin edistämiseksi sekä lastensuojelun järjestämiseksi ja
kehittämiseksi. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaan kirjataan
myös, miten kunnan alueella sijaitsevissa oppilaitoksissa opiskeluhuolto
toteutuu.
Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma noudattaa YK:n Lapsen
oikeuksien sopimuksen (LOS) keskeisiä tavoitteita eli pyrkii turvaamaan
osaltaan lapsen oikeuden erityiseen suojeluun ja hoivaan (protection),
riittävään osuuteen yhteiskunnan voimavaroista (provision) sekä
osallistua ikänsä ja kehitystasonsa mukaisesti itseään koskevaan
päätöksentekoon (participation). Lapsella on oikeus tulla kuulluksi ja
ilmaista mielipiteensä kaikissa itseään koskevissa asioissa niin omassa
arkiympäristössään kuin päätöksenteossakin.
Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman avulla ohjataan, johdetaan ja
kehitetään lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointityötä kunnassa.
Tampereen kaupunginvaltuusto hyväksyy suunnitelman, ja sen seuranta
ja arviointi tehdään vähintään kerran valtuustokauden aikana. Lasten ja
nuorten hyvinvointisuunnitelma otetaan huomioon vuosittaisissa talous-
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ja toimintasuunnitelmissa. Lakisääteisen suunnitelman keskeiset
painopisteet ja tavoitteet sisällytetään kaupungin strategiaan, joka ohjaa
myös suunnitelmassa nostettavia tavoitteita ja toimenpiteitä.
Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma koskee koko kuntaa:
varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitokset muodostavat perheiden ja
kodin ohella keskeisen huolenpidon, kasvun ja oppimisen yhteisön
sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut tukevat lapsen, nuoren ja
perheen arkea
liikunta- ja nuorisotoiminta sekä kulttuuri- ja vapaa-ajan toiminta
ovat osa lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä sekä osallistumista
yhteisöissä
yhdyskuntasuunnittelulla vaikutetaan mm. lasten kasvuympäristön
turvallisuuteen.
Lasten ja nuorten palveluja tarkastellaan suunnitelmassa kokonaisuutena
ja sen laatimiseen ovat osallistuneet kaupungin eri toimialat;
varhaiskasvatus, perusopetus ja toisen asteen koulutus, kulttuuri- ja
vapaa-aikapalvelut sekä sosiaali- ja terveyspalvelut. Myös lapsia ja nuoria,
järjestöjä, seurakuntia ja muita yhteistyökumppaneita on kuultu
suunnitelman laatimisessa.
Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma on käsitelty ja hyväksytty
hyvinvoinnin palvelualueen johtoryhmässä 7.11, elinvoiman- ja
kilpailukyvyn johtoryhmässä 21.11. sekä kaupungin johtoryhmässä
27.11.2018.
Tiedoksi
Kh
Kokouskäsittely
Kasvatus- ja opetuspäällikkö Tuija Viitasaari oli asiantuntijana asian
käsittelyn aikana ja poistui ennen päätöksentekoa.
Liitteet

1 Elosa 12.12.2018_Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma

Sosiaali- ja terveyslautakunta, 19.12.2018, § 127
Valmistelijat / lisätiedot:
Viitasaari Tuija
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Taru Kuosmanen, Johtaja
Päätösehdotus oli
Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma hyväksytään omalta osaltaan ja
esitetään kaupunginhallituksen ja edelleen valtuuston hyväksyttäväksi.
Perustelut
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Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma (Lastensuojelulaki 12 § ja
Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 12 §) laaditaan lasten ja nuorten
hyvinvoinnin edistämiseksi sekä lastensuojelun järjestämiseksi ja
kehittämiseksi. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaan kirjataan
myös, miten kunnan alueella sijaitsevissa oppilaitoksissa opiskeluhuolto
toteutuu.
Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma noudattaa YK:n Lapsen
oikeuksien sopimuksen (LOS) keskeisiä tavoitteita eli pyrkii turvaamaan
osaltaan lapsen oikeuden erityiseen suojeluun ja hoivaan (protection),
riittävään osuuteen yhteiskunnan voimavaroista (provision) sekä
osallistua ikänsä ja kehitystasonsa mukaisesti itseään koskevaan
päätöksentekoon (participation). Lapsella on oikeus tulla kuulluksi ja
ilmaista mielipiteensä kaikissa itseään koskevissa asioissa niin omassa
arkiympäristössään kuin päätöksenteossakin.
Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman avulla ohjataan, johdetaan ja
kehitetään lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointityötä kunnassa.
Tampereen kaupunginvaltuusto hyväksyy suunnitelman, ja sen seuranta
ja arviointi tehdään vähintään kerran valtuustokauden aikana. Lasten ja
nuorten hyvinvointisuunnitelma otetaan huomioon vuosittaisissa talous-
ja toimintasuunnitelmissa. Lakisääteisen suunnitelman keskeiset
painopisteet ja tavoitteet sisällytetään kaupungin strategiaan, joka ohjaa
myös suunnitelmassa nostettavia tavoitteita ja toimenpiteitä.
Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma koskee koko kuntaa:
varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitokset muodostavat perheiden ja
kodin ohella keskeisen huolenpidon, kasvun ja oppimisen yhteisön
sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut tukevat lapsen, nuoren ja
perheen arkea
liikunta- ja nuorisotoiminta sekä kulttuuri- ja vapaa-ajan toiminta
ovat osa lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä sekä osallistumista
yhteisöissä
yhdyskuntasuunnittelulla vaikutetaan mm. lasten kasvuympäristön
turvallisuuteen.
Lasten ja nuorten palveluja tarkastellaan suunnitelmassa kokonaisuutena
ja sen laatimiseen ovat osallistuneet kaupungin eri toimialat;
varhaiskasvatus, perusopetus ja toisen asteen koulutus, kulttuuri- ja
vapaa-aikapalvelut sekä sosiaali- ja terveyspalvelut. Myös lapsia ja nuoria,
järjestöjä, seurakuntia ja muita yhteistyökumppaneita on kuultu
suunnitelman laatimisessa.
Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma on käsitelty ja hyväksytty
hyvinvoinnin palvelualueen johtoryhmässä 7.11, elinvoiman- ja
kilpailukyvyn johtoryhmässä 21.11. sekä kaupungin johtoryhmässä
27.11.2018.
Tiedoksi
Kh
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Kokouskäsittely
Sosiaalipalvelupäällikkö Maria Päivänen sekä kasvatus- ja opetuspäällikkö
Tuija Viitasaari olivat asiantuntijoina paikalla asian käsittelyn aikana.
Liitteet

1 Sotela 19.12.2018_Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma

Sivistys- ja kulttuurilautakunta, 20.12.2018, § 177
Valmistelijat / lisätiedot:
Viitasaari Tuija
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Lisäksi hyväksyttiin toivomusponsi:
"Että hyvinvointisuunnitelmassa otetaan 13-15 -vuotiaiden ja yli 16-
vuotiaiden nuorten kehittämiskohteiksi erityisesti omana kohteenaan
huumeiden käytön ennaltaehkäisy ja nykyisen kehityksen katkaisu."
Esittelijä: Taru Kuosmanen, Johtaja
Päätösehdotus oli
Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma hyväksytään omalta osaltaan ja
esitetään kaupunginhallituksen ja edelleen valtuuston hyväksyttäväksi.
Perustelut
Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma (Lastensuojelulaki 12 § ja
Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 12 §) laaditaan lasten ja nuorten
hyvinvoinnin edistämiseksi sekä lastensuojelun järjestämiseksi ja
kehittämiseksi. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaan kirjataan
myös, miten kunnan alueella sijaitsevissa oppilaitoksissa opiskeluhuolto
toteutuu.
Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma noudattaa YK:n Lapsen
oikeuksien sopimuksen (LOS) keskeisiä tavoitteita eli pyrkii turvaamaan
osaltaan lapsen oikeuden erityiseen suojeluun ja hoivaan (protection),
riittävään osuuteen yhteiskunnan voimavaroista (provision) sekä
osallistua ikänsä ja kehitystasonsa mukaisesti itseään koskevaan
päätöksentekoon (participation). Lapsella on oikeus tulla kuulluksi ja
ilmaista mielipiteensä kaikissa itseään koskevissa asioissa niin omassa
arkiympäristössään kuin päätöksenteossakin.
Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman avulla ohjataan, johdetaan ja
kehitetään lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointityötä kunnassa.
Tampereen kaupunginvaltuusto hyväksyy suunnitelman, ja sen seuranta
ja arviointi tehdään vähintään kerran valtuustokauden aikana. Lasten ja
nuorten hyvinvointisuunnitelma otetaan huomioon vuosittaisissa talous-

Tampere
Kaupunginvaltuusto

Pöytäkirja
28.01.2019

1/2019

19 (54)

Asiakirja on sähköisesti hyväksytty päätöksentekojärjestelmässä.

ja toimintasuunnitelmissa. Lakisääteisen suunnitelman keskeiset
painopisteet ja tavoitteet sisällytetään kaupungin strategiaan, joka ohjaa
myös suunnitelmassa nostettavia tavoitteita ja toimenpiteitä.
Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma koskee koko kuntaa:
varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitokset muodostavat perheiden ja
kodin ohella keskeisen huolenpidon, kasvun ja oppimisen yhteisön
sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut tukevat lapsen, nuoren ja
perheen arkea
liikunta- ja nuorisotoiminta sekä kulttuuri- ja vapaa-ajan toiminta
ovat osa lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä sekä osallistumista
yhteisöissä
yhdyskuntasuunnittelulla vaikutetaan mm. lasten kasvuympäristön
turvallisuuteen.
Lasten ja nuorten palveluja tarkastellaan suunnitelmassa kokonaisuutena
ja sen laatimiseen ovat osallistuneet kaupungin eri toimialat;
varhaiskasvatus, perusopetus ja toisen asteen koulutus, kulttuuri- ja
vapaa-aikapalvelut sekä sosiaali- ja terveyspalvelut. Myös lapsia ja nuoria,
järjestöjä, seurakuntia ja muita yhteistyökumppaneita on kuultu
suunnitelman laatimisessa.
Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma on käsitelty ja hyväksytty 1.11.
hyvinvoinnin palvelualueen johtoryhmässä 7.11, elinvoiman- ja
kilpailukyvyn johtoryhmässä 21.11. sekä kaupungin johtoryhmässä
27.11.2018.
Tiedoksi
Kh
Kokouskäsittely
Kasvatus- ja opetuspäällikkö Tuija Viitasaari oli asiantuntijana paikalla
asian käsittelyn aikana.
Terhi Kiemunki teki seuraavan toivomusponsiesityksen: "Että
hyvinvointisuunnitelmassa otetaan 13-15 -vuotiaiden ja yli 16-vuotiaiden
nuorten kehittämiskohteiksi erityisesti omana kohteenaan huumeiden käytön
ennaltaehkäisy ja nykyisen kehityksen katkaisu." Varapuheenjohtaja Matti
Helimo kannatti Kiemungin esitystä. Toivomusponsiesitys hyväksyttiin
yksimielisesti.
Liitteet

1 Sikula 20.12.2018_Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma

Kaupunginhallitus, 14.01.2019, § 7
Valmistelijat / lisätiedot:
Kuosmanen Taru
Päätös
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Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma hyväksytään esittelijän tekemin
muutoksin.
Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja
Päätösehdotus oli
Esitetään valtuuston päätettäväksi:
Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma hyväksytään.
Perustelut
Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma (Lastensuojelulaki 12 § ja
Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 12 §) laaditaan lasten ja nuorten
hyvinvoinnin edistämiseksi sekä lastensuojelun järjestämiseksi ja
kehittämiseksi. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaan kirjataan
myös, miten kunnan alueella sijaitsevissa oppilaitoksissa opiskeluhuolto
toteutuu.
Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma noudattaa YK:n Lapsen
oikeuksien sopimuksen (LOS) keskeisiä tavoitteita eli pyrkii turvaamaan
osaltaan lapsen oikeuden erityiseen suojeluun ja hoivaan (protection),
riittävään osuuteen yhteiskunnan voimavaroista (provision) sekä
osallistua ikänsä ja kehitystasonsa mukaisesti itseään koskevaan
päätöksentekoon (participation). Lapsella on oikeus tulla kuulluksi ja
ilmaista mielipiteensä kaikissa itseään koskevissa asioissa niin omassa
arkiympäristössään kuin päätöksenteossakin.
Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman avulla ohjataan, johdetaan ja
kehitetään lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointityötä kunnassa.
Tampereen kaupunginvaltuusto hyväksyy suunnitelman, ja sen seuranta
ja arviointi tehdään vähintään kerran valtuustokauden aikana. Lasten ja
nuorten hyvinvointisuunnitelma otetaan huomioon vuosittaisissa talous-
ja toimintasuunnitelmissa. Lakisääteisen suunnitelman keskeiset
painopisteet ja tavoitteet sisällytetään kaupungin strategiaan, joka ohjaa
myös suunnitelmassa nostettavia tavoitteita ja toimenpiteitä.
Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma koskee koko kuntaa:
varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitokset muodostavat perheiden ja
kodin ohella keskeisen huolenpidon, kasvun ja oppimisen yhteisön
sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut tukevat lapsen, nuoren ja
perheen arkea
liikunta- ja nuorisotoiminta sekä kulttuuri- ja vapaa-ajan toiminta
ovat osa lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä sekä osallistumista
yhteisöissä
yhdyskuntasuunnittelulla vaikutetaan mm. lasten kasvuympäristön
turvallisuuteen.
Lasten ja nuorten palveluja tarkastellaan suunnitelmassa kokonaisuutena
ja sen laatimiseen ovat osallistuneet kaupungin eri toimialat;
varhaiskasvatus, perusopetus ja toisen asteen koulutus, kulttuuri- ja
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vapaa-aikapalvelut sekä sosiaali- ja terveyspalvelut. Myös lapsia ja nuoria,
järjestöjä, seurakuntia ja muita yhteistyökumppaneita on kuultu
suunnitelman laatimisessa.
Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma on käsitelty ja
hyväksytty elinvoima- ja osaamislautakunnassa 12.12.2018, sosiaali- ja
terveyslautakunnassa 19.12.2018 sekä sivistys- ja
kulttuurilautakunnassa 20.12.2018.
Tiedoksi
Tuija Viitasaari, Kristiina Järvelä, Tuire Sannisto, Leena Kostiainen, Mika
Vuori, Maria Päivänen, Jukka Etu-Seppälä, Sanni Pöntinen, Marianne Aalto-
Siiro, Tiia Heinäsuo, Sirpa Tikka, Hanna Gråsten-Salonen, Marja Nurmi-
Vuorinen, Salla Kananen, Marianna Lehtinen, Sari Salomaa-Niemi, Heljä
Tokas
Kokouskäsittely
Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden johtaja Taru
Kuosmaselle sekä palvelulinjapäällikkö Maria Päiväselle. He olivat
asiantuntijoina läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn aikana.
Asian esittelijä Juha Yli-Rajala muutti liitteenä olevaa
hyvinvointisuunnitelmaa seuraavasti:
Lisätään kohtaan 6.2.:
Kehittämiskohde: Vahvistetaan ammattilaisten osaamista
kaltoinkohdellun lapsen (ml. seksuaalinen häirintä) tunnistamiseen ja
hoitoon.
Vastuutaho; Lape-ryhmä, lapsiasiamies, perusopetus, oppilashuolto
Aikataulu: 2019
Lisätään kohtaan 7.2.:
Kehittämiskohde: Osana väkivallan ehkäisytyötä eri tahoja koulutetaan
tunnistamaan lapsiin ja nuoriin kohdistuvaa seksuaalista häirintää ja
väkivaltaa. Oppilaitoksissa osana ennaltaehkäisevää työtä nostetaan esiin
seksuaalinen häirintä ja siihen liittyvät ilmiöt.
Vastuutaho: Toisen asteen koulutus, opiskeluhuolto Aikataulu: 2019-2020
Puheenjohtaja totesi, että näin muutettu lasten- ja nuorten
hyvinvointisuunnitelma on asian käsittelyn pohjana.
Liitteet

1 Kh 14.1.2019 Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma
2 Kh 14.1.2019 Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma, päivitetty
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Kaupunginvaltuusto, § 8, 28.01.2019
Tarkastuslautakunta, § 103, 11.12.2018
§8
Sidonnaisuusilmoitukset ja -rekisteri
TRE:4397/01.02.00/2017
Kaupunginvaltuusto, 28.01.2019, § 8
Valmistelija / lisätiedot:
Erja-Riitta Viitala
Valmistelijan yhteystiedot
Kaupunginreviisori Erja Viitala puh. 050 552 6290, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Päätös
Asia merkittiin tiedoksi.
Päätösehdotus oli
Merkitään tiedoksi tarkastuslautakunnan ilmoittamat
sidonnaisuusilmoitukset.
Tiedoksi
Tarkastuslautakunta
Liitteet

1 Sidonnaisuudet 11.12.2018.pdf

Tarkastuslautakunta, 11.12.2018, § 103
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Erja-Riitta Viitala, Kaupunginreviisori
Päätösehdotus oli
Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi sidonnaisuusilmoitukset, jotka
julkaistaan kaupungin verkkosivuilla. Tarkastuslautakunta saattaa
sidonnaisuusilmoitukset kaupunginvaltuuston tiedoksi.
Perustelut
Kuntalain (410/2015) 84 §:n mukaan tiettyjen luottamushenkilöiden ja
viranhaltijoiden on tehtävä sidonnaisuusilmoitus. Säännöstä sovelletaan
1.6.2017 alkaen. Lainkohdan tarkoituksena on päätöksenteon
avoimuuden ja läpinäkyvyyden edistäminen.
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Ilmoitusvelvollisen on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään
sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja
muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muistakin
sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävän
hoitamisessa. Ilmoitusvelvollisuus koskee niitä tietoja, joilla voidaan
objektiivisesti arvioiden voivan olla merkitystä luottamus- tai
virkatehtävien hoitamisessa.
Ilmoitusvelvollisuus koskee lain mukaan kunnanhallituksen ja
maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999) tarkoitettuja tehtäviä hoitavan
toimielimen jäseniä, valtuuston ja lautakunnan puheenjohtajaa ja
varapuheenjohtajia, kunnanjohtajaa, pormestaria ja apulaispormestaria
sekä kunnanhallituksen ja lautakunnan esittelijää. Tampereella
ilmoitusvelvollisia ovat
valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat
pormestari ja apulaispormestarit
kaupunginhallituksen jäsenet, varajäsenet ja esittelijä
kaupunginhallituksen konsernijaoston jäsenet, varajäsenet ja esittelijä
yhdyskuntalautakunnan jäsenet, varajäsenet ja esittelijä
yhdyskuntalautakunnan ympäristö- ja rakennusjaoston jäsenet,
varajäsenet ja esittelijät
yhdyskuntalautakunnan alueellisen ympäristöterveydenhuollon jaoston
jäsenet, varajäsenet ja esittelijä
alueellisen jätehuoltolautakunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja
esittelijä
sosiaali- ja terveyslautakunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja
esittelijä
sosiaali- ja terveyslautakunnan yksilöasioiden jaoston puheenjohtaja,
varapuheenjohtaja ja esittelijät
sivistys- ja kulttuurilautakunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja
esittelijä
elinvoima- ja osaamislautakunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja
esittelijä
Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan puheenjohtaja,
varapuheenjohtaja ja esittelijä
keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja esittelijät
tarkastuslautakunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja esittelijä
tarkastuslautakunnan I-jaoston ja II-jaoston puheenjohtajat,
varapuheenjohtajat ja esittelijät.
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Tampereella ilmoitusvelvollisia on tällä hetkellä yhteensä 120. Näistä
luottamushenkilöitä on 96 ja viranhaltijoita 24. Sidonnaisuusilmoitus
tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden
noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi kerran vuodessa.
Lain mukaan kunnan on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä
tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.
Hallintosäännön mukaan sidonnaisuusrekisterin rekisterinpitäjä on
tarkastuslautakunta. Rekisteristä on laadittu Henkilötietolain (523/99) 10
§:n mukainen rekisteriseloste. Sidonnaisuusilmoitukset ja rekisteriseloste
julkaistaan kaupungin yleisessä tietoverkossa www.tampere.fi
/tampereen kaupunki/päätöksenteko/luottamushenkilöt
tarkastuslautakunnan kokouksen jälkeen.
Jokainen ilmoitusvelvollinen on itse vastuussa ilmoituksen tekemisestä ja
siinä tapahtuvista muutoksista. Tarkastuslautakunnalla on lain mukaan
mahdollisuus tarvittaessa kehottaa ilmoitusvelvollista tekemään uusi
ilmoitus tai täydentämään jo tehtyä ilmoitusta.
Sidonnaisuusilmoitus ei korvaa luottamushenkilön velvollisuutta esittää
toimielimen pyynnöstä selvityksiä esteellisyyden arvioimiseksi
tarvittavista seikoista.
Liitteet

1 Sidonnaisuudet 11.12.2018.pdf
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Kaupunginvaltuusto, § 9, 28.01.2019
Yhdyskuntalautakunta, § 129, 12.06.2018
Yhdyskuntalautakunta, § 249, 13.11.2018
Kaupunginhallitus, § 13, 14.01.2019
§9
Asemakaava nro 8496, Niemenranta III, entisen teollisuusalueen muuttaminen
asuntoalueeksi
TRE:3252/10.02.01/2016
Kaupunginvaltuusto, 28.01.2019, § 9
Valmistelija / lisätiedot:
Mikko Nurminen
Valmistelijan yhteystiedot
Projektiarkkitehti Riikka Rahkonen, puh.040 801 2724, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Päätösehdotus oli
Asemakaavaehdotus nro 8496 (päivätty 8.5.2017, tarkistettu 4.6.2018 ja
29.10.2018 teknisesti tarkistettu) hyväksytään.
Tiedoksi
Metsä Board Oyj, Pirkanmaan ELY-keskus, Pirkanmaan maakuntamuseo,
Jalo Tarja/tupa, Mikko Nurminen, Riikka Rahkonen, Juha-Matti Ala-Laurila,
Heli Toukoniemi, Patricia Nikko, Virpi Ekholm, kuulutus
Liitteet

1 Liite yla 13.11.2018 Asemakaava
2 Liite yla 13.11.2018 Asemakaavan selostus ja kaupungin vastine
lausuntoihin
3 Liite yla 13.11.2018 Asemakaavan seurantalomake
4 Oheismateriaali yla 13.11.2018 päiväkodin liikenneselvitys
5 Oheismateriaali yla 13.11.2018 venesataman esisuunnitelma
6 Oheismateriaali yla 13.11.2018 luontoselvitys
7 Oheismateriaali yla 13.11.2018 lausunnot
8 Oheismateriaali yla 13.11.2018 havainnekuva
9 Oheismateriaali yla 13.11.2018 viranomaisneuvottelun muistio
10 Oheismateriaali yla 13.11.2018 hyönteisselvitys
11 Oheismateriaali yla 13.11.2018 vesihuollon yleissuunnitelma
12 Oheismateriaali yla 13.11.2018 hulevesisuunnitelma
13 Oheismateriaali yla 13.11.2018 maaperän kunnostustarpeen arviointi
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14 Oheismateriaali yla 13.11.2018 maaperä- ja sedimenttiselvitys
15 Oheismateriaali yla 13.11.2018 lepakkoselvitys
16 Oheismateriaali yla 13.11.2018 ekotehokkuusselvitys
17 Oheismateriaali yla 13.11.2018 tuulisuus- ja
aurinkopotentiaalikartoitus
18 Oheismateriaali yla 13.11.2018 ranta- ja vesialueen haitta-ainetutkimus
19 Oheismateriaali yla 13.11.2018 viheryleissuunnitelma
20 Oheismateriaali yla 13.11.2018 liikenneverkkosuunnitelma
21 Oheismateriaali yla 13.11.2018 katuyleissuunnitelma
22 Oheismateriaali yla 13.11.2018 viitesuunnitelma
23 Oheismateriaali yla 13.11.2018 vireilletulo- ja valmisteluvaiheen
vastineraportti
24 Oheismateriaali yla 13.11.2018 rakentamistapaohje
25 Liite Akila 19.12.2018 Maankäyttösopimus

Yhdyskuntalautakunta, 12.06.2018, § 129
Valmistelijat / lisätiedot:
Karppinen Elina
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Mikko Nurminen, Johtaja
Päätösehdotus oli
Asemakaavaehdotus nro 8496 (päivätty 8.5.2017 ja tarkistettu 4.6.2018)
hyväksytään asetettavaksi nähtäville.
Perustelut
Kaupunkiympäristön kehittäminen on valmistellut 8.5.2017 päivätyn ja
4.6.2018 tarkistetun asemakaavamuutoksen. Asian hyväksyminen kuuluu
kaupunginvaltuuston toimivaltaan.
Lisätietoja osoitteessa https://www.tampere.fi/cgi-bin/kaava/kaavadoc?
8496
Kaavan laatija
Tampereen kaupunki, kaupunkiympäristön suunnittelu, asemakaavoitus
projektiarkkitehti Riikka Rahkonen, kaavaluonnoksen laati Ramboll
Finland Oy, arkkitehti Mikko Siitonen.
Asemakaavalla muutetaan entinen teollisuusalue kerrostalovaltaiseksi
asuntoalueeksi. Asemakaavamuutos on Niemenrannan
kaavakokonaisuuden viimeinen osa. Alueelle voidaan toteuttaa 35-40
pientaloasuntoa. Kaavassa on varattu alueita yleiseen virkistyskäyttöön
sekä pienvenesatamaa ja n. 120 lapsen päiväkotia varten. Alue sijoittuu
suunnitellun raitiotielinjan viereen. Asemakaavan yhteydessä on laadittu
viitesuunnitelma, katusuunnitelma sekä vesihuollon, sataman ja
viheralueiden yleissuunnitelmat ja selvitysaineistoa.
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Asemakaava-alueen pinta-ala on noin 31,5 ha. Kaavalla muodostuu
rakennus-oikeutta 141 660 k-m2, ja aluetehokkuus on e=0,45.
Rakennusoikeudesta 139 390 k-m2 on osoitettu asuinrakentamiseen.
Palvelurakentamiseen on osoitettu 1960 k-m2, josta 1660 k-m2
päiväkotia ja 300 k-m2 rannan palvelurakennusta varten. Alueen
asukasmääräksi muodostuu noin 2400-2900 asukasta
(laskentaperusteena 45-55 m2 / asuinkerrosala). Alueen rakennusoikeus
lisääntyy nykyisestä 24 045 k-m2 yhteensä 117615 k-m2. Venesatama on
ns. kotisatama vajaalle 200 veneelle soutuvenepaikkoineen.
Kaava-alueen sijainti ja luonne
Alue sijaitsee Näsijärven rannalla noin 9 km luoteeseen kaupungin
keskustasta Kehyskadun ja Raamikadun itäpuolella käsittäen osia em.
katualueista. Suunnittelualue käsittää Lielahden kaupunginosan korttelin
2500 tontin nro 31 sekä satama- ja vesialuetta, Lentävänniemen
kaupunginosassa sijaitsevaa vesialuetta ja Niemenrannan
kaupunginosassa sijaitsevaa katualuetta.
Kiinteistön 2500–31 osuus kaava-alueen pinta-alasta on n. 24 ha. Kaava-
alueeseen sisältyvän Näsijärven vesialueen pinta-ala on n. 8 ha.
Suunnittelualue on entistä Metsä Board Oyj:n teollisuusaluetta.
Toimintaan liittyvät rakennukset on purettu 1990-luvulla ja alueen
maastoa on muokattu sekä suuri osa puustoa poistettu pilaantuneen
maaperän puhdistustoimenpiteiden yhteydessä. Alueen rannat ovat
suurilta osin täyttöaluetta.
Asemakaavan tavoitteet
Maankäytön suunnittelun tavoitteena on luoda kaavalliset edellytykset
joukkoliikenteeseen tukeutuvalle, järvenrantamaisemaan soveltuvalle
monipuolisia asumisen mahdollisuuksia tarjoavalle laadukkaalle
kerrostaloalueelle, turvata laajat yleiset virkistysalueet ja -reitit ranta-
alueelle ja vaalia alueen kulttuuriarvoja kuten arkeologista
kulttuuriperintöä. Suunnittelussa huomioidaan alueen identiteettiä
luovan taiteen sijoittaminen alueelle. Asemakaavahanke on vuoden 2018
kaavoitusohjelmassa. Siinä on tavoitteeksi asetettu 100 000 k-m2
asuinkerrostalojen rakentamiseen ja 1000 k-m2 liike- ja palvelutiloille.
Pientaloasuntojen tavoite on 40 kpl.
Asemakaavaprosessin vaiheet
Aloitteen asemakaavan muuttamisesta on tehnyt alueen maanomistaja
Metsä Board Oyj (vuoteen 2012 M-real Oyj) vuonna 2005. Aloite johti
kaavoituksen käynnistymiseen. (Dno TRE:3298/10.02.01/2016).
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 1. - 22.12.2016.
Aineistosta saatiin kolme lausuntoa/kommenttia sekä yksi mielipide.
Tampereen Sähkölaitos ilmoitti, että alue on liitettävissä
kaukolämpöverkkoon. Tampereen Infra Liikelaitos esitti, että
kaavahankkeessa on laadittava hulevesiselvitys. Pirkanmaan
maakuntamuseo huomautti, että suunnittelun tavoitteisiin tulee lisätä
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kulttuuriarvojen, kuten arkeologisen kulttuuriperinnön, vaalimisen
edistäminen MRL 5 §:n mukaisesti. Mielipiteen jätti Reuharin
omakotiyhdistys, joka ilmoittautui osalliseksi ja esitti uimapaikan tarpeen
ja rantapaviljonkia aurinkoiselle sijainnille, esitti huolen Lielahdenkadun
ja Paasikiventien vetokyvystä ja nopeusrajoituksista sekä painotti kevyen
liikenteen reitin Lentävänniemi-Paasikiventie merkitystä.
Valmisteluvaiheen palaute huomioitiin suunnittelussa soveltuvilta osin:
suunnittelun tavoitteisiin ja vaikutusten arviointiin lisättiin
kulttuuriarvojen vaaliminen, hulevesisuunnittelu käynnistettiin, tutkittiin
rantapaviljongin sijaintia, uimapaikan tarvetta ja kevyenliikenteenväylän
linjausta sekä merkittiin Reuharin omakotiyhdistys osalliseksi.
Kaavaluonnos asetettiin julkisesti nähtäville 11.5. – 1.6.2017 väliseksi
ajaksi. Lausunnot saatiin Pirkanmaan Ely-keskukselta, Pirkanmaan
maakuntamuseolta ja kaupunkikuvatoimikunnalta, Pirkanmaan liitto ei
antanut lausuntoa. Osallisilta tuli yksi mielipide.
Pirkanmaan ELY-keskus edellytti kaavamerkintää niille alueille, joille
Sahan alueen kunnostuksen yhteydessä on kunnostustason alapuolelle
jäänyt pilaantunutta maata, jonka pitoisuus ylittää kohteen
kunnostustavoitteet. Pirkanmaan ELY-keskus esitti myös etelärannan
laiturialueen osalta ranta- ja vesialueen haitta-ainetutkimuksessa
todettujen vesialueen nollakuitutäyttöjen huomioimista.
Pirkanmaan maakuntamuseo huomautti, että Sahanmäellä sijaitsevalta
rajamerkiltä puuttuu asianmukainen kaavamerkintä. Aluetta koskevista
tai siihen liittyvistä suunnitelmista on pyydettävä museoviranomaisen
lausunto.
Kaupunkikuvatoimikunta korosti lausunnossaan Niemenrannan aukion
roolia, järvinäkymiä, jalankulkuympäristöä ja pihoja. Sataman
huoltorakennuksen toimintoja esitettiin integroitavaksi myös
asuinrakennuksen katutasoon sekä esitettiin tutkittavaksi korkeampaakin
rakentamista ja lähemmäs rantaa.
Osallismielipiteessä ehdotettiin entisen teollisuusratapohjan
hyödyntämistä kevyen liikenteen väylänä. Yleisötilaisuus pidettiin
23.5.2017.
Kaupunkikuvatoimikunnalta pyydettiin uusi lausunto valmisteltavasta
kaavaehdotuksesta. Lausunnossa 28.11.2017 korostettiin järvellä
liikkujan näkökulmaa ja esitettiin suunnitelmaan lisää urbaanisuutta
sataman tuntumaan. Jatkosuunnittelussa toivottiin kiinnitettävän
huomiota myös asuintyyppien monipuolisuuteen, pysäköintipaikkojen
riittävyyteen satama-alueen läheisyydessä sekä puistoalueiden ja
kevyenliikenteen reittien kunnossa pidettävyyteen.
Kaavaehdotukseen on lisätty maankäyttörajoite maaperän
pilaantuneisuuden jäännöspitoisuusalueelle Kiramonrantaan.
Etelärannan laiturivaraus on poistettu ja muinaisjäänteelle osoitettu
kaavamerkintä. Etelärannan pyörätie noudattelee vanhaa ratapohjaa.
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Kaupunkikuvaa on tutkittu lisää, rakentamisen sijoittelussa on pysytty
kuitenkin Niemenrannan osayleiskaavan rajauksissa ja satama on
säilytetty kotisatamana.
Palaute- ja vastineraportti on selostuksen liitteenä.
Kiinteistötoimella ei ole huomautettavaa.
Asemakaavamuutoksella ei ole merkittäviä vaikutuksia yritystalouteen.
Kaavaehdotuksesta pyydetään lausunnot Ely-keskukselta ja Pirkanmaan
maakuntamuseolta.
Asemakaavan toteuttaminen
Asemakaavan toteuttaminen voidaan aloittaa sen saatua lain voiman.
Kaavan mahdollistaman uudisrakentamisen arvioidaan alkavan vuonna
2019.
Tiedoksi
Valtuuston jälkeen; Ilkka Kääriäinen/YIT Rakennus Oy, Pirkanmaan ELY-
keskus, Pirkanmaan maakuntamuseo, Peltoniemi Terhi/Tupa
Liitteet

1 Liite yla 12.6.2018 Asemakaavakartta
2 Liite yla 12.6.2018 Liitelomake
3 Oheismateriaali yla 12.6.2018 Vastineraportti
4 Oheismateriaali yla 12.6.2018 Havainnekuva
5 Oheismateriaali yla 12.6.2018 Katusuunnitelmat
6 Oheismateriaali yla 12.6.2018 Viheryleissuunnitelma
7 Oheismateriaali yla 12.6.2018 Satamasuunnitelma
8 Oheismateriaali yla 12.6.2018 Hulevesien hallintasuunnitelma
9 Oheismateriaali yla 12.6.2018 Maaperän pilaantuneisuusselvitys
10 Oheismateriaali yla 12.6.2018 Maaperän kunnostustarpeen arviointi
11 Oheismateriaali yla 12.6.2018 Vesihuoltoverkoston yleissuunnitelma
12 Oheismateriaali yla 12.6.2018 Ekotehokkuusselvitys
13 Oheismateriaali yla 12.6.2018 Hyönteisselvitys
14 Oheismateriaali yla 12.6.2018 Lepakkoselvitys
15 Oheismateriaali yla 12.6.2018 Luontoselvitys
16 Oheismateriaali yla 12.6.2018 Ranta-ja vesialueen haitta-ainetutkimus
17 Oheismateriaali yla 12.6.2018 Tuulisuuskartoitus ja aurinkopotentiaali
18 Oheismateriaali yla 12.6.2018 Päiväkodin liikenneselvitys
19 Oheismateriaali yla 12.6.2018 Liikenne-ennuste ja liikenneverkko
20 Liite yla 12.6.2018 Rakentamistapaohje
21 Liite yla 12.6.2018 Selostus
22 Oheismateriaali yla 12.6.2018 viitesuunnitelma

Yhdyskuntalautakunta, 13.11.2018, § 249
Valmistelijat / lisätiedot:
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Karppinen Elina
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Kari Kankaala, Ympäristö- ja kehitysjohtaja
Päätösehdotus oli
Asemakaavaehdotus nro 8496 (päivätty 8.5.2017, tarkistettu 4.6.2018 ja
29.10.2018 teknisesti tarkistettu) hyväksytään ja esitetään
kaupunginhallituksen ja edelleen valtuuston päätettäväksi edellyttäen,
että kaavan toteuttamiseen liittyvät sopimukset on hyväksytty.
Perustelut
Kaupunkiympäristön kehittäminen on valmistellut 8.5.2017 päivätyn,
4.6.2018 tarkistetun ja 29.10.2018 teknisesti tarkistetun
asemakaavamuutoksen. Asian hyväksyminen kuuluu
kaupunginvaltuuston toimivaltaan.
Lisätietoja osoitteessa https://www.tampere.fi/cgi-bin/kaava/kaavadoc?
8496
Kaavan laatija
Tampereen kaupunki, kaupunkiympäristön suunnittelu, asemakaavoitus
projektiarkkitehti Riikka Rahkonen, kaavaluonnoksen laati Ramboll Oy,
arkkitehti Mikko Siitonen.
Asemakaavalla muutetaan entinen teollisuusalue kerrostalovaltaiseksi
asunto-alueeksi. Asemakaavamuutos on Niemenrannan
kaavakokonaisuuden viimeinen osa. Alueelle voidaan toteuttaa 35-40
pientaloasuntoa. Kaavassa on varattu alueita yleiseen virkistyskäyttöön
sekä pienvenesatamaa ja n. 120 lapsen päiväkotia varten. Alue sijoittuu
suunnitellun raitiotielinjan viereen. Asemakaavan yhteydessä on laadittu
viitesuunnitelma, katuyleissuunnitelma sekä vesihuollon, venesataman ja
viheralueiden yleissuunnitelmat sekä selvitysaineistoa.
Asemakaavan pinta-ala on noin 31,5 ha. Kaavalla muodostuu
rakennusoikeutta 141 890 k-m2, ja aluetehokkuus on e=0,45.
Rakennusoikeudesta 139600 k-m2 on osoitettu asuinrakentamiseen.
Palvelurakentamiseen on osoitettu 1960 k-m2, josta 1 660 k-m2
päiväkotia ja 300 k-m2 rannan palvelurakennusta varten. Alueen
asukasmääräksi arvioidaan esitetyllä kerrosalalla muodostuvan noin
2400-2900 asukasta (laskentaperusteena 45-55 m2/asuinkerrosala ilman
varasto- ja yhteistiloja). Alueen rakennusoikeus lisääntyy nykyisestä 24
045 k-m2 yhteensä 117 845 k-m2. Venesatama on ns. kotisatama vajaalle
200 veneelle soutuvenepaikkoineen.
Kaava-alueen sijainti ja luonne
Alue sijaitsee Näsijärven rannalla noin 9 km luoteeseen kaupungin
keskustasta Kehyskadun ja Raamikadun itäpuolella, käsittäen osia em.
katualueista. Suunnittelualue käsittää Lielahden kaupunginosan korttelin
2500 tontin nro 31 sekä satama- ja vesialuetta, Lentävänniemen
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kaupunginosassa sijaitsevaa virkistys- ja vesialuetta ja Niemenrannan
kaupunginosassa sijaitsevaa katu- ja virkistysaluetta.
Kiinteistön 2500–31 osuus kaava-alueen pinta-alasta on n. 24 ha. Kaava-
alueeseen sisältyvän Näsijärven vesialueen pinta-ala on n. 8 ha.
Suunnittelualue on entistä Metsä Board Oyj:n teollisuusaluetta.
Toimintaan liittyvät rakennukset on purettu 1990-luvulla ja alueen
maastoa on muokattu sekä suuri osa puustoa poistettu pilaantuneen
maaperän puhdistustoimenpiteiden yhteydessä. Alueen rannat ovat
suurilta osin täyttöaluetta.
Asemakaavan tavoitteet
Maankäytön suunnittelun tavoitteena on luoda kaavalliset edellytykset
joukkoliikenteeseen tukeutuvalle, järvenrantamaisemaan soveltuvalle
monipuolisia asumisen mahdollisuuksia tarjoavalle laadukkaalle
kerrostaloalueelle, turvata laajat yleiset virkistysalueet ja -reitit ranta-
alueelle ja vaalia alueen kulttuuriarvoja kuten arkeologista
kulttuuriperintöä. Suunnittelussa huomioidaan alueen identiteettiä
luovan taiteen sijoittaminen alueelle. Asemakaavahanke on vuoden 2018
kaavoitusohjelmassa. Siinä on tavoitteeksi asetettu 100 000 k-m2
asuinkerrostalojen rakentamiseen ja 1000 k-m2 liike- ja palvelutiloille.
Pientaloasuntojen tavoite on 40 kpl.
Asemakaavaprosessin vaiheet
Aloitteen asemakaavan muuttamisesta on tehnyt alueen maanomistaja
Metsä Board Oyj (vuoteen 2012 M-real Oyj) vuonna 2005. Aloite johti
kaavoituksen käynnistymiseen. (Dno TRE:3298/10.02.01/2016).
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 1. - 22.12.2016.
Aineistosta saatiin kolme lausuntoa/kommenttia sekä yksi mielipide.
Tampereen Sähkölaitos ilmoitti, että alue on liitettävissä
kaukolämpöverkkoon. Tampereen Infra Liikelaitos esitti, että
kaavahankkeessa on laadittava hulevesiselvitys. Pirkanmaan
maakuntamuseo huomautti, että suunnittelun tavoitteisiin tulee lisätä
kulttuuriarvojen, kuten arkeologisen kulttuuriperinnön, vaalimisen
edistäminen MRL 5 §:n mukaisesti. Mielipiteen jätti Reuharin
omakotiyhdistys, joka ilmoittautui osalliseksi ja esitti uimapaikan tarpeen
ja rantapaviljonkia aurinkoiselle sijainnille, esitti huolen Lielahdenkadun
ja Paasikiventien vetokyvystä ja nopeusrajoituksista sekä painotti kevyen
liikenteen reitin Lentävänniemi - Paasikiventie merkitystä.
Valmisteluvaiheessa tutkittiin aloitusvaiheessa saatu palaute, ja se
huomioitiin suunnittelussa soveltuvilta osin: suunnittelun tavoitteisiin ja
vaikutusten arviointiin lisättiin kulttuuriarvojen vaaliminen,
hulevesisuunnittelu käynnistettiin, tutkittiin rantapaviljongin sijaintia,
uimapaikan tarvetta ja kevyenliikenteenväylän linjausta sekä merkittiin
Reuharin omakotiyhdistys osalliseksi.
Kaavaluonnos asetettiin julkisesti nähtäville 11.5. – 1.6.2017 väliseksi
ajaksi. Lausunnot saatiin Pirkanmaan ELY-keskukselta, Pirkanmaan
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maakuntamuseolta ja kaupunkikuvatoimikunnalta, Pirkanmaan liitto ei
antanut lausuntoa. Osallisilta tuli yksi mielipide.
Pirkanmaan ELY-keskus edellytti kaavamerkintää niille alueille, joille
Sahan alueen kunnostuksen yhteydessä on kunnostustason alapuolelle
jäänyt pilaantunutta maata, jonka pitoisuus ylittää kohteen
kunnostustavoitteet. Pirkanmaan ELY-keskus esitti myös etelärannan
laiturialueen osalta ranta- ja vesialueen haitta-ainetutkimuksessa
todettujen vesialueen nollakuitutäyttöjen huomioimista.
Pirkanmaan maakuntamuseo huomautti, että Sahanmäellä sijaitsevalta
rajamerkiltä puuttuu asianmukainen kaavamerkintä. Aluetta koskevista
tai siihen liittyvistä suunnitelmista on pyydettävä museoviranomaisen
lausunto.
Kaupunkikuvatoimikunta korosti lausunnossaan Niemenrannan aukion
roolia, järvinäkymiä, jalankulkuympäristöä ja pihoja. Sataman
huoltorakennuksen toimintoja esitettiin integroitavaksi myös
asuinrakennuksen katutasoon sekä esitettiin tutkittavaksi korkeampaakin
rakentamista ja lähemmäs rantaa.
Osallismielipiteessä ehdotettiin entisen teollisuusratapohjan
hyödyntämistä kevyen liikenteen väylänä. Yleisötilaisuus pidettiin
23.5.2017.
Kaupunkikuvatoimikunnalta pyydettiin uusi lausunto valmisteltavasta
kaavaehdotuksesta. Lausunnossa 28.11.2017 korostettiin järvellä
liikkujan näkökulmaa ja esitettiin suunnitelmaan lisää urbaanisuutta
sataman tuntumaan. Jatkosuunnittelussa toivottiin kiinnitettävän
huomiota myös asuintyyppien monipuolisuuteen, pysäköintipaikkojen
riittävyyteen satama-alueen läheisyydessä sekä puistoalueiden ja
kevyenliikenteen reittien kunnossa pidettävyyteen.
Vireilletulo- ja valmisteluvaiheen palaute- ja vastineraportti on
selostuksen liitteenä. Kaavaehdotukseen lisättiin maankäyttörajoite
maaperän pilaantuneisuuden jäännöspitoisuusalueelle Kiramonrantaan.
Etelärannan laiturivaraus poistettiin ja muinaisjäänteelle osoitettiin
kaavamerkintä. Etelärannan pyörätie noudattelee vanhaa ratapohjaa.
Kaupunkikuvaa tutkittiin lisää, rakentamisen sijoittelussa on pysytty
kuitenkin Niemenrannan osayleiskaavan rajauksissa ja satama on
säilytetty kotisatamana.
Suunnitelmaa tarkennettiin kaavaehdotukseksi, jonka
yhdyskuntalautakunta hyväksyi julkisesti nähtäville 14.6. – 16.8. väliseksi
ajaksi. Kaavaehdotuksesta jätettiin nähtävilläoloaikana kaksi
viranomaislausuntoa. Pirkanmaan maakuntamuseolla ei ollut
huomauttamista. ELY-keskus viittasi lausuntonaan 1.6. Tampereen
kaupungin ja ELY-keskuksen välisessä työkokouksessa antamaansa
palautteeseen. Silloin ELY-keskus esitti Hyönteistutkijain seuran
kommenttien pyytämistä, koska Sahanmäen asemakaavamääräys on
osittain ristiriidassa hyönteisselvityksen suositusten kanssa

Tampere
Kaupunginvaltuusto

Pöytäkirja
28.01.2019

1/2019

33 (54)

Asiakirja on sähköisesti hyväksytty päätöksentekojärjestelmässä.

lepakkoesiintymän takia. Lisäksi ELY-keskus esitti merkintää kaavaan,
mikäli uimapaikan käyttö edellyttää toimenpiteitä veden alla.
ELY-keskuksen palautteen pohjalta järjestettiin tapaaminen
hyönteistutkijain seuran kanssa ja lisättiin kaavaan yleismääräys
Sahanmäen arvokkaiden luonnonominaisuuksien säilymisen turvaavien
hoitotoimenpiteiden määrittelystä viheryleissuunnitelmassa. Lisäksi
yleismääräykseen lisättiin maininta uimapaikan (vv-2) edustan vesialueen
mahdollisten lisäpuhdistamistarpeiden tarkistamisesta
rakennussuunnittelun yhteydessä.
Kaavaehdotuksesta saadut sisäiset kommentit tarkistustarpeineen:
- Satamatoimisto: sataman toiminnallisuus ja laajuus
- Raitiotieallianssi: sähkönsyöttöaseman rakennusoikeus ja tontin koko
- Kaupunkimittaus: korttelista 7924 puuttuu ajoyhteysmerkintöjä
- Julkisen taiteen ohjausryhmä esitti pieniä tarkistuksia kaavaan taidetta
koskevaan yleismääräykseen sekä vastaavaan kohtaan
rakentamistapaohjeessa
- Kadunnimitoimikunta: sataman viereiselle aukiolle nimeksi
Vonkaterassi, vaihtoehtonimenä Tukkivahdinterassi
Satamasuunnitelma tarkistettiin ja sataman aluevarausta tarkistettiin
vähäisesti. Sähkönsyöttöaseman tonttia suurennettiin ja
rakennusoikeutta nostettiin aikaisemmasta 80 kerrosneliömetristä 100
kerrosneliömetriin, ajoyhteys korttelin 7921 LPA-alueen kautta poistettiin.
Puuttuvat ajoyhteysmerkinnät on lisätty. Taidetta koskevaa
yleismääräystä ja rakentamistapaohjetta on tarkistettu.
Tukkivahdinterassin nimi on osoitettu sataman viereiselle aukiolle.
Lisäksi asemakaavakarttaan on tehty seuraavat vähäiset tarkistukset:
- alleviivattu etupihamerkinnät Niemenrannan puistokadun varressa
- täsmennetty yleisesti autopaikkoja koskevia merkintöjä
- tarkistettu kerroslukujen välisiä rajoja ja muokattu niitä osin ohjeellisiksi
- tarkistettu kerroslukuja, rakennusaloja ja rakennusalojen välisiä
etäisyyksiä ja lisätty päiväkodille pyöräpysäköintinormi ja
talousrakennusalaa
- lisättiin kartalle puuttuvat ap-rakennusoikeudet (yht. 80 k-m2)
- puisto- ja katualueisiin rajautuvien kortteleiden muurimerkintöjen
tarkistukset
- lisätty puuttuvat puistojen reittien nimimerkinnät
- selkiytetty yleismääräyksen sisältöä ja kieliasua
Seurantalomake, viitesuunnitelma, katuyleissuunnitelma ja
viheryleissuunnitelma on tarkistettu vastaamaan kaavakarttaa.
Rakentamistapaohjeen sisältöä ja taittoa on selkiytetty.
Tehdyt tarkistukset kaava-aineistoon ovat kaavan kokonaisuudessa
vähäisiä ja teknisen tarkistuksen luontoisia.
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Asemakaavamuutoksella on merkittäviä yritys- ja työllisyysvaikutuksia,
koska aluetta rakennettaneen ainakin 10 vuoden ajan. Asemakaava
mahdollistaa päiväkodin rakentamisen sekä edellyttää liiketiloja
Niemenrannan aukion varrelle sekä mahdollistaa niitä myös muualle
kerrostalokortteleihin. Alueen n. 2400-2900 asukasta ovat potentiaalisia
asiakkaita suunnittelualueen lähiympäristöä laajemman alueen
palveluille.
Tiedoksi
Metsä Board Oyj, Pirkanmaan ELY-keskus, Pirkanmaan maakuntamuseo,
Jalo Tarja/tupa, Mikko Nurminen, Arja Kekäläinen
Liitteet

1 Liite yla 13.11.2018 Asemakaava
2 Liite yla 13.11.2018 Asemakaavan selostus ja kaupungin vastine
lausuntoihin
3 Liite yla 13.11.2018 Asemakaavan seurantalomake
4 Oheismateriaali yla 13.11.2018 päiväkodin liikenneselvitys
5 Oheismateriaali yla 13.11.2018 venesataman esisuunnitelma
6 Oheismateriaali yla 13.11.2018 luontoselvitys
7 Oheismateriaali yla 13.11.2018 lausunnot
8 Oheismateriaali yla 13.11.2018 havainnekuva
9 Oheismateriaali yla 13.11.2018 viranomaisneuvottelun muistio
10 Oheismateriaali yla 13.11.2018 hyönteisselvitys
11 Oheismateriaali yla 13.11.2018 vesihuollon yleissuunnitelma
12 Oheismateriaali yla 13.11.2018 hulevesisuunnitelma
13 Oheismateriaali yla 13.11.2018 maaperän kunnostustarpeen arviointi
14 Oheismateriaali yla 13.11.2018 maaperä- ja sedimenttiselvitys
15 Oheismateriaali yla 13.11.2018 lepakkoselvitys
16 Oheismateriaali yla 13.11.2018 ekotehokkuusselvitys
17 Oheismateriaali yla 13.11.2018 tuulisuus- ja
aurinkopotentiaalikartoitus
18 Oheismateriaali yla 13.11.2018 ranta- ja vesialueen haittaainetutkimus
19 Oheismateriaali yla 13.11.2018 viheryleissuunnitelma
20 Oheismateriaali yla 13.11.2018 liikenneverkkosuunnitelma
21 Oheismateriaali yla 13.11.2018 katuyleissuunnitelma
22 Oheismateriaali yla 13.11.2018 viitesuunnitelma
23 Oheismateriaali yla 13.11.2018 vireilletulo- ja valmisteluvaiheen
vastineraportti
24 Oheismateriaali yla 13.11.2018 rakentamistapaohje

Kaupunginhallitus, 14.01.2019, § 13
Valmistelijat / lisätiedot:
Nurminen Mikko
Päätös
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Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja
Päätösehdotus oli
Esitetään valtuuston päätettäväksi:
Asemakaavaehdotus nro 8496 (päivätty 8.5.2017, tarkistettu 4.6.2018 ja
29.10.2018 teknisesti tarkistettu) hyväksytään.
Perustelut
Niemenrannan asuntoalueen kolmas ja viimeinen asemakaava, joka
mahdollistaa yhteensä 139.600 kem2 asuntorakentamista, mistä pääosa
kerrostaloihin. Muuta rakennusoikeutta syntyy 2.290 kem2.
Asemakaava-alueen omistaa Metsä Board Oyj, jonka
kanssa tehty maankäyttösopimus on 19.12.2018 hyväksytty asunto- ja
kiinteistölautakunnassa. Sopimuksella kaupunki saa muodostuvaa
asuinrakennusoikeutta yhteensä 18.750 kem, päiväkotitontin 1.660
kem ja rahallisen korvauksen 9.785.746 euroa. Lisäksi kaupungille
luovutetaan asemakaavassa muodostuvat yleiset alueet yhteensä
145.177 m2.
Tiedoksi
Metsä Board Oyj, Pirkanmaan ELY-keskus, Pirkanmaan maakuntamuseo,
Jalo Tarja/tupa, Mikko Nurminen, Riikka Rahkonen, Juha-Matti Ala-Laurila,
Heli Toukoniemi, Patricia Nikko, Virpi Ekholm
Kokouskäsittely
Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden johtaja Mikko
Nurmiselle. Hän oli asiantuntijana läsnä kokouksessa tämän asian
käsittelyn aikana.
Liitteet

1 Liite yla 13.11.2018 Asemakaava
2 Liite yla 13.11.2018 Asemakaavan selostus ja kaupungin vastine
lausuntoihin
3 Liite yla 13.11.2018 Asemakaavan seurantalomake
4 Oheismateriaali yla 13.11.2018 päiväkodin liikenneselvitys
5 Oheismateriaali yla 13.11.2018 venesataman esisuunnitelma
6 Oheismateriaali yla 13.11.2018 luontoselvitys
7 Oheismateriaali yla 13.11.2018 lausunnot
8 Oheismateriaali yla 13.11.2018 havainnekuva
9 Oheismateriaali yla 13.11.2018 viranomaisneuvottelun muistio
10 Oheismateriaali yla 13.11.2018 hyönteisselvitys
11 Oheismateriaali yla 13.11.2018 vesihuollon yleissuunnitelma
12 Oheismateriaali yla 13.11.2018 hulevesisuunnitelma
13 Oheismateriaali yla 13.11.2018 maaperän kunnostustarpeen arviointi
14 Oheismateriaali yla 13.11.2018 maaperä- ja sedimenttiselvitys
15 Oheismateriaali yla 13.11.2018 lepakkoselvitys
16 Oheismateriaali yla 13.11.2018 ekotehokkuusselvitys
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17 Oheismateriaali yla 13.11.2018 tuulisuus- ja
aurinkopotentiaalikartoitus
18 Oheismateriaali yla 13.11.2018 ranta- ja vesialueen haittaainetutkimus
19 Oheismateriaali yla 13.11.2018 viheryleissuunnitelma
20 Oheismateriaali yla 13.11.2018 liikenneverkkosuunnitelma
21 Oheismateriaali yla 13.11.2018 katuyleissuunnitelma
22 Oheismateriaali yla 13.11.2018 viitesuunnitelma
23 Oheismateriaali yla 13.11.2018 vireilletulo- ja valmisteluvaiheen
vastineraportti
24 Oheismateriaali yla 13.11.2018 rakentamistapaohje
25 Liite Akila 19.12.2018 Maankäyttösopimus
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Kaupunginvaltuusto, § 10, 28.01.2019
Alueellinen jätehuoltolautakunta, § 26, 06.06.2018
Kaupunginhallitus, § 14, 14.01.2019
§ 10
Valtuustoaloite Tampereesta muovikierrätyksen kärkikaupunki - Tampereen Keskustan
valtuustoryhmä
TRE:2242/11.00.01/2018
Kaupunginvaltuusto, 28.01.2019, § 10
Valmistelija / lisätiedot:
Mikko Nurminen
Valmistelijan yhteystiedot
Jätehuoltoinsinööri Anu Toppila, puh. 040 806 3362, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Päätös
Valtuusto päätti yksimielisesti,
että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi.
Päätösehdotus oli
Tampereen Keskustan valtuustoryhmän valtuustoaloite ja siihen annettu
alueellisen jätehuoltolautakunnan lausunto merkitään tiedoksi.
Aloite ei anna aihetta muihin kuin lausunnossa esitettyihin
toimenpiteisiin.
Kokouskäsittely
Jouni Ovaska ehdotti,
että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi.
Pekka Salmi, Aarne Raevaara, Ilkka Sasi ja Ilkka Porttikivi kannattivat
Ovaskan palautusehdotusta.
Päätettyään keskustelun puheenjohtaja tiedusteli valtuustolta, voidaanko
Ovaskan palautusehdotus hyväksyä yksimielisesti. Saatuaan myönteisen
vastauksen puheenjohtaja totesi Ovaskan palautusehdotuksen tulleen
hyväksytyksi yksimielisesti.
Tiedoksi
Tampereen Keskustan valtuustoryhmä, Anu Toppila
Liitteet

1 Valtuustoaloite
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Alueellinen jätehuoltolautakunta, 06.06.2018, § 26
Valmistelijat / lisätiedot:
Tiitto Hannele
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Hannele Tiitto, Jätehuoltoinsinööri
Päätösehdotus oli
Tampereen Keskustan valtuustoryhmän valtuustoaloite merkitään
tiedoksi ja jatketaan asian valmistelua.
Pirkanmaan Jätehuolto Oy:ltä pyydetään selvitys kustannusvastaavasta
muovipakkausten keräyshinnasta.
Pirkanmaan Jätehuolto Oy:ltä pyydetään selvitys mahdollisuuksista lisätä
muovipakkausten keräystä Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n kierrätyspisteillä,
ja siitä, kuinka paljon tämä tulisi maksamaan.
Perustelut
Tampereen Keskustan valtuustoryhmä jätti 19.3.2018 valtuustoaloitteen,
jonka aiheena on Tampereesta muovinkierrätyksen kärkikaupunki.
Valtuustoaloitteessa esitetään, että Tampereen tulee ottaa mallia
Helsingin kustannusneutraalista kiinteistökohtaisesta muovipakkausten
kierrätyksestä. Valtuustoaloitteen mukaan on aiheellista selvittää
muovinkierrätyksen velvoiterajat kiinteistöille sekä
muovinkeräyspisteiden lisääminen niin, että jokaisella kuntalaisella olisi
vain kävelymatka lähimmälle muovinkeräysastialle.
Vs. jätehuoltoinsinööri pyysi valtuustoaloitteesta lausunnon Pirkanmaan
Jätehuolto Oy:ltä, joka on liitteenä.
1.1.2016 lähtien pakkausten keräyksen ja kierrätyksen on hoitanut RINKI
Oy, joka hoitaa velvoitetta tuotteiden pakkaajien ja maahantuojien
puolesta. Jätelain 47 §:n mukaisesti kunta voi kuitenkin osana
järjestämäänsä jätehuoltoa täydentää pakkausjätteiden kuljetusta ja
vastaanottoa. Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n keräämä pakkausjäte on
toimitettava RINKI Oy:lle.
Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n toiminta-alueella kerätään tällä hetkellä
muovipakkauksia vain tuottajavastuuyhteisö RINKI Oy:n kierrätyspisteillä.
Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n kierrätyspisteillä ei ole tarjolla
muovipakkausten keräystä. RINKI Oy:n kierrätyspisteverkoston kulut
kustantaa käytännössä kuluttaja ostamiensa tuotteiden hinnoissa.
Kunnan, eli Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n, kierrätyspisteverkoston kulut
kustannetaan jätehuollon perusmaksusta, jota kaikki alueen
asuinkiinteistöt ovat velvollisia maksamaan.
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Tuottajilla on ensisijainen oikeus pakkausjätteiden kiinteistöittäiseen
keräykseen. Jätelain 25.2 § mukaisesti Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskus (ELY-keskus) valvoo tuottajavastuun valtakunnallisena
viranomaisena tuottajavastuuta. Pirkanmaan ELY-keskuksen mukaan
tällä hetkellä ei ole paikallisesti eikä valtakunnallisesti suunnitelmia
tuottajien keräyspisteiden tai kiinteistökeräyksen lisäämiseksi. Jätelain 47
§:n mukaisesti kunta voi tässä tapauksessa huolehtia erilliskerätyn
pakkausjätteen kiinteistöittäisen kuljetuksen järjestämisestä osana
järjestämäänsä jätehuoltoa.
Mikäli muovipakkausten keräyksen palvelutasoa halutaan parantaa
lähitulevaisuudessa, pitää kunnan (eli Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n
ylläpitämien) kierrätyspisteiden määrää ja keräysvalikoimaa lisätä. Toinen
vaihtoehto on alentaa kiinteistöjen muovipakkausten keräyksen hintaa
jätemaksutaksassa, tehostamalla toimintaa tai mahdollisesti myös
subventoimalla keräystä muilla jätemaksuilla. Valtuustoaloitteen mukaan
on aiheellista selvittää muovinkeräyksen velvoiterajat kiinteistöille.
Muutamalla jätehuollon toiminta-alueella muovipakkausten
erilliskeräysvelvoite on lisätty jätehuoltomääräyksiin. Alueellisen
jätehuoltolautakunnan toiminta-alueella voimassaolevissa
jätehuoltomääräyksissä on asuinkiinteistöille rajattu erilliskeräysvelvoite
vain biojätteelle. Muovinkeräys on tällä hetkellä siis
jätehuoltoviranomaisen toiminta-alueella vapaaehtoista.
Tampereen kaupunkiseudun taajamassa (Tampereen, Nokian, Kangasala,
Pirkkalan, Ylöjärven ja Lempäälän keskusta-alueet) liitteen mukaisen
kartan alueella on mahdollista tilata muovipakkausten kuljetus
Pirkanmaan Jätehuolto Oy:stä. 1.1.2018 voimaantulleen jätemaksutaksan
mukaan 2,5 m³ kokoisen keräysastian tyhjennys maksaa 74,40 € kerta.
Pirkanmaan Jätehuolto Oy:llä on kevään 2018 aikana keräyskokeilu
tamperelaisen taloyhtiön kanssa. Kerätty muovi on ollut pääsääntöisesti
laadultaan hyvää ja tuottajien kierrätysjärjestelmään sopivaa
muovipakkausjätettä. Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n muovipakkausten
keräyksessä on tällä hetkellä 11 kiinteistöä. Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n
mukaan monilla keräyksen aloittaneilla taloyhtiöillä on ollut kaksi tai
useampia säiliötä sekajätteelle, joista yksi on siirretty muovipakkauksille.
Tämän lisäksi Pirkanmaan Jätehuolto Oy on aloittanut muovipakkausten
keräyskampanjan, josta on tietoa liitteessä.
Muovinkierrätys on ollut laajasti esillä mediassa, ja se vaikuttaa
herättäneen paljon kiinnostusta. Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n mukaan
asiakaskyselyjä muovinkierrätyksestä eri näkökulmista tulee tasaisesti
lähes päivittäin. Erityisen paljon yhteydenottoja tuli sen jälkeen, kun
Aamulehdessä oli julkaistu Saukonmäen muovipakkausten keräyksen
kokeilusta kertova juttu. Tampereen kaupungin henkilöstölle keväällä
2018 tehdyn ympäristökyselyn mukaan vastaajista 96 % haluaa kierrättää
muovia kotona ja töissä tai ainakin jommassakummassa paikassa.
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Pirkanmaan Jätehuolto Oy on teettänyt LCA-Consulting Oy:llä vuonna
2016 LCA (Life Cycle Assessment)-elinkaaritarkastelut jätteiden
erilliskeräyksen vaikutuksista. Lyhennelmä elinkaaritarkastelusta on
liitteenä. Elinkaaritarkastelu perustuu oletukseen, että erilliskerätystä
muovista 50 % hyödynnetään Fortum Waste Solutions Oy:n (Fortum)
Riihimäen muovinkierrätysprosessissa. Fortumin edustaja Mikko
Koivuniemi kertoi 18.4.2018 jätehuoltolautakunnan kokouksessa, että
Fortumin muovinkierrätysprosessi pystyy tällä hetkellä kierrättämään
sinne tuodusta muovista 60 %. Liitteenä olevan LCA-Consulting Oy:n LCA-
elinkaaritarkastelun mukaan muovinkierrätyksellä on positiivisia
ympäristövaikutuksia, mikäli Tampereella velvoitetaan kiinteistöt, joissa
on 5 asuntoa tai enemmän, erilliskeräämään muovipakkaukset.
Liitteenä olevassa taulukossa on koonti jätehuollon toiminta-alueista,
joilla on kunnallisen jäteyhtiön puolesta tarjolla muovipakkausten
keräystä, ja jätemaksutaksassa on määritelty hinta keräykselle. Lounais-
Suomen ja Savo-Pielisen jätehuoltolautakunnat ovat päättäneet lisätä
jätehuoltomääräyksiinsä velvoitteita muovipakkausten keräykselle.
Helsingin seudun ympäristöpalvelut ja Pirkanmaan Jätehuolto Oy
tarjoavat muovipakkausten keräyspalvelua, mutta näillä alueilla ei ole
muovipakkausten erilliskeräysvelvoitetta jätehuoltomääräyksissä.
Pirkanmaan jätehuollon toiminta-alueella valmistellaan kuntien yhteistä
jätestrategiaa. Strategiassa päätetään suuntaviivat jätehuollon
kehittämiselle. Jätestrategian linjaukset on hyvä huomioida
muovikierrätyksen tehostamista mietittäessä. Jätestrategia valmistunee
syksyllä 2018, jolloin jätehuoltolautakunta voi jatkaa valtuustoaloitteen
käsittelyä.
Tiedoksi
Pirkanmaan Jätehuolto Oy
Liitteet

1 Liite jäteltk 6.6.2018 Valtuustoaloite
2 Liite jäteltk 6.6.2018 PJH Oy:n lausunto valtuustoaloitteesta
3 Liite jäteltk 6.6.2018 Muovinkeräysalueen kartta
4 Liite jäteltk 6.6.2018 Muovin keräyskampanja kevät 2018
5 Liite jäteltk 6.6.2018 Erilliskeräyksen LCA tulostiivistelmä
6 Liite jäteltk 6.6.2018 Muovipakkausten keräys erilaisilla alueilla

Kaupunginhallitus, 14.01.2019, § 14
Valmistelijat / lisätiedot:
Nurminen Mikko
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja
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Päätösehdotus oli
Esitetään valtuuston päätettäväksi:
Tampereen Keskustan valtuustoryhmän valtuustoaloite ja siihen annettu
alueellisen jätehuoltolautakunnan lausunto merkitään tiedoksi.
Aloite ei anna aihetta muihin kuin lausunnossa esitettyihin
toimenpiteisiin.
Tiedoksi
Tampereen Keskustan valtuustoryhmä, Anu Toppila
Liitteet

1 Valtuustoaloite
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§ 11
Valtuustoaloitteet kokouksessa
Päätös
Kokouksessa jätetyt valtuustoaloitteet liitettiin pöytäkirjaan kukin eri
pykälänä kokousraporttien jälkeen.
Päätösehdotus oli
Kokouksessa jätetyt valtuustoaloitteet liitetään pöytäkirjaan kukin eri
pykälänä kokousraporttien jälkeen.
Perustelut
Kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyn jälkeen
valtuustoryhmällä, valtuutetulla ja valtuutetun sijaan saapuneella
varavaltuutetulla on oikeus tehdä kirjallisia aloitteita kaupungin toimintaa
ja hallintoa koskevista asioista. Aloitteen jättämisestä tulee
ilmoittaa sähköisesti sihteeristölle ennen kokouksen alkamista.
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§ 12
Kokousraportit
TRE:452/00.02.01/2019
Päätös
Kokousraportit otettiin pöytäkirjaan liitteeksi.
Päätösehdotus oli
Kokousraportti otetaan pöytäkirjaan liitteeksi.
Liitteet

1 Kokousraportti 28.1.
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§ 13
Valtuustoaloite psykologi- ja kuraattoripalvelujen varmistamiseksi varhaiskasvatuksesta
perusopetukseen - lapsen opinpolun tukemiseksi - Anne Liimola ym.
TRE:907/12.00.01/2019
Päätös
Valtuustoaloite lähetetään kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.
Päätösehdotus oli
Valtuustoaloite lähetetään kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.
Perustelut
Anne Liimola luki ja jätti yhdessä 37 muun valtuutetun
kanssa allekirjoittamansa valtuustoaloitteen.
Liitteet

1 Valtuustoaloite - Anne Liimola ym.
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§ 14
Valtuustoaloite Taidekaari- kulttuurikasvatusohjelman ulottamiseksi varhaiskasvatukseen -
Ulla-Leena Alppi ym.
TRE:908/12.00.01/2019
Päätös
Valtuustoaloite lähetetään kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.
Päätösehdotus oli
Valtuustoaloite lähetetään kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.
Perustelut
Ulla-Leena Alppi luki ja jätti yhdessä 22 muun valtuutetun kansa
allekirjoittamansa valtuustoaloitteen.
Liitteet

1 Valtuustoaloite - Ulla Leena Alppi ym.
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§ 15
Valtuustoaloite köyhyysoppaan saamiseksi Tampereelle - Mikko Aaltonen ym.
TRE:909/05.00.01/2019
Päätös
Valtuustoaloite lähetetään kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.
Päätösehdotus oli
Valtuustoaloite lähetetään kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.
Perustelut
Mikko Aaltonen luki ja jätti yhdessä 27 muun valtuutetun
kanssa allekirjoittamansa valtuustoaloitteen.
Liitteet

1 Valtuustoaloite - Mikko Aaltonen ym.
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§ 16
Valtuustoaloite selvityksen tekemiseksi kulttuurikeskuksen perustamiseksi Nekalan
koulun tiloihin - Juhana Suoniemi
TRE:910/12.00.01/2019
Päätös
Valtuustoaloite lähetetään kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.
Päätösehdotus oli
Valtuustoaloite lähetetään kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.
Perustelut
Juhana Suoniemi luki ja jätti allekirjoittamansa valtuustoaloitteen.
Liitteet

1 Valtuustoaloite - Juhana Suoniemi
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§ 17
Valtuustoaloite linja 115 jatkamiseksi välillä Tampereen Keskustori - Pispalanharju -
Keskustori - Aila Dündar-Järvinen
TRE:911/08.00.01/2019
Päätös
Valtuustoaloite lähetetään kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.
Päätösehdotus oli
Valtuustoaloite lähetetään kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.
Perustelut
Aila Dûndar-Järvinen luki ja jätti allekirjoittamansa valtuustoaloitteen.
Liitteet

1 Valtuustoaloite - Aila Dündar-Järvinen
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§ 18
Valtuustoaloite Vuoreksen lasten varhaiskasvatuspaikkojen sijoittamiseksi Vuoreksen
koululle ja Pispalan koulun väistötilojen osoittamiseksi lähikouluperiaatetta vastaavaksi -
Matti Helimo ym.
TRE:912/12.00.01/2019
Päätös
Valtuustoaloite lähetetään kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.
Päätösehdotus oli
Valtuustoaloite lähetetään kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.
Perustelut
Matti Helimo luki ja jätti yhdessä 16 muun valtuutetun
kanssa allekirjoittamansa valtuustoaloitteen.
Liitteet

1 Valtuustoaloite - Matti Helimo ym.

Tampere
Kaupunginvaltuusto

Pöytäkirja
28.01.2019

1/2019

50 (54)

Asiakirja on sähköisesti hyväksytty päätöksentekojärjestelmässä.

Kunnallisvalitus
§5, §7
Kunnallisvalitusohje
Valitusosoitus
Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.
Valitusoikeus
Päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen,
velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan
jäsen.
Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa muutosta hakea myös sopimukseen
osallinen kunta ja sen jäsen.
Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä
järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on
muuten lainvastainen.
Valitusviranomainen
Valitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle:
Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
faksi: 029 56 42269
sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa
osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
Valitusaika
Valitus on tehtävä 30 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.
Valituskirjelmä
Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
- valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
- päätös, johon haetaan muutosta
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- miltä osin päätöksestä valitetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan.
Valituskirjelmä on valittajan tai valituskirjelmän muun laatijan omakätisesti
allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjelmän, siinä on
mainittava myös laatijan kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.
Valituskirjelmään on liitettävä
- päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan
alkamisen ajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin
toimitettu viranomaiselle.
Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja, julkinen oikeusavustaja tai luvan saanut
oikeudenkäyntiavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja.
Valituskirjelmän toimittaminen
Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle.
Valituskirjelmän tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston
aukiolon päättymistä. Valituskirjelmän lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu
lähettäjän omalla vastuulla.
Oikeudenkäyntimaksu
Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 250
euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan
eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä
asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu
maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.
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Kunnallisvalitus
§9
Kunnallisvalitusohje
Valitusosoitus
Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.
Valitusoikeus
Päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen,
velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan
jäsen.
Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä
järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on
muuten lainvastainen.
Valitusviranomainen
Valitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle:
Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
faksi: 029 56 42269
sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa
osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
Valitusaika
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Tiedoksisaanti
Kaavan tai rakennusjärjestyksen hyväksymistä koskevan päätöksen katsotaan tulleen
asianosaisen ja kunnan jäsenen tietoon tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun
pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 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.
Valituskirjelmä
Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
- valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan.
Valituskirjelmä on valittajan tai valituskirjelmän muun laatijan omakätisesti
allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjelmän, siinä on
mainittava myös laatijan kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.
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Valituskirjelmään on liitettävä
- päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, minä päivänä päätös on asetettu nähtäville, tai muu selvitys
valitusajan alkamisen ajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin
toimitettu viranomaiselle.
Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja, julkinen oikeusavustaja tai luvan saanut
oikeudenkäyntiavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja.
Valituskirjelmän toimittaminen
Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle.
Valituskirjelmän tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston
aukiolon päättymistä. Valituskirjelmän lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu
lähettäjän omalla vastuulla.
Oikeudenkäyntimaksu
Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 250
euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan
eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä
asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu
maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.
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Muutoksenhakukielto
§1, §2, §3, §4, §6, §8, §10, §11, §12, §13, §14, §15, §16, §17, §18
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 §)

