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Aika

16.12.2019, klo 17:00 - 20:04

Paikka

Kaupunginvaltuuston istuntosali

Käsitellyt asiat
§ 202

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 203

Pöytäkirjan tarkastus

§ 204

Läsnäolo- ja puheoikeus

§ 205

Tiedoksi merkittävät asiat

§ 206

Tampereen kaupungin tytäryhteisöjen konserniohje

§ 207

Omavelkaisen takauksen myöntäminen Tampereen Infra Oy:n
autokaluston rahoitusleasinglimiitille

§ 208

Tampereen kaupungin kulttuuristrategia 2030

§ 209

Jätehuollon yhteistoiminta-aluetta koskevan sopimuksen
hyväksyminen

§ 210

Tampereen kaupungin hallintosäännön muuttaminen

§ 211

Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös kunnallisasiaa koskevaan
valitukseen

§ 212

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös asemakaavaa nro 8564
koskevassa asiassa

§ 213

Pajarinniemen ranta-asemakaava, kaava nro 8716, koskee tiloja
Pajari 837-711-2-104 ja Pajarinniemi 837-711-2-66

§ 214

Valtuustoaloite esittävien taiteiden koulutuksen kehittämiseksi
Tampereella yhdessä eri alan toimijoiden kanssa osaksi Tampere3
kokonaisuuttaa - Elina Sirén ja Heinivaho Matti

§ 215

Kokouksessa jätetyt valtuustoaloitteet

§ 216

Kokousraportit

Lisäpykälät
§ 217

Puheenjohtajan kiitospuhe
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Saapuvilla olleet jäsenet

Ikonen Anna-Kaisa, puheenjohtaja
Dündar-Järvinen Aila, 1. varapuheenjohtaja
Suomela Iiris, 2. varapuheenjohtaja
Aaltonen Mikko, 3. varapuheenjohtaja
Ahonen Reeta
Alatalo Mikko, poistui 19:00
Aleksovski Atanas
Alppi Ulla-Leena
Axen Erkki
Backman Henri
Elovaara Tiina
Grönroos Arto, varajäsen, saapui 18:22
Gustafsson Jukka, saapui 17:15, poistui 19:51
Haapa-aho Olga
Hanhela Milka
Hanhilahti Vilhartti
Helimo Matti
Hiitti Antti, varajäsen, saapui 19:53
Höyssä Matti
Ivanoff Antti
Jäntti Aleksi
Järvinen Matti, varajäsen, saapui 19:05
Kaivonen Kirsi
Kajan Maija
Kaleva Lassi
Kampman Ulla, varajäsen, poistui 18:21
Kamppuri Eija, saapui 17:17, poistui 18:10, varajäsen, saapui 18:30
Kanerva Esa
Karjalainen Miisa
Kiili Kalle
Kivistö Anneli
Kostiainen Leena
Kummola Kalervo
Kuortti Jussi, varajäsen
Liimola Anne
Loukaskorpi Johanna
Luoto Heikki
Lyly Lauri
Lyytikäinen Riitta, varajäsen
Löfberg Peter
Minkkinen Minna
Mustakallio Jaakko
Nordström Pia, varajäsen
Oksanen Lasse, poistui 18:21
Ollila Riitta
Ovaska Jouni, poistui 19:42
Parviainen Olli-Poika
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Porttikivi Ilkka
Puisto Sakari
Raevaara Aarne
Rajala Petri
Rauhala Leena
Rincón Natalia
Rokosa Inna
Saarikangas Sanna, varajäsen
Salmi Pekka
Sasi Ilkka
Schafeitel Yrjö
Sirniö Ilpo
Siuro Petri
Stenhäll Jaakko
Suoniemi Juhana
Taina Anneli
Tanus Sari
Tapio Noora
Torkkola Sinikka
Tulonen Irja
Tynkkynen Oras
Vallin Veikko
Vikman Sofia
Wigelius Ari
Muut saapuvilla olleet

Poissa

Allekirjoitukset

Vehmaanperä Karoliina, hallintosihteeri, sihteeri
Aarnio Jouko, kaupunginlakimies
Asplund Kirsi-Maarit, kaupunginhallituksen jäsen
Karjalainen Hannes, nuorisovaltuutettu
Kuosmanen Taru, johtaja § 208
Kyöttilä-Vettenranta Tiina, hallintolakimies
Laurila Jaakko, kehittämispäällikkö § 208
Maunu Anna-Maria, viestintäjohtaja
Nurminen Mikko, johtaja § 209 ja § 213
Nyyssönen Tuire, hallintosihteeri
Perämaa Juha, lakimies
Rantanen Teppo, johtaja § 206
Vuojolainen Arto, liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja §:t 206-207
Yli-Rajala Juha, konsernijohtaja
Friman Väinö
Jussila Anne-Mari
Marin Sanna
Markkanen Jouni
Viitanen Pia
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Anna-Kaisa Ikonen
Puheenjohtaja

Karoliina Vehmaanperä
Sihteeri

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Anne Liimola

Heikki Luoto

muut allekirjoittajat

Aila Dündar-Järvinen
puheenjohtaja §:t 208-209

Jouko Aarnio
kaupunginlakimies

Tiina Kyöttilä-Vettenranta
hallintolakimies

Juha Perämaa
lakimies

Tuire Nyyssönen
hallintosihteeri

Pöytäkirjan nähtävänäolo
Pöytäkirja asetetaan nähtäväksi Tampereen kaupungin internetsivuille
www.tampere.fi
27.12.2019

Karoliina Vehmaanperä
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§ 202
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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§ 203
Pöytäkirjan tarkastus
Päätös
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Anne Liimola ja Heikki Luoto.
Varalle valittiin Peter Löfberg ja Minna Minkkinen.
Päätösehdotus oli
Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
Vuorossa ovat Kalervo Kummola ja Anne Liimola
Varalla Heikki Luoto ja Peter Löfberg.
Perustelut
Pöytäkirja on tarkastettavana ja sähköisesti allekirjoitettavana viimeistään
maanantaina 23.12.2019 ja asetetaan yleisesti nähtäville 27.12.2019
Tampereen kaupungin internet-sivuille www.tampere.fi.

Tampere
Kaupunginvaltuusto

Pöytäkirja
16.12.2019

12/2019

7 (56)

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 204
Läsnäolo- ja puheoikeus
Päätös
Läsnäolo- ja puheoikeudet myönnettiin tässä kokouksessa seuraavasti:
§:n 206 kohdalla johtaja Teppo Rantaselle,
§:ien 206-207 kohdilla liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolaiselle,
§:n 208 kohdalla johtaja Taru Kuosmaselle ja kehittämispäällikkö Jaakko
Laurilalle,
§:n 209 kohdalla johtaja Mikko Nurmiselle ja lakimies Juha Perämaalle,
§:n 210 kohdalla hallintolakimies Tiina Kyöttilä-Vettenrannalle, sekä
§:n 213 kohdalla johtaja Mikko Nurmiselle.
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§ 205
Tiedoksi merkittävät asiat
Päätös
Onnittelupuhe
Valtuuston puheenjohtaja onnitteli pääministeri Sanna Marinia.
Kunniamerkit
Tasavallan Presidentti on 6.12.2019 myöntänyt seuraavat
kunniamerkit:
Suomen Leijonan I luokan ritarimerkin valtuutettu, kansanedustaja Sofia
Vikmanille,
Suomen Valkoisen Ruusun ansioristin valtuuston sihteeri, hallintolakimies
Tiina Kyöttilä-Vettenrannalle, sekä
Suomen Valkoisen Ruusun mitalin virastomestari Sauli Petäjistölle.
Puheenjohtaja piti onnittelupuheen.
Nuorisovaltuuston edustajat
Puheenjohtaja piti kiitospuheen nuorisovaltuuston edustajille Manar
Dahanille ja Hannes Karjalaiselle aktiivisesta osallistumisesta
valtuustotyöskentelyyn. Heillä on ollut läsnäolo- ja puheoikeus valtuuston
kokouksissa vuonna 2019.
Nuorisovaltuuston edustaja Hannes Karjalainen piti kiitospuheen
valtuutetuille
Tipattoman tammikuun drinkkitarjoilut
Tredun opiskelijat suunnittelevat ja tarjoilevat alkoholittomat drinkit
valtuutetuille 27.1. klo 16.00 alkaen valtuustosalin aulassa. Lisäksi EPT-
verkostolaiset esittelevät omaa toimintaansa ja seurustelevat
valtuutettujen kanssa.
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Kaupunginvaltuusto, § 206, 16.12.2019
Kaupunginhallituksen konsernijaosto, § 101, 27.08.2019
Kaupunginhallituksen konsernijaosto, § 109, 18.09.2019
Kaupunginhallituksen konsernijaosto, § 116, 08.10.2019
Kaupunginhallitus, § 442, 21.10.2019
Kaupunginvaltuusto, § 189, 25.11.2019
§ 206
Tampereen kaupungin tytäryhteisöjen konserniohje
TRE:7826/00.01.01/2018
Kaupunginvaltuusto, 16.12.2019, § 206
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
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.
Tarkastuslautakunnan osalta siirtymäaika on 1.7.2021 saakka.
Eriävä mielipide
Aarne Raevaara ilmoitti asiaan eriävän mielipiteen
Sinikka Torkkola ilmoitti asiaan eriävän mielipiteen.
Päätösehdotus oli
Tampereen kaupunkikonsernin tytäryhteisöjen konserniohje hyväksytään
ja ohjetta noudatetaan kaupunkikonserniin kuuluvissa tytäryhtiöissä ja
yhteisöissä.
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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.
Esteellisyys
Atanas Aleksovski ilmoitti olevansa esteellinen. Hän poistui kokouksesta
asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. (Kuntalaki § 52)
Kokouskäsittely
Kalervo Kummola teki seuraavan muutosehdotuksen:
"Tarkastuslautakunnan osalta siirtymäaika on 1.7.2021 saakka."
Kannatus: Pekka Salmi, Lassi Kaleva, Yrjö Schafeitel, Aila Dündar-Järvinen.
Puheenjohtajan äänestysesitys: kaupunginhallituksen päätösehdotus JAA,
Kummolan muutosehdotus EI. Äänestysesitys hyväksyttiin. Äänestyksen
tulos: Kummolan muutosehdotus hyväksyttiin äänin 27-40.

Perustelut
Asia jäi yksimielisesti pöydälle 25.11.2019.
Tiedoksi
Arto Vuojolainen, Janne Salonen, Sami Suojanen, Erja Viitala, Markus
Kiviaho
Liitteet

1 Tampereen_kaupunkikonsernin_tytäryhteisöjen_konserniohje
2
Tampereen_kaupunkikonsernin_tytäryhteisöjen_konserniohje__muutokse
t_merkitty
3 Eriävä mielipide konserniohje 16.12.2019 Torkkola ja vasemmistoliiton
valtuustoryhmä
4 Eriävä mielipide Aarne Raevaara valtuusto 16.12.2019 § 206
5 Äänestyslista § 206

Kaupunginhallituksen konsernijaosto, 27.08.2019, § 101
Valmistelijat / lisätiedot:
Arto Vuojolainen
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja
Päätösehdotus oli
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Tampereen kaupunkikonsernin tytäryhteisöjen konserniohjeen
tilannekatsaus merkitään tiedoksi.
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. Konserniohjeeseen tullaan lisäämään 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, tytäryhteisöjen
tiedottamisvelvollisuudesta konsernijohdolle ja yhtiön hallituksen
kokoonpanoa ja nimittämistä sekä riskienhallinnan menettelyjä koskien.
Tiedoksi
Arto Vuojolainen, Annina Nääppä, Sami Suojanen, Janne Salonen, Markus
Kiviaho
Liitteet

1 Konserniohjeen tilannekatsaus
2 Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös 29.5.2019 konserniohjetta
koskevassa asiassa

Kaupunginhallituksen konsernijaosto, 18.09.2019, § 109
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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
tiedottamisvelvollisuudesta konsernijohdolle. Ohjeessa on
päivitystarpeita myös koskien omistajaohjauksen tarpeita saada nykyistä
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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
2 Khkoja 08_10_2019 Tampereen kaupunkikonsernin tytäryhteisöjen
konserniohje muutokset merkitty
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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
2 Tampereen kaupunkikonsernin tytäryhteisöjen konserniohje,
muutokset merkitty
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Kaupunginvaltuusto, 25.11.2019, § 189
Valmistelijat / lisätiedot:
Arto Vuojolainen
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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Kaupunginvaltuusto, § 207, 16.12.2019
Kaupunginhallitus, § 505, 25.11.2019
§ 207
Omavelkaisen takauksen myöntäminen Tampereen Infra Oy:n autokaluston
rahoitusleasinglimiitille
TRE:6446/02.04.04/2019
Kaupunginvaltuusto, 16.12.2019, § 207
Valmistelija / lisätiedot:
Arto Vuojolainen
Valmistelijan yhteystiedot
Rahoituspäällikkö Janne Salonen, puh. 040 560 0702, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Päätösehdotus oli
Tampereen Infra Oy:n puolesta sitoudutaan omavelkaiseen takaukseen
enintään 10,0 milj. euron rahoitusleasinglimiitin takaisin maksamisesta
korkoineen ja muine ehtoineen.
Takaukselle vaaditaan limiittiä vastaava vakuus.
Takauksesta peritään vuotuinen 0,5 prosentin suuruinen takausprovisio.
Konsernijohtaja oikeutetaan hyväksymään siirtosopimus ja
rahoitussopimus.
Tiedoksi
Tampereen Infra Oy, Arto Vuojolainen, Janne Salonen, Sanna Kareinen,
Kristiina Seppälä/Kuntarahoitus Oyj
Kaupunginhallitus, 25.11.2019, § 505
Valmistelijat / lisätiedot:
Arto Vuojolainen
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja
Päätösehdotus oli
Esitetään valtuuston päätettäväksi:
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Tampereen Infra Oy:n puolesta sitoudutaan omavelkaiseen takaukseen
enintään 10,0 milj. euron rahoitusleasinglimiitin takaisin maksamisesta
korkoineen ja muine ehtoineen.
Takaukselle vaaditaan limiittiä vastaava vakuus.
Takauksesta peritään vuotuinen 0,5 prosentin suuruinen takausprovisio.
Konsernijohtaja oikeutetaan hyväksymään siirtosopimus ja
rahoitussopimus.
Perustelut
Tampereen kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 17.6.2019 § 91
perustaa Tampereen Infra Oy:n. Kaupungin kokonaan omistama in house
-yhtiö myy yhdyskunta- ja infrastruktuurirakentamiseen sekä ylläpitoon
liittyviä palveluita Tampereen kaupungille ja sen tytäryhtiöille. Yhtiön
erikoisosaamisen kuuluvat myös paikkatieto- ja korjaamopalvelut.
Tampereen Infra Oy:n perustamissopimus on allekirjoitettu 20.8.2019 ja
yhtiö on rekisteröity kaupparekisteriin 3.10.2019. Tampereen Infra
Liikelaitoksen liiketoiminta myydään perustetulle yhtiölle ja yrityksen
varsinainen toiminta alkaa 1.1.2020. Kauppahintana on
liiketoimintakaupassa siirtyvien omaisuuserien kirjanpitoarvo
vähennettynä siirtyvien vastuiden määrällä. Kaikki liiketoimintaan liittyvät
sopimukset siirtyvät ostajalle luovutushetkestä lukien.
Yksi siirtyvistä sopimuksista on Tampereen Infra Liikelaitokselle vuonna
2012 kilpailutettu sopimus 10 milj. euron rahoitusleasinglimiitistä auto- ja
työkoneiden hankintaan. Limiitin on myöntänyt Kuntarahoitus Oyj ja se
on voimassa toistaiseksi. Kuntarahoitus ei voi oman toimintaperiaattensa
mukaan antaa kuntaomisteisille osakeyhtiöille rahoitusta ilman omistajan
täysimääräistä takausta. Yhtiön toiminnan muuttuessa liikelaitoksesta
osakeyhtiöksi, on limiitille annettava kaupungin omavelkainen takaus.
Rahoitusleasinglimiitistä on tällä hetkellä käytetty noin 3,12 milj. euroa,
jolla on vuokrattu 230 erilaista autoa ja työkonetta varusteluineen. Nämä
siirtyvät yhtiön vastuulle siirtosopimuksella nykyisin ehdoin ja uutta
vuokrakantaa varten yhtiö sopii uuden sopimuksen. Autokaluston
rahoitusleasinglimiittiä ei voi käyttää muuhun tarkoitukseen.
Kuntalain mukaan kunnan on saatava turvaava vakuus antamilleen
takauksille. Tässä tapauksessa voidaan kuitenkin todeta, että vuokrattu
kalusto toimii takauksen vakuutena. Lisäksi limiitin enimmäismäärällä
arvioituna takauksen ei voida todeta vaarantavan kaupungin taloutta.
Tampereen Infra Oy on kaupungin in house -yhtiö eikä toimi vapailla
markkinoilla. Takausta ei tällöin tulkita kielletyksi valtiontueksi.
Yhtiön tulee hakea yrityskiinnitys takausta vastaavalle määrälle ja
pantata se kaupungille vakuudeksi.
Lausunnot
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Lakimies Katja Korhonen:
Kuntalain 129 §:ssä säädetään ehdoista, joilla kunnan on mahdollista
myöntää laina, takaus tai muu vakuus.
Tampereen Infra Oy on Tampereen kaupungin hankintalain tarkoittama
sidosyksikköyhtiö eli in house -yhtiö. Näin ollen yhtiö ei toimi
kilpailutilanteessa markkinoilla. Tampereen kaupungin on mahdollista
myöntää takaus sidosyksikköyhtiölleen.
Kunnan myöntämä takaus ei saa vaarantaa kunnan kykyä vastata sille
laissa säädetyistä tehtävistä. Kunta ei saa myöntää takausta, jos siihen
sisältyy merkittävä taloudellinen riski ja kunnan edut tulee turvata
riittävän kattavilla vastavakuuksilla. Säännös koskee kaikenlaista
vakuutuksenantoa, riippumatta siitä, toimiiko tuen saaja markkinoilla
kilpailutilanteessa vai ei. Tästä johtuen Tampereen kaupungin tulee
saada takaukselle riittävä vakuus.
Tiedoksi
Tampereen Infra Oy, Arto Vuojolainen, Janne Salonen, Sanna Kareinen,
Kristiina Seppälä/Kuntarahoitus Oyj
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Kaupunginvaltuusto, § 208, 16.12.2019
Kaupunginhallitus, § 514, 02.12.2019
§ 208
Tampereen kaupungin kulttuuristrategia 2030
TRE:6125/12.03.00/2019
Kaupunginvaltuusto, 16.12.2019, § 208
Valmistelija / lisätiedot:
Taru Kuosmanen
Valmistelijan yhteystiedot
Kehittämispäällikkö Jaakko Laurila, puh. 044 430 9014, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Päätös
Asia merkittiin tiedoksi.
Päätösehdotus oli
Tampereen kaupungin kulttuuristrategia 2030 merkitään tiedoksi.
Kokouskäsittely
Lassi Kaleva teki seuraavan toivomusponsiehdotuksen:
"Valtuusto toteaa, että Tampere kasvaa vauhdilla, ja samalla
väestörakenne muuttuu ja moninaistuu. Uusien tamperelaisten
kotoutumista edistää parhaiten heidän tutustuttaminen paikalliseen ja
suomalaiseen kulttuuriin, taiteeseen ja historiaan."
Kannatus: Heikki Luoto.
Puheenjohtajan äänestysesitys: Kalevan toivomusponsiehdotuksen
hyväksyminen JAA, toivomusponsiehdotuksen hylkääminen EI.
Äänestysesitys hyväksyttiin. Äänestyksen tulos: Kalevan
toivomusponsiehdotus hylättiin äänin 21-34, tyhjää 12.
Tiedoksi
Jaakko Laurila, Lauri Savisaari, Reija Linnamaa, Eija Oravuo, Taru Hurme,
Sanni Pöntinen, Toimi Jaatinen, Taina Myllyharju, Jaana Ylänen, Elise
Pedersen, Satu Vuorinen, Juha Hemanus
Liitteet

1 Liite Kh 2.12.2019 Tampereen kaupungin kulttuuristrategia 2030
2 Äänestyslista § 208

Kaupunginhallitus, 02.12.2019, § 514
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Valmistelijat / lisätiedot:
Taru Kuosmanen
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja
Päätösehdotus oli
Tampereen kaupungin kulttuuristrategia 2030 hyväksytään.
Esitetään valtuuston päätettäväksi:
Tampereen kaupungin kulttuuristrategia 2030 merkitään tiedoksi.
Perustelut
Tampere hakee Euroopan kulttuuripääkaupungiksi vuodelle 2026
yhdessä lukuisten Pirkanmaan kuntien kanssa. Haku edellyttää, että
hakemusta jättäessään päähakijakaupungilla on käytössään voimassa
oleva kulttuuristrategia, joka linjaa kulttuuripääkaupunkihanketta
pidemmän aikavälin tavoitteet ja toimenpiteet. Kulttuuristrategiasta
ajankohtaisen tekevät myös uusi laki kuntien kulttuuritoiminnasta sekä
kulttuurin merkityksen kasvu yhteiskunnassa.
Kulttuuristrategiaprosessi käynnistyi helmikuussa 2019 tiiviinä osana
Tampere 2026 sidosryhmä- ja asukastilaisuuksia.
Kulttuuristrategiaprosessia johti poikkihallinnollinen työryhmä, jonka
jäsenistössä oli edustus kaupungin kaikilta palvelualueilta. Materiaalia
strategian rakentamiseen kerättiin lähes tuhannelta tamperelaiselta.
Kulttuuriunelmiaan ja näkemyksiä kaupungin kehittämisen kohteista
kertoivat niin ohikulkijat, koululaiset, palvelukeskusten asukkaat,
kaupungin työntekijät kuin kulttuurialan ammattilaiset. Valmistelussa
otettiin huomioon lukuisia Tampereen kaupungin aiemmin hyväksymiä
suunnitelmia, kuten Tapahtumatoiminnan suuntaviivat ja Julkisen taiteen
periaatteet, sekä valtakunnan tason asiakirjoja, kuten Taide- ja
taiteilijapolitiikan suuntaviivat sekä laki kuntien kulttuuritoiminnasta.
Kulttuuristrategialuonnosta esiteltiin yleisölle 24.9. kaikille avoimessa
yleisötilaisuudessa sekä kulttuurialan toimijoiden verkostoissa syksyn
aikana. Strategialuonnosta on kommentoitu myös kaupungin
palvelualueiden johtoryhmissä sekä sivistys- ja kulttuurilautakunnassa,
elinvoima- ja osaamislautakunnassa, sosiaali- ja terveyslautakunnassa
sekä asunto- ja kiinteistölautakunnassa. Luonnokseen tehtiin muutoksia
saadun palautteen perusteella.
Kulttuuristrategia määrittelee sekä kaupungin roolia kulttuurissa että
kulttuurin roolia kaupungissa. Kulttuuri nähdään strategiassa kaupungin
tärkeänä menestystekijänä sekä merkittävänä kasvun vahvistajana ja
kaupungin kestävän muutoksen turvaajana: kulttuuri lisää kaupungin
veto- ja pitovoimaa, ihmisten hyvinvointia sekä yhteisöllisyyttä.
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Strategiassa asetetaan neljä tavoitekokonaisuutta vuodelle 2030 ja
esitetään toimenpiteitä tavoitteiden toteutumiseksi. Kulttuuristrategian
keskeiset tavoitekokonaisuudet ovat:
1.
2.
3.
4.

Kulttuuri koskettaa kaikkia
Luovien ihmisten koti
Merkityksellinen kaupunki
Kokoaan suurempi

Tavoitekokonaisuuksissa korostetaan kulttuurin yhdenvertaisuutta ja
hyvinvointivaikutuksia, kulttuuritoimijoiden toimintaedellytysten
parantamista, omaleimaisen ja yhteisöllisyyttä tukevan
kaupunkiympäristön ja -tilojen suunnittelua sekä kunnianhimoisen
kulttuuri- ja tapahtumapolitiikan toteuttamista kaupungissa. Tavoitteiden
lisäksi strategiassa linjataan kolme toimintatapaa tukemaan strategian
toimeenpanoa sekä alueellista yhteistyötä.
Kulttuuristrategia antaa selkänojaa poliittiselle päätöksenteolle sekä
kaupungin kehittämiselle. Kulttuuristrategiaa toimenpannaan osana
kaupungin johtamisjärjestelmää kaikilla palvelualueilla ja keskeisiä
toimenpiteitä sisällytetään lautakuntien palvelu- ja vuosisuunnitelmiin.
Tampereen haku Euroopan kulttuuripääkaupungiksi vuodelle 2026 tukee
osaltaan kulttuuristrategian tavoitteiden toteutumista.
Tiedoksi
Jaakko Laurila, Lauri Savisaari, Reija Linnamaa, Eija Oravuo, Taru Hurme,
Sanni Pöntinen, Toimi Jaatinen, Taina Myllyharju, Jaana Ylänen, Elise
Pedersen, Satu Vuorinen, Juha Hemanus
Kokouskäsittely
Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden johtaja Taru
Kuosmaselle ja kehityspäällikkö Jaakko Laurilalle. He olivat asiantuntijoina
läsnä kokouksessa asian käsittelyn aikana ja poistuivat ennen
päätöksentekoa.
Liitteet

1 Liite Kh 2.12.2019 Tampereen kaupungin kulttuuristrategia 2030

Tampere
Kaupunginvaltuusto

Pöytäkirja
16.12.2019

12/2019

22 (56)

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Kaupunginvaltuusto, § 209, 16.12.2019
Kaupunginhallitus, § 519, 02.12.2019
§ 209
Jätehuollon yhteistoiminta-aluetta koskevan sopimuksen hyväksyminen
TRE:4442/00.03.01/2019
Kaupunginvaltuusto, 16.12.2019, § 209
Valmistelija / lisätiedot:
Mikko Nurminen
Valmistelijan yhteystiedot
Lakimies Juha Perämaa, puh 040 503 9038, etunimi.sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.
sukunimi@tampere
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Päätösehdotus oli
Liitteenä oleva jätehuollon yhteistoiminta-aluetta koskeva sopimus
hyväksytään edellyttäen, että Ruoveden kunta on hyväksynyt sopimuksen
ennen 1.1.2020.
Tiedoksi
Sopijakunnat/kirjaamo
Liitteet

1 Luonnos jätehuollon yhteistoimintasopimukseksi

Kaupunginhallitus, 02.12.2019, § 519
Valmistelijat / lisätiedot:
Mikko Nurminen
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja
Päätösehdotus oli
Esitetään valtuuston päätettäväksi:
Liitteenä oleva jätehuollon yhteistoiminta-aluetta koskeva sopimus
hyväksytään edellyttäen, että Ruoveden kunta on hyväksynyt sopimuksen
ennen 1.1.2020.
Perustelut
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Tampereen kaupunki, Hämeenkyrön kunta, Ikaalisten kaupunki,
Juupajoen kunta, Kangasalan kaupunki, Lempäälän kunta, Mänttä-
Vilppulan kaupunki, Nokian kaupunki, Oriveden kaupunki, Parkanon
kaupunki, Pirkkalan kunta, Pälkäneen kunta, Ruoveden kunta,
Sastamalan kaupunki, Vesilahden kunta, Virtain kaupunki ja Ylöjärven
kaupunki ovat sopineet kuntien yhteisestä toimielimestä jätehuollon
viranomaistehtävien hoitamisessa. Jätelain (646/2011) mukaan kunnilla
on oltava yhteinen jätehuoltoviranomainen, kun kunnat ovat siirtäneet
kunnan jätehuollon järjestämiseen liittyvät palvelutehtävät kuntien
omistamalle jäteyhtiölle.
Sopijakunnat ovat muodostaneet jätehuollon yhteistoiminta-alueen ja
alueen kuntien yhteisenä toimielimenä on toiminut Tampereen
kaupungin alueellinen jätehuoltolautakunta 1.6.2017 alkaen.
Jätehuollon yhteistoimintasopimusta ollaan muuttamassa kokoonpanon
osalta. Sopijaosapuolet pitivät 10.6.2019 jätehuollon yhteistoiminta-
alueen vuosittaisen info- ja keskustelutilaisuuden, jossa sovittiin muun
ohella, että jätehuoltolautakunnan jäsenmäärää lisätään kuuteentoista
(16). Paikat jakaantuvat seuraavasti: Tampereelle kahdeksan (8) paikkaa
mukaan lukien puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, Tampereen
kaupunkiseudun kunnille neljä (4) paikkaa ja muille kunnille neljä (4)
paikkaa. Muutoksen on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2020. Info- ja
keskusteltutilaisuuden jälkeen sopijapuolet ovat yhdessä neuvotelleet
liitteeseen punaisella merkityt muutokset jätehuollon
yhteistoimintasopimukseen.
Sopijakunnat Ruoveden kuntaa lukuunottamatta ovat jo hyväksyneet
sopimuksen muutosehdotuksen. Ruoveden kunnan on tarkoitus käsitellä
sopimusluonnosta kunnanvaltuuston kokouksessa 11.12.2019. On
tärkeää, että kaikki sopimuskunnat ovat hyväksyneet sopimuksen
osaltaan ennen kuin Tampere sen tekee. Näin vältetään se mahdollisuus,
että jokin kunnista jäisi sopimuksettomaan tilaan.
Kokouskäsittely
Mikko Aaltonen poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana.
Liitteet

1 Luonnos jätehuollon yhteistoimintasopimukseksi
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Kaupunginvaltuusto, § 210, 16.12.2019
Kaupunginhallitus, § 520, 02.12.2019
Kaupunginhallitus, § 532, 09.12.2019
§ 210
Tampereen kaupungin hallintosäännön muuttaminen
TRE:4915/00.01.01/2019
Kaupunginvaltuusto, 16.12.2019, § 210
Valmistelija / lisätiedot:
Heli Hirvelä
Valmistelijan yhteystiedot
Hallintolakimies Tiina Kyöttilä-Vettenranta, puh. 040 778 0695, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Päätösehdotus oli
Valtuuston 23.1. 2017 hyväksymään ja 16.9.2019 viimeksi muuttamaan
hallintosääntöön hyväksytään liitteen mukaiset muutokset 10 §:ään ja
125 §:ään. Valtuuston 23.1.2017 hyväksymään ja hallintosäännön
liitteenä olevaan Sara Hildénin taidemuseon johtosääntöön hyväksytään
liitteen mukaiset muutokset 3 §:ään. Hallintosäännön 10 §:ään tuleva
muutos tulee voimaan edellyttäen, että valtuusto hyväksyy
samansisältöiset muutokset sopimukseen yhteisestä toimielimestä
jätehuollon viranomaistehtävien hoitamisessa. Muutokset tulevat
voimaan 1.1.2020.
Valtuuston 23.1.2017 hyväksymään ja 16.9.2019 viimeksi muuttamaan
hallintosääntöön hyväksytään lisäksi 9.12.2019 muokatun liitteen
mukainen muutos 15 §:ään. Muutos tulee voimaan heti.
Tiedoksi
konsernihallinto-palvelualueet-liikelaitokset
Liitteet

1 Liite kh 2.12.2019 Hallintosäännön liite 3 Sara Hildénin taidemuseon
johtosääntö
2 Liite kh 2.12.2019 hallintosääntö, muokattu kh 9.12.2019

Kaupunginhallitus, 02.12.2019, § 520
Valmistelijat / lisätiedot:
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Heli Hirvelä
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja
Päätösehdotus oli
Esitetään valtuuston päätettäväksi:
Valtuuston 23.1. 2017 hyväksymään ja 16.9.2019 viimeksi muuttamaan
hallintosääntöön hyväksytään liitteen mukaiset muutokset 10 §:ään ja
125 §:ään. Valtuuston 23.1.2017 hyväksymään ja hallintosäännön
liitteenä olevaan Sara Hildénin taidemuseon johtosääntöön hyväksytään
liitteen mukaiset muutokset 3 §:ään. Hallintosäännön 10 §:ään tuleva
muutos tulee voimaan edellyttäen, että valtuusto hyväksyy
samansisältöiset muutokset sopimukseen yhteisestä toimielimestä
jätehuollon viranomaistehtävien hoitamisessa. Muutokset tulevat
voimaan 1.1.2020.
Perustelut
Valtuusto hyväksyi hallintosäännön liitteineen 23.1.2017. Valtuusto on
hyväksynyt muutoksia hallintosääntöön viimeksi 16.9.2019.
Alueellinen jätehuoltolautakunta toimii jätehuollon yhteistoiminta-alueen
kuntien yhteisenä toimielimenä. Kunnat ovat allekirjoittaneet sopimuksen
yhteisestä toimielimestä jätehuollon viranomaistehtävien hoitamisessa.
Kunnat ovat neuvotelleet yhteistoimintasopimukseen muutoksia, jotka
koskevat alueellisen jätehuoltolautakunnan kokoonpanoa 1.1.2020
alkaen. Muutokset tulee hyväksyä hallintosäännön 10 §:ään
edellytyksellä, että valtuusto hyväksyy samat muutokset sopimukseen
yhteisestä toimielimestä jätehuollon viranomaistehtävien hoitamisessa.
Valtuusto hyväksyi 16.9.2019 hallintosäännön 37 §:ään muutoksen, jonka
mukaisesti hyvinvointipalveluiden palvelualue jakautuu sosiaali- ja
terveyspalvelujen palvelualueeksi sekä sivistyspalvelujen palvelualueeksi
1.1.2020 alkaen. Kaupunginhallitus päätti 23.9.2019, että hyvinvoinnin
palvelualueen johtajan virka lakkautetaan ja konsernihallintoon
perustetaan kaksi palvelualueen johtajan virkaa 1.1.2020 alkaen.
Hallintosäännön 125 §:ää tulee muuttaa siten, että sosiaali-ja
terveyspalvelujen palvelualueen johtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus
sosiaali- ja terveyslautakunnan kokouksissa sekä että sivistyspalvelujen
palvelualueen johtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus sivistys- ja
kulttuurilautakunnan kokouksissa 1.1.2020 alkaen. Hallintosäännön
liitteenä olevan Sara Hildénin taidemuseon johtosäännön 3 §:ssä oleva
maininta siitä, että Sara Hildénin taidemuseo kuuluu hyvinvoinnin
palvelualueen organisaatioon tulee korjata sivistyspalvelujen
palvelualueen organisaatioksi 1.1.2020 alkaen.
Tiedoksi
konsernihallinto-palvelualueet-liikelaitokset
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Liitteet

1 Liite kh 2.12.2019 Hallintosääntö
2 Liite kh 2.12.2019 Hallintosäännön liite 3 Sara Hildénin taidemuseon
johtosääntö

Kaupunginhallitus, 09.12.2019, § 532
Valmistelijat / lisätiedot:
Heli Hirvelä
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja
Päätösehdotus oli
Täydennetään valtuuston päätettäväksi 3.12.2019 tehtyä esitystä
lisäämällä esitykseen seuraavanlainen ponsi:
Valtuuston 23.1.2017 hyväksymään ja 16.9.2019 viimeksi muuttamaan
hallintosääntöön hyväksytään lisäksi 9.12.2019 muokatun liitteen
mukainen muutos 15 §:ään. Muutos tulee voimaan heti.
Perustelut
Valtuusto on 15.4.2019 päättänyt perustaa kaksi yhtiötä: Hiedanranta Ky:
n ja Hiedannan Kehitys Oy:n. Tampereen kaupunki toimii Hiedanranta Ky:
ssä vastuunalaisena yhtiömiehenä. Hiedanrannan Kehitys Oy toimii
kommandiittiyhtiön äänettömänä yhtiömiehenä.
Hallintosäännön 15 §:ään tulee lisätä, että kaupunginhallitus käyttää
Hiedanranta Ky:ssä vastuunalaisen yhtiömiehen puhe- ja päätösvaltaa
sekä että kaupunginhallitus voi siirtää puhevallan käyttämisen alaiselleen
viranhaltijalle ja päätösvallan käyttämisen alaisensa viranhaltijan
ratkaistavaksi.
Kaupunginhallitus on 3.12.2019 päättänyt esittää valtuuston
päätettäväksi muutoksia hallintosäännön 10 §:ään ja 125 §:ään sekä
hallintosäännön liitteenä olevan Sara Hildénin taidemuseon
johtosäännön 3 §:ään. Valtuusto käsittelee näitä muutoksia 16.12.2019.
Kaupunginhallituksen 3.12.2019 tekemää esitystä valtuustolle tulee
täydentää siten, että valtuusto päättää kokouksessaan 16.12.2019
muuttaa lisäksi hallintosäännön 15 §:ää. Tästä syystä
kaupunginhallituksen 3.12.2019 päättämään esitykseen tulee lisätä
toinen ponsi siitä, että hallintosääntöön hyväksytään lisäksi 9.12.2019
muokatun liitteen mukainen muutos 15 §:ään. Samalla valtuuston
esityslistalla oleva hallintosääntö-liite tulee päivittää.
Tiedoksi
konsernihallinto-palvelualueet-liikelaitokset
Liitteet
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Kaupunginvaltuusto, § 211, 16.12.2019
Kaupunginhallitus, § 508, 25.11.2019
§ 211
Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös kunnallisasiaa koskevaan valitukseen
TRE:2209/02.02.01/2017
Kaupunginvaltuusto, 16.12.2019, § 211
Valmistelija / lisätiedot:
Vesa-Matti Kangas
Valmistelijan yhteystiedot
Talousjohtajan 1. varahenkilö, controller Vesa-Matti Kangas, puh. 050 566
4477 ja lakimies Lassi Anttila, puh. 040 147 4379, 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 26.8.2019 nro 19/0904/2
merkitään tiedoksi.
Perustelut
Tampereen kaupunginvaltuusto on päätöksellään 19.2.2018 § 23
päättänyt hyväksyä muutoksia vuoden 2018 talousarvioon.
Päätöksestä on tehty valitus Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen.
Valituksessa on esitetty, että kaupunginvaltuuston päätöstä 19.2.2018 §
23 Muutosten tekeminen vuoden 2018 talousarvioon ei olisi saanut
tehdä. Valittajan mukaan päätöstä Sorsapuiston tekojään hankinnan
keskeyttämisestä ei olisi saanut tehdä eikä uudelleenbudjetointiesitystä,
jossa tekojään hankkimiseen budjetoitu rahamäärä oli muiden
investointien yhteenlasketun toteuman vuoksi laskenut 604.000 euroon,
saanut myöskään hyväksyä. Valittaja on vielä todennut, että
kaupunginvaltuuston budjetoimaa kohdeinvestointirahaa ei saisi käyttää
ilman asianmukaista päätöstä johonkin muuhun.
Tampereen kaupunginhallitus on päätöksellään 21.05.2018 § 239 antanut
lausunnon hallinto-oikeudelle lausuntopyynnön 5.4.2018 johdosta.
Lausunnon mukaan valitus tulee hylätä. Kaupunginvaltuuston päätös
talousarvion muutosten hyväksymisestä ei ole ollut lainvastainen.
Valittaja on lisäksi antanut selityksen, jossa on muun ohella todennut,
että tekojääkenttä toteuttaisi liikuntalain tavoitteita ja on viitannut
Suomen perustuslakiin.
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Hämeenlinnan hallinto-oikeus antoi päätöksen asiassa 26.8.2019 ja
hylkäsi valituksen. Kaupunginvaltuusto on hallinto-oikeuden mukaan
tehnyt päätöksensä toimivaltansa rajoissa, päätös ei ole valituksessa
mainituilla perusteilla virheellisessä järjestyksessä syntynyt eikä
muutoinkaan lainvastainen. Hallinto-oikeus totesi, että kunnallisvalitusta
ei voi tehdä tarkoituksenmukaisuusperusteella.
Korkeimman hallinto-oikeuden kirjaamosta 21.10.2019 saadun tiedon
mukaan päätöksestä ei ole valitettu. Hallinto-oikeuden päätös on siten
lainvoimainen.
Päätös sisältää henkilötietoja, joten sitä ei julkaista kaupungin internet-
sivuilla.
Tiedoksi
Taru Kuosmanen, Mikko Nurminen, Teppo Rantanen, Sakari Suominen,
Pekka Pirhonen, Petri Jokela, Tarja Alatalo, Tero Tenhunen, Arto
Vuojolainen, Niina Pietikäinen, Jukka Männikkö, Vesa-Matti Kangas, Pekka
P. Paavola, Lassi Anttila, Lauri Savisaari, taloussuunnittelu, sisäinen
tarkastus
Liitteet

1 Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös 26.08.2019
(Verkkojulkisuus rajoitettu)

Kaupunginhallitus, 25.11.2019, § 508
Valmistelijat / lisätiedot:
Vesa-Matti Kangas
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja
Päätösehdotus oli
Esitetään valtuuston päätettäväksi:
Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös 26.8.2019 nro 19/0904/2
merkitään tiedoksi.
Perustelut
Tampereen kaupunginvaltuusto on päätöksellään 19.2.2018 § 23
päättänyt hyväksyä muutoksia vuoden 2018 talousarvioon.
Päätöksestä on tehty valitus Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen.
Valituksessa on esitetty, että kaupunginvaltuuston päätöstä 19.2.2018 §
23 Muutosten tekeminen vuoden 2018 talousarvioon ei olisi saanut
tehdä. Valittajan mukaan päätöstä Sorsapuiston tekojään hankinnan
keskeyttämisestä ei olisi saanut tehdä eikä uudelleenbudjetointiesitystä,
jossa tekojään hankkimiseen budjetoitu rahamäärä oli muiden
investointien yhteenlasketun toteuman vuoksi laskenut 604.000 euroon,
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saanut myöskään hyväksyä. Valittaja on vielä todennut, että
kaupunginvaltuuston budjetoimaa kohdeinvestointirahaa ei saisi käyttää
ilman asianmukaista päätöstä johonkin muuhun.
Tampereen kaupunginhallitus on päätöksellään 21.05.2018 § 239 antanut
lausunnon hallinto-oikeudelle lausuntopyynnön 5.4.2018 johdosta.
Lausunnon mukaan valitus tulee hylätä. Kaupunginvaltuuston päätös
talousarvion muutosten hyväksymisestä ei ole ollut lainvastainen.
Valittaja on lisäksi antanut selityksen, jossa on muun ohella todennut,
että tekojääkenttä toteuttaisi liikuntalain tavoitteita ja on viitannut
Suomen perustuslakiin.
Hämeenlinnan hallinto-oikeus antoi päätöksen asiassa 26.8.2019 ja
hylkäsi valituksen. Kaupunginvaltuusto on hallinto-oikeuden mukaan
tehnyt päätöksensä toimivaltansa rajoissa, päätös ei ole valituksessa
mainituilla perusteilla virheellisessä järjestyksessä syntynyt eikä
muutoinkaan lainvastainen. Hallinto-oikeus totesi, että kunnallisvalitusta
ei voi tehdä tarkoituksenmukaisuusperusteella.
Korkeimman hallinto-oikeuden kirjaamosta 21.10.2019 saadun tiedon
mukaan päätöksestä ei ole valitettu. Hallinto-oikeuden päätös on siten
lainvoimainen.
Päätös sisältää henkilötietoja, joten sitä ei julkaista kaupungin internet-
sivuilla.
Tiedoksi
Taru Kuosmanen, Mikko Nurminen, Teppo Rantanen, Sakari Suominen,
Pekka Pirhonen, Petri Jokela, Tarja Alatalo, Tero Tenhunen, Arto
Vuojolainen, Niina Pietikäinen, Jukka Männikkö, Vesa-Matti Kangas, Pekka
P. Paavola, Lassi Anttila, Lauri Savisaari, taloussuunnittelu, sisäinen
tarkastus
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Kaupunginvaltuusto, § 212, 16.12.2019
Kaupunginhallitus, § 507, 25.11.2019
§ 212
Korkeimman hallinto-oikeuden päätös asemakaavaa nro 8564 koskevassa asiassa
TRE:2786/10.02.01/2018
Kaupunginvaltuusto, 16.12.2019, § 212
Valmistelija / lisätiedot:
Mikko Nurminen
Valmistelijan yhteystiedot
Projektiarkkitehti Marjut Ahponen, puh. 040 689 1326, 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
Korkeimman hallinto-oikeuden päätös 8.11.2019 taltio 5259 ja
Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös 9.11.2018 nro 18/0531/2
merkitään tiedoksi.
Tiedoksi
Elina Karppinen, Marjut Ahponen, Patricia Nikko
Liitteet

1 Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös 09.11.2018
2 Korkeimman hallinto-oikeuden päätös 08.11.2019

Kaupunginhallitus, 25.11.2019, § 507
Valmistelijat / lisätiedot:
Mikko Nurminen
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja
Päätösehdotus oli
Esitetään valtuuston päätettäväksi:
Korkeimman hallinto-oikeuden päätös 8.11.2019 taltio 5259 ja
Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös 9.11.2018 nro 18/0531/2
merkitään tiedoksi.
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Perustelut
Kaupunginvaltuusto hyväksyi 19.2.2018 § 24 asemakaavan nro 8564, XII
(Kyttälä), Tuomiokirkonkatu 38, Otavalankatu 8. Asunto Oy
Tuomiokirkonkatu 23 ja Asunto Oy Pirkanportti valittivat
kaupunginvaltuuston päätöksestä Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen.
Valituksessa vaadittiin kaupunginvaltuuston päätöksen kumoamista sekä
oikeudenkäyntikulujen korvaamista.
Hämeenlinnan hallinto-oikeus antoi asiassa päätöksen 9.11.2018.
Hallinto-oikeus hylkäsi valituksen sekä katselmuksen toimittamista ja
oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskevat vaatimukset.
Yhtiöt jättivät korkeimpaan hallinto-oikeuteen valituslupahakemuksen ja
valituksen. Korkein hallinto-oikeus hylkäsi päätöksellään 8.11.2019
valituslupahakemuksen eikä siten antanut ratkaisua valitukseen.
Asemakaava on kuulutettu voimaan 13.11.2019.
Tiedoksi
Elina Karppinen, Marjut Ahponen, Patricia Nikko
Liitteet

1 Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös 09.11.2018
2 Korkeimman hallinto-oikeuden päätös 08.11.2019
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Kaupunginvaltuusto, § 213, 16.12.2019
Yhdyskuntalautakunta, § 238, 27.08.2019
Yhdyskuntalautakunta, § 302, 30.10.2019
Kaupunginhallitus, § 506, 25.11.2019
§ 213
Pajarinniemen ranta-asemakaava, kaava nro 8716, koskee tiloja Pajari 837-711-2-104 ja
Pajarinniemi 837-711-2-66
TRE:9435/10.02.01/2017
Kaupunginvaltuusto, 16.12.2019, § 213
Valmistelija / lisätiedot:
Mikko Nurminen
Valmistelijan yhteystiedot
Kaavainsinööri Hilkka Takalo, puh. 050 562 0345, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Päätösehdotus oli
Ranta-asemakaavaehdotus (päivätty 25.2.2019, tarkistettu 19.8.2019)
hyväksytään.
Tiedoksi
Hakija, Pirkanmaan ELY-keskus, Peltoniemi Terhi/tupa, Jalo Tarja/tupa,
kuulutus
Liitteet

Oheismateriaali

1 Liite Yla 30.10.2019 Ranta-asemakaavakartta
2 Liite Yla 30.10.2019 Ranta-asemakaavaselostus
3 Liite Yla 30.10.2019 Ranta-asemakaavan seurantalomake
1 Oheismateriaali Yla 30.10.2019 Lausunto
2 Oheismateriaali Yla 30.10.2019 Havainnekuva
3 Oheismateriaali Yla 30.10.2019 Luontoselvitys
4 Oheismateriaali Yla 30.10.2019 Arkeologinen selvitys

Yhdyskuntalautakunta, 27.08.2019, § 238
Valmistelijat / lisätiedot:
Elina Karppinen
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Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Mikko Nurminen, Johtaja
Päätösehdotus oli
Ranta-asemakaavaehdotus (päivätty 25.2.2019, tarkistettu 19.8.2019)
hyväksytään asetettavaksi nähtäville.
Perustelut
Kaupunkiympäristön palvelualue on valmistellut 28.2.2019 päivätyn ja
19.8.2019 tarkistetun ranta-asemakaavan nro 8716.
Asian hyväksyminen kuuluu kaupunginvaltuuston toimivaltaan.
Lisätietoja osoitteessa: http://www.tampere.fi/cgi-bin/kaava/kaavadoc?
8716
Diaarinumero: TRE:9435/10.02.01/2017
Kaavan laatija: Ramboll Finland Oy, projektipäällikkö Minna Lehtonen ja
suunnittelija Laura Kömi
TIIVISTELMÄ
Kaava-alue
Ranta-asemakaava-alue sijaitsee Tampereella Teiskon alueella
Kaunistonlahden tuntumassa noin 4 km Kämmenniemestä lounaaseen.
Tampereen keskustaan matkaa on maanteitse noin 30 kilometriä.
Suunnittelualue käsittää niemenkärjestä kiinteistöt Pajari 711-2-104
(pinta-ala n. 2,5 ha) ja Pajarinniemi 711-2-66 (pinta-ala n.1 ha).
Rantaviivaa kiinteistöjen alueella on noin 600 metriä.
Pajarin tila RN:o 2-104 on muodostettu vuonna 1958. Laadittava ranta-
asemakaava koskee niemenkärjen pohjoispuolelle sijoittuvaa
pitkänomaista kiinteistöä 2-104, jolle on tarkoitus osoittaa
rakennuspaikat. Nykyisellään kiinteistön alueella sen pohjoisreunassa on
hevosille varattu aitaus / ratsastuskenttä sekä tilapäisenä
talousrakennuksena alueelle rakennettu eläinsuoja hevosten ylläpitoa
varten. Kiinteistön Kaunistonlahteen rajautuvalle osalle jää
rakentamiselta vapaa rantajakso.
Ranta-asemakaavaan kuuluvalla toisella kiinteistöllä Pajarinniemi 2-66
sijaitsee 130 m2:n suuruinen lomarakennus, kaksi rantasaunaa (10 m2 ja
23 m2), autotalli sekä venevaja.
Molemmat suunnittelualueen tilat ovat saman tahon omistuksessa.
Kaavan tavoitteet
Ranta-asemakaavan hakijan tavoitteena on saada kaksi erillistä
lomarakennuspaikkaa Pajarin tilalle 2-104. Aitolahti -Teisko
rantayleiskaavan mukaan kantatilaksi katsotulle kiinteistölle 2-104 on
osoitettu mitoitustarkastelusta huolimatta yksi uusi rakennuspaikka.
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Ranta-asemakaavalla on tarkoitus tutkia mahdollisuus jakaa tilan
lomarakennuspaikaksi merkitty Näsijärven puoleinen länsiosa kahdeksi
rakennuspaikaksi rantayleiskaavan rantaviivan pituuteen perustuvan
mitoitusluvun mukaisesti. Kaunistonlahden puoleinen rantaosuus jää
ranta-asemakaavan maankäyttöratkaisussa yleiskaavan mukaisesti
rakentamiselta vapaaksi.
Kaavaprosessin vaiheet
Aloitteen ranta-asemakaavan laadinnasta on tehnyt kiinteistöjen 837-711-
2-104 ja 837-711-2-66 omistaja.
Ranta-asemakaava tuli vireille, kun osallistumis- ja arviointisuunnitelma
sekä valmisteluaineisto kuulutettiin nähtäville 28.2.2019.-1.4.2019
väliseksi ajaksi.
Aineisto lähetettiin nähtävillä oloaikana tiedoksi osallisille.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ja valmisteluaineistosta
pyydettiin luonnosvaiheessa kommentit tarvittavilta kaupungin
toimialoilta ja viranomaistahoilta.
Valmisteluaineistosta saatiin 5 kpl lausuntoa ja 1 kpl mielipidettä.
Lausunnon kaavaluonnoksesta jättivät Pirkanmaan liitto, Pirkanmaan ELY-
keskus, Pirkanmaan maakuntamuseo, Tampereen kaupungin
ympäristönsuojelu sekä viheralueet ja hulevedet. Lausunnoista ja
mielipiteestä on tehty yhteenveto sekä vastineet erilliseksi liitteeksi.
Kaavaehdotukseen tehtiin ympäristönsuojelun esittämä muutos
tärkeästä kallioalueesta sekä poistettiin ohjeelliset pienveneiden
säilytyspaikat (ELY-keskuksen kommentti).
Ranta-asemakaava
Loma-asuntojen korttelialue RA
Ranta-alueelle osoitetaan yksi loma-asuntojen korttelialue, jossa on
yhteensä kolme rakennuspaikkaa (noin 3500 m2, 5700 m2 ja 9900 m2).
Olemassa olevalle, isoimmalle rakennuspaikalle ei osoiteta uutta
rakennusoikeutta. Sen pysyvä rakennusoikeus on yhteensä 203 m2.
Uusille rakennuspaikoille saa kullekin rakentaa yhden loma-asunnon (80
m2) ja talousrakennuksen (25 m2), joiden tulee sijoittua 30 metrin
etäisyydelle rantaviivasta. Lisäksi saa rakentaa yhden saunarakennuksen
(25 m2) vähintään 15 metrin etäisyydelle rantaviivasta. Rakennusten
pääasiallisena julkisivumateriaalina tulee käyttää puuta. Julkisivuissa
tulee käyttää mahdollisimman hyvin luontoon sopeutuvia värisävyjä.
Rakennusten katteiden tulee olla väriltään tummia. Rakennusten
sijoittelussa sekä korkeusasemissa tulee kiinnittää erityistä huomiota
ympäristöarvoihin sekä rakentamisen soveltuvuuteen maisemaan ja
naapuritilojen rakennuskantaan. Vesihuolto hoidetaan alueella
kiinteistökohtaisesti ja voimassa olevan valtioneuvoston asetuksen
mukaisesti, miten talousvesien käsittelystä siinä viemäriverkostojen
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ulkopuolisilla alueilla on säädetty. Ranta-alue on merkitty istutettavaksi
alueen osaksi. Alueella on säilytettävä olemassa olevaa puustoa
mahdollisuuksien mukaan ja sitä on täydennettävä uusilla istutuksilla
ympäristöön soveltuvalla tavalla. Rannassa oleva kallioalue on osoitettu
kaavassa sl-12 merkinnällä, joka tarkoittaa luonnontilaisena säilytettävää
alueen osaa.
Maa- ja metsätalousalue M
Muu alue on osoitettu maa ja metsätalousalueeksi, jolla ei ole
rakennusoikeutta.
Tiealue
Loma-asuntojen korttelialueelle on osoitettu tieyhteys (Pajarinniementie).
Ranta-asemakaavan toteuttaminen
Ranta-asemakaavan toteuttaminen voidaan aloittaa heti kaavan saatua
lainvoiman. Tampereen rakennusvalvonta seuraa ranta-asemakaavan
toteutumista.
Lausunnot
Kaavaehdotuksesta pyydetään nähtävilläolon aikana lausunnot
Pirkanmaan Ely-keskukselta ja Pirkanmaan liitolta.
Tiedoksi
hakijan asiamies, Sirpa Lehtonen, Terhi Peltoniemi, minna.
lehtonen@ramboll.fi
Liitteet

Oheismateriaali

1 Liite YLA 27.8.2019 Ranta-asemakaavakartta
2 Liite YLA 27.8.2019 Ranta-asemakaavaselostus
3 Liite YLA 27.8.2019 Ranta-asemakaavan seurantalomake
1 Oheismateriaali YLA 27.8.2019 Havainnekuva
2 Oheismateriaali YLA 27.8.2019 Luontoselvitys
3 Oheismateriaali YLA 27.8.2019 Arkeologinen selvitys
4 Oheismateriaali YLA 27.8.2019 Yhteenveto luonnosvaiheen palautteesta
ja kaavan laatijan vastineet

Yhdyskuntalautakunta, 30.10.2019, § 302
Valmistelijat / lisätiedot:
Elina Karppinen
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Mikko Nurminen, Johtaja
Päätösehdotus oli
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Ranta-asemakaavaehdotus (päivätty 25.2.2019, tarkistettu 19.8.2019)
hyväksytään ja esitetään kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuuston
hyväksyttäväksi.
Perustelut
Kaupunkiympäristön palvelualue on valmistellut 28.2.2019 päivätyn ja
19.8.2019 tarkistetun ranta-asemakaavan nro 8716. Asian hyväksyminen
kuuluu kaupunginvaltuuston toimivaltaan.
Lisätietoja osoitteessa: http://www.tampere.fi/cgi-bin/kaava/kaavadoc?
8716
Diaarinumero: TRE:9435/10.02.01/2017.
Kaavan laatija: Ramboll Finland Oy, projektipäällikkö Minna Lehtonen ja
suunnittelija Laura Kömi.
Ranta-asemakaavaehdotus kuulutettiin nähtäville 29.8.- 30.9.2019.
Ehdotuksesta pyydettiin Pirkanmaan ely-keskuksen ja Pirkanmaan liiton
lausunnot. Ely-keskus antoi lausunnon asemakaavaehdotuksesta.
Alkuperäinen lausunto on liitteenä. Ely-keskus katsoo, että kaavaratkaisu
poikkeaa voimassa olevasta yleiskaavasta. Kaava-alueelle on
oikeusvaikutteiseen rantayleiskaavaan merkitty yksi olemassa oleva ja
yksi uusi loma-asunnon rakennuspaikka. Maa- ja metsätalousalueelle
kaavaan luonnosvaiheessa merkityt ohjeelliset pienveneiden säilytykseen
varatut alueenosat on poistettu ehdotuksesta. Näin ranta-
asemakaavaehdotus turvaa riittävän vapaan rantaviivan säilymistä
kyseisellä ranta-alueella. ELY-keskuksen Yhdyskunnat ja luonto –yksiköllä
ei ole huomautettavaa kyseisestä hankkeesta.
Kaavaan ei näin ollen tehty muutoksia tai tarkistuksia.
Ranta-asemakaavan toteuttaminen voidaan aloittaa heti kaavan saatua
lainvoiman. Tampereen rakennusvalvonta seuraa ranta-asemakaavan
toteutumista.
Tiedoksi
Hakijan asiamies, Sirpa Lehtonen, Terhi Peltoniemi, minna.
lehtonen@ramboll.fi
Liitteet

Oheismateriaali

1 Liite Yla 30.10.2019 Ranta-asemakaavakartta
2 Liite Yla 30.10.2019 Ranta-asemakaavaselostus
3 Liite Yla 30.10.2019 Ranta-asemakaavan seurantalomake
1 Oheismateriaali Yla 30.10.2019 Lausunto
2 Oheismateriaali Yla 30.10.2019 Havainnekuva
3 Oheismateriaali Yla 30.10.2019 Luontoselvitys
4 Oheismateriaali Yla 30.10.2019 Arkeologinen selvitys
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Kaupunginhallitus, 25.11.2019, § 506
Valmistelijat / lisätiedot:
Nurminen Mikko
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja
Päätösehdotus oli
Esitetään valtuuston päätettäväksi:
Ranta-asemakaavaehdotus (päivätty 25.2.2019, tarkistettu 19.8.2019)
hyväksytään.
Tiedoksi
Hakija, Pirkanmaan ELY-keskus, Peltoniemi Terhi/tupa, Jalo Tarja/tupa,
kuulutus
Liitteet

Oheismateriaali

1 Liite Yla 30.10.2019 Ranta-asemakaavakartta
2 Liite Yla 30.10.2019 Ranta-asemakaavaselostus
3 Liite Yla 30.10.2019 Ranta-asemakaavan seurantalomake
1 Oheismateriaali Yla 30.10.2019 Lausunto
2 Oheismateriaali Yla 30.10.2019 Havainnekuva
3 Oheismateriaali Yla 30.10.2019 Luontoselvitys
4 Oheismateriaali Yla 30.10.2019 Arkeologinen selvitys
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Kaupunginvaltuusto, § 214, 16.12.2019
Elinvoima- ja osaamislautakunta, § 116, 09.10.2019
Sivistys- ja kulttuurilautakunta, § 159, 21.11.2019
Kaupunginhallitus, § 522, 02.12.2019
§ 214
Valtuustoaloite esittävien taiteiden koulutuksen kehittämiseksi Tampereella yhdessä eri
alan toimijoiden kanssa osaksi Tampere3 kokonaisuuttaa - Elina Sirén ja Heinivaho Matti
TRE:7523/12.00.01/2016
Kaupunginvaltuusto, 16.12.2019, § 214
Valmistelija / lisätiedot:
Teppo Rantanen, Taru Kuosmanen
Valmistelijan yhteystiedot
Kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja Lauri Savisaari, puh. 040 801 6081, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Päätösehdotus oli
Elina Sirénin ja Matti Heinivahon aloite ja siihen annetut elinvoima- ja
osaamislautakunnan ja sivistys- ja kulttuurilautakunnan lausunnot
merkitään tiedoksi.
Aloite ei anna aihetta muihin kuin lausunnossa esitettyihin
toimenpiteisiin.
Tiedoksi
Elina Sirén, Lauri Savisaari, Outi Kallioinen, Jorma Suonio
Liitteet

1 Valtuustoaloite

Elinvoima- ja osaamislautakunta, 09.10.2019, § 116
Valmistelijat / lisätiedot:
Teppo Rantanen
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Anna-Kaisa Heinämäki, Kilpailukykyjohtaja
Päätösehdotus oli
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Esitetään kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuuston
päätettäväksi:
Elina Sirénin ja Matti Heinivahon aloite ja siihen annettu lausunto
merkitään tiedoksi.
Aloite ei anna aihetta muihin kuin lausunnossa esitettyihin
toimenpiteisiin.
Perustelut
Valtuustoaloitteessa ehdotetaan, että Tampereelle perustetaan
korkeatasoinen esittävien taidealojen koulutusjatkumo (musiikki, tanssi ja
teatteri) aina taiteen perusopetuksesta tohtoriopintoihin asti yhteistyössä
alan eri toimijoiden kanssa osaksi uutta Tampereen yliopistoa.
Pormestari Lauri Lyly asetti 5.12.2018 työryhmän pohtimaan, miten alan
toimintaympäristöä ja koulutusta voitaisiin Tampereella kehittää.
Elokuussa 2019 pormestarille luovutetussa loppuraportissaan työryhmä
on luonut vision esittävien taiteiden tilasta vuodelle 2030 ja esittää
lukuisia toimenpiteitä vision toteuttamiseksi. Vision mukaan Tampere on
vuonna 2030 Pohjoismaiden vetovoimaisin elämyskaupunki. Merkittävin
ehdotus vision toteuttamiseksi on, että Tampereelle tulisi perustaa
taidekampus, joka olisi valtakunnallisesti ja kansainvälisesti merkittävä
taiteiden koulutus- ja esitystoiminnan keskus.
Työryhmä toteaa raportissaan, että Tampere kulttuurielämältään ja -
tarjonnaltaan vireänä kasvukeskuksena ja korkeakoulukaupunkina
tarjoaa erinomaiset lähtökohdat ja ympäristön esittävien taiteiden
korkeakoulutuksen järjestämiselle sekä koulutuspolkujen kehittämiselle.
Tampereella on runsaasti alan korkeakoulutusta tukevia työelämän ja eri
koulutusasteiden toimijoita. Opetusta annetaan varhaiskasvatuksesta
aina tohtorin tutkintoon asti. Kouluttautua voi sekä harrastajaksi että
ammattilaiseksi. Laaja toimijakenttä ja näiden keskinäinen erilaisuus ovat
Tampereelle ja koko kaupunkiseudulle rikkaus, joka turvaa elävän ja
monipuolisen kulttuurielämän jatkuvuuden.
Kulttuuritoimijoiden yhteistyön mahdollisuudet Tampereella ovat hyvät
verrattuna muihin kaupunkeihin ja yhteistyö on monipuolista. Tähän
vaikuttaa ennen kaikkea kaupungin koko: tekijöitä on paljon, mutta
useimmilla on oma erikoistumisalueensa ja tekijät ovat toisilleen tuttuja.
Kilpailua on sopivasti. Työryhmä oli kuitenkin yksimielinen siitä, että
yhteistyön koko potentiaalia ei hyödynnetä tällä hetkellä.
Koulutustoimijoista tiiviimmin yhteistyötä tekevät Tampereen
ammattikorkeakoulun musiikin tutkinto-ohjelma ja Tampereen
konservatorio. Vuodesta 2012 alkaen Tampereen Musiikkiakatemia on
ollut tämän yhteistyön tunnus. Musiikkiakatemian nimissä kehitetään ja
toteutetaan mm. yhteismusisointi-, produktio- ja konserttitoimintaa.
Yhteistyö sisältää myös kummankin organisaation henkilöstöjen
työpanosten, sekä tilojen ja välineistön yhteistä hyödyntämistä ja
henkilöstöjen kehittämistä.
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Tampereen teatteritoimijat aloittivat vuonna 2006 yhteistyön, jonka
tunnuksena on toiminut otsikko “Teatteripääkaupunki”. Tiimin
päätavoitteina on ollut pitää yllä Tampereen mainetta
Teatteripääkaupunkina, näkyä yhdessä ympäri Suomea ja toimia alueen
teatteritoimijoiden tukiverkostona. Teattereilla, festivaaleilla ja
orkesterilla on myös oma tiedotuslehti Aplodi.
Tampereella taiteen perusopetuksen ohjausryhmä valmistelee taiteen
perusopetukseen liittyvät asiat sivistys- ja kulttuurilautakunnalle. Täten
ohjausryhmällä on keskeinen rooli sen varmistamisessa, että Tampereen
kaupungin opetustoimiluvalla toimivat oppilaitokset toimivat taiteen
perusopetuksesta annetun lain ja asetuksen mukaan. Ohjausryhmä
toimii myös laajemmin taiteen perusopetuksen koordinaatiorakenteena
tarjotessaan asiantuntija-apua sekä yhteistyö- ja
verkostoitumismahdollisuuksia oppilaitoksille. Ohjausryhmään kuuluvat
Tampereen kaupungin edustajien lisäksi ministeriön luvalla toimivien
oppilaitosten edustajat.
Myös koulutustoimijoiden ja ammattiorganisaatioiden välillä on sujuvaa,
molempia hyödyttavää yhteistyötä. Esimerkiksi Musiikkiakatemia tekee
yhteistyötä Tampere Filharmonian kanssa orkesteriakatemian muodossa.
Orkesteriakatemiassa opiskelijat saavat työelämäyhteyden kautta
opetusta orkesterisoitossa, koesoittovalmennuksessa ja esiintymisessä.
Sorin Sirkuksella on puolestaan vuosien yhteistyö teattereiden ja
Yleisradion kanssa. Näyttelijöitä on turvattu ja koulutettu esimerkiksi
laskeutumisissa, lennoissa ja akrobatiaa vaativissa tempuissa. Sirkuslaiset
ovat olleet mukana näytelmissä tuomassa tarvittavaa taitoa ja lisäväriä
näytelmiin sekä olleet mukana tekemässä TV-taltiointeja,
musiikkivideoita, vaarallisten kohtausten stunt-työtä ja paljon muuta.
Monipuolinen tekniikan, puvustamon ja lavastamon tietotaidon vaihto ja
avunanto on toimivaa.
Nyky-yhteistyön lisäksi työryhmän jäsenet toivovat keskinäisen yhteistyön
syventämistä mm. alan kehittämisen, edunvalvonnan, yritysmaailman
yhteyksien ja koulutuksen puitteissa.
Taide- ja kulttuurialan opetusta tarjoavilla koulutustoimijoilla on
opetusroolinsa lisäksi lukuisia muita merkityksiä. Ne tarjoavat
oppilailleen harrastuksia, elämyksiä ja mahdollisuuksia luovuuden
ilmaisuun. Koulutustoimijat ylläpitävät esittävien taiteiden jatkuvuutta ja
kasvattavat uusia yleisöjä. Koulutustoimijat ovat myös merkittäviä
konsertti- ja tapahtumajärjestäjiä. Vuonna 2018 koulutustoimijat
järjestivät noin 920 yleisötilaisuutta, jotka keräsivät yli 90 000 hengen
yleisön. Oppilaitosten järjestämien konserttien ja näytösten lisäksi
opiskelijat ovat merkittävä voimavara kaupungin muulle
kulttuurielämälle: he esiintyvät itsenäisesti tapahtumissa ja
yksityistilaisuuksissa, konsertoivat puistoissa ja keikkapaikoissa ja
opettavat taitojaan eteenpäin.
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Tutkimus ja alan kehittäminen on kiinteä osa toimintaa lukuisilla
toimijoilla. Tampereen korkeakouluyhteisö mahdollistaa koulutuksen ja
tutkimuksen esittävien taiteiden ja niiden pedagogiikan sekä muiden
alojen rajapinnoilla, mikä voi parhaimmillaan tuottaa uusia monialaisia
avauksia ja innovaatioita. Esimerkkinä musiikkialan tutkimuksesta ja
kehittämisestä on Digisti yhdessä -hanke, missä luodaan ja kehitetään
ammattikorkeakoulujen musiikin, tanssin ja esittävän taiteen digitaalisesti
toteutettavia yhteisiä oppimiskokonaisuuksia. Tampereen yliopiston
teatterityön tutkinto-ohjelmassa on puolestaan käynnissä eri
tieteenalojen kanssa toteutettava, kansainvälisesti palkittu digitaalisen
oppimisen etalasna#olohanke Telepresence in Performance Training and
Performing Arts.
Työryhmä päätyi ehdottamaan tärkeimpänä asiana, että Tampereelle
tulee synnyttää eri toimijoita kokoava taidekampus, jossa esittävillä
taiteilla on keskeinen asema ja joka mahdollistaa monimuotoisesti
taiteellisen työskentelyn. Lähellä keskustaa raitiotien varrella sijaitseva
nykyaikainen kulttuurialan koulutus- ja esitystoiminnan keskus olisi
alueellisesti ja valtakunnallisesti merkittävä hanke, joka herättäisi myös
kansainvälistä huomiota ja tukisi Tampereen kaupungin strategisia
tavoitteita vetovoiman, elämyksellisyyden ja osaamisen kehittämisessä, ja
edistäisi matkaa Euroopan kulttuuripääkaupungiksi.
Kaupungin oman Hatanpään lukion, alueen muiden koulutustoimijoiden
sekä kaupungin avustusyhteisöjen tilaongelmat tulee ratkaista
lähitulevaisuudessa. Usean toimijan yhteistyöllä toteuttama tilaratkaisu
tiivistäisi yhteistyötä, tehostaisi tilojen, tekniikan ja henkilöstön yhteistä
käyttöä ja monipuolistaisi esittävien taiteiden oppimisympäristöjä.
Yhteistyöllä voitaisiin kehittää huipputasoisia fyysisiä ja digitaalisia
puitteita esitystoiminnalle ja koulutukselle, jotka yhdessä osaavan ja
monipuolisessa työympäristössä yhä kehittyvän henkilökunnan kanssa
takaisi Tampereen aseman valtakunnallisena ja eurooppalaisena
esittävien taiteiden osaamisen keskuksena. Kestävä tilaratkaisu
mahdollistaisi alan korkeakoulutuksen kriteerien täyttämisen sekä
koulutuksen kansallisen ja kansainvälisen kehittämisen. Valmistelutyössä
tulee huomioida laajasti koko taiteen kenttä ja koulutuksen järjestäjät.
Esittävien taiteiden kampuksen lisäksi työryhmä on tunnisti useita muita,
kaupunkistrategiaa ja toimijoiden osaamista ja potentiaalia tukevia
konkreettisia toimenpide-ehdotuksia vision toteuttamiseksi.
Tampereen esittävien taiteiden nykytilan säilyttämiseksi ja kehittämiseksi
on tehtävä yhteistä edunvalvontaa niin kaupunkiorganisaation sisällä
kuin valtakunnallisesti ja kansainvälisesti. Raportissa esitetyt faktat
Tampereen esittävien taiteiden alueellisesta ja valtakunnallisesta roolista
on nivottava osaksi kaupungin muuta edunvalvontaa, osaksi keskeisten
toimijoiden viestintää sekä osaksi poliittista päätöksentekoa.
Koulutusorganisaatioiden välisen nykyisen yhteistyön päälle tulee
rakentaa syvempää ja rakenteellisempaa yhteistyötä. Toimijat voivat
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hankkia yhteisiä koulutuksia henkilöstölle ja kehittää yhdessä yleisötyön
muotoja. Kehitys- ja tutkimustoimintaa tehdään tulevaisuudessa yhdessä.
Taidelaitosten ja ammattitoimijoiden tulisi osallistua koulutuksen
suunnitteluun alan paikallisten osaamistarpeiden täyttämiseksi.
Kaupungin tulee ottaa vahvempi rooli alueen kulttuuritoimijoiden
verkostoitumisen edistäjänä ja ottaa osaa toimijoiden yhteistyöryhmiin.
Kaupungin tulee myös vahvistaa rooliaan aineettomiin oikeuksiin
perustuvan liiketoimintaosaamisen koordinoijana ja luoda alustoja
yrityselämän ja taidetoimijoiden kohtaamisille. Kaupungin tulee tuottaa ja
koordinoida tietoa kulttuuritoiminnan vaikuttavuudesta Tampereen
kaikkien toimijoiden käytettäväksi. Yhteistyön laajentamisella tavoitellaan
myös kansainvälisyyden vahvistamista.
Tampereen tulisi nostaa asukas-, sidosryhmä- ja
matkailumarkkinoinnissaan esiin vahvasti alueen laadukasta
kulttuuritoimintaa ja esittäviä taiteita sekä kokonaisuutena että
yksittäisten toimijoiden kautta. Myös kattavan koulutuksen tulisi näkyä
kaupungin markkinoinnissa. Markkinointia voidaan tehdä osana
kaupungin omaa toimintaa, osana Euroopan
kulttuuripääkaupunkihakuprosessia sekä osana Visit Tampereen
sopimuksia. Taiteen ja henkisen pääoman esiin nostaminen on erittäin
tärkeää infrahankkeiden rinnalla.
Työryhmän mukaan esittävien taiteiden toimijoiden resurssit tulee
turvata ja niitä tulee vahvistaa, jotta kaupungin strategiset tavoitteet
toteutuisivat. Tämä edellyttää myös valtakunnallista vaikuttamista
valtionrahoituksen vahvistamiseksi.
Lisäksi työryhmä esittää raportissa esitettyjen avauksien sisällyttämistä
valmisteilla olevaan Tampereen kulttuuristrategiaan sekä osaksi
Tampereen hakemusta Euroopan kulttuuripääkaupungiksi vuodelle 2026.
Tiedoksi
Kaupunginhallitus
Liitteet

1 Valtuustoaloite

Sivistys- ja kulttuurilautakunta, 21.11.2019, § 159
Valmistelijat / lisätiedot:
Lauri Savisaari
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Taru Kuosmanen, Johtaja
Päätösehdotus oli
Esitetään kaupunginhallituksen ja edelleen valtuuston päätettäväksi:
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Elina Sirénin ja Matti Heinivahon aloite ja siihen annettu lausunto
merkitään tiedoksi.
Aloite ei anna aihetta muihin kuin lausunnossa esitettyihin
toimenpiteisiin.
Perustelut
Valtuustoaloitteessa ehdotetaan, että Tampereelle perustetaan
korkeatasoinen esittävien taidealojen koulutusjatkumo (musiikki, tanssi ja
teatteri) aina taiteen perusopetuksesta tohtoriopintoihin asti yhteistyössä
alan eri toimijoiden kanssa osaksi uutta Tampereen yliopistoa.
Pormestari Lauri Lyly asetti 5.12.2018 työryhmän pohtimaan, miten alan
toimintaympäristöä ja koulutusta voitaisiin Tampereella kehittää.
Elokuussa 2019 pormestarille luovutetussa loppuraportissaan työryhmä
on luonut vision esittävien taiteiden tilasta vuodelle 2030 ja esittää
lukuisia toimenpiteitä vision toteuttamiseksi. Vision mukaan Tampere on
vuonna 2030 Pohjoismaiden vetovoimaisin elämyskaupunki. Merkittävin
ehdotus vision toteuttamiseksi on, että Tampereelle tulisi perustaa
taidekampus, joka olisi valtakunnallisesti ja kansainvälisesti merkittävä
taiteiden koulutus- ja esitystoiminnan keskus.
Työryhmä toteaa raportissaan, että Tampere kulttuurielämältään ja -
tarjonnaltaan vireänä kasvukeskuksena ja korkeakoulukaupunkina
tarjoaa erinomaiset lähtökohdat ja ympäristön esittävien taiteiden
korkeakoulutuksen järjestämiselle sekä koulutuspolkujen kehittämiselle.
Tampereella on runsaasti alan korkeakoulutusta tukevia työelämän ja eri
koulutusasteiden toimijoita. Opetusta annetaan varhaiskasvatuksesta
aina tohtorin tutkintoon asti. Kouluttautua voi sekä harrastajaksi että
ammattilaiseksi. Laaja toimijakenttä ja näiden keskinäinen erilaisuus ovat
Tampereelle ja koko kaupunkiseudulle rikkaus, joka turvaa elävän ja
monipuolisen kulttuurielämän jatkuvuuden.
Kulttuuritoimijoiden yhteistyön mahdollisuudet Tampereella ovat hyvät
verrattuna muihin kaupunkeihin ja yhteistyö on monipuolista. Tähän
vaikuttaa ennen kaikkea kaupungin koko: tekijöitä on paljon, mutta
useimmilla on oma erikoistumisalueensa ja tekijät ovat toisilleen tuttuja.
Kilpailua on sopivasti. Työryhmä oli kuitenkin yksimielinen siitä, että
yhteistyön koko potentiaalia ei hyödynnetä tällä hetkellä.
Koulutustoimijoista tiiviimmin yhteistyötä tekevät Tampereen
ammattikorkeakoulun musiikin tutkinto-ohjelma ja Tampereen
konservatorio. Vuodesta 2012 alkaen Tampereen Musiikkiakatemia on
ollut tämän yhteistyön tunnus. Musiikkiakatemian nimissä kehitetään ja
toteutetaan mm. yhteismusisointi-, produktio- ja konserttitoimintaa.
Yhteistyö sisältää myös kummankin organisaation henkilöstöjen
työpanosten, sekä tilojen ja välineistön yhteistä hyödyntämistä ja
henkilöstöjen kehittämistä.
Tampereen teatteritoimijat aloittivat vuonna 2006 yhteistyön, jonka
tunnuksena on toiminut otsikko “Teatteripääkaupunki”. Tiimin

Tampere
Kaupunginvaltuusto

Pöytäkirja
16.12.2019

12/2019

45 (56)

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

päätavoitteina on ollut pitää yllä Tampereen mainetta
Teatteripääkaupunkina, näkyä yhdessä ympäri Suomea ja toimia alueen
teatteritoimijoiden tukiverkostona. Teattereilla, festivaaleilla ja
orkesterilla on myös oma tiedotuslehti Aplodi.
Tampereella taiteen perusopetuksen ohjausryhmä valmistelee taiteen
perusopetukseen liittyvät asiat sivistys- ja kulttuurilautakunnalle. Täten
ohjausryhmällä on keskeinen rooli sen varmistamisessa, että Tampereen
kaupungin opetustoimiluvalla toimivat oppilaitokset toimivat taiteen
perusopetuksesta annetun lain ja asetuksen mukaan. Ohjausryhmä
toimii myös laajemmin taiteen perusopetuksen koordinaatiorakenteena
tarjotessaan asiantuntija-apua sekä yhteistyö- ja
verkostoitumismahdollisuuksia oppilaitoksille. Ohjausryhmään kuuluvat
Tampereen kaupungin edustajien lisäksi ministeriön luvalla toimivien
oppilaitosten edustajat.
Myös koulutustoimijoiden ja ammattiorganisaatioiden välillä on sujuvaa,
molempia hyödyttavää yhteistyötä. Esimerkiksi Musiikkiakatemia tekee
yhteistyötä Tampere Filharmonian kanssa orkesteriakatemian muodossa.
Orkesteriakatemiassa opiskelijat saavat työelämäyhteyden kautta
opetusta orkesterisoitossa, koesoittovalmennuksessa ja esiintymisessä.
Sorin Sirkuksella on puolestaan vuosien yhteistyö teattereiden ja
Yleisradion kanssa. Näyttelijöitä on turvattu ja koulutettu esimerkiksi
laskeutumisissa, lennoissa ja akrobatiaa vaativissa tempuissa. Sirkuslaiset
ovat olleet mukana näytelmissä tuomassa tarvittavaa taitoa ja lisäväriä
näytelmiin sekä olleet mukana tekemässä TV-taltiointeja,
musiikkivideoita, vaarallisten kohtausten stunt-työtä ja paljon muuta.
Monipuolinen tekniikan, puvustamon ja lavastamon tietotaidon vaihto ja
avunanto on toimivaa.
Nyky-yhteistyön lisäksi työryhmän jäsenet toivovat keskinäisen yhteistyön
syventämistä mm. alan kehittämisen, edunvalvonnan, yritysmaailman
yhteyksien ja koulutuksen puitteissa.
Taide- ja kulttuurialan opetusta tarjoavilla koulutustoimijoilla on
opetusroolinsa lisäksi lukuisia muita merkityksiä. Ne tarjoavat
oppilailleen harrastuksia, elämyksiä ja mahdollisuuksia luovuuden
ilmaisuun. Koulutustoimijat ylläpitävät esittävien taiteiden jatkuvuutta ja
kasvattavat uusia yleisöjä. Koulutustoimijat ovat myös merkittäviä
konsertti- ja tapahtumajärjestäjiä. Vuonna 2018 koulutustoimijat
järjestivät noin 920 yleisötilaisuutta, jotka keräsivät yli 90 000 hengen
yleisön. Oppilaitosten järjestämien konserttien ja näytösten lisäksi
opiskelijat ovat merkittävä voimavara kaupungin muulle
kulttuurielämälle: he esiintyvät itsenäisesti tapahtumissa ja
yksityistilaisuuksissa, konsertoivat puistoissa ja keikkapaikoissa ja
opettavat taitojaan eteenpäin.
Tutkimus ja alan kehittäminen on kiinteä osa toimintaa lukuisilla
toimijoilla. Tampereen korkeakouluyhteisö mahdollistaa koulutuksen ja
tutkimuksen esittävien taiteiden ja niiden pedagogiikan sekä muiden
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alojen rajapinnoilla, mikä voi parhaimmillaan tuottaa uusia monialaisia
avauksia ja innovaatioita. Esimerkkinä musiikkialan tutkimuksesta ja
kehittämisestä on Digisti yhdessä -hanke, missä luodaan ja kehitetään
ammattikorkeakoulujen musiikin, tanssin ja esittävän taiteen digitaalisesti
toteutettavia yhteisiä oppimiskokonaisuuksia. Tampereen yliopiston
teatterityön tutkinto-ohjelmassa on puolestaan käynnissä eri
tieteenalojen kanssa toteutettava, kansainvälisesti palkittu digitaalisen
oppimisen etalasna#olohanke Telepresence in Performance Training and
Performing Arts.
Työryhmä päätyi ehdottamaan tärkeimpänä asiana, että Tampereelle
tulee synnyttää eri toimijoita kokoava taidekampus, jossa esittävillä
taiteilla on keskeinen asema ja joka mahdollistaa monimuotoisesti
taiteellisen työskentelyn. Lähellä keskustaa raitiotien varrella sijaitseva
nykyaikainen kulttuurialan koulutus- ja esitystoiminnan keskus olisi
alueellisesti ja valtakunnallisesti merkittävä hanke, joka herättäisi myös
kansainvälistä huomiota ja tukisi Tampereen kaupungin strategisia
tavoitteita vetovoiman, elämyksellisyyden ja osaamisen kehittämisessä, ja
edistäisi matkaa Euroopan kulttuuripääkaupungiksi.
Kaupungin oman Hatanpään lukion, alueen muiden koulutustoimijoiden
sekä kaupungin avustusyhteisöjen tilaongelmat tulee ratkaista
lähitulevaisuudessa. Usean toimijan yhteistyöllä toteuttama tilaratkaisu
tiivistäisi yhteistyötä, tehostaisi tilojen, tekniikan ja henkilöstön yhteistä
käyttöä ja monipuolistaisi esittävien taiteiden oppimisympäristöjä.
Yhteistyöllä voitaisiin kehittää huipputasoisia fyysisiä ja digitaalisia
puitteita esitystoiminnalle ja koulutukselle, jotka yhdessä osaavan ja
monipuolisessa työympäristössä yhä kehittyvän henkilökunnan kanssa
takaisi Tampereen aseman valtakunnallisena ja eurooppalaisena
esittävien taiteiden osaamisen keskuksena. Kestävä tilaratkaisu
mahdollistaisi alan korkeakoulutuksen kriteerien täyttämisen sekä
koulutuksen kansallisen ja kansainvälisen kehittämisen. Valmistelutyössä
tulee huomioida laajasti koko taiteen kenttä ja koulutuksen järjestäjät.
Esittävien taiteiden kampuksen lisäksi työryhmä on tunnisti useita muita,
kaupunkistrategiaa ja toimijoiden osaamista ja potentiaalia tukevia
konkreettisia toimenpide-ehdotuksia vision toteuttamiseksi.
Tampereen esittävien taiteiden nykytilan säilyttämiseksi ja kehittämiseksi
on tehtävä yhteistä edunvalvontaa niin kaupunkiorganisaation sisällä
kuin valtakunnallisesti ja kansainvälisesti. Raportissa esitetyt faktat
Tampereen esittävien taiteiden alueellisesta ja valtakunnallisesta roolista
on nivottava osaksi kaupungin muuta edunvalvontaa, osaksi keskeisten
toimijoiden viestintää sekä osaksi poliittista päätöksentekoa.
Koulutusorganisaatioiden välisen nykyisen yhteistyön päälle tulee
rakentaa syvempää ja rakenteellisempaa yhteistyötä. Toimijat voivat
hankkia yhteisiä koulutuksia henkilöstölle ja kehittää yhdessä yleisötyön
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muotoja. Kehitys- ja tutkimustoimintaa tehdään tulevaisuudessa yhdessä.
Taidelaitosten ja ammattitoimijoiden tulisi osallistua koulutuksen
suunnitteluun alan paikallisten osaamistarpeiden täyttämiseksi.
Kaupungin tulee ottaa vahvempi rooli alueen kulttuuritoimijoiden
verkostoitumisen edistäjänä ja ottaa osaa toimijoiden yhteistyöryhmiin.
Kaupungin tulee myös vahvistaa rooliaan aineettomiin oikeuksiin
perustuvan liiketoimintaosaamisen koordinoijana ja luoda alustoja
yrityselämän ja taidetoimijoiden kohtaamisille. Kaupungin tulee tuottaa ja
koordinoida tietoa kulttuuritoiminnan vaikuttavuudesta Tampereen
kaikkien toimijoiden käytettäväksi. Yhteistyön laajentamisella tavoitellaan
myös kansainvälisyyden vahvistamista.
Tampereen tulisi nostaa asukas-, sidosryhmä- ja
matkailumarkkinoinnissaan esiin vahvasti alueen laadukasta
kulttuuritoimintaa ja esittäviä taiteita sekä kokonaisuutena että
yksittäisten toimijoiden kautta. Myös kattavan koulutuksen tulisi näkyä
kaupungin markkinoinnissa. Markkinointia voidaan tehdä osana
kaupungin omaa toimintaa, osana Euroopan
kulttuuripääkaupunkihakuprosessia sekä osana Visit Tampereen
sopimuksia. Taiteen ja henkisen pääoman esiin nostaminen on erittäin
tärkeää infrahankkeiden rinnalla.
Työryhmän mukaan esittävien taiteiden toimijoiden resurssit tulee
turvata ja niitä tulee vahvistaa, jotta kaupungin strategiset tavoitteet
toteutuisivat. Tämä edellyttää myös valtakunnallista vaikuttamista
valtionrahoituksen vahvistamiseksi.
Lisäksi työryhmä esittää raportissa esitettyjen avauksien sisällyttämistä
valmisteilla olevaan Tampereen kulttuuristrategiaan sekä osaksi
Tampereen hakemusta Euroopan kulttuuripääkaupungiksi vuodelle 2026.
Tiedoksi
Kaupunginhallitus
Liitteet

1 Valtuustoaloite

Kaupunginhallitus, 02.12.2019, § 522
Valmistelijat / lisätiedot:
Teppo Rantanen, Taru Kuosmanen
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja
Päätösehdotus oli
Esitetään valtuuston päätettäväksi:
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Elina Sirénin ja Matti Heinivahon aloite ja siihen annetut elinvoima- ja
osaamislautakunnan ja sivistys- ja kulttuurilautakunnan lausunnot
merkitään tiedoksi.
Aloite ei anna aihetta muihin kuin lausunnossa esitettyihin
toimenpiteisiin.
Tiedoksi
Elina Sirén, Lauri Savisaari, Outi Kallioinen, Jorma Suonio
Liitteet

1 Valtuustoaloite
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§ 215
Kokouksessa jätetyt valtuustoaloitteet
TRE:1044/00.01.03/2019
Päätös
Valtuusto päätti yksimielisesti lähettää valtuustoaloitteet
kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.
Kokouskäsittely
Puheenjohtaja totesi, että hallintosäännön 114 §:n mukaisina aloitteina
on jätetty seuraavat valtuustoaloitteet:
Valtuustoaloite kuntalain mahdollistamien sähköisten
päätöksentekomenetelmien käyttöönottamiseksi kaupungin
toimielimissä - Petri Rajala ym
TRE:7894/07.00.01/2019
Valtuustoaloite asunnottomuuden torjumiseksi ja asunnottomien
aseman parantamiseksi - Ulla-Leena Alppi ym
TRE:7895/05.00.01/2019
Valtuustoaloite Tampereen ilmastovahdin perustamiseksi - Jaakko
Mustakallio ja Oras Tynkkynen ym
TRE:7896/11.00.01/2019
Valtuustoaloite yleisen liikenneturvallisuuden ja jalankulkijoiden
turvallisuuden lisäämiseksi - Lassi Kaleva ja Arto Grönroos ym
TRE:7897/08.00.01/2019
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 - Petri Rajala ym
2 Valtuustoaloite - Jaakko Mustakallio ja Oras Tynkkynen ym
3 Valtuustoaloite - Lassi Kaleva ja Arto Grönroos ym
4 Valtuustoaloite - Ulla-Leena Alppi ym.
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§ 216
Kokousraportit
TRE:452/00.02.01/2019
Päätös
Kokousraportit otettiin pöytäkirjaan liitteeksi.
Päätösehdotus oli
Kokousraportit otetaan pöytäkirjaan liitteeksi.
Liitteet

1 Kokousraportti 16.12.2019
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§ 217
Puheenjohtajan kiitospuhe
Päätös
Varsinaisten asioiden tultua käsitellyiksi valtuuston puheenjohtaja Anna-
Kaisa Ikonen kiitti valtuutettuja, kaupunginhallitusta ja viranhaltijoita
hyvästä yhteistyöstä kuluneen vuoden aikana, sekä toivotti kaikille hyvää
joulua ja onnellista uutta vuotta.
Pormestari Lauri Lyly esitti kiitokset valtuuston puheenjohtajalle, kaikille
valtuutetuille ja viranhaltijoille hyvästä yhteistyöstä ja toivotti rauhaisaa
joulunaikaa ja menestystä uudelle vuodelle.
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Kunnallisvalitus
§206, §207, §209, §210
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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Kunnallisvalitus
§213
Kunnallisvalitusohje
Valitusosoitus
Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.
Valitusoikeus
Päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen,
velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan
jäsen.
Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä
järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on
muuten lainvastainen.
Valitusviranomainen
Valitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle:
Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
faksi: 029 56 42269
sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa
osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
Valitusaika
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Tiedoksisaanti
Kaavan tai rakennusjärjestyksen hyväksymistä koskevan päätöksen katsotaan tulleen
asianosaisen ja kunnan jäsenen tietoon tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun
pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Sitä päivää, jona päätös on asetettu
nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä,
itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän
toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Valituskirjelmä
Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
- valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan.
Valituskirjelmä on valittajan tai valituskirjelmän muun laatijan omakätisesti
allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjelmän, siinä on
mainittava myös laatijan kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.
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Valituskirjelmään on liitettävä
- päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, minä päivänä päätös on asetettu nähtäville, tai muu selvitys
valitusajan alkamisen ajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin
toimitettu viranomaiselle.
Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja, julkinen oikeusavustaja tai luvan saanut
oikeudenkäyntiavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja.
Valituskirjelmän toimittaminen
Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle.
Valituskirjelmän tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston
aukiolon päättymistä. Valituskirjelmän lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu
lähettäjän omalla vastuulla.
Oikeudenkäyntimaksu
Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 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
§208, §211, §212, §214, §215, §216, §217
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 §)

