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Käsitellyt asiat
§ 180

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 181

Pöytäkirjan tarkastus

§ 182

Läsnäolo- ja puheoikeus

§ 183

Tiedoksi merkittävät asiat

§ 184

Keskusvaalilautakunnan päätös varavaltuutetun määräämisestä
Vasemmistoliiton Tampereen valtuustoryhmälle

§ 185

Keskusvaalilautakunnan päätös varavaltuutetun määräämisestä
Perussuomalaisten Tampereen valtuustoryhmälle

§ 186

Keskusvaalilautakunnan päätös varavaltuutetun määräämisestä
Tampereen vihreälle valtuustoryhmälle

§ 187

Eron myöntäminen asunto- ja kiinteistölautakunnan jäsenelle sekä
täydennysvaali

§ 188

Raitiotien rakentaminen Hatanpään valtatielle välille Koskipuisto -
Tampereen valtatie

§ 189

Tampereen kaupungin tytäryhteisöjen konserniohje

§ 190

Määrärahan osoittaminen A. R. Winterin muistosäätiön rahastosta
Tampereen Ratikan taide - Vuohenojan maisemateoksen
toteutukseen

§ 191

Asuntotontin 837-109-990-4 myyminen OP Tonttirahasto Ky:lle

§ 192

Asuntotontin 837-109-990-5 myyminen X-Group Asunnot Oy:lle
perustettavan yhtiön lukuun

§ 193

Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös asemakaavaa nro 8644
koskevassa asiassa

§ 194

Valtuustoaloite sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen
korotusten vaikutusten seurannasta ja toimenpiteistä, joilla
ehkäistään vähävaraisten maksuvaikeuksia - Ulla-Leena Alppi ym.

§ 195

Valtuustoaloite koulujen kahdeksan aamuista luopumiseksi - Aila
Dündar-Järvinen

§ 196

Valtuustoaloite tamperelaisen ilmasto-oppaan laatimiseksi -
Tampereen vihreä valtuustoryhmä

§ 197

Valtuustoaloite selvityksen käynnistämiseksi seudullisesta
vesihuolto-organisaatiosta - Esa Kanerva
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§ 198

Valtuustoaloite köyhyysoppaan saamiseksi Tampereelle - Mikko
Aaltonen ym.

§ 199

Valtuustoaloite hiilineutraali kaupunki -tavoitteen arvioimiseksi
Tekeekö Tampere ilmaston nimissä politiikkaa, joka pahentaa
tilannetta - Aarne Raevaara

§ 200

Kokouksessa jätetyt valtuustoaloitteet

§ 201

Kokousraportit
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Ikonen Anna-Kaisa, puheenjohtaja
Dündar-Järvinen Aila, 1. varapuheenjohtaja
Suomela Iiris, 2. varapuheenjohtaja, poistui 21:51
Aaltonen Mikko, 3. varapuheenjohtaja
Ahonen Reeta
Alatalo Mikko, poistui 18:38
Aleksovski Atanas
Alppi Ulla-Leena
Axén Erkki
Backman Henri
Caglayan Merve, varajäsen
Elovaara Tiina
Grönroos Arto, varajäsen, saapui 20:14
Gustafsson Jukka, saapui 17:07, poistui 19:01
Haapa-aho Olga
Hanhilahti Vilhartti, poistui 19:42
Helimo Matti
Hiitti Antti, varajäsen, saapui 19:08
Höyssä Matti
Ivanoff Antti
Jussila Anne-Mari
Jäntti Aleksi
Järvinen Matti, varajäsen, saapui 19:46
Kaivonen Kirsi
Kajan Maija
Kaleva Lassi
Kampman Ulla, varajäsen
Kamppuri Eija, varajäsen, saapui 19:08
Kanerva Esa
Karjalainen Miisa
Kiili Kalle
Kivistö Anneli
Kostiainen Leena
Kriikku Mikko, varajäsen, saapui 18:51
Kummola Kalervo, poistui 20:30
Kuortti Jussi, varajäsen, saapui 20:32
Liimola Anne
Loukaskorpi Johanna
Luoto Heikki
Lyly Lauri
Lyytikäinen Riitta, varajäsen, saapui 18:35
Löfberg Peter
Markkanen Jouni
Minkkinen Minna
Mustakallio Jaakko
Nordström Pia, varajäsen, saapui 18:51
Oksanen Lasse, poistui 20:12
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Ollila Riitta
Ovaska Jouni
Porttikivi Ilkka
Puisto Sakari
Pursiainen Sirpa, varajäsen, saapui 18:20
Raevaara Aarne
Rajala Petri
Rauhala Leena, poistui 18:17
Rincón Natalia, poistui 21:50
Rokosa Inna
Salmi Pekka, poistui 18:30
Sasi Ilkka
Schafeitel Yrjö
Siik Kirsikka, varajäsen
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 19:01
Vikman Sofia, poistui 18:42
Virtanen Sirkkaliisa, varajäsen
Wigelius Ari
Muut saapuvilla olleet

Poissa

Vehmaanperä Karoliina, hallintosihteeri, sihteeri
Aarnio Jouko, kaupunginlakimies
Asplund Kirsi-Maarit, kaupunginhallituksen jäsen
Karjalainen Hannes, nuorisovaltuutettu
Maunu Anna-Maria, viestintäjohtaja
Mäkinen Merja, hallintoasiantuntija
Nurminen Mikko, johtaja § 188
Nyyssönen Tuire, hallintosihteeri
Perämaa Juha, lakimies
Rantanen Teppo, johtaja §:t 191-192
Tuominen Ville-Mikael, projektijohtaja § 188
Vuojolainen Arto, liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja § 189
Yli-Rajala Juha, konsernijohtaja
Friman Väinö
Hanhela Milka
Marin Sanna
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Parviainen Olli-Poika
Allekirjoitukset

Anna-Kaisa Ikonen
Puheenjohtaja

Karoliina Vehmaanperä
Sihteeri

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Anneli Kivistö

Leena Kostiainen

muut allekirjoittajat

Aila Dündar-Järvinen
puheenjohtaja § 188

Merja Mäkinen
hallintoasiantuntija

Juha Perämaa
lakimies

Tuire Nyyssönen
hallintosihteeri
Pöytäkirjan nähtävänäolo
Pöytäkirja asetetaan nähtäväksi Tampereen kaupungin internetsivuille
www.tampere.fi 3.12.2019.
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§ 180
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätös
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Merkittiin, että valtuuston
vahvuus oli 66 valtuutettua.
Päätösehdotus oli
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
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§ 181
Pöytäkirjan tarkastus
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Päätösehdotus oli
Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
Vuorossa ovat Anneli Kivistö ja Leena Kostiainen.
Varalla Kalervo Kummola ja Anne Liimola.
Perustelut
Pöytäkirja on tarkastettavana ja sähköisesti allekirjoitettavana viimeistään
maanantaina 2.12.2019 ja asetetaan yleisesti nähtäville 3.12.2019
Tampereen kaupungin internet-sivuille www.tampere.fi.
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§ 182
Läsnäolo- ja puheoikeus
Päätös
Läsnäolo- ja puheoikeudet myönnettiin tässä kokouksessa seuraavasti:
§:n 188 kohdalla johtaja Mikko Nurmiselle ja projektijohtaja Ville-Mikael
Tuomiselle,
§:n 189 kohdalla liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolaiselle, sekä
§:ien 191-192 kohdilla johtaja Teppo Rantaselle.
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§ 183
Tiedoksi merkittävät asiat
Päätös
Kunnallissihteerin vaihtuminen
Kokoomuksen, Kristillisdemokraattien ja Suomen ruotsalaisen
kansanpuolueen valtuustoryhmän uudeksi kunnallissihteeriksi on valittu
hallintotieteiden kandidaatti Neea Loimuvirta. Neea Loimuvirta aloittaa
kunnallissihteerin tehtävässä 1.2.2020.
9.12.2019-31.1.2020 välisen ajan kaupunginhallitusryhmän ja
valtuustoryhmän sihteerin tehtäviä hoitaa valtuutettu Reeta Ahonen.
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Kaupunginvaltuusto, § 184, 25.11.2019
Keskusvaalilautakunta, § 69, 30.09.2019
Kaupunginhallitus, § 445, 21.10.2019
§ 184
Keskusvaalilautakunnan päätös varavaltuutetun määräämisestä Vasemmistoliiton
Tampereen valtuustoryhmälle
TRE:5126/00.00.03/2019
Kaupunginvaltuusto, 25.11.2019, § 184
Valmistelija / lisätiedot:
Heli Hirvelä
Valmistelijan yhteystiedot
Keskusvaalilautakunnan sihteeri Juha Perämaa, puh. 040 503 9038,
etunimi.sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Päätös
Asia merkittiin tiedoksi.
Päätösehdotus oli
Keskusvaalilautakunnan päätös 30.9.2019 § 69 merkitään tiedoksi.
Tiedoksi
Juhapekka Lindfors, Luottamushenkilömuutokset, Monetra Pirkanmaa Oy
/palkat
Keskusvaalilautakunta, 30.09.2019, § 69
Valmistelijat / lisätiedot:
Juha Perämaa
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Päätösehdotus oli
Juhapekka Lindfors määrätään Vasemmistoliiton Tampereen
valtuustoryhmän 7. varavaltuutetuksi.
Perustelut
Kaupunginvaltuuston todettua 16.9.2019 varavaltuutettu Virva-Mari
Raskin varavaltuutetun luottamustoimet päättyneiksi on
Vasemmistoliiton Tampereen valtuustoryhmän varavaltuutettujen määrä
jäänyt vajaaksi.
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Valtuuston puheenjohtaja on pyytänyt keskusvaalilautakuntaa vaalilain
93 §:n mukaisesti määräämään valtuustoryhmälle uuden varavaltuutetun.
Tiedoksi
Juhapekka Lindfors, valtuusto, luottamushenkilömuutokset
Liitteet

1 Valtuuston puheenjohtajan kirje 16.9.2019

Kaupunginhallitus, 21.10.2019, § 445
Valmistelijat / lisätiedot:
Heli Hirvelä
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja
Päätösehdotus oli
Esitetään valtuuston päätettäväksi:
Keskusvaalilautakunnan päätös 30.9.2019 § 69 merkitään tiedoksi.
Perustelut
Keskusvaalilautakunta on 30.9.2019 § 69 määrännyt Juhapekka Lindforsin
Vasemmistoliiton Tampereen valtuustoryhmän 7. varavaltuutetuksi.
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Kaupunginvaltuusto, § 185, 25.11.2019
Keskusvaalilautakunta, § 70, 30.09.2019
Kaupunginhallitus, § 446, 21.10.2019
§ 185
Keskusvaalilautakunnan päätös varavaltuutetun määräämisestä Perussuomalaisten
Tampereen valtuustoryhmälle
TRE:5023/00.00.03/2019
Kaupunginvaltuusto, 25.11.2019, § 185
Valmistelija / lisätiedot:
Heli Hirvelä
Valmistelijan yhteystiedot
Keskusvaalilautakunnan sihteeri Juha Perämaa, puh. 040 503 9038,
etunimi.sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Päätös
Asia merkittiin tiedoksi.
Päätösehdotus oli
Keskusvaalilautakunnan päätös 30.9.2019 § 70 merkitään tiedoksi.
Tiedoksi
Ossi Aho, Luottamushenkilömuutokset, Monetra Pirkanmaa Oy/palkat
Keskusvaalilautakunta, 30.09.2019, § 70
Valmistelijat / lisätiedot:
Juha Perämaa
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Päätösehdotus oli
Ossi Aho määrätään Perussuomalaisten Tampereen valtuustoryhmän 4.
varavaltuutetuksi.
Perustelut
Kaupunginvaltuuston todettua 16.9.2019 varavaltuutettu Pertti ”Veltto”
Virtasen varavaltuutetun luottamustoimen päättyneeksi on
Perussuomalaisten Tampereen valtuustoryhmän varavaltuutettujen
määrä jäänyt vajaaksi.
Valtuuston puheenjohtaja on pyytänyt keskusvaalilautakuntaa vaalilain
93 §:n mukaisesti määräämään valtuustoryhmälle uuden varavaltuutetun.
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Tiedoksi
Ossi Aho, valtuusto, luottamushenkilömuutokset
Liitteet

1 Valtuuston puheenjohtajan kirje 16.9.2019

Kaupunginhallitus, 21.10.2019, § 446
Valmistelijat / lisätiedot:
Heli Hirvelä
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja
Päätösehdotus oli
Esitetään valtuuston päätettäväksi:
Keskusvaalilautakunnan päätös 30.9.2019 § 70 merkitään tiedoksi.
Perustelut
Keskusvaalilautakunta määräsi 30.9.2019 § 70 Ossi
Ahon Perussuomalaisten Tampereen valtuustoryhmän 4.
varavaltuutetuksi.
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Kaupunginvaltuusto, § 186, 25.11.2019
Keskusvaalilautakunta, § 71, 30.09.2019
Kaupunginhallitus, § 447, 21.10.2019
§ 186
Keskusvaalilautakunnan päätös varavaltuutetun määräämisestä Tampereen vihreälle
valtuustoryhmälle
TRE:5523/00.00.03/2019
Kaupunginvaltuusto, 25.11.2019, § 186
Valmistelija / lisätiedot:
Heli Hirvelä
Valmistelijan yhteystiedot
Keskusvaalilautakunnan sihteeri Juha Perämaa, puh. 040 503 9038,
etunimi.sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Päätös
Asia merkittiin tiedoksi.
Päätösehdotus oli
Keskusvaalilautakunnan päätös 30.9.2019 § 71 merkitään tiedoksi.
Tiedoksi
Jama Jama, Luottamushenkilömuutokset, Monetra Pirkanmaa Oy/palkat
Keskusvaalilautakunta, 30.09.2019, § 71
Valmistelijat / lisätiedot:
Juha Perämaa
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Päätösehdotus oli
Jama Jama määrätään Tampereen vihreän valtuustoryhmän 14.
varavaltuutetuksi.
Perustelut
Varavaltuutettu Natalia Rincónin siirryttyä 16.9.2019 alkaen varsinaiseksi
valtuutetuksi on Tampereen vihreän valtuustoryhmän varavaltuutettujen
määrä jäänyt vajaaksi.
Valtuuston puheenjohtaja on pyytänyt keskusvaalilautakuntaa vaalilain
93 §:n mukaisesti määräämään valtuustoryhmälle uuden varavaltuutetun.
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Tiedoksi
Jama Jama, valtuusto, luottamushenkilömuutokset
Liitteet

1 Valtuuston puheenjohtajan kirje 16.9.2019

Kaupunginhallitus, 21.10.2019, § 447
Valmistelijat / lisätiedot:
Heli Hirvelä
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja
Päätösehdotus oli
Esitetään valtuuston päätettäväksi:
Keskusvaalilautakunnan päätös 30.9.2019 § 71 merkitään tiedoksi.
Perustelut
Keskusvaalilautakunta määräsi 30.9.2019 § 71 Jama Jaman Tampereen
vihreän valtuustoryhmän 14. varavaltuutetuksi.
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Kaupunginvaltuusto, § 187, 25.11.2019
Kaupunginhallitus, § 494, 11.11.2019
§ 187
Eron myöntäminen asunto- ja kiinteistölautakunnan jäsenelle sekä täydennysvaali
TRE:6547/00.00.03/2019
Kaupunginvaltuusto, 25.11.2019, § 187
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
Erik Lydénille myönnettiin ero asunto- ja kiinteistölautakunnan jäsenen
luottamustoimesta.
Asunto- ja kiinteistölautakuntaan uudeksi jäseneksi jäljellä olevaksi
toimikaudeksi valittiin Erik Lydénin varajäsen Nina Silius-Haouari ja hänen
henkilökohtaiseksi varajäsenekseen jäljellä olevaksi toimikaudeksi valittiin
Amu Urhonen.
Päätösehdotus oli
Erik Lydénille myönnetään ero asunto- ja kiinteistölautakunnan jäsenen
luottamustoimesta.
Asunto- ja kiinteistölautakuntaan valitaan uusi jäsen jäljellä olevaksi
toimikaudeksi.
Kokouskäsittely
Olga Haapa-aho ehdotti, että asunto- ja kiinteistölautakuntaan uudeksi
jäseneksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi valitaan Nina Silius-Haouari ja
hänen henkilökohtaiseksi varajäseneksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi
valitaan Amu Urhonen.
Tiedoksi
Valitut, Erik Lydén, Luottamushenkilömuutokset, Monetra Pirkanmaa /
Palkat 1
Liitteet

1 Eroanomus

Kaupunginhallitus, 11.11.2019, § 494
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Valmistelijat / lisätiedot:
Heli Hirvelä
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja
Päätösehdotus oli
Esitetään valtuuston päätettäväksi:
Erik Lydénille myönnetään ero asunto- ja kiinteistölautakunnan jäsenen
luottamustoimesta.
Asunto- ja kiinteistölautakuntaan valitaan uusi jäsen jäljellä olevaksi
toimikaudeksi.
Perustelut
Asunto- ja kiinteistölautakunnan jäsen Erik Lydén on pyytänyt eroa
asunto- ja kiinteistölautakunnasta, koska hänet valittiin
21.10.2019 kaupunginhallituksen varajäseneksi ja kaupunginhallitukseen
liittyvä työ vaatii merkittävästi ajankäyttöä.
Kuntalain 70 §:n mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä.
Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin.
Vaalikelpoisuudesta lautakuntaan säädetään kuntalain 74 §:ssä
seuraavaa:
"Vaalikelpoinen lautakuntaan ja valiokuntaan on henkilö, joka on
vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:
1) asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan alainen kunnan
palveluksessa oleva henkilö;
2) henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan
tehtäväalueella toimivan, kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai
säätiön palveluksessa;
3) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen
jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen
rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos
kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle asianomaisessa lautakunnassa
tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan
olennaista hyötyä tai vahinkoa."
Naisten ja miesten välisestä 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. Asunto- ja kiinteistölautakunnan
puheenjohtajana toimivan apulaispormestarin vaihduttua 16.9.2019
lautakunnan kokoonpano ei ole ollut tasa-arvolain mukainen.
Kokoonpanon korjaaminen tasa-arvolain mukaiseksi edellyttää,
että uudeksi jäseneksi valitaan nainen.
Tiedoksi
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Valittu, Erik Lydén, Luottamushenkilömuutokset, Monetra Pirkanmaa /
Palkat 1
Liitteet

1 Eroanomus
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Kaupunginvaltuusto, § 188, 25.11.2019
Kaupunginhallitus, § 173, 23.04.2019
Kaupunginhallitus, § 287, 17.06.2019
Kaupunginhallitus, § 472, 04.11.2019
§ 188
Raitiotien rakentaminen Hatanpään valtatielle välille Koskipuisto - Tampereen valtatie
TRE:2401/10.03.02/2019
Kaupunginvaltuusto, 25.11.2019, § 188
Valmistelija / lisätiedot:
Mikko Nurminen
Valmistelijan yhteystiedot
Projektijohtaja Ville-Mikael Tuominen, puh. 050 343 0700, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Päätösehdotus oli
Raitiorata Hatanpään valtatielle osuudelle Hämeenkatu - Tampereen
valtatie toteutetaan Tampereen raitiotien toteutusosan 1 päätöksen
7.11.2016 § 53 perusteluissa kuvatuilla kustannusperiaatteilla ja
aikataululla.
Raitiotielinja Tays keskussairaalalta linjataan Hatanpään valtatielle.
Kokouskäsittely
Ilpo Sirniö ehdotti, että päätösesitys hylätään.
Kannatus: Aarne Raevaara, Lassi Kaleva, Antti Ivanoff, Sirpa Pursiainen,
Sari Tanus ja Sakari Puisto.
Lassi Kaleva teki seuraavan muutosehdotuksen:
"Kaupunki siirtää raitiotien ns. Hatanpään ratahaaran toteutuksen
/rakentamisen eteenpäin kaupungin haasteellisen taloustilanteen
johdosta. Ennen Hatanpään ratahaaran toteutuspäätöstä kaupungilla
tulee olla kokemuksia osan 1 osalta (Hervanta / TAYS – Pyynikintori).
Ennen rakentamispäätöstä valtuustolla tulee myös olla tieto
mahdollisesti saatavasta 30 % valtionavusta.
Valtuusto katsoo myös, että Hatanpään ratahaaran toteutuksen siirto
eteenpäin antaa alueen yrittäjille paremman mahdollisuuden sopeutua
uusiin rakennustyömaihin, kun muu keskustan alue on ratikan osalta
ensin rakennettu valmiiksi."
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Kannatus: Veikko Vallin, Aarne Raevaara ja Sakari Puisto.
Päätettyään keskustelun puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallituksen
ehdotukseen oli tehty kaksi muutosehdotusta. Koska ehdotuksia ei
hyväksytty yksimielisesti, puheenjohtaja teki seuraavan
äänestysjärjestysesityksen;
Ensimmäisessä äänestyksessä asetetaan vastakkain
kaupunginhallituksen ehdotus ja Kalevan tekemä muutosehdotus.
Toisessa äänestyksessä asetetaan vastakkain ensimmäisessä
äänestyksessä voittanut ehdotus Sirniön hylkäysehdotuksen kanssa.
Äänestysjärjestysesitys hyväksyttiin.
Äänestys 1
Puheenjohtajan äänestysesitys: Kaupunginhallituksen ehdotus JAA,
Kalevan muutosehdotus EI. Äänestysesitys hyväksyttiin. Äänestyksen
tulos: kaupunginhallituksen ehdotus voitti äänin 50-16, tyhjää 1.
Äänestys 2
Puheenjohtajan äänestysesitys: kaupunginhallituksen ehdotus JAA,
Sirniön hylkäys ehdotus EI. Äänestysesitys hyväksyttiin. Äänestyksen
tulos: kaupunginhallituksen ehdotus voitti äänin 50-16, tyhjää 1.
Puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallituksen ehdotus oli tullut
valtuuston päätökseksi.
Tiedoksi
Mikko Nurminen, Ville-Mikael Tuominen, Milko Tietäväinen, Mika Periviita,
Ari Vandell, Pekka Sirviö/Tampereen Raitiotie Oy, Sari Yrjölä/NRC Finland
Oy
Liitteet

1 Hatanpään vt. haaran toteutussisältö
2 Kustannusasiantuntijan lausunto Hatanpään valtatie, Tamrap Oy
3 Kustannusjakokartta
4 Kustannusasiantuntijan lausunto, radan päällysrakenne
5 Kustannuslausunto Hatanpään haara, ratasähkötekniset järjestelmät
6 Toteutussuunnitelmakartta
7 Rakentamisen vaikutukset bussiliikenteeseen
8 Hatanpään valtatien rakentaminen, esitysmateriaali
9 Äänestyslistat §188

Kaupunginhallitus, 23.04.2019, § 173
Valmistelijat / lisätiedot:
Mikko Nurminen
Päätös
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Raitiotiejärjestelmän laajentamiseen keskustasta etelän suuntaan
varaudutaan teettämällä tarkentava suunnitelma Hatanpään valtatiestä
välille Koskipuisto - Tampereen valtatie.
Koilliskeskuksen ja Härmälän suuntien jatkolinjojen suunnittelun tilanne
merkittiin tiedoksi.
Kaupunginhallitus edellyttää ulkopuolisen tahon välittömästi selvittävän,
voiko raitiotien ykkösvaihetta muuttaa ilman kilpailutusta.
Kaupunginhallitus edellyttää, että raitiotien mahdollisiin
rakentamismuutoksiin haetaan välittömästi yli kolmanneksen
valtionosuutta.
Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja
Päätösehdotus oli
Raitiotiejärjestelmän laajentamiseen keskustasta etelän suuntaan
varaudutaan teettämällä tarkentava suunnitelma Hatanpään valtatiestä
välille Koskipuisto - Tampereen valtatie.
Koilliskeskuksen ja Härmälän suuntien jatkolinjojen suunnittelun tilanne
merkitään tiedoksi.
Perustelut
Kaupunginhallitus päätti 9.4.2018, että raitiotiejärjestelmän
laajenemiseen keskustasta etelän suuntaan varaudutaan rakentamalla
vaihderisteyksen varaukset Hämeenkadun ja Hatanpään valtatien
liittymään ns. minimivaihtoehdon mukaisesti. Vaihteet kiskoineen
tehdään sekä liittymän läntiseen, että itäiseen haaraan.
Edellä mainitun kaupunginhallituksen päätöksen jälkeen on raitiotien
toteuttamiseen liittyvissä olosuhteissa tapahtunut merkittäviä muutoksia.
Seudullinen raitiotien suunnittelu on käynnistynyt ja tulevien jatkolinjojen
rakentaminen on muuttunut todennäköiseksi. Kaupungin omassa
suunnittelussa on käynnistymässä merkittäviä avauksia sekä etelään
(mm. Viinikanoja) että koilliseen (mm. Koilliskeskus ja Ruotula). Ratinan
kauppakeskuksen avautuminen sekä Kannen ja Areenan rakentuminen
ovat vahvistaneet eteläistä keskustaa. Edelleen sekä Tampereen
kauppakamari että Pirkanmaan Yrittäjät ovat esittäneet toiveen
Hatanpään valtatien raitiotien toteuttamisesta osan 1 rakentamisen
yhteydessä. Sekä kaupungin että keskustan yrittäjien näkökulmasta on
tärkeää, että keskusta-alue saadaan rakennettua kerralla valmiiksi.
Raitiotien seudullisen esiselvityksen (seutuhallitus 5/2018) perusteella
osan 2 jälkeisistä jatkolinjoista etelän suunnan raitiotielle on
nykytilanteessa parhaat maankäytön ja joukkoliikenteen kysynnän
tuomat toteuttamisedellytykset. Raitiotien seudullinen suunnittelu
etenee yleissuunnitelmana.
Tampere, Pirkkala, Kangasala ja Ylöjärvi ovat yhdessä 29.3.2019
julkaisseet tarjouspyynnön raitiotien seudullisen yleissuunnitelman
laatimisesta. Yleissuunnitelmassa on tarkoitus tarkastella neljää
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ratasuuntaa eli raitiotien laajentamista Tampereelta Pirkkalan,
Kangasalan Lamminrahkan ja Saarenmaan sekä Ylöjärven suuntiin. Työn
tavoitteena on määrittää yleis- ja asemakaavoitusta varten tarvittavat
aluevaraukset, jotka mahdollistavat Tampereen raitiotiejärjestelmän
laajentamisen tulevaisuudessa. Seudullisen yleissuunnitelman
yhteydessä tarkentuu raitiotiejärjestelmän suunnitteluvalmius
asemakaavoitusta palvelevin varauksin mm. osuuksilla Tays -
Koilliskeskus ja keskusta - Hatanpää - Partola - Pirkkalan Suuppa.
Pirkanmaan Yrittäjät ry ja Tampereen Yrittäjät ovat lähettäneet 26.3.2019
kirjeen sekä Tampereen Kauppakamari 29.3.2019 kannanoton
Tampereen kaupungille. Molemmissa kirjeissä esitetään, että Tampereen
keskusta rakennettaisiin raitiotien osalta kerralla valmiiksi. Molemmat
tahot esittävät, että raitiotie rakennettaisiin käynnissä olevassa osan 1
toteutusvaiheessa Hatanpään valtatielle linja-autoasemalle asti.
Perusteluina esitetään mm. rakentamisen aikaisten haittojen
minimoiminen, yrittäjille kohdistuvan epävarmuuden vähentäminen ja
Kansi-Areenan saavutettavuuden paraneminen. Kaupunki on käynyt
edellä mainittujen järjestöjen ja myös yksittäisten yrittäjien kanssa
neuvotteluita. Järjestöjen esittämät näkemykset ovat perusteltuja.
Tampereen keskustan laajeneminen etelään on ennakoitu Viiden tähden
keskustan kehittämisohjelmassa 2018 - 2030 (kh 14.5.2018).
Viinikanlahden uusi kaupunginosa on Keskustan uuden
laajenemissuunnan ensimmäinen vaihe. Alue vapautuu
keskusjätevedenpuhdistamolta uuteen käyttöön vuosiin 2024 - 2025
mennessä. Alueella on tavoitteena tehokas kaupunkirakentaminen.
Tavoitteena alueella on vähintään 3.000 asukasta sekä vapaa-ajan ja
virkistyksen toimintoja palveluineen. Kansainvälinen kaikille avoin
ideakilpailu on tavoite julkaista 15.5.2019. Keskustan uuden
kaupunginosan liikennejärjestelyt perustuvat kävelyyn, pyöräilyyn ja
raitiotiehen Hatanpään valtatiellä. Myös Metson tehdasalueen
kehittämismahdollisuudet Hatanpään valtatien varrella ovat nousseet
esille uutena kaupunkikehityksen mahdollisuutena.
Seudullisessa esiselvityksessä (2018) Pirkkalan ja Koilliskeskuksen
suunnat arvioitiin maankäytön potentiaalin perusteella ensimmäisinä
toteuttavina raitiotien jatkolinjoina. Raitiotielinjan Koilliskeskus - Pirkkala
liikennöinnin aloittaminen 2020-luvun puolella on mahdollista
seuraavalla alustavalla aikataululla. Seudullisen yleissuunnitelman
perusteella on tavoite päättää raitiotieradan sijainti asemakaavoitusta
palvelevalla tarkkuudella vuoden 2020 loppuun mennessä.
Yleissuunnitelman jälkeen on tarve teettää tarkempi hankesuunnitelma,
joka voisi ajoittua osuudella Koilliskeskus - Pirkkala vuosille 2021 - 2022.
Hankesuunnitelman hyväksymisen jälkeen nopein toteutukseen tähtäävä
tapa on kilpailuttaa jatkosuunnittelijat ja rakentajat samanaikaisesti
yhteiseen allianssimalliin. Mikäli allianssikumppanien hankinta sijoittuu
vuosille 2022 - 2023, niin allianssin kehitysvaiheen suunnittelu voisi
ajoittua vuosille 2023 - 2024. Tämäntapaisella aikataululla rakentaminen
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osuudella Koilliskeskus - Pirkkala on mahdollista aloittaa aikaisintaan
vuonna 2025.
Hatanpään valtatien osuuden Koskipuisto - Tampereen valtatie raitiotien
suunnittelu ja rakentaminen on luontevaa tilata nykyiseltä mm.
Hämeenkatua rakentavalta Raitiotieallianssilta. Kyseessä on
suunnitelmamuutos, jossa raitiotiejärjestelmän toteutusosan 1 toinen
linjoista ohjataan Pyynikintorin sijaan Hatanpään valtatielle.
Raitiotieallianssi on laatinut kaupunkiympäristön palvelualueen ja
Tampereen Raitiotie Oy:n pyynnöstä Hatanpään valtatien suunnittelusta
kehitysvaiheen projektisuunnitelman. Kehitysvaiheessa tehtäisiin
raitiotien ja raitiotiepysäkin sisältävä katusuunnitelma Hatanpään
valtatiestä ja sen perusteella toteutussuunnitelma ja allianssia sitova
tavoitekustannus. Näiden tietojen perusteella valtuustolla on
mahdollisuus loppuvuodesta 2019 päättää Hatanpään valtatien raitiotien
rakentamisesta. Suunnitelma on, että Tampereen Raitiotie Oy tilaa
Raitiotieallianssin kehitysvaiheen suunnitelman. Kehitysvaiheen
kustannusarvio on 0,8 milj. euroa.
Kaupunginvaltuuston rakentamispäätöksenteon tueksi, kehitysvaiheen
suunnittelun rinnalla on tarkoitus arvioida esitettävän vaihtoehdon
(rakentaminen osan 1 yhteydessä vuosina 2019-2021) vaikutuksia
kahteen ajalliseen vaihtoehtoon. Muut vaihtoehdot ovat: raitiotie
rakennetaan Hatanpään valtatielle osan 2 rakentamisen yhteydessä
(vuoden 2024 loppuun mennessä) tai raitiotie rakennetaan vuoden 2024
jälkeen tulevan eteläisen raitiotielinjan rakentamisen yhteydessä.
Hatanpään valtatielle tehtävän raitiotien jatkosuunnittelun työ ei mene
hukkaan, vaikka valtuusto syksyllä päättäisi, että rakentamiseen ei
ryhdytä osan 1 tai osan 2 aikana. Kehitysvaiheen suunnittelu parantaa
raitiotiejärjestelmän kehittämisen suunnitteluvalmiutta ja vähentää
epävarmuutta Hatanpään valtatiellä raitiotiepysäkin sijainnista sekä
raitiotieradan sijainnista katupoikkileikkauksessa.
Mikäli toinen raitiotielinja ohjataan Hatanpään valtatien suuntaan osan 1
tai 2 rakentamisen yhteydessä, vältetään pistoraiteen rakentaminen
Pirkankadulle Sepänkadun liittymän länsipuolelle sekä ylimääräisten
ratavaihteiden rakentaminen Pirkankadun ja Sepänkadun liittymään.
Nämä ratkaisut ovat hukkainvestointeja tavoitetilanteessa, jolloin
Pyynikintorille ei pääty raitiotielinjaa.
Raitiotien toisen linjan ohjaamisella Hatanpään valtatielle osan 1
toteuttamisen yhteydessä vältetään tilanne, että Pyynikintorille
liikennöidään idästä ja etelästä kahta raitiotielinjaa, joista toinen linja
poistetaan matkustajien totuttua muutaman vuoden liikennöinnin
jälkeen ja käännetään myöhemmin Hämeenkadulta Hatanpään valtatien
suuntaan.
Raitiotieallianssin kehitysvaiheen tilaaja on Tampereen Raitiotie Oy
kaupunginhallituksessa 20.11.2017 hyväksytyn vastuiden ja velvoitteiden
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siirtosopimuksen mukaisesti. Siirtosopimuksen mukaisesti kaupunki
maksaa Tampereen Raitiotie Oy:lle vuosittain vastiketta radasta ja siihen
välittömästi liittyvästä infrastruktuurista sekä niiden ylläpidosta.
Kehitysvaiheen suunnittelukustannusten vaikutus kaupungin Tampereen
Raitiotie Oy:lle maksettavaan infravastikkeeseen on keskimäärin 27 000
euroa vuodessa koko poistoajan. Vastikearviossa on käytetty 40 vuoden
poistoaikaa ja 2 %:n korkokantaa.
Mikäli kehitysvaiheen tulosten perusteella päätetään rakentaa raitiotie
Hatanpään valtatielle, voi se vaikuttaa kaupunkiympäristön palvelualueen
investointiohjelman painotuksiin vuosina 2020 - 2021.
Tiedoksi
Mikko Nurminen, Ville-Mikael Tuominen, Mika Periviita, Taru Hurme, Ari
Vandell, Timo Seimelä, Milko Tietäväinen, Pasi Ruohomäki, Tero
Tenhunen, Minna Seppänen, Pekka Sirviö/Tampereen Raitiotie Oy, Mikko
Nyhä/NRC Finland Oy, Pasi Mäkinen/Pirkanmaan Yrittäjät ry, Kerkko
Penttilä/Tampereen Yrittäjät, Antti Eskelinen/Tampereen kauppakamari,
Riikka Salli/Ramboll Finland Oy
Kokouskäsittely
Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden johtaja Mikko
Nurmiselle, johtaja Teppo Rantaselle, projektijohtaja Ville-Mikael
Tuomiselle sekä toimitusjohtaja Pekka Sirviölle. He olivat asiantuntijoina
läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn aikana.
Asian käsittelyn kuluessa Ilkka Sasi teki seuraavat lisäponsiehdotukset:
"Kaupunginhallitus edellyttää ulkopuolisen tahon välittömästi selvittävän,
voiko raitiotien ykkösvaihetta muuttaa ilman kilpailutusta.
Kaupunginhallitus edellyttää, että raitiotien mahdollisiin
rakentamismuutoksiin haetaan välittömästi yli kolmanneksen
valtionosuutta."
Yrjö Schafeitel ja Pekka Salmi kannattivat Sasin lisäponsiesityksiä.
Puheenjohtaja tiedusteli Sasin lisäponsiehdotusten saamaa kannatusta ja
totesi niiden tulleen hyväksytyksi yksimielisesti.
Liitteet

1 Hatanpään valtatie, projektisuunnitelma
2 Hatanpään valtatien vaihtoehdot, kartta
3 Pirkanmaan Yrittäjät ry:n ym. kirje 26.03.2019
4 Tampereen kauppakamarin kannanotto 29.03.2019
5 Seudullisen yleissuunnitelman kilpailutuksen esittelyaineisto

Kaupunginhallitus, 17.06.2019, § 287
Valmistelijat / lisätiedot:
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Mikko Nurminen
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja
Päätösehdotus oli
Hatanpään valtatien raitiotielinjan suunnittelun tilanne merkitään
tiedoksi.
Jatkovalmistelua varten linjataan, että raitiotiepysäkki Hatanpään
valtatielle suunnitellaan Sorinaukion kohdalle, Suvantokadun ja
Vuolteenkadun väliin.
Perustelut
Kaupunginhallitus päätti 23.4.2019, että raitiotiejärjestelmän
laajentamiseen keskustasta etelän suuntaan varaudutaan teettämällä
tarkentava suunnitelma Hatanpään valtatiestä välille Koskipuisto -
Tampereen valtatie.
Hatanpään valtatien suunnittelu on alkanut vaihtoehtovertailuna
raitiotien päätepysäkin paikan suhteen. Vertailussa on ollut vaihtoehtoina
pysäkin sijoittaminen joko Sorin aukion tai linja-autoaseman kohdalle.
Pysäkkivaihtoehtovertailua on tehty asiantuntija-arviona ja siihen on
osallistettu alueen toimijoita ja sidosryhmiä. Arviointitapaamisia on
pidetty muun muassa alueen kauppakeskusten ja linja-autoaseman
toimijoiden kanssa.
Vaihtoehtovertailussa on arvioitu pysäkkivaihtoehtojen liikennöintiä ja
liikenteellisiä vaikutuksia, vaikutuksia alueen jalankulkuun, pyöräilyyn,
tapahtumiin ja matkustamiseen sekä yrityksiin, vaikutuksia alueen
maankäyttöön, kaupunkitilaan, kaupunkikuvaan, kulttuuriympäristöön
sekä toteuttamiseen. Näiden arvioitujen vaikutusten
perusteella päätepysäkin sijainniksi esitetään Sorinaukiota Suvantokadun
ja Vuolteenkadun liittymien väliin. Valittu pysäkkisijainti palvelee
paremmin nykyisiä jalankulkuvirtoja, olevaa kaupunkirakennetta
ja kauppakeskuksia sekä suuria yleisötapahtumia. Raitiotiepysäkki Sorin
aukiolla on arvioitu kaupunkirakenteellisesti ja kaupunkitilallisesti
paremmaksi ratkaisuksi.
Pysäkin sijainnin ratkettua Hatanpään valtatien suunnittelu jatkuu katu-
ja toteutussuunnitelmien laatimisella. Tavoitteena on, että
katusuunnitelma hyväksytään yhdyskuntalautakunnassa elokuussa.
Raitiotien rakentamisesta Hatanpään valtatielle välille Koskipuisto - linja-
autoasema päätetään kaupunginvaltuustossa syksyllä 2019.
Tiedoksi
Mikko Nurminen, Ville-Mikael Tuominen, Mika Periviita, Taru Hurme, Ari
Vandell, Timo Seimelä, Milko Tietäväinen, Pasi Ruohomäki, Tero
Tenhunen, Minna Seppänen, Pekka Sirviö/Tampereen Raitiotie Oy, Mikko
Nyhä/NRC Finland Oy, Riikka Salli/Ramboll Finland Oy
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Kokouskäsittely
Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden johtaja Mikko
Nurmiselle sekä projektijohtaja Ville-Mikael Tuomiselle. He olivat
asiantuntijoina läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn aikana.
Anna-Kaisa Heinämäki, Aleksi Jäntti ja Anna-Kaisa Ikonen poistuivat
kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana.
Liitteet

1 Raitiotiepysäkkien vaihtoehtovertailu - Hatanpään valtatie

Kaupunginhallitus, 04.11.2019, § 472
Valmistelijat / lisätiedot:
Mikko Nurminen
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja
Eriävä mielipide
Lassi Kaleva ilmoitti eriävän mielipiteen.
Päätösehdotus oli
Esitetään valtuuston päätettäväksi:
Raitiorata Hatanpään valtatielle osuudelle Hämeenkatu - Tampereen
valtatie toteutetaan Tampereen raitiotien toteutusosan 1 päätöksen
7.11.2016 § 53 perusteluissa kuvatuilla kustannusperiaatteilla ja
aikataululla.
Raitiotielinja Tays keskussairaalalta linjataan Hatanpään valtatielle.
Perustelut
Hatanpään haaran varsinaisen raitiotien eli Tampereen Raitiotie Oy:n
kustannukset ovat 18,16 milj. euroa, sisältäen kaupunginhallituksessa
23.4.2019 päätetyn 0,80 milj. euron suunnittelukustannuksen.
Mahdollinen Hatanpään ratahaaran suunnitteluun ja rakentamiseen
myönnettävä 30 %:n valtionapu vähentää em. Tampereen raitiotien
kustannusta 5,45 milj. euroa. Kaupungin ns. rinnakkaishankkeiden eli
raitiotien rakentamisen rinnalla toteuttavan katuympäristön
rakentamisen kustannukset ovat 4,36 milj. euroa. Tampereen Vesi
liikelaitokselle maksettavaksi tuleva vesihuoltoverkoston ikähyvitys on
0,75 milj. euroa. Keskeinen aikataulutavoite on, että raitiotieliikenne
Hatanpään haaran pohjoisella osuudella alkaa samanaikaisesti
rakenteilla olevan osan 1 kaupalliselle liikenteen avaamisen kanssa eli
9.8.2021. Hatanpään haaran toteuttaminen myötä pistoraidetta
Pirkankadulle ei ole tarve rakentaa toteutusosan 2 yhteydessä. Arvioitu
kustannussäästö on 2,65 milj. euroa. Raitiotien Hatanpään haaran
rakentamiseksi Tampereen Raitiotie Oy tarvitsee lisälainaa ja siihen
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kaupungin takauksen. Lainan takaus tuodaan erillisenä päätösasiana
valtuuston päätettäväksi. Seuraavissa kappaleissa on kuvattu tarkemmin
hankkeen kustannuksia, aikataulua ja muuta sisältöä.
Raitiotien toteutusosan 1 Hervanta-keskusta-Tays projektiajasta oli
25.10.2019 mennessä kulunut 64 % ja valmiusaste oli 73 %. Toteutusosan
1 rakentaminen etenee suunnitellussa aikataulussa.
Valtuusto päätti raitiotiejärjestelmän toteutusosan 1, Hervanta-
Pyynikintori-Tays, rakentamisesta 7.11.2016. Päätöksen
mukaisessa toteutussisällössä sekä Hervannan että Taysin raitiolinjat
päättyvät Pyynikintorille. Kaupunginhallitus on 9.4.2018 päättänyt, että
raitiotien eteläisen suunnan vaihteet rakennetaan varauksena
Hämeenkadun ja Hatanpään valtatien liittymään toteutusosan 1
yhteydessä.
Kaupunginhallitus päätti 23.4.2019, että raitiotiejärjestelmän
laajentamiseen keskustasta etelän suuntaan varaudutaan teettämällä
tarkentava suunnitelma Hatanpään valtatiestä välille Koskipuisto -
Tampereen valtatie. Tampereen Raitiotie Oy:n hallitus päätti hankinnasta
27.5.2019. Suunnittelun suorahankinnasta Raitiotieallianssilta Tampereen
Raitiotie Oy teki ilmoituksen julkisiin hankintoihin 4.6.2019.
Hankintapäätös on lainvoimainen. Vastaava ilmoitus on tehtävä, mikäli
valtuusto tekee päätöksen osuuden rakentamisesta.
Raitiotieallianssin tilaajaosapuolet ovat Tampereen Raitiotie Oy ja
Tampereen kaupunki. Rakentajaosapuolet ovat YIT Suomi Oy ja NRC
Group Finland Oy. Raitiotieallianssin suunnittelijaosapuolet ovat Pöyry
Finland Oy ja NRC Group Finland Oy.
Hatanpään valtatien raitiotien kehitysvaiheen 800 000 euroa
suunnittelukustannuksiin kaupunki on hakenut valtionapua
kolmanneksen 266 666,67 euroa. Valtionapuhakemus on
toimitettu liikenne- ja viestintävirastolle 9.10.2019. Hakemuksesta ei ole
toistaiseksi saatu päätöstä.
Kaupunginhallitus on 17.6.2019 päättänyt, että raitiotiepysäkki
Hatanpään valtatielle suunnitellaan Sorin aukion kohdalle, Suvantokadun
ja Vuolteenkadun väliin. Yhdyskuntalautakunta on 8.10.2019 hyväksynyt
Hatanpään valtatien katusuunnitelman välillä Hämeenkatu – linja-
autoaseman tonttiliittymä.
Raitiotieallianssi on laatinut toteutussuunnitelman ja
tavoitekustannuksen Hatanpään valtatien raitiotieradan rakentamisesta
osuudelle Koskipuisto - Tampereen valtatie yhdyskuntalautakunnan
hyväksymän katusuunnitelman mukaisesta kokonaisuudesta. Raitiotien
toteutussisältöön kuuluu Hatanpään valtatiellä raitiotierata
Hämeenkadulta linja-autoasemalle, vaihderisteyksen täydentäminen
Hämeenkadun liittymässä Hatanpään valtatien ratahaaralla,
raitiotiepysäkki Sorin aukion kohdalle sekä maanalaisen
sähkönsyöttöaseman rakentaminen linja-autoaseman tontille.
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Hatanpään valtatielle osuudelle Koskipuisto - Tampereen valtatie
toteutettavan raitiotien rakentamisen Raitiotieallianssia sitova
tavoitekustannus on 20 960 981 euroa. Raitiotieallianssin
tavoitekustannukseen sisältyy Hatanpään valtatien rinnakkaista
katurakentamista 4 364 301 euron edestä. Kaupungin rinnakkaishanketta
ovat kaupunkiympäristön saneerausta ja laatutason nostoa,
hulevesijärjestelmän toteuttamista sekä jalankulun, pyöräilyn ja
bussiliikenteen järjestelyjen kehittämistä.
Tavoitekustannus ei sisällä Tampereen Vesi Liikelaitokselle kohdistuvaa
vesihuoltoverkoston ikähyvitysosuutta, yhteensä 754 170 euroa.
Vesihuoltoverkoston ikähyvitykset on laskettu samalla periaatteella kuin
raitiotien toteutusosalla 1. Vesihuoltoverkoston 60 vuotta tai vanhempien
putkien muutos- ja siirtokustannuksista Tampereen Vesi vastaa 75 % ja
25 % on laskettu raitiotien rakentamisen kustannuksiin. Vastaavasti alle
15 vuotta vanhojen vesihuollon putkien muutostöiden kustannukset
kohdistuvat täysimääräisesti raitiotien rakentamiskustannuksiin.
Raitiotieallianssin laatimaan tavoitekustannukseen ei sisälly tilaajan,
Tampereen Raitiotie Oy:n varauksia yhteensä 760 000 euroa. Tilaajan
varaukset muodostuvat riskivarauksesta 240 000 euroa, tilaajan
hankinnoista allianssiin 320 000 euroa ja bonuspoolin
budjettivarauksesta (50 % toteutuu) 200 000 euroa.
Kokonaiskustannukset Hatanpään valtatien raitiotiejärjestelmän
rakentamisen osalta ovat 22 475 151 euroa. Raitiotieallianssin
kustannusarvion on tarkastanut tilaajan hankkimat puolueettomat
kustannusasiantuntijat. Kustannusasiantuntijoiden lausunnot puoltavat
kustannusarvion hyväksymistä.
Vesihuoltoverkon ikähyvitykset ja kaupungin tilaamat rinnakkaisen
kadunrakentamisen kustannukset eivät ole valtionapukelpoisia. Tilaajan
varaukset allianssiin ovat valtionapukelpoisia kustannuksia.
Valtionapukelpoinen osuus Hatanpään valtatien raitiotien rakentamisesta
on 17 356 680 euroa. Kaupunki hakee valtionapua raitiotien
rakentamiskustannuksiin valtuuston mahdollisen myönteisen
rakentamispäätöksen jälkeen.
Tampereen Raitiotie Oy kustantaa raitiotien rakentamisen kaupungin
takaamilla lainoilla. Tampereen Raitiotie Oy veloittaa kaupungilta
vuosittain infravastiketta, joka muodostuu ratainvestoinnista,
investoinnin koroista ja radan kunnossapidon kustannuksista.
Päätettävänä olevan Hatanpään valtatien ratahaaran kunnossapidon
kustannusarvio on 160 000 euroa vuodessa. Ratahaaran rakentamisen
vaikutus kaupungille kohdistuvaan infravastikkeeseen on 999 175 euroa /
vuosi, mikäli rakentamiseen kaupunki ei saa valtionapua. Vaikutus
vastikkeeseen on 747 410 euroa/vuosi, mikäli raitiotiejärjestelmän
rakentamiseen on saatu valtionapua 30 %. Infravastikearviot on laskettu
keskimääräisellä poistoajalla, mikä on tekniikkalajikohtaisesti 10-40
vuotta, ja 2 % korkokannalla.
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Hatanpään valtatien raitiotien rakentamisen välille Koskipuisto -
Tampereen valtatie keskeiset riskit ovat tiukka rakentamisaikataulu,
johon sääoloilla on merkittävä vaikutusta, vaativat työnaikaiset
liikennejärjestelyt sekä mittavat johtosiirtotyöt, jotka edellyttävät syviä
kaivantoja. Lisähaastetta aiheuttavat samanaikaiset muut
rakentamishankkeet Hatanpään valtatien varrella ja lähialueella.
Hatanpään valtatien raitiotien rakentamistyöt on tarkoitus toteuttaa
neljässä päävaiheessa vuosina 2020-2022. Ensimmäisenä valmistuu
Hämeenkadun ja Suvantokadun välinen osuus, jolla raitiotie- ja
bussiliikenne on tavoite aloittaa 9.8.2021 samaan aikaan
raitiotiejärjestelmän osan 1 kaupallisen liikenteen alkamisen kanssa.
Toisena aikataulullisena päätavoitteena on, että koko Hatanpään
valtatien raitiotieinfrastruktuuri, mukaan lukien raitiotiepysäkki Sorin
aukion kohdalla ja ratavaihteet linja-autoaseman kohdalla, on valmis ja
käytettävissä kaupalliseen raitiotieliikenteeseen vuoden 2021 loppuun
mennessä.
Raitiotieallianssin toteutusvaiheen 1 bonuspoolin alkupääomaa esitetään
kasvatettavan 400 000 eurolla. Bonuspoolin alkupääoman
suurentaminen sisältyy tilaajan kustannusvarauksiin sekä edellä
esitettyyn rakentamisen kokonaiskustannusarvioon niin, että bonuksesta
arvioidaan toteutuvan 50 %. Toteutusosan 1 kannustinjärjestelmän
mittaristoa on muutettu Arjen sujuvuus -avaintulosalueen osalta sekä
lisäämällä negatiivisiin kannustimiin euromääräiset sanktiot, jotka
toteutuvat, mikäli raitiotieradan valmistumisen tavoiteaikataulu
Hatanpään valtatiellä ei toteudu.
Tavoitteena on toimiva arki rakentamistöiden aikana. Raitiotien
rakentaminen aiheuttaa poikkeusjärjestelyjä jalankululle, pyöräilylle,
joukkoliikenteelle, autoliikenteelle ja huoltoajolle. Raitiotieallianssin
palvelulupauksen mukaisesti Hatanpään valtatien liikkeisiin ja
kiinteistöihin pääsee kulkemaan kaikissa työvaiheissa. Huoltoajo
varmistetaan kaikissa vaiheissa rakentamisen aikana.
Kadunvarsipysäköintiä joudutaan rajoittamaan rakennustyön aikana
myös bussiliikenteen poikkeusreiteillä. Raitiotieallianssi viestii
rakentamisen aikana vastaavin periaattein kuin toteutusosalla 1.
Yhteistyö alueen liikeyritysten ja kiinteistöjen kanssa on aloitettu
katusuunnitteluvaiheessa ja yhteistyötä on tarkoitus jatkaa koko
rakentamistyön ajan.
Elinkeinoelämä on esittänyt kaupungille vetoomuksia, että Tampereen
keskusta rakennettaisiin kerralla kuntoon raitiotien osalta. Hatanpään
valtatien katusuunnitelman valmistelun yhteydessä on tehty
yritysvaikutusten arviointi. Positiivisena vaikutuksena arvioinnissa on
nähty, että raitiotien toteuttaminen Hatanpään valtatielle lisää keskustan
eteläosien saavutettavuutta ja vetovoimaa, ja samalla koko keskustan
kaupallista vetovoimaa. Raitiotiepysäkki Sorin aukiolla palvelee Ratinan ja
Tampereen Kannen areenan tapahtumia, linja-autoasemaa sekä
tulevaisuudessa myös matkakeskusta. Rakentamalla raitiotie Hatanpään
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valtatielle samaan aikaan kuin Hämeenkadulle, saadaan keskusta
raitiotien rakentamisen osalta kerralla valmiiksi. Näin säästytään
rakentamisen haitoilta myöhemmin, ja epävarmuus alueen yrittäjille
rakentamisen ajoittumisesta poistuu. Jos raitiotie toteutettaisiin Kannen
areenan valmistumisen jälkeen, aiheutuisi rakentamisesta merkittävää
haittaa areenan tapahtumille.
Hatanpään valtatien ratahaaran toteuttamisella on positiiviset
vaikutukset raitiotiejärjestelmän liikennöintiin. Toisen raitiolinjan
kääntäminen Hatanpään valtatielle tuo joustavuutta ja lisää
häiriöitilanteiden sietokykyä. Alkuperäisessä osan 1 toteutussisällössä
Pyynikintorille päättyy kaksi raitiotielinjaa. Hatanpään raitiotiehaaran
myötä riski Pyynikintorin päätepysäkin ruuhkautumiseen vähenee.
Lisäksi häiriötilanteissa Hatanpään valtatien pysäkkiä voidaan
väliaikaisesti käyttää koko raitiotiejärjestelmän päätepysäkkinä. Raitiotien
liikennöintikustannuksiin Hatanpään haaran toteuttamisella on arvioitu
olevan vähäinen vaikutus. Raitiovaunujen ajettava matka lyhenee, mutta
raitiovaunujen hankintamäärä toteutusosalle 1 on jo lukittu.
Vaikutukset joukkoliikennejärjestelmään kokonaisuutena ovat pääosin
positiiviset, rakentamisaikaa lukuun ottamatta. Hämeenkadun länsipään
sujuvuus bussiliikenteelle paranee, kun liikennöivien raitiovaunujen
määrä on pienempi. Hämeenkadulla kaikilla raitiovaunuilla ei pääse
ajamaan päästä päähän. Lännestä tulevia bussilinjoja voidaan jatkaa
Pyynikintorilta ja Keskustorilta esimerkiksi Koskipuistoon tai
rautatieasemalle. Etelästä tulevilla bussilinjoilla vaihto ratikkaan tulee
mahdolliseksi jo Sorin aukion kohdalla. Linja-autoaseman saavutettavuus
raitiotiellä paranee. Linjasto2021-suunnitelmaan tehdään tarvittaessa
tarkennuksia.
Rakentamisen aikaiset vaikutukset joukkoliikenteeseen ovat merkittävät.
Ajoajat hidastuvat ja ruuhkatilanteen ovat todennäköisiä. Rakentamisen
aikaisia muutoksia tulee yli puoleen koko kaupunkiseudun
joukkoliikenteen määrästä. Suunnitelluilla reittimuutoksilla on pyritty
vähentämään työmaan läpikulkevaa liikennettä, mikä nopeuttaa
rakentamistyötä. Rakentamisen aikana bussilinjoja on suunniteltu
ohjattavaksi poikkeusreiteille mm. Aleksanterinkadulle, Suvantokadulle ja
Tuomiokirkonkadun jatkeelle. Hatanpään ratahaaran rakentamisen
aikaiset suorat ja välilliset kustannukset joukkoliikenteen talouteen ovat
0,5-1,0 milj. euroa vuodessa.
Raitiotien rakentamisella Hatanpään valtatielle toteutusosan 1
yhteydessä vuosina 2020-2021 on monia etuja. Hatanpään valtatien
ratayhteys jakaa raitiotiejärjestelmän matkustajavirtoja laajemmalle
alueelle Tampereen keskustassa. Saavutettavuus joukkoliikenteellä
arvioidaan paranevan Kyttälän eteläosiin, Hatanpään valtatien varren
kauppakeskuksiin, Kannen areenaan, Ratinan Stadionille ja linja-
autoasemalle. Esitetyllä rakentamisaikataululla Tampereen ydinkeskusta
rakennetaan raitiotien osalta kerralla kuntoon elinkeinoelämän tekemien
vetoomusten mukaisesti.
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Valtuuston 16.6.2014 hyväksymä raitiotien yleissuunnitelma sisälsi
pistoraiteen Pirkankadulle Sepänkadun liittymään. Pistoraide
mahdollistaa toisen raitiotielinjan päättämisen Pyynikintorin pysäkille
tilanteessa, jossa toinen linja jatkaa Pyynikintorilta ja Pirkankadulta
Sepänkadun kautta länteen. Hatanpään valtatien ratahaaran
rakentaminen ja Taysin raitiotielinjan ohjaaminen Hatanpään valtatielle
mahdollistaa, että Pirkankadulle ei ole tarve toteuttaa pistoraidetta ja
vaihteita Sepänkadun liittymään. Tämän tuoma kustannussäästö osan 2
rakentamisessa on arviolta 2,65 milj. euroa.
Seutuhallituksen 30.5.2018 hyväksymässä Raitiotien tulevaisuuden
suunnat -loppuraportissa on arvioitu, että raitiotien toteuttamiselle
maankäytön mukaisen kysynnän minimivaatimukset täyttyvät jo
nykytilanteessa osuudella Hämeenkatu-Partola. Tampereen, Kangasalan
ja Ylöjärven kaupungit ja Pirkkalan kunta teettävät parhaillaan yhdessä
seudullista raitiotien yleissuunnitelmaa. Yleissuunnitelmassa määritetään
asemakaavavaraukset tulevaisuuden raitiotielinjoille Tampereelta
Pirkkalan, Kangasalan Lamminrahkan ja Saarenmaan sekä Ylöjärven
suuntiin.
Hatanpään valtatien ratahaaran toteuttamisen myötä raitiotierata
haarautuu Tampereen keskustasta neljään eri suuntaan.
Joukkoliikennejärjestelmän tehokkuuden näkökulmasta ei ole
kannattavaa liikennöidä raitiotien heilurilinjaa, joka kulkisi etelästä
Hervannasta ydinkeskustaan ja palaisi takaisin kaupungin eteläisiin osiin
Hatanpään ja Härmälän suuntiin. Tästä syystä luontevat kehitettävät
raitiotien heilurilinjojen ratahaaraparit ovat raitiotielinja Hervannasta
Pyynikintorille ja siitä edelleen länteen sekä raitiotielinja Tays
keskussairaalalta Hatanpäälle.
Taysilta Hatanpään valtatielle Sorin aukiolle liikennöivä raitiotielinja on
liikennejärjestelmän kannalta tehokkaampi, kun sitä on jatkettu idässä
Koilliskeskukselle asti ja etelässä Pirkkalan kuntarajalle asti.
Raitiotiepysäkki Sorin aukiolla toimii tämänhetkisen tietämyksen mukaan
väliaikaisesti päätepysäkkinä noin 5-10 vuoden ajan, kunnes raitiotierataa
on jatkettu pidemmälle etelään.
Tavoitteena on, että kaupallinen raitiotieliikenne Tampereella alkaa
9.8.2021. Hervannan linja on tarkoitus liikennöidä Pyynikintorille. Mikäli
valtuusto päättää, että Hatanpään valtatien ratahaara rakennetaan
vuosina 2020-2021, niin Taysin linja esitetään liikennöitäväksi alusta
alkaen Hatanpään valtatielle.
Tiedoksi
Mikko Nurminen, Ville-Mikael Tuominen, Milko Tietäväinen, Mika Periviita,
Ari Vandell, Pekka Sirviö/Tampereen Raitiotie Oy, Sari Yrjölä/NRC Finland
Oy
Kokouskäsittely
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Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden johtaja Mikko
Nurmiselle, projektijohtaja Ville-Mikael Tuomiselle sekä
joukkoliikennejohtaja Mika Periviidalle. He olivat asiantuntijoina läsnä
kokouksessa tämän asian käsittelyn aikana ja poistuivat ennen
päätöksentekoa.
Lassi Kaleva teki seuraavan muutosehdotuksen:
"Kaupunki siirtää raitiotien ns. Hatanpään ratahaaran toteutuksen
/rakentamisen eteenpäin kaupungin haasteellisen taloustilanteen
johdosta. Ennen Hatanpään ratahaaran toteutuspäätöstä kaupungilla
tulee olla kokemuksia osan 1 osalta (Hervanta / TAYS – Pyynikintori).
Ennen rakentamispäätöstä valtuustolla tulee myös olla tieto
mahdollisesti saatavasta 30 % valtionavusta."
Puheenjohtaja totesi Kalevan ehdotuksen rauenneen
kannattamattomana.
Esteellisyys
Anna-Kaisa Ikonen ilmoitti olevansa esteellinen. Esteellisyys todettiin
hallintolain 28 §:n 5) kohdan perusteella ja hän poistui kokouksesta asian
käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.
Liitteet

1 Hatanpään vt. haaran toteutussisältö
2 Kustannusasiantuntijan lausunto Hatanpään valtatie, Tamrap Oy
3 Kustannusjakokartta
4 Kustannusasiantuntijan lausunto, radan päällysrakenne
5 Kustannuslausunto Hatanpään haara, ratasähkötekniset järjestelmät
6 Toteutussuunnitelmakartta
7 Rakentamisen vaikutukset bussiliikenteeseen
8 Hatanpään valtatien rakentaminen, esitysmateriaali
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Kaupunginvaltuusto, § 189, 25.11.2019
Kaupunginhallituksen konsernijaosto, § 109, 18.09.2019
Kaupunginhallituksen konsernijaosto, § 116, 08.10.2019
Kaupunginhallitus, § 442, 21.10.2019
§ 189
Tampereen kaupungin tytäryhteisöjen konserniohje
TRE:7826/00.01.01/2018
Kaupunginvaltuusto, 25.11.2019, § 189
Valmistelija / lisätiedot:
Arto Vuojolainen
Valmistelijan yhteystiedot
Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolainen, puh. 050 345 1397
ja Controller Annina Nääppä, puh. 040 749 3590, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Päätös
Asia jätettiin yksimielisesti pöydälle.
Päätösehdotus oli
Tampereen kaupunkikonsernin tytäryhteisöjen konserniohje hyväksytään
ja ohjetta noudatetaan kaupunkikonserniin kuuluvissa tytäryhtiöissä ja
yhteisöissä.
Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja voi tehdä tarvittaessa ohjeeseen
teknisluonteisia korjauksia ja tarkistuksia.
Tampereen kaupunkikonsernin tytäryhteisöjen konserniohje tulee
voimaan heti. Kaksoisroolien osalta noudatetaan siirtymäaikaa, jonka
kuluessa tarkastelu tulee tehdä ja roolit saattaa konserniohjeen
mukaiseksi 1.7.2020 mennessä.
Kokouskäsittely
Pormestari Lauri Lyly ehdotti, että asia jätetään pöydälle.
Kannatus: Sinikka Torkkola, Kalervo Kummola, Lassi Kaleva ja Jouni
Ovaska.
Valtuusto päätti yksimielisesti, että asia jätetään pöydälle.
Liitteet

1 Tampereen kaupunkikonsernin tytäryhteisöjen konserniohje
2 Tampereen kaupunkikonsernin tytäryhteisöjen konserniohje,
muutokset merkitty
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Kaupunginhallituksen konsernijaosto, 18.09.2019, § 109
Valmistelijat / lisätiedot:
Arto Vuojolainen
Päätös
Asia jätettiin pöydälle.
Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja
Päätösehdotus oli
Esitetään kaupunginhallituksen ja edelleen valtuuston päätettäväksi:
Tampereen kaupunkikonsernin tytäryhteisöjen konserniohje hyväksytään
ja ohjetta noudatetaan kaupunkikonserniin kuuluvissa tytäryhtiöissä ja
yhteisöissä.
Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja voi tehdä tarvittaessa ohjeeseen
teknisluonteisia korjauksia ja tarkistuksia.
Perustelut
Konserniohjeessa otetaan kantaa omistajan ja tytäryhteisön väliseen
suhteeseen ja toimintatapaan. Konserniohjeen tarkoituksena on tukea
kaupunkikonsernin johtamisen edellytyksiä ja omistajaohjausta siten,
että konsernia voidaan johtaa ja ohjata yhtenäisillä ohjeilla ja
toimintaperiaatteilla. Konserniohjeen tavoitteena on yhdenmukaistaa
kaupunkikonsernin tytäryhteisöjen ohjauksen menettelytapoja, lisätä
toiminnan läpinäkyvyyttä, parantaa kaupungin tytäryhteisöistä saaman
tiedon laatua ja tehostaa tiedon kulkua.
Tampereen kaupunkikonsernin tytäryhteisöjen konserniohje hyväksyttiin
15.5.2017 § 128 kaupunginvaltuustossa. Päätöksestä valitettiin
Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. Hallinto-oikeus antoi
29.5.2019 ratkaisun, jossa hallinto-oikeus poisti kaupunginvaltuuston
päätökseen 15.5.2017 § 128 liitetyn valitusosoituksen ja jätti valituksen
tutkimatta. Hallinto-oikeuden mukaan päätös konserniohjeesta
(valmistelua koskeva päätös) ei sisällä sellaista ratkaisua, josta saisi tehdä
kunnallisvalituksen. Kuntalain (365/1995) 91 §:n mukaan päätöksestä,
joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä
oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta.
Hallinto-oikeuden päätöksestä on valitettu korkeimpaan hallinto-
oikeuteen 3.7.2019. Käsittely korkeimmassa hallinto-oikeudessa ei
kuitenkaan vaikuta tai estä uuden tytäryhteisöjen konserniohjeen
valmistelua ja hyväksymistä.
Omistajaohjauksen näkökulmasta konserniohjetta on tarpeen
muuttaa joiltain osin. Konserniohjeluonnokseen on lisätty mm.
kaksoisrooleihin liittyvää sääntelyä, joka liittyy hyvän johtamis- ja
hallintotavan toteuttamiseen Tampereen kaupunkikonsernissa. Ohjetta
on tarpeen päivittää myös mm. koskien velvollisuutta hankkia kaupungin
kanta asiaan ennen päätöksentekoa ja tytäryhteisöjen
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tiedottamisvelvollisuudesta konsernijohdolle. Ohjeessa on
päivitystarpeita myös koskien omistajaohjauksen tarpeita saada nykyistä
paremmin tietoa yhtiöiden toiminnasta vuoden aikana sekä yhtiön
hallituksen kokoonpanoa ja nimittämistä ja riskienhallinnan menettelyjä
koskien. Kaksoisroolitusten osalta ohje astuisi voimaan seuraavia
nimityspäätöksiä tehtäessä.
Kokouskäsittely
Puheenjohtajan esityksestä konsernijaosto päätti yksimielisesti, että asia
jätetään pöydälle.
Liitteet

1 Tampereen kaupunkikonsernin tytäryhteisöjen konserniohje, luonnos
18.9.2019

Kaupunginhallituksen konsernijaosto, 08.10.2019, § 116
Valmistelijat / lisätiedot:
Arto Vuojolainen
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja
Päätösehdotus oli
Esittelijä uudisti päätösehdotuksensa:
Esitetään kaupunginhallituksen ja edelleen valtuuston päätettäväksi:
Tampereen kaupunkikonsernin tytäryhteisöjen konserniohje hyväksytään
ja ohjetta noudatetaan kaupunkikonserniin kuuluvissa tytäryhtiöissä ja
yhteisöissä.
Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja voi tehdä tarvittaessa ohjeeseen
teknisluonteisia korjauksia ja tarkistuksia.
Perustelut
Asia jätettiin pöydälle 18.9.2019.
Tiedoksi
Arto Vuojolainen, Annina Nääppä, Janne Salonen, Sami Suojanen, Erja
Viitala, Markus Kiviaho
Kokouskäsittely
Lauri Lyly poistui kokouksesta.

Liitteet

1 Khkoja 08_10_2019 Tampereen kaupunkikonsernin tytäryhteisöjen
konserniohje
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2 Khkoja 08_10_2019 Tampereen kaupunkikonsernin tytäryhteisöjen
konserniohje muutokset merkitty

Kaupunginhallitus, 21.10.2019, § 442
Valmistelijat / lisätiedot:
Arto Vuojolainen
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja
Päätösehdotus oli
Esitetään valtuuston päätettäväksi:
Tampereen kaupunkikonsernin tytäryhteisöjen konserniohje hyväksytään
ja ohjetta noudatetaan kaupunkikonserniin kuuluvissa tytäryhtiöissä ja
yhteisöissä.
Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja voi tehdä tarvittaessa ohjeeseen
teknisluonteisia korjauksia ja tarkistuksia.
Tampereen kaupunkikonsernin tytäryhteisöjen konserniohje tulee
voimaan heti. Kaksoisroolien osalta noudatetaan siirtymäaikaa, jonka
kuluessa tarkastelu tulee tehdä ja roolit saattaa konserniohjeen
mukaiseksi 1.7.2020 mennessä.
Perustelut
Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolainen:
Kevään 2020 aikana nimetään tytäryhteisöjen hallituksen jäsenet
konsernijaostossa ja tytäryhteisöjen varsinaiset yhtiökokoukset pidetään
30.6.2020 mennessä. Keväällä 2019 valitut hallituksen jäsenet jatkavat
kevään 2020 varsinaisiin yhtiökokouksiin saakka. Tampereen
kaupunkikonsernin tytäryhteisöjen konserniohje tulee voimaan heti.
Kaksoisroolien osalta noudatetaan siirtymäaikaa, jonka kuluessa
tarkastelu tulee tehdä ja roolit saattaa konserniohjeen mukaiseksi
1.7.2020 mennessä.
Tiedoksi
Arto Vuojolainen, Annina Nääppä, Janne Salonen, Sami Suojanen, Erja
Viitala, Markus Kiviaho
Kokouskäsittely
Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden liiketoiminta- ja
rahoitusjohtaja Arto Vuojolaiselle sekä controller Annina Nääpälle. He
olivat asiantuntijoina läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn aikana.
Liitteet

1 Tampereen kaupunkikonsernin tytäryhteisöjen konserniohje
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Kaupunginvaltuusto, § 190, 25.11.2019
Sivistys- ja kulttuurilautakunta, § 142, 24.10.2019
Kaupunginhallitus, § 476, 04.11.2019
§ 190
Määrärahan osoittaminen A. R. Winterin muistosäätiön rahastosta Tampereen Ratikan
taide - Vuohenojan maisemateoksen toteutukseen
TRE:5628/02.04.02/2019
Kaupunginvaltuusto, 25.11.2019, § 190
Valmistelija / lisätiedot:
Taru Kuosmanen
Valmistelijan yhteystiedot
Kokoelmäpäälikkö Suvi-Mari Eteläinen, puh. 044 263 0580, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Päätösehdotus oli
Vuohenojan kiripätkän maisemataideteoksen toteutukseen osoitetaan
150.000 euron suuruinen määräraha A. R. Winterin muistosäätiön
rahastosta.
Kilpailu käynnistetään vasta valtuuston päätöksen jälkeen.
Tiedoksi
Suvi-Mari Eteläinen, Taina Myllyharju, Heini Orell/Freizimmer, Päivi
Lehtinen, Toimi Jaatinen, Lauri Savisaari
Sivistys- ja kulttuurilautakunta, 24.10.2019, § 142
Valmistelijat / lisätiedot:
Lauri Savisaari
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Taru Kuosmanen, Johtaja
Päätösehdotus oli
Esitetään kaupunginhallituksen ja edelleen valtuuston päätettäväksi:
Vuohenojan kiripätkän maisemataideteoksen toteutukseen osoitetaan
150.000 euron suuruinen määräraha A. R. Winterin muistosäätiön
rahastosta.
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Perustelut
Tampereen taidemuseo ja Ratikan taidehanketta koordinoiva Freizimmer
järjestävät yhteistyössä suunnittelukilpailun Vuohenojan kiripätkälle
toteutettavasta maisemataideteoksesta. Kilpailun tarkoituksena on
hankkia Hervannan valtaväylän varrelle taideteos, joka näkyy raitiotien,
sen rinnalla kulkevan kevyenliikenteen väylän ja Hervannan valtaväylän
käyttäjille. Kilpailuaika on 4.11.2019 - 6.3.2020.
Kilpailussa noudatetaan Suomen Taiteilijaseuran kilpailusääntöjä.
Palkintolautakuntaan kuuluu Tampereen taidemuseon nimeämä
puheenjohtaja, Suomen Taiteilijaseuran nimeämiä taiteilijajäseniä, muita
kuvataiteen asiantuntijajäseniä ja sihteeri.
I palkinto

10 000 euroa

II palkinto

5 000 euroa

III palkinto

3 000 euroa.

Lisäksi palkintolautakunta voi halutessaan jakaa kaksi pienempää
tunnustuspalkintoa.
Lopullisen päätöksen teoksen tilaamisesta tekee Tampereen taidemuseo
julkisen taiteen ohjausryhmän esityksestä. Tampereen taidemuseolla on
oikeus tilata teos minkä tahansa kilpailussa palkitun luonnoksen pohjalta.
Lopullisen teoksen toteuttamiseen varataan Tampereen taidemuseon
taideinvestointeihin vuonna 2020 tarkoitetusta määrärahasta 30 000
euron määräraha sekä osoitetaan 150 000 euron suuruinen määräraha
A. R. Winterin muistosäätiön rahastosta. Kaupungin kaunistamiseen
käytettäväksi tarkoitetusta A.R. Winterin rahastosta on edellisen kerran
osoitettu määrärahaa käytettäväksi julkiseen taiteeseen vuonna 2010
valmistuneeseen H.R. Bergin veistokseen Valon kehrä Pellavatorin
aukiolle sekä Tiitiäisen satupuisto -kokonaisuuteen Näsinkalliolle vuonna
2013.
Sopimukset laaditaan Tampereen kaupungin hallintoyksikön lakiasioissa.
Tiedoksi
Kaupunginhallitus

Kaupunginhallitus, 04.11.2019, § 476
Valmistelijat / lisätiedot:
Taru Kuosmanen
Päätös
Esitetään valtuuston päätettäväksi:
Vuohenojan kiripätkän maisemataideteoksen toteutukseen osoitetaan
150.000 euron suuruinen määräraha A. R. Winterin muistosäätiön
rahastosta.
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Kilpailu käynnistetään vasta valtuuston päätöksen jälkeen.
Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja
Päätösehdotus oli
Esitetään valtuuston päätettäväksi:
Vuohenojan kiripätkän maisemataideteoksen toteutukseen osoitetaan
150.000 euron suuruinen määräraha A. R. Winterin muistosäätiön
rahastosta.
Perustelut
Tampereen taidemuseo ja Ratikan taidehanketta koordinoiva Freizimmer
järjestävät yhteistyössä suunnittelukilpailun Vuohenojan kiripätkälle
toteutettavasta maisemataideteoksesta. Kilpailun tarkoituksena on
hankkia Hervannan valtaväylän varrelle taideteos, joka näkyy raitiotien,
sen rinnalla kulkevan kevyenliikenteen väylän ja Hervannan valtaväylän
käyttäjille.
Teoksen toteuttamiseen varataan Tampereen taidemuseon
taideinvestointeihin vuonna 2020 tarkoitetusta määrärahasta 30 000
euron määräraha sekä osoitetaan 150 000 euron suuruinen määräraha
A. R. Winterin muistosäätiön rahastosta.
Sopimukset laaditaan Tampereen kaupungin hallintoyksikön lakiasioissa.
Tiedoksi
Suvi-Mari Eteläinen, Taina Myllyharju, Heini Orell/Freizimmer, Päivi
Lehtinen, Toimi Jaatinen, Lauri Savisaari
Kokouskäsittely
Asian esittelij Juha Yli-Rajala lisäsi päätösehdotukseen seuraavan ponnen:
"Kilpailu käynnistetään vasta valtuuston päätöksen jälkeen."
Puheenjohtaja totesi näin muutetun päätösehdotuksen olevan asian
käsittelyn pohjana.

Tampere
Kaupunginvaltuusto

Pöytäkirja
25.11.2019

11/2019

42 (78)

Kaupunginvaltuusto, § 191, 25.11.2019
Kaupunginhallitus, § 489, 11.11.2019
§ 191
Asuntotontin 837-109-990-4 myyminen OP Tonttirahasto Ky:lle
TRE:3680/10.00.03/2018
Kaupunginvaltuusto, 25.11.2019, § 191
Valmistelija / lisätiedot:
Teppo Rantanen
Valmistelijan yhteystiedot
Tonttipäällikkö Aila Taura, puh. 050 351 8256, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Päätösehdotus oli
Tontti 837-109-990-4 myydään 3.325.000 euron kauppahinnalla OP
Tonttirahasto Ky:lle. Kohteen toteuttaja on Bonava Suomi Oy.
Liitteenä oleva osapuolten välinen 29.10.2019 allekirjoitettu ehdollinen
kauppakirja hyväksytään.
Tiedoksi
Bonava Suomi Oy, Op Tonttirahasto Ky, X-Group Asunnot Oy, Tampereen
opiskelija-asuntosäätiö sr, Ranta-Tampellan putkikeräys Oy, Raija
Tevaniemi, Patricia Nikko, asumisen kehittäminen ja palvelutilaverkot,
kiinteistötoimi, Kirsi Grönberg, kitiatalous
Liitteet

1 Liite Kh 11.11.2019 Kauppakirja OP Tonttirahasto Ky
2 Liite Kh 11.11.2019 Ranta-Tampellan pilaantuneet maat kortteli 990

Kaupunginhallitus, 11.11.2019, § 489
Valmistelijat / lisätiedot:
Teppo Rantanen
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja
Päätösehdotus oli
Esitetään valtuuston päätettäväksi:
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Tontti 837-109-990-4 myydään 3.325.000 euron kauppahinnalla OP
Tonttirahasto Ky:lle. Kohteen toteuttaja on Bonava Suomi Oy.
Liitteenä oleva osapuolten välinen 29.10.2019 allekirjoitettu ehdollinen
kauppakirja hyväksytään.
Perustelut
Asunto- ja kiinteistölautakunnan 23.5.2018 § 92 tekemällä päätöksellä on
asemakaavan nro 8333 mukaisesta kaavatontista 109-990-1 varattu 10
500 k-m2:n suuruinen määräosa (länsiosa) Bonava Suomi Oy:lle, OP:lle ja
Tampereen opiskelija-asuntosäätiö sr:lle 30.11.2018 asti.
Varausta on jatkettu kiinteistöjohtajan 5.12.2018 § 755 tekemällä
päätöksellä 31.5.2019 asti.
Kyseinen tontti oli haettavana vuodenvaihteessa 2017-2018 järjestetyssä
tonttihaussa, jonka perusteella tontti varattiin määräosin kahdelle eri
ryhmittymälle.
Hakemuksen perusteella kyseiselle määräosalle rakentuu monipuolisesti
vapaarahoitteisia omistus- ja vuokra-asuntoja sekä valtion tukemana
tuotantona opiskelija-asuntoja. Esitteen mukaan asunnot ovat
muuntojoustavia, niitä voi joko yhdistellä tai erottaa. Osan asunnoista voi
ensin vuokrata ja myöhemmin lunastaa omaksi. Osa asunnoista voi olla
pientalomaisia kaksikerroksisia asuntoja. Yhteisöllisyyttä ja palveluita
alueelle tuovat mm. kuntosali, kahvila, verstas, smartposti, yhteinen
vierashuone, kattopuutarha/kasvihuone, yhteissauna terasseineen,
yhteiskäyttöauto ja pyörähuolto.
Ryhmittymä on kertonut, että 2/3 tuotannosta on vapaarahoitteista ja 1/3
toteutetaan valtion pitkällä korkotukilainalla.
Määräosan varaajien aloitteesta on laadittu tonttijako, jonka perusteella
on muodostunut tontit 837-109-990-4, 5 ja 6.
Käytyjen neuvottelujen perusteella konsortio on lähettänyt
hakemuksen, jossa se esittää, että tontinluovutuskilpailun jälkeen
tarkentuneen suunnittelun myötä konsortion uudeksi osapuoleksi tulisi X-
Group Asunnot Oy. Konsortio esittää, että X-Group Asunnot Oy
osoitetaan tontin 990-5 ostajaksi ja vapaarahoitteisen vuokra-
asuntokohteen toteuttajaksi. Bonavan tulevan RS-kohteen tontin 990-4
ostajaksi ja vuokranantajaksi konsortio esittää OP:ta. Tontin 990-6
opiskelija-asuntokohteen toteuttaa TOAS.
Kiinteistötoimi esittää, että kaupat toteutetaan konsortion toivomalla
tavalla. Konsortiossa on edelleen mukana alkuperäiset jäsenet ja
tuotanto toteutuu alkuperäisen konseptin mukaisesti siten, että tonteille
rakentuu vapaarahoitteisia omistus- ja vuokra-asuntoja sekä valtion
tukemana tuotantona opiskelija-asuntoja. Tontinkäyttösuunnitelmien
esittelyn yhteydessä varmennetaan, että tonttihaun yhteydessä esitetyt
suunnitelmat toteutetaan. Tontinkäyttösuunnitelmat tulee esittää
laaturyhmälle rakennusluvan hakemisen yhteydessä.
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Tontin 837-109-990-4 pinta-ala on 962 m2 ja asuinrakennusoikeus 3.500
k-m2. Hakemuksen mukaan tontin ostaja on OP Tonttirahasto Ky ja
toteuttaja Bonava Suomi Oy.
Ottaen huomioon alueen sijainnin ja aiemman hinnoittelun oli
hakuohjeissa kerrottu, että vapaarahoitteisen tuotannon osalta
hinnoittelussa käytetään 950 euron kerrosneliömetrihintaa ja ARA-
tuotannon osalta 400 euron kerrosneliömetrihintaa.
Tontille 837-109-990-4 toteutetaan vapaarahoitteista
omistusasuntotuotantoa, joten käyttämällä 950 euron
kerrosneliömetrihintaa saadaan tontin myyntihinnaksi 3.325.000 euroa.
Tontin 837-109-990-4 myyntiin liittyen kiinteistötoimi on yhdessä
lakiyksikön kanssa laatinut tämän päätöksen liitteiden mukaisen
29.10.2019 allekirjoitetun ehdollisen kauppakirjan, jonka ovat
allekirjoittaneet kaupungin lisäksi ostaja OP Tonttirahasto Ky ja toteuttaja
Bonava Suomi Oy.
Tontin 837-109-990-5 myynnistä X-Group Asunnot Oy:lle on valmisteltu
erillinen kaupunginhallituksen päätös ja tontin 6 myynnistä Tampereen
opiskelija-asuntosäätiö sr:lle erillinen asunto- ja kiinteistölautakunnan
päätös.
Ranta-Tampellan asuntotonttien myyntitulot on huomioitu vuoden 2019
talousarviossa osana asunto- ja kiinteistölautakunnan
toimintatulotavoitetta.
Tiedoksi
Bonava Suomi Oy, Op Tonttirahasto Ky, X-Group Asunnot Oy, Tampereen
opiskelija-asuntosäätiö sr, Ranta-Tampellan putkikeräys Oy, Raija
Tevaniemi, Patricia Nikko, asumisen kehittäminen ja palvelutilaverkot,
kiinteistötoimi, Kirsi Grönberg, kitiatalous
Liitteet

1 Liite Kh 11.11.2019 Kauppakirja OP Tonttirahasto Ky
2 Liite Kh 11.11.2019 Ranta-Tampellan pilaantuneet maat kortteli 990
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Kaupunginvaltuusto, § 192, 25.11.2019
Kaupunginhallitus, § 490, 11.11.2019
§ 192
Asuntotontin 837-109-990-5 myyminen X-Group Asunnot Oy:lle perustettavan yhtiön lukuun
TRE:3680/10.00.03/2018
Kaupunginvaltuusto, 25.11.2019, § 192
Valmistelija / lisätiedot:
Teppo Rantanen
Valmistelijan yhteystiedot
Tonttipäällikkö Aila Taura, puh. 050 351 8256, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Päätösehdotus oli
Tontti 837-109-990-5 myydään 3.325.000 euron kauppahinnalla X-Group
Asunnot Oy perustettavan yhtiön puolesta ja lukuun.
Liitteenä oleva osapuolten välinen 30.10.2019 allekirjoitettu ehdollinen
kauppakirja hyväksytään.
Tiedoksi
X-Group Asunnot Oy, Bonava Suomi Oy, Op Tonttirahasto Ky, Tampereen
opiskelija-asuntosäätiö sr, Ranta-Tampellan putkikeräys Oy, Raija
Tevaniemi, Patricia Nikko, asumisen kehittäminen ja palvelutilaverkot,
kiinteistötoimi, Kirsi Grönberg, kitiatalous
Liitteet

1 Liite Kh 11.11.2019 Kauppakirja X-Group Asunnot Oy
2 Liite Kh 11.11.2019 Ranta-Tampellan pilaantuneet maat kortteli 990

Kaupunginhallitus, 11.11.2019, § 490
Valmistelijat / lisätiedot:
Teppo Rantanen
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja
Päätösehdotus oli
Esitetään valtuuston päätettäväksi:
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Tontti 837-109-990-5 myydään 3.325.000 euron kauppahinnalla X-Group
Asunnot Oy perustettavan yhtiön puolesta ja lukuun.
Liitteenä oleva osapuolten välinen 30.10.2019 allekirjoitettu ehdollinen
kauppakirja hyväksytään.
Perustelut
Asunto- ja kiinteistölautakunnan 23.5.2018 § 92 tekemällä päätöksellä on
asemakaavan nro 8333 mukaisesta kaavatontista 109-990-1 varattu 10
500 k-m2:n suuruinen määräosa (länsiosa) Bonava Suomi Oy:lle, OP:lle ja
Tampereen opiskelija-asuntosäätiö sr:lle 30.11.2018 asti.
Varausta on jatkettu kiinteistöjohtajan 5.12.2018 § 755 tekemällä
päätöksellä 31.5.2019 asti.
Kyseinen tontti oli haettavana vuodenvaihteessa 2017-2018 järjestetyssä
tonttihaussa, jonka perusteella tontti varattiin määräosin kahdelle eri
ryhmittymälle.
Hakemuksen perusteella kyseiselle määräosalle rakentuu monipuolisesti
vapaarahoitteisia omistus- ja vuokra-asuntoja sekä valtion tukemana
tuotantona opiskelija-asuntoja. Esitteen mukaan asunnot ovat
muuntojoustavia, niitä voi joko yhdistellä tai erottaa. Osan asunnoista voi
ensin vuokrata ja myöhemmin lunastaa omaksi. Osa asunnoista voi olla
pientalomaisia kaksikerroksisia asuntoja. Yhteisöllisyyttä ja palveluita
alueelle tuovat mm. kuntosali, kahvila, verstas, smartposti, yhteinen
vierashuone, kattopuutarha/kasvihuone, yhteissauna terasseineen,
yhteiskäyttöauto ja pyörähuolto.
Ryhmittymä on kertonut, että 2/3 tuotannosta on vapaarahoitteista ja 1/3
toteutetaan valtion pitkällä korkotukilainalla.
Määräosan varaajien aloitteesta on laadittu tonttijako, jonka perusteella
on muodostunut tontit 837-109-990-4, 5 ja 6.
Käytyjen neuvottelujen perusteella konsortio on lähettänyt
hakemuksen, jossa se esittää, että tontinluovutuskilpailun jälkeen
tarkentuneen suunnittelun myötä konsortion uudeksi osapuoleksi tulisi X-
Group Asunnot Oy. Konsortio esittää, että X-Group Asunnot Oy
osoitetaan tontin 990-5 ostajaksi ja vapaarahoitteisen vuokra-
asuntokohteen toteuttajaksi. Bonavan tulevan RS-kohteen tontin 990-4
ostajaksi ja vuokranantajaksi konsortio esittää OP:ta. Tontin 990-6
opiskelija-asuntokohteen toteuttaa TOAS.
Kiinteistötoimi esittää, että kaupat toteutetaan konsortion toivomalla
tavalla. Konsortiossa on edelleen mukana alkuperäiset jäsenet ja
tuotanto toteutuu alkuperäisen konseptin mukaisesti siten, että tonteille
rakentuu vapaarahoitteisia omistus- ja vuokra-asuntoja sekä valtion
tukemana tuotantona opiskelija-asuntoja. Tontinkäyttösuunnitelmien
esittelyn yhteydessä varmennetaan, että tonttihaun yhteydessä esitetyt
suunnitelmat toteutetaan. Tontinkäyttösuunnitelmat tulee esittää
laaturyhmälle rakennusluvan hakemisen yhteydessä.
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Tontin 837-109-990-5 pinta-ala on 1.025 m2 ja asuinrakennusoikeus
3.500 k-m2. Tontin ostajaksi on ilmoitettu X-Group Asunnot Oy
perustettavan yhtiön puolesta ja lukuun.

Ottaen huomioon alueen sijainnin ja aiemman hinnoittelun oli
hakuohjeissa kerrottu, että vapaarahoitteisen tuotannon osalta
hinnoittelussa käytetään 950 euron kerrosneliömetrihintaa ja ARA-
tuotannon osalta 400 euron kerrosneliömetrihintaa.
Tontille 837-109-990-5 toteutetaan vapaarahoitteista vuokra-
asuntotuotantoa, joten käyttämällä 950 euron kerrosneliömetrihintaa
saadaan myyntihinnaksi 3.325.000 euroa.
Tontin 837-109-990-5 myyntiin liittyen kiinteistötoimi on yhdessä
lakiyksikön kanssa laatinut tämän päätöksen liitteiden mukaisen
30.10.2019 allekirjoitetun ehdollisen kauppakirjan, jonka osapuolina ovat
kaupunki ja X-Group Asunnot Oy perustettavan yhtiön puolesta ja lukuun.
Tontin 837-109-990-4 myynnistä OP Tonttirahasto Ky:lle on valmisteltu
erillinen kaupunginhallituksen päätös ja tontin 6 myynnistä Tampereen
opiskelija-asuntosäätiö sr:lle asunto- ja kiinteistölautakunnan päätös.
Ranta-Tampellan asuntotonttien myyntitulot on huomioitu vuoden 2019
talousarviossa osana asunto- ja kiinteistölautakunnan
toimintatulotavoitetta.
Tiedoksi
X-Group Asunnot Oy, Bonava Suomi Oy, Op Tonttirahasto Ky, Tampereen
opiskelija-asuntosäätiö sr, Ranta-Tampellan putkikeräys Oy, Raija
Tevaniemi, Patricia Nikko, asumisen kehittäminen ja palvelutilaverkot,
kiinteistötoimi, Kirsi Grönberg, kitiatalous
Liitteet

1 Liite Kh 11.11.2019 Kauppakirja X-Group Asunnot Oy
2 Liite Kh 11.11.2019 Ranta-Tampellan pilaantuneet maat kortteli 990
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Kaupunginvaltuusto, § 193, 25.11.2019
Kaupunginhallitus, § 478, 04.11.2019
§ 193
Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös asemakaavaa nro 8644 koskevassa asiassa
TRE:2602/10.02.01/2019
Kaupunginvaltuusto, 25.11.2019, § 193
Valmistelija / lisätiedot:
Mikko Nurminen
Valmistelijan yhteystiedot
Projektiarkkitehti Ilkka Kotilainen puh. 040 806 2485 ja lakimies Patricia
Nikko puh. 0400 239 710, etunimi.sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Päätös
Asia merkittiin tiedoksi.
Päätösehdotus oli
Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös 24.9.2019 nro 19/1007/2
merkitään tiedoksi.
Perustelut
Kaupunginvaltuusto hyväksyi 18.2.2019 § 31 asemakaavan nro 8644,
Nekalan suojelukaava. Päätöksestä valitettiin Hämeenlinnan hallinto-
oikeuteen. Valituksessa vaadittiin kaavan kumoamista Koivulanpuistikon
ja siihen rajoittuvien katualueiden osalta.
Hämeenlinnan hallinto-oikeus antoi päätöksen asiassa 24.9.2019 nro 19
/1007/2. Hallinto-oikeus hylkäsi valituksen.
Korkeimman hallinto-oikeuden kirjaamosta 28.10.2019 saadun tiedon
mukaan Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätöksestä ei ole valitettu
korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Hallinto-oikeuden päätös on siten
lainvoimainen.
Asemakaava on kuulutettu voimaan 29.10.2019.
Liite sisältää henkilötietoja, minkä johdosta sitä ei julkaista kaupungin
internet-sivuilla.
Tiedoksi
Mikko Nurminen, Elina Karppinen, Ilkka Kotilainen, Patricia Nikko
Kaupunginhallitus, 04.11.2019, § 478
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Valmistelijat / lisätiedot:
Mikko Nurminen
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja
Päätösehdotus oli
Esitetään valtuuston päätettäväksi:
Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös 24.9.2019 nro 19/1007/2
merkitään tiedoksi.
Perustelut
Kaupunginvaltuusto hyväksyi 18.2.2019 § 31 asemakaavan nro 8644,
Nekalan suojelukaava. Päätöksestä valitettiin Hämeenlinnan hallinto-
oikeuteen. Valituksessa vaadittiin kaavan kumoamista Koivulanpuistikon
ja siihen rajoittuvien katualueiden osalta.
Hämeenlinnan hallinto-oikeus antoi päätöksen asiassa 24.9.2019 nro 19
/1007/2. Hallinto-oikeus hylkäsi valituksen.
Korkeimman hallinto-oikeuden kirjaamosta 28.10.2019 saadun tiedon
mukaan Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätöksestä ei ole valitettu
korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Hallinto-oikeuden päätös on siten
lainvoimainen.
Asemakaava on kuulutettu voimaan 29.10.2019.
Liite sisältää henkilötietoja, minkä johdosta sitä ei julkaista kaupungin
internet-sivuilla.
Tiedoksi
Mikko Nurminen, Elina Karppinen, Ilkka Kotilainen, Patricia Nikko
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Kaupunginvaltuusto, § 194, 25.11.2019
Sosiaali- ja terveyslautakunta, § 110, 10.10.2019
Kaupunginhallitus, § 450, 21.10.2019
§ 194
Valtuustoaloite sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen korotusten vaikutusten
seurannasta ja toimenpiteistä, joilla ehkäistään vähävaraisten maksuvaikeuksia - Ulla-
Leena Alppi ym.
TRE:4587/02.00.01/2018
Kaupunginvaltuusto, 25.11.2019, § 194
Valmistelija / lisätiedot:
Taru Kuosmanen
Valmistelijan yhteystiedot
Hallintopäällikkö Tuula Haapio, puh. 050 547 6111, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Päätösehdotus oli
Ulla-Leena Alpin ym. valtuustoaloite ja siihen annettu sosiaali- ja
terveyslautakunnan lausunto merkitään tiedoksi.
Aloite ei anna aihetta muihin kuin lausunnossa esitettyihin
toimenpiteisiin.
Tiedoksi
Ulla-Leena Alppi, Tuula Haapio, Anniina Tirronen
Liitteet

1 Valtuustoaloite

Sosiaali- ja terveyslautakunta, 10.10.2019, § 110
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Anniina Tirronen, Palvelujohtaja
Päätösehdotus oli
Esitetään kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuuston
päätettäväksi:
Ulla-Leena Alpin ym. valtuustoaloite ja siihen annettu lausunto merkitään
tiedoksi.
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Aloite ei anna aihetta muihin kuin lausunnossa esitettyihin
toimenpiteisiin.
Perustelut
Valtuutettu Ulla-Leena Alpin ym. valtuustoaloite koskee asiakasmaksujen
korotusten vaikutusten seurantaa ja toimenpiteitä, joilla ehkäistään
vähävaraisten maksuvaikeuksia.
Kotihoidon asiakasohjauksen ja gerontologisen sosiaalityön seurannan
perusteella kotihoidon palveluista tai tukipalveluista kieltäydytään aina
ajoittain, mutta syynä ei yleisesti ole se, että niitä ei pystyttäisi
maksamaan. Palveluista kieltäytyminen on usein valintakysymys;
asiakkaan elämäntapa saattaa olla sellainen, ettei hän ole valmis
käyttämään rahaa mihinkään palveluihin, vaikka hänellä olisi niihin varaa.
Tai asiakas saattaa priorisoida muut asiat, esim. päihteet, palvelujen
edelle. Yleinen havainto on kuitenkin se, että velkaantuneita pienituloisia
ikäihmisiä on nykyään paljon. Sosiaalityöntekijät tapaavat vähintäänkin
viikoittain ikäihmisiä, joilla on useita kulutusluottoja ja luottokorttivelkoja,
ja joiden varat eivät niiden vuoksi riitä tarpeen mukaisiin palveluihin.
Henkilöille, joiden palvelutarve on välttämätön ja jotka sitoutuvat
tosissaan velkojensa maksamiseen, tehdään usein määräaikaisia
asiakasmaksujen alennus- ja vapautuspäätöksiä, jotta taloudellinen
tilanne saadaan tasapainoon. Nämä ovat yleensä kotihoidon asiakkaita,
joilla asiakasmaksun alennuspäätökset tehdään
asiakasohjauksessa. Maksualennusten määrä ei välttämättä kerro
maksujen korotusten vaikutusta. Maksualennuksia myönnetään joka
tapauksessa pienten tulojen vuoksi.
Todella pienituloiset ja varattomat asiakkaat ovat oikeutettuja
asumistukeen ja perustoimeentulotukioikeus syntyy, jos on esim. isompia
terveydenhuollon kuluja. Pienituloisten ja vähävaraisten ihmisten
selviytymisen tukemisessa on ensisijaisen tärkeää, että tiedottamista ja
henkilökohtaista neuvontaa taloudellisten tukien hakemisen
mahdollisuudesta edelleen tehostetaan.
Alkuvuoden tammi-elokuu vuonna 2018 vertailussa vuoteen 2019
asiakasmaksuvapautusten määrä on pysynyt lähes ennallaan ja määrät
olleet pieniä eli 227 vuonna 2018 ja 226 vuonna 2019.
Perustoimeentulotuen yli 65 vuotiaissa saajissa on vastaavana
ajankohtana tapahtunut 5,2 % kasvua, kun on huomioitu kaikkien
maksukuukausien keskiarvo. Toisaalta toimeentulotuen saajina olevien
eri eläkeläisten määrä on ollut lähes ennallaan eli 336 vuonna 2018 ja
342 vuonna 2019.
Yksityisten perintätoimistojen käytöllä ei vaaranneta asiakkaitten
oikeusturvaa, eikä asiakasmaksulaissa ole sille estettä. Asiakasmaksu
voidaan jättää perimättä tai maksua voidaan alentaa, vaikka maksun
periminen on siirtynyt yksityiselle perintätoimistolle. Asiakas voi milloin
tahansa ottaa yhteyttä kaupunkiin ja pyytää maksun alentamista tai
perimättä jättämistä, mikäli maksun periminen vaarantaa henkilön tai
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perheen toimeentulon edellytyksiä tai henkilön lakisääteisen
elatusvelvollisuuden toteutumista. Eräissä tilanteissa asiakasmaksuja on
alennettu ja poistettu myös tasasuuruisten maksujen osalta.
Eduskuntavaalien ja hallituksen vaihtumisen myötä hallituksen esitys 310
/2018 sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain uudistamiseksi on
rauennut. Uudistuksen myötä asiakkaan asemaa ja oikeusturvaa oli
tarkoitus parantaa monin tavoin. Uusi laki olisi selkeyttänyt ja
yhdenmukaistanut asiakkailta perittäviä maksuja. Maksukaton alaa oli
tarkoitus laajentaa kotiin annettaviin palveluihin, jolloin erityisesti
ikäihmiset hyötyisivät. Asiakasmaksujen tulorajoja oli myös tarkoitus
korottaa. Ehdotuksen oli tarkoitus tukea kotona asumista ja olla
parannus avohoidon palvelujen piirissä oleville ikäihmisille.
KHO:n lääkärintodistusmaksuja koskevan ratkaisun ja Kuntaliiton
ohjeistuksen perusteella Tampereen kaupungilla on valmisteilla
oikaisuvaatimusohjeen liittäminen tasasuuruisten maksujen laskuihin ja
samalla ohjeistuksen täydentäminen tältä osin kaupungin nettisivuille.
Tiedoksi
Kaupunginhallitus
Liitteet

1 Valtuustoaloite - Ulla-Leena Alppi ym.

Kaupunginhallitus, 21.10.2019, § 450
Valmistelijat / lisätiedot:
Taru Kuosmanen
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja
Päätösehdotus oli
Esitetään valtuuston päätettäväksi:
Ulla-Leena Alpin ym. valtuustoaloite ja siihen annettu sosiaali- ja
terveyslautakunnan lausunto merkitään tiedoksi.
Aloite ei anna aihetta muihin kuin lausunnossa esitettyihin
toimenpiteisiin.
Tiedoksi
Ulla-Leena Alppi, Tuula Haapio, Anniina Tirronen
Liitteet

1 Valtuustoaloite
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Kaupunginvaltuusto, § 195, 25.11.2019
Sivistys- ja kulttuurilautakunta, § 164, 22.11.2018
Elinvoima- ja osaamislautakunta, § 115, 09.10.2019
Kaupunginhallitus, § 449, 21.10.2019
§ 195
Valtuustoaloite koulujen kahdeksan aamuista luopumiseksi - Aila Dündar-Järvinen
TRE:6140/12.00.01/2018
Kaupunginvaltuusto, 25.11.2019, § 195
Valmistelija / lisätiedot:
Teppo Rantanen, Taru Kuosmanen
Valmistelijan yhteystiedot
Kasvatus- ja opetusjohtaja Kristiina Järvelä, puh. 040 800 4678, johtaja,
ammatillinen koulutus Outi Kallioinen, puh. 044 423 5473 ja
lukiokoulutuksen johtaja Jorma Suonio, puh. 050 330 2078, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Päätösehdotus oli
Aila Dündar-Järvisen aloite ja siihen annetut sivistys- ja
kulttuurilautakunnan ja elinvoima- ja osaamislautakunnan lausunnot
merkitään tiedoksi.
Aloite ei anna aihetta muihin kuin lausunnoissa esitettyihin
toimenpiteisiin.

Kokouskäsittely
Aila Dündar-Järvinen ehdotti, että asia palautetaan uudelleen
valmisteltavaksi.
Kannatus: Jaakko Mustakallio.
Puheenjohtajan äänestysesitys: Dündar-Järvisen palautusehdotuksen
hvyäksyminen JAA, asian käsittelyn jatkaminen EI. Äänestysesitys
hyväksyttiin. Äänestyksen tulos: palautuehdotus hylättiin äänin 25-41,
poissa 1.
Asian käsittelyä jatkettiin.
Aila Dündar-Järvinen teki seuraavan toivomusponsiehdotuksen:
”Suositus on, että lukioiden koulupäivät alkaisivat aikaisintaan kello 8:45
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ja että myös ammatillisessa opetuksessa opetuspäivät
alkaisivat aikaisintaan kello 8:45, huomioiden opetuslinjojen
erityispiirteet. Mahdollinen muutos voisi toteutua lukuvuoden 2021-2022
alusta, samalla kun lukioiden
uusi opetussuunnitelma otetaan käyttöön. Muutoksen toteutuksessa
hyödynnetään uutta opetussuunnitelmaa suunnittelevan henkilöstön
näkemyksiä."
Kannatus: Petri Rajala.
Puheenjohtajan äänestysesitys: Dündar-Järvisen
toivomusponsiehdotuksen hyväksyminen JAA, toivomusponsiehdotuksen
hylkääminen EI. Äänestysesitys hyväksyttiin. Äänestyksen tulos: Dündar-
Järvisen toivomusponsiehdotus hylättiin äänin 23-38, tyhjää 4, poissa 2.

Tiedoksi
Aila Dündar-Järvinen, Kristiina Järvelä, Viitasaari Tuija, Peltonen Petri,
Raatikainen Ville, Tuula Hoivala, Outi Kallioinen, Maija Kirvesoja, Jorma
Suonio, Anja Salmi
Liitteet

1 Valtuustoaloite
2 Äänestyslista 1 §195
3 Äänestyslista 2 §195

Sivistys- ja kulttuurilautakunta, 22.11.2018, § 164
Valmistelijat / lisätiedot:
Järvelä Kristiina
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

Tampere
Kaupunginvaltuusto

Pöytäkirja
25.11.2019

11/2019

55 (78)

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 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

Elinvoima- ja osaamislautakunta, 09.10.2019, § 115
Valmistelijat / lisätiedot:
Outi Kallioinen, Jorma Suonio
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Anna-Kaisa Heinämäki, Kilpailukykyjohtaja
Päätösehdotus oli
Esitetään kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuuston
päätettäväksi:
Aila Dündar-Järvisen aloite ja siihen annettu lausunto merkitään tiedoksi.
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Aloite ei anna aihetta muihin kuin lausunnossa esitettyihin
toimenpiteisiin.
Perustelut
Aila Dündar-Järviseltä on saapunut valtuustoaloite, jossa hän esittää, että
Tampereen kaupunki ryhtyy toimenpiteisiin ja ohjeistaa kouluja
suunnittelemaan koulupäivät niin, että aikaisista kouluaamuista
luovutaan.
Tampereen seudun ammattiopisto Tredu toisen asteen ammatillisena
kouluttajana ohjaa ja valmentaa opiskelijoita työelämään. Ammatillisen
koulutuksen reformin myötä ammatillisen koulutuksen opetus on
siirtynyt ja siirtyy enenevässä määrin työpaikoilla tapahtuvaksi
oppimiseksi. Ammatillisen koulutuksen tutkinnot perustuvat
valtakunnallisiin tutkinnon perusteisiin, joissa määritellään kunkin
koulutuksen ammattitaitovaatimukset ja jokaiselle opiskelijalle laaditaan
henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma. Työelämässä
työaikojen alkamiset vaihtelevat suuresti alasta riippuen. Ammatillisessa
koulutuksessa ei ole tarkoituksenmukaista, että lähiopetus alkaisi kaikilla
opiskelijoilla tiettynä ajankohtana. Jo tällä hetkellä opetus alkaa aamuisin
vaihtelevasti riippuen opiskelijan henkilökohtaisesta osaamisen
kehittämissuunnitelmasta.
Lukiokoulutuksessa opinnot ovat vuosiluokkiin sitomattomat, oppiaineet
on jaettu kursseihin ja opiskelijoilla on laaja mahdollisuus valita
pakollisten ja valinnaisten opintojen suoritusajankohta. Lukioiden
oppitunnit alkavat klo 8.15 ja päättyvät klo 15.55. Perjantaina klo 14.30
jälkeen ei ole oppitunteja. Valinnaisia kursseja on pyritty sijoittamaan
työpäivien alkuun ja loppuun. Opiskelijalla on siten esim. perusopetuksen
oppilasta laajempi mahdollisuus vaikuttaa koulupäiviensä alkamis- ja
päättymisajankohtiin.
Uudet avaukset toiminnan kehittämiseksi esim. koulupäivän
aloitusajankohtaa muuttamalla ovat tervetulleita. Muutoksia
suunniteltaessa tulee arvioida lukioon liittyviä erityispiirteitä.
Lukioon hakeutuminen on vapaata, ja Tampereen kaupungin lukioiden
34472:sta opiskelijasta 1292:n kotikunta on muu kuin Tampere. Näistä
suurin osa asuu Tampereen ympäryskunnissa ja opiskelee keskustan
lukiossa, mikä näkyy myös joukkoliikenteen matkustajamäärissä.
Koulujen alkamisaikojen muutoksessa tulisi siten ottaa huomioon
aikataulut ja tarvittaessa pyrkiä vaikuttamaan niihin.
Lukio-opinnot ovat laajat ja opiskelijan työviikko on keskimäärin pidempi
kuin perusopetuksessa. Vaikka opintoja voi suorittaa verkkokursseina tai
itsenäisesti, suurin osa haluaa osallistua lähiopetukseen. Mikäli
aloitusaikoja myöhennetään, työpäivää tulee joko jatkaa tai tiivistää.
Nykymallissa taukoja on ruokailu ja välitunnit mukaan lukien 90
minuuttia, jolloin myöhennettäessä aloitusta puoli tuntia koulua
käytäisiin klo 8.45 - 16.30, millä olisi vaikutusta mm. iltaharrastuksiin
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osallistumiseen, asiointiin ja itsenäiseen opiskeluun jäävään aikaan.
Tiivistetyssä mallissa taukoja voisi olla 60 minuuttia ruokailu ja välitunnit
mukaan lukien, jolloin työpäivä olisi klo 8.45 - 16.00, mikä lyhentäisi
opiskelijoiden ja henkilöstön palautumisjaksoja.
Jokaisella Tampereen kaupungin lukiolla on OKM:n myöntämä erityinen
koulutustehtävä tai opetussuunnitelmallinen painotus, mikä on myös
otettava huomioon, kun koulujen alkamis- ja päättymisaikoja arvioidaan
(esim. Sammon keskuslukion urheilulukiolaisten aamuvalmennus).
Käytännön koulutyön järjestämisessä tulee ottaa huomioon, että mm.
ruokailut, ulkoiset liikuntatilavaraukset ja muut varaukset, kuten vierailut,
on tehty täksi lukuvuodeksi nykymallin mukaan. Samoin hallinto-
ohjelman perustiedot perustuvat nykymalliin.
Lukiokoulutuksessa toteutettiin kysely e-lomakkeella opiskelijoiden ja
opetushenkilöstön keskuudessa.
Kummaltakin ryhmältä kysyttiin kannattavatko he nykyistä,
myöhennettyä vai tiivistettyä mallia:
Nykyinen malli: koulua klo 8:15 - 16:00, taukoja 90 minuuttia (ruokailu ja
välitunnit)
Myöhennetty malli: koulua klo 8:45 - 16:30, taukoja 90 min (ruokailu ja
välitunnit)
Tiivistetty malli: koulua klo 8:45 - 16:00, taukoja 60 min (ruokailu ja
välitunnit)
Opiskelijoista kyselyyn vastasi 2170 (yli 60 %) ja mielipiteet jakautuivat
seuraavasti:
1095 kpl 50,5% nykyisen mallin kannalla
183 kpl 8,5% myöhemmän aloituksen ja myöhemmän lopetuksen
kannalla
892 kpl 41% tiivistetyn päivän kannalla
Opetushenkilöstöstä kyselyyn vastasi 157 (n. 55 %) ja mielipiteet
jakautuivat seuraavasti:
107 kpl, 68,2 % nykyisen mallin kannalla
15 kpl, 9,6 % myöhemmän aloituksen ja myöhemmän lopetuksen kannalla
35 kpl, 22,3 % tiivistetyn päivän kannalla.
Tulosta selittää yhtäältä henkilöstön tarve palautumistaukoihin ja
toisaalta tarve sovittaa moninainen opiskelutarjonta kurssitarjottimelle
sekä opiskelijan mahdollisuus vaikuttaa valinnoillaan työjärjestykseensä.
Valinnaisuutta ilmentää esimerkki Sammon keskuslukion opiskelijoiden
prosenttimääristä (N=854) kuluvan lukuvuoden kahden ensimmäisen
jakson aikana 1. ja 2. oppitunnilla. Maanantain aamukoodilla opiskelee
alle 5 %, tiistain - perjantain aamukoodeilla n. 20 % - 30 %. Klo 9.50
alkavilla koodeilla opiskelee 80 % - 90 % opiskelijoista.
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Lukiokoulutusta ollaan uudistamassa. Uudet opetussuunnitelmat tulevat
voimaan 1.8.2021 ja lukiokoulutuksen rakenne tulee poikkeamaan monin
tavoin nykyisestä. Kursseista luovutaan ja siirrytään opintopisteisiin
samalla kun oppiainesisällöt on rakennettu yhden tai useamman
opintopisteen moduuleiksi, joita yhdistelemällä voidaan muodostaa eri
oppiaineita integroivia opintojaksoja. Nykymuotoinen toteutustapa tulee
muuttumaan ja samalla tulee arvioida koulupäivän pituus ja rakenne.
Mahdollinen koulupäivän aloitusajan myöhentäminen olisi luontevinta
toteuttaa lukioreformin yhteydessä.
Tiedoksi
Kaupunginhallitus
Kokouskäsittely
Elinkeinojohtaja Timo Antikainen ja nuorisovaltuuston edustaja Manar
Dahan poistuivat asian käsittelyn aikana. Juho Ojares poistui kokouksesta
asian käsittelyn ja päätöksenteon jälkeen.
Petri Rajala teki seuraavan muutosehdotuksen: "Siirretään lukioiden
koulupäivät alkamaan aikaisintaan kello 8:45 ja ammatillisessa
opetuksessa siirretään pääperiaatteena opetuspäivät alkamaan
aikaisintaan kello 8:45, huomioiden opetuslinjojen erityispiirteet. Muutos
toteutetaan lukuvuoden 2021-2022 alusta." Inna Rokosa ja Milka Hanhela
kannattivat ehdotusta.
Puheenjohtaja teki seuraavan kädennostoäänestyksellä suoritettavan
äänestysesityksen: esittelijän päätösehdotus JAA, Rajalan muutosehdotus
EI. Äänestysesitys hyväksyttiin. Äänestyksen tulos: esittelijän
päätösehdotus hyväksyttiin äänin 13-4. (JAA; Stenhäll, Karintaus, Eskola,
Kuortti, Roihuvuo, Räihä, Viljanen, Kouhia, Lähde, Koskela, Ojares,
Söderström, Turkia EI; Auvinen, Hanhela, Rajala, Rokosa).
Liitteet

1 Valtuustoaloite

Kaupunginhallitus, 21.10.2019, § 449
Valmistelijat / lisätiedot:
Teppo Rantanen, Taru Kuosmanen
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja
Päätösehdotus oli
Esitetään valtuuston päätettäväksi:
Aila Dündar-Järvisen aloite ja siihen annetut sivistys- ja
kulttuurilautakunnan ja elinvoima- ja osaamislautakunnan lausunnot
merkitään tiedoksi.
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Aloite ei anna aihetta muihin kuin lausunnoissa esitettyihin
toimenpiteisiin.

Tiedoksi
Aila Dündar-Järvinen, Kristiina Järvelä, Viitasaari Tuija, Peltonen Petri,
Raatikainen Ville, Tuula Hoivala, Outi Kallioinen, Maija Kirvesoja, Jorma
Suonio, Anja Salmi
Liitteet

1 Valtuustoaloite
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Kaupunginvaltuusto, § 196, 25.11.2019
Yhdyskuntalautakunta, § 284, 08.10.2019
Kaupunginhallitus, § 464, 28.10.2019
§ 196
Valtuustoaloite tamperelaisen ilmasto-oppaan laatimiseksi - Tampereen vihreä
valtuustoryhmä
TRE:6931/11.00.01/2018
Kaupunginvaltuusto, 25.11.2019, § 196
Valmistelija / lisätiedot:
Mikko Nurminen
Valmistelijan yhteystiedot
Ympäristö- ja kehitysjohtaja Kari Kankaala, puh. 050 351 3020, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Päätösehdotus oli
Tampereen vihreän valtuustoryhmän valtuustoaloite ja
yhdyskuntalautakunnan lausunto merkitään tiedoksi.
Aloite ei anna aihetta muihin kuin lausunnossa
mainittuihin toimenpiteisiin.
Tiedoksi
Tampereen vihreä valtuustoryhmä, Kari Kankaala, Sanna Huikuri
Liitteet

1 Valtuustoaloite

Yhdyskuntalautakunta, 08.10.2019, § 284
Valmistelijat / lisätiedot:
Mikko Nurminen
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Mikko Nurminen, Johtaja
Päätösehdotus oli
Esitetään kaupunginhallituksen ja edelleen kaupunginvaltuuston
päätettäväksi:
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Tampereen vihreän valtuustoryhmän valtuustoaloite ja siihen
annettu lausunto merkitään tiedoksi.
Aloite ei anna aihetta muihin kuin lausunnossa
mainittuihin toimenpiteisiin.
Perustelut
Tampereen vihreä valtuustoryhmä esittää 22.10.2018
jättämässään valtuustoaloitteessa tamperelaisen ilmasto-oppaan
laatimista. Oppaan tulisi aloitteen mukaan painottua kaupunkilaisten
arjen kulutus- ja muihin valintoihin ja muodostaa heille siten parempi
kuva omista vaikutusmahdollisuuksistaan. Aloitteessa ehdotettiin erilaisia
vaihtoehtoja oppaan tekniseen toteutukseen ja kustannusten
kattamiseen. Aloitteen mukaan opas tukisi tavoitetta hiilineutraalista
Tampereesta 2030 ja kannustaisi kaupunkilaisia kestävään elämäntapaan.
Valtuustoaloitteen pohjalta Smart Tampere -ohjelmaan kuuluvan Kestävä
Tampere 2030 -osaohjelman sekä Ekokumppanit Oy:n yhteistyönä on
valmisteltu Ilmasto-opas tamperelaisille. Opas julkaistiin toukokuussa
2019 osoitteessa ilmastosankari.fi.
Opas antaa valtuustoaloitteen mukaisesti vinkkejä hiilijalanjälkeä
pienentäviin ilmastotekoihin arjen eri osa-alueilla. Samalla sivustolla voi
tutustua myös syksyn ja kevään 2018-2019 aikana Kestävä Tampere 2030
-ohjelman toteuttamassa Ilmastosankari-kampanjassa kerättyihin
tamperelaisten ilmastotekoihin sekä viiteen tamperelaiseen
Ilmastosankariin. Sivulta löytyy myös linkki Sitoumus 2050 -laskuriin, jolla
voi laskea oman hiilijalanjälkensä.
Ilmasto-opasta täydennetään ja kehitetään edelleen siitä saatavan
palautteen ja esiin nousevien tarpeiden mukaisesti.
Tiedoksi
kh
Liitteet

1 Valtuustoaloite

Kaupunginhallitus, 28.10.2019, § 464
Valmistelijat / lisätiedot:
Mikko Nurminen
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja
Päätösehdotus oli
Esitetään valtuuston päätettäväksi:
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Tampereen vihreän valtuustoryhmän valtuustoaloite ja
yhdyskuntalautakunnan lausunto merkitään tiedoksi.
Aloite ei anna aihetta muihin kuin lausunnossa
mainittuihin toimenpiteisiin.
Tiedoksi
Tampereen vihreä valtuustoryhmä, Kari Kankaala, Sanna Huikuri
Kokouskäsittely
Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden ympäristö- ja
kehitysjohtaja Kari Kankaalalle, kehityspäällikkö Pauli Välimäelle sekä
suunnittelija Emmi Niemiselle. He olivat asiantuntijoina läsnä
kokouksessa tämän asian käsittelyn aikana.
Liitteet

1 Valtuustoaloite
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Kaupunginvaltuusto, § 197, 25.11.2019
Kaupunginhallituksen konsernijaosto, § 118, 08.10.2019
Kaupunginhallitus, § 452, 21.10.2019
§ 197
Valtuustoaloite selvityksen käynnistämiseksi seudullisesta vesihuolto-organisaatiosta - Esa
Kanerva
TRE:7751/11.00.01/2018
Kaupunginvaltuusto, 25.11.2019, § 197
Valmistelija / lisätiedot:
Arto Vuojolainen
Valmistelijan yhteystiedot
Controller Sami Suojanen, puh. 040 801 6656, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Päätösehdotus oli
Esa Kanervan aloite ja siihen annettu kaupunginhallituksen
konsernijaoston lausunto merkitään tiedoksi.
Aloite ei anna aihetta muihin kuin lausunnossa esitettyihin
toimenpiteisiin.
Tiedoksi
Esa Kanerva, Arto Vuojolainen, Sami Suojanen
Liitteet

1 Valtuustoaloite - Esa Kanerva

Kaupunginhallituksen konsernijaosto, 08.10.2019, § 118
Valmistelijat / lisätiedot:
Arto Vuojolainen
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja
Päätösehdotus oli
Esitetään kaupunginhallituksen ja edelleen valtuuston päätettäväksi:
Esa Kanervan aloite ja siihen annettu lausunto merkitään tiedoksi.
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Aloite ei anna aihetta muihin kuin lausunnossa esitettyihin
toimenpiteisiin.
Perustelut
Esa Kanerva on jättänyt valtuustoaloitteen, jossa hän ehdottaa
seudullisen vesihuoltolaitoksen edellytysten ja toteutuksen selvittämistä.
Aloitteessaan Kanerva toteaa, että vesilaitostoiminta keskittyy suurempiin
yksiköihin Suomessa. Keskittämisen tavoitteena on parantaa vesihuollon
toimintavarmuutta, kehittää suunnittelua ja rakennusprojektien hallintoa
sekä hallita vesihuoltokustannuksia. Vesilaitosten haasteena on
verkostojen korjausvelka, jonka arvioidaan nostavan vesitaksoja
tulevaisuudessa.
Tampereen seudun vesihuollon tulevaisuudesta tehtiin laaja selvitystyö
vuosina 2009 ja 2010. Selvitys päätyi suosittamaan Tampereen seudun
vesihuolto-osakeyhtiön perustamista, mutta päätöstä yhtiön
perustamisesta ei tuolloin syntynyt. Tampereen jatkovalmistelussa
vuonna 2014 päätettiin toteuttaa Sulkavuoren keskuspuhdistamo, kun
taas puhtaan veden liiketoiminta päätettiin arvioida erikseen
myöhemmin.
Seudun kaupunkien ja kuntien yhteistyönä toteuttavan
keskuspuhdistamon työt ovat nyt käynnissä. Toiminnan Tampereen
Sulkavuoressa on määrä alkaa vuonna 2023.
Kanervan ehdottaman selvityksen aloitusta on valmisteltu kaupungin
omistajaohjauksessa talven ja kevään 2019 aikana. Selvitystyön on määrä
alkaa vielä syksyn 2019 aikana. Tehtävä on laaja. Siksi selvitystyö jatkuu
pitkälle vuoteen 2020 ja mahdollisia päätösehdotuksia voidaan odottaa
todennäköisesti vuoden 2020 loppupuolella.
Uuden selvityksen tarkoituksena on myös kartoittaa Tampereen seudun
kuntien yhteistyömahdollisuuksia ja -halukkuutta seudulliseen
vesihuoltoyhtiöön, joka kattaisi vesihuollon, viemäröinnin ja jätevesien
käsittelyn. Työssä määritellään myös vesihuolto-omaisuuden kunto ja
korjaustarve.
Kymmenen vuotta sitten tehty selvitys antaa hyvät lähtökohdat tulevalle
työlle ja nopeuttaa uuden selvityksen tekemistä, mutta esimerkiksi
putkiverkostojen ja laitosten arvot on päivitettävä nykyhetkeen.
Selvityksessä arvioidaan niin ikään seudullisen yhteistyön vaikutusta
kuntien talouteen, asiakastaksoihin, palvelujen laatuun, toiminnan
riskeihin ja investointeihin.
Tiedoksi
Esa Kanerva, Arto Vuojolainen, Sami Suojanen
Kokouskäsittely
Konsernijaoston myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden controller Sami
Suojaselle. Hän oli asiantuntijana läsnä asian käsittelyn aikana.
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1 Valtuustoaloite - Esa Kanerva

Kaupunginhallitus, 21.10.2019, § 452
Valmistelijat / lisätiedot:
Arto Vuojolainen
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja
Päätösehdotus oli
Esitetään valtuuston päätettäväksi:
Esa Kanervan aloite ja siihen annettu kaupunginhallituksen
konsernijaoston lausunto merkitään tiedoksi.
Aloite ei anna aihetta muihin kuin lausunnossa esitettyihin
toimenpiteisiin.
Tiedoksi
Esa Kanerva, Arto Vuojolainen, Sami Suojanen
Liitteet

1 Valtuustoaloite - Esa Kanerva
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Kaupunginvaltuusto, § 198, 25.11.2019
Sosiaali- ja terveyslautakunta, § 111, 10.10.2019
Kaupunginhallitus, § 451, 21.10.2019
§ 198
Valtuustoaloite köyhyysoppaan saamiseksi Tampereelle - Mikko Aaltonen ym.
TRE:909/05.00.01/2019
Kaupunginvaltuusto, 25.11.2019, § 198
Valmistelija / lisätiedot:
Taru Kuosmanen
Valmistelijan yhteystiedot
Palvelulinjapäällikkö Maritta Närhi, puh. 050 320 6325, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Päätösehdotus oli
Mikko Aaltosen ym. valtuustoaloite ja siihen annettu sosiaali- ja
terveyslautakunnan lausunto merkitään tiedoksi.
Aloite ei anna aihetta muihin kuin lausunnossa esitettyihin
toimenpiteisiin.
Tiedoksi
Mikko Aaltonen, Maritta Närhi, Anniina Tirronen
Liitteet

1 Valtuustoaloite

Sosiaali- ja terveyslautakunta, 10.10.2019, § 111
Valmistelijat / lisätiedot:
Maritta Närhi
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Anniina Tirronen, Palvelujohtaja
Päätösehdotus oli
Esitetään kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuuston
päätettäväksi:
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Mikko Aaltosen valtuustoaloite ja siihen annettu lausunto
merkitään tiedoksi.
Aloite ei anna aihetta muihin kuin lausunnossa esitettyihin
toimenpiteisiin.
Perustelut
Mikko Aaltonen ym. ovat 15.1.2019 tehneet aloitteen köyhyysoppaan
saamiseksi Tampereelle. Aloitteessa esitetään, että Tampereen kaupunki
valmistelee köyhyysoppaan yhdessä muiden tamperelaisten toimijoiden
kanssa köyhien tamperelaisten ohjaamiseksi palveluiden pariin.
Tampereella on tarjolla lukuisia sekä kunnallisia, että järjestöjen,
yhdistysten ja yhteisöjen järjestämiä palveluita, joista saa tukea ja apua
taloudellisiin ongelmatilanteisiin sekä ohjausta ja neuvontaa edelleen
muihin palveluihin. Sosiaalipalveluiden neuvonnasta saa päivittäin
henkilökohtaista palvelua neuvontapisteessä Sarviksella sekä puhelimitse
ja myös chat-viestinnän avulla. Lisäksi neuvontaan voi ottaa yhteyttä
sähköisen Pyydä neuvoa -lomakkeen kautta. Henkilökohtaista neuvontaa
ja ohjausta tarjotaan muun muassa hyvinvointikeskuksissa, lähitoreilla ja
Hervannan Kototorilla. Seurakunnilla on tarjolla vapaaehtoisia raha-
asioiden neuvojia. Velkaantumiseen ja vakaviin taloudellisiin ongelmiin
saa apua talous- ja velkaneuvonnasta, joka siirtyi oikeusaputoimistojen
yhteyteen vuoden alusta. On totta, että laaja palvelutarjonta on myös
sirpaleinen ja vaikeasti hahmotettava.
Köyhyysoppaan kokoamista on pohdittu työryhmässä, jossa on ollut
mukana edustus Tampereen seurakuntayhtymästä, Kuka kuuntelee
köyhää -verkostosta ja sosiaalipalveluista monipuolisesti. Ihmisen
kohtaaminen ja henkilökohtainen neuvonta nähdään ensisijaisen
tärkeänä, kun ihmisellä on toimeentuloon liittyviä ongelmia ja
taloudellista ahdinkoa. Kuten aloitteessakin todetaan, köyhyys on
passivoivaa ja lamaannuttavaa. Työryhmän näkemys on, että pelkkä
kirjallinen tieto ja opas eivät ole riittäviä, vaan tarvitaan tukea ja ohjausta
oikeiden ja sopivien palveluiden valintaan. Sosiaalialan ammattilaisen
antama ohjaus tukee myös toimintakykyä. Henkilökohtaista neuvontaa ja
ohjausta tuleekin lisätä eri puolille kaupunkia osana hyvinvointikeskusten
ja lähitorien toimintaa. Tietämystä palveluista mukaan lukien järjestöjen
palvelut pidettiin työryhmässä tärkeänä. Kumppanuustalo Artteli
koordinoi parhaillaan pirkanmaalaisia yhdistys- ja kansalaistoimijoita
samalla sähköiselle alustalle kokoavaa verkkopalvelua. Verkkopalvelu
tekee näkyväksi pirkanmaalaisten yhdistysten ja muiden ei-kaupallisten
yhteisöjen toimintaa. Palvelu avautuu vuoden 2020 alussa.
Talouden hallinnan tueksi ja taloudellisen tilanteen auttamiseksi on
olemassa lukuisia oppaita ja apuvälineitä. Kaupungissa on laajasti jaossa
oleva ruokalukkari, jossa tarjotaan tietoa ruoanjakelupisteistä ja
yhteisruokailuista. Verkossa on saatavilla sosiaaliturvan tarkistuslista,
jonka voi tulostaa ja josta löytyy ajantasaisia yhteystietoja taloudellista
tilannetta helpottavista palveluista ja tuista. Työryhmän näkemys oli, että
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edellä mainitut oppaat ja alustat vastaavat varsinaiseen köyhyysopas-
ajatukseen ja niistä saa hyvin laajasti tietoa ja apua. Köyhyysopas -nimitys
koettiin kuitenkin leimaavana ja sen sijaan tulisi käyttää jotain muuta
ilmaisua. Samaa mieltä oli myös asiasta keskustelleet Tampereen
aikuissosiaalityön asiakasraadin jäsenet.
Sähköisten palveluiden ja internetin käytön tueksi on tarjolla
asiointipisteitä ja tietokoneita melko kattavasti. Pirkanmaan liitto
kartoittaa parhaillaan kunnissa saatavilla olevaa digitukea ja palveluita.
Tampereella laitteita ja käyttöopastusta tarjoavat muun muassa
kirjastojen tietotorit, Kotitori ja Laitetori Frenckellissä, lähitorit,
kehitysvammaisten avopalvelut, Kototori Hervannassa, Tampereen
seudun työväenopisto, Maahanmuuttajainfo Mainio, Ohjaamo ja
Mukanetti ry.
Köyhyyden helpottamiseksi tarvitaan rakenteellisia muutoksia sekä
pitkäjänteistä suunnitelmallista työskentelyä. Työ ja koulutus ovat
keskeisiä asioita. Yksilöllisen tilanteen helpottamiseksi tarvitaan
henkilökohtaista tukea ja apua, jota esimerkiksi aikuissosiaalityö ja
työllisyydenhoidon palvelut tarjoavat. Onnistunut kokonaisuus
muodostuu ajantasaisista tiedoista, laajasti jaossa olevista mielellään
sähköisistä ja helposti päivitettävistä materiaaleista sekä
mahdollisuudesta henkilökohtaiseen apuun ja tukeen tarvittaessa
pitkäjänteisesti.
Tampereen kaupungin ulkoisille internetsivuille sosiaalipalveluiden
neuvonnan yhteyteen kootaan Tukea ja apua taloudelliseen tilanteeseen -
kokonaisuus, joka toimii ehdotettuna oppaana. Sivustolla tullaan
tarjoamaan tietoa ja olemassa olevia materiaaleja tulostettavassa
muodossa. Sivustolle linkitetään pirkanmaalaisten yhdistysten yhteinen
verkkosivusto. Opastusta ja sivustoa ylläpidetään osana
sosiaalipalveluiden neuvonnan toimintaa.
Tiedoksi
Kaupunginhallitus
Liitteet

1 Valtuustoaloite - Mikko Aaltonen ym.

Kaupunginhallitus, 21.10.2019, § 451
Valmistelijat / lisätiedot:
Taru Kuosmanen
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja
Päätösehdotus oli
Esitetään valtuuston päätettäväksi:
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Mikko Aaltosen valtuustoaloite ja siihen annettu sosiaali- ja
terveyslautakunnan lausunto merkitään tiedoksi.
Aloite ei anna aihetta muihin kuin lausunnossa esitettyihin
toimenpiteisiin.
Tiedoksi
Mikko Aaltonen, Maritta Närhi, Anniina Tirronen
Liitteet

1 Valtuustoaloite
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Kaupunginvaltuusto, § 199, 25.11.2019
Yhdyskuntalautakunta, § 285, 08.10.2019
Kaupunginhallitus, § 463, 28.10.2019
§ 199
Valtuustoaloite hiilineutraali kaupunki -tavoitteen arvioimiseksi Tekeekö Tampere ilmaston
nimissä politiikkaa, joka pahentaa tilannetta - Aarne Raevaara
TRE:1482/11.00.01/2019
Kaupunginvaltuusto, 25.11.2019, § 199
Valmistelija / lisätiedot:
Mikko Nurminen
Valmistelijan yhteystiedot
Ympäristö- ja kehitysjohtaja Kari Kankaala, puh. 050 351 3020, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Päätösehdotus oli
Aarne Raevaaran valtuustoaloite ja yhdyskuntalautakunnan lausunto
merkitään tiedoksi.
Aloite ei anna aihetta muihin kuin lausunnossa
mainittuihin toimenpiteisiin.
Asian käsittelyä jatkettiin.
Kokouskäsittely
Aarne Raevaara ehdotti, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi.
Kannatus: Lassi Kaleva.
Puheenjohtajan äänestysesitys: Raevaaran palautusehdotuksen
hvyäksyminen JAA, asian käsittelyn jatkaminen EI. Äänestysesitys
hyväksyttiin. Äänestyksen tulos: palautuehdotus hylättiin äänin 6-58,
poissa 3.
Tiedoksi
Aarne Raevaara, Kari Kankaala, Sanna Huikuri
Liitteet

1 Valtuustoaloite
2 Äänestyslistat §199
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Yhdyskuntalautakunta, 08.10.2019, § 285
Valmistelijat / lisätiedot:
Mikko Nurminen
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Mikko Nurminen, Johtaja
Päätösehdotus oli
Esitetään kaupunginhallituksen ja edelleen kaupunginvaltuuston
päätettäväksi:
Aarne Raevaaran valtuustoaloite ja siihen annettu lausunto merkitään
tiedoksi.
Aloite ei anna aihetta muihin kuin lausunnossa
mainittuihin toimenpiteisiin.
Perustelut
Aarne Raevaara esittää 18.2.2019 jättämässään valtuustoaloitteessa
kaupunginvaltuuston hyväksymien Kestävä Tampere 2030 -linjausten
suorien ja epäsuorien kustannusten selvittämistä ennen toimenpiteisiin
ryhtymistä. Aloitteen mukaan hyväksyttäessä linjauksia
valtuuston kokouksessa 18.6.2018 (§ 129) ei riittävässä määrin huomioitu
esitettyjen ratkaisujen taloudellisia ja globaaleja vaikutuksia.
Valtuutettu Raevaara on pohdinnoissaan oikeassa. Kestävä Tampere
2030 -kehitysohjelmaa hyväksyttäessä ei ollut tietoa siitä, millaisia
taloudellisia ja globaaleja vaikutuksia esitetyillä ratkaisuilla olisi.
Kestävä Tampere 2030 -ohjelmalle ei ensimmäiseksi toimintavuodeksi
allokoitu lisärahoitusta kaupungin talousarviossa, vaan ensimmäisen
vuoden toiminta keskittyy nimenomaan palvelualue- ja
palveluryhmäkohtaisten tiekarttojen tekemiseen. Näissä tiekartoissa
priorisoidaan tehtäviä toimenpiteitä vaikuttavuusnäkökulmasta sekä
arvioidaan niiden kiireellisyyttä ja kustannusvaikutuksia. Tiekartat
käsitellään Kestävä Tampere 2030 -ohjelman ohjausryhmässä.
Toimenpiteet kirjataan palvelualueiden vuosisuunnitelmiin, jotka
lautakunnat hyväksyvät. Tehtävät toimenpiteet toteutetaan
talousarviossa kullekin palvelualueelle allokoitujen varojen puitteissa. Jos
lisärahoitukselle esimerkiksi investointien kohdalla on tarvetta, niin ne
käsitellään normaalisti talousarvion muutosesityksinä valtuustossa.
Tiekarttatyö on alkanut kaupunkiympäristön palvelualueelta, joka on
hiilineutraaliustoimissa kaupungin merkittävin palvelualue. Työ jatkuu
elinvoiman ja kilpailukyvyn yksiköiden samoin kuin hyvinvointipalveluiden
yksiköiden kanssa syksyllä 2019.
Tiekartan mukaisten toimenpiteiden toteutuksesta päätetään, kuten
muistakin kaupungin investoinneista ja käyttötalousmenoista:
luottamuselimet päättävät. Pienimmät päätökset on useissa tapauksissa
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luottamuselin delegoinut tiettyyn euromääräiseen rajaan asti
viranhaltijoille; nämä rajat ylittävät päätökset tekee luottamuselin.
Viranhaltijat valmistelevat normaaliin tapaan kokonaisuuden kannalta
edullisimmat ja tarkoituksenmukaisimmat ratkaisut pohjautuen
kulloinkin voimassa olevaan kaupunkistrategiaan ja talousarvioon.
Merkittäviin ilmastopäätöksiin liittyy myös vaihtoehtoinen tarkastelu:
millaiset olisivat vaikutukset, jos resurssit käytettäisiinkin toisin.
Päätöksiin liittyvät arvovalinnat eivät kuulu viranhaltijoille, vaan niistä
päättää luottamuselin.
Tampereen kaupungin toimet ovat globaaleilta vaikutuksiltaan pienet:
koko Suomenkin kasvihuonekaasupäästöt ovat promillen osia maailman
päästöistä. Kaupungin toimien paikallinen vaikutus sen sijaan on
merkittävä. Globaalisti Tampereen toimet ovat muiden teknologisesti
edistyneiden, erityisesti pohjoismaisten kaupunkien toimien tavoin
esimerkkinä monille muille kaupungeille: toimet ovat mahdollisia ja niillä
on vaikutusta.
Tiedoksi
kh
Liitteet

1 Valtuustoaloite

Kaupunginhallitus, 28.10.2019, § 463
Valmistelijat / lisätiedot:
Mikko Nurminen
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja
Päätösehdotus oli
Esitetään valtuuston päätettäväksi:
Aarne Raevaaran valtuustoaloite ja yhdyskuntalautakunnan lausunto
merkitään tiedoksi.
Aloite ei anna aihetta muihin kuin lausunnossa
mainittuihin toimenpiteisiin.
Tiedoksi
Aarne Raevaara, Kari Kankaala, Sanna Huikuri
Kokouskäsittely
Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden ympäristö- ja
kehitysjohtaja Kari Kankaalalle, kehityspäällikkö Pauli Välimäelle sekä
suunnittelija Emmi Niemiselle. He olivat asiantuntijoina läsnä
kokouksessa tämän asian käsittelyn aikana.
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§ 200
Kokouksessa jätetyt valtuustoaloitteet
TRE:1044/00.01.03/2019
Päätös
Valtuusto päätti yksimielisesti lähettää valtuustoaloitteet
kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.
Kokouskäsittely
Puheenjohtaja totesi, että hallintosäännön 114 §:n mukaisena aloitteena
on jätetty seuraavat valtuustoaloitteet:
Valtuustoaloite digitalisaatiokehityksen johtamisesta Tampereen
kaupungissa - Kalle Kiili ja Jouni Markkanen ym.
TRE:7363/00.00.01/2019
Valtuustoaloite Suomen EM-otteluiden näyttämiseksi järkyttävän isolta
screeniltä Tampereella - Jouni Markkanen ym.
TRE:7364/12.00.01/2019
Valtuustoaloite lasten ja nuorten osallisuuden lisäämiseksi päiväkotien,
koulujen ja lähiliikuntapaikkojen ja leikkipuistojen suunnittelussa - Anne
Liimola ym.
TRE:7365/10.00.01/2019
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 sähköpostiosoitteella valtuuston.
sihteeristo@tampere.fi ennen kokouksen alkamista.
Liitteet

1 Valtuustoaloite - Kalle Kiili ja Jouni Markkanen ym.
2 Valtuustoaloite - Jouni Markkanen ym.
3 Valtuustoaloite - Anne Liimola ym.
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§ 201
Kokousraportit
TRE:452/00.02.01/2019
Päätös
Kokousraportit otettiin pöytäkirjaan liitteeksi.
Päätösehdotus oli
Kokousraportit otetaan pöytäkirjaan liitteeksi.
Liitteet

1 Kokousraportti 25.11.2019
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Kunnallisvalitus
§187, §188, §190, §191, §192
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 260
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
§180, §181, §182, §183, §184, §185, §186, §189, §193, §194, §195, §196, §197, §198,
§199, §200, §201
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 §)

