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Lyly Lauri, puheenjohtaja
Kummola Kalervo, 1. varapuheenjohtaja
Mustakallio Jaakko, 2. varapuheenjohtaja
Salmi Pekka, 3. varapuheenjohtaja
Dündar-Järvinen Aila
Haapa-aho Olga
Kaleva Lassi
Kivistö Anneli
Sasi Ilkka
Tulonen Irja
Vallin Veikko, poistui 14:21
Ovaska Jouni, varajäsen
Torkkola Sinikka, varajäsen
Schafeitel Yrjö, varajäsen, saapui 14:21
Suomela Iiris, valtuuston 2. vpj.
Aaltonen Mikko, valtuuston 3. vpj.
Jäntti Aleksi, apulaispormestari
Yli-Rajala Juha, konsernijohtaja, esittelijä
Rajamäki Aila, viestintäpäällikkö
Perämaa Juha, lakimies, sihteeri
Nikkilä Elina T , hallintosihteeri, pöytäkirjanpitäjä
Rantanen Teppo, johtaja, saapui 13:11, poistui 14:24
Vuojolainen Arto, liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja, saapui 13:14, poistui 15:
11
Minkkinen Minna
Mäkeläinen Suvi
Ikonen Anna-Kaisa, valtuuston pj.
Heinämäki Anna-Kaisa, apulaispormestari
Loukaskorpi Johanna, apulaispormestari

Allekirjoitukset

Lauri Lyly
Puheenjohtaja

Juha Perämaa
Sihteeri

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.
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Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty
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Jaakko Mustakallio

Kalervo Kummola

muut allekirjoittajat

Elina T Nikkilä
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan nähtävänäolo
Yleisesti nähtäville www.tampere.fi
05.03.2019

Elina T Nikkilä
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§ 75
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Päätösehdotus oli
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
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§ 76
Pöytäkirjan tarkastus
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Päätösehdotus oli
Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Jaakko Mustakallio ja Kalervo Kummola
(varalle Olga Haapa-aho ja Aila Dündar-Järvinen).
Perustelut
Pöytäkirja on tarkastettavana viimeistään maanantaina 4.3.2019.
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§ 77
Kaupunginvaltuuston päätösten täytäntöönpano
TRE:784/00.00.03/2019
Valmistelija / lisätiedot:
Heli Hirvelä
Valmistelijan yhteystiedot
Hallintosihteeri Elina T Nikkilä, puh. 040 801 6102, etunimi.t.
sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
Lakimies Juha Perämaa, puh. 040 503 9038, etunimi.sukunimi@tampere.fi
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja
Päätösehdotus oli
Kaupunginvaltuuston 18.2.2019 kokouksen täytäntöönpanolistan
mukaiset toimeenpanoehdotukset hyväksytään.
Liitteet

1 Valtuuston täytäntöönpanolista 18.2.2019
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§ 78
Eron myöntäminen valtuuston 1. varapuheenjohtajalle luottamustoimesta sekä valtuuston
1. varapuheenjohtajan vaali
TRE:1486/00.00.03/2019
Valmistelija / lisätiedot:
Heli Hirvelä
Valmistelijan yhteystiedot
Hallintoasiantuntija Merja Mäkinen, puh. 040 531 4434, etunimi.m.
sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
Lakimies Juha Perämaa, puh. 040 503 9038, etunimi.sukunimi@tampere.fi
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja
Päätösehdotus oli
Esitetään valtuuston päätettäväksi:
Pekka Salmelle myönnetään ero valtuuston 1. varapuheenjohtajan
luottamustoimesta.
Valitaan valtuuston 1. varapuheenjohtaja jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Esteellisyys
Pekka Salmi ilmoitti olevansa asianosaisena esteellinen. Esteellisyys
todettiin hallintolain 28 §:n 1 momentin 1) kohdan perusteella ja hän
poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.
Perustelut
Pekka Salmi on pyytänyt eroa valtuuston 1. varapuheenjohtajan
luottamustoimesta tultuaan 18.2.2019 valituksi kaupunginhallituksen
jäseneksi ja 3. varapuheenjohtajaksi.
Hallintosäännön 7 §:n mukaan valtuustossa on puheenjohtaja sekä
ensimmäinen, toinen ja kolmas varapuheenjohtaja. Valtuusto valitsee
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajat samassa vaalitoimituksessa
kahden vuoden toimikaudeksi. Nykyinen puheenjohtajisto on
valittu toimikaudeksi 1.6.2017 - 31.5.2019.
Tiedoksi
Valittu, Pekka Salmi, Luottamushenkilömuutokset
Liitteet

1 Salmi Pekan sähköposti 19.02.2019.pdf

Tampere
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja
25.02.2019

7/2019

8 (28)

§ 79
Eron myöntäminen kaupunginhallituksen konsernijaoston varapuheenjohtajalle
luottamustoimesta sekä täydennysvaali
TRE:808/00.00.03/2019
Valmistelija / lisätiedot:
Heli Hirvelä
Valmistelijan yhteystiedot
Hallintoasiantuntija Merja Mäkinen, puh. 040 531 4434, etunimi.m.
sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
Lakimies Juha Perämaa, puh. 040 503 9038, etunimi.sukunimi@tampere.fi
Päätös
Atanas Aleksovskille myönnettiin
ero kaupunginhallituksen konsernijaoston jäsenen ja varapuheenjohtajan
luottamustoimesta.
Konsernijaostoon valittiin jäseneksi Pekka Salmi jäljellä olevaksi
toimikaudeksi.
Konsernijaostoon valittiin Pekka Salmi varapuheenjohtajaksi jäljellä
olevaksi toimikaudeksi.
Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja
Päätösehdotus oli
Atanas Aleksovskille myönnetään ero
kaupunginhallituksen konsernijaoston jäsenen ja varapuheenjohtajan
luottamustoimesta.
Konsernijaostoon valitaan uusi jäsen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Konsernijaostoon valitaan varapuheenjohtaja jäljellä olevaksi
toimikaudeksi.
Kokouskäsittely
Asian käsittelyn aikana Aila Dündar-Järvinen ehdotti
kaupunginhallituksen konsernijaoston jäseneksi ja varapuheenjohtajaksi
Pekka Salmea.
Puheenjohtaja tiedusteli Dündar-Järvisen ehdotuksen saamaa kannatusta
ja totesi sen tulleen hyväksytyksi yksimielisesti.

Perustelut
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Valtuusto myönsi 18.2.2019 Atanas Aleksovskille hänen
pyynnöstään eron kaupunginhallituksen jäsenen ja 3.
varapuheenjohtajan luottamustoimesta. Uudeksi jäseneksi ja 3.
varapuheenjohtajaksi valittiin Pekka Salmi.
Atanas Aleksovski oli pyytänyt eroa myös konsernijaoston jäsenen ja
varapuheenjohtajan luottamustoimesta. Kuntalain 70 §:n mukaan eron
myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin.
Hallintosäännön 8 §:n mukaan konsernijaostossa on 9
kaupunginhallituksen valitsemaa jäsentä. Kaupunginhallitus valitsee
konsernijaoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan
kaupunginhallituksen varsinaisista ja varajäsenistä.
Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain 4 a §:n mukaan
kunnallisissa toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla
sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei
erityisistä syistä muuta johdu. Uusi jäsen voi olla joko mies tai nainen.
Tiedoksi
Valitut, Atanas Aleksovski, Luottamushenkilömuutokset
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§ 80
Kaupunginhallituksen edustajan nimeäminen elinvoima- ja osaamislautakuntaan
TRE:808/00.00.03/2019
Valmistelija / lisätiedot:
Heli Hirvelä
Valmistelijan yhteystiedot
Hallintoasiantuntija Merja Mäkinen, puh. 040 531 4434, etunimi.m.
sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
Lakimies Juha Perämaa, puh. 040 503 9038, etunimi.sukunimi@tampere.fi
Päätös
Elinvoima- ja osaamislautakuntaan nimettiin Pekka Salmi
kaupunginhallituksen edustajaksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja
Päätösehdotus oli
Elinvoima- ja osaamislautakuntaan nimetään kaupunginhallituksen
edustaja jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Kokouskäsittely
Asian käsittelyn kuluessa Aila Dündar-Järvinen ehdotti elinvoima- ja
osaamislautakuntaan kaupunginhallituksen edustajaksi Pekka Salmea.
Puheenjohtaja tiedusteli Dündar-Järvisen ehdotuksen saamaa kannatusta
ja totesi sen tulleen hyväksytyksi yksimielisesti.
Perustelut
Valtuusto myönsi 18.2.2019 Atanas Aleksovskille hänen pyynnöstään
eron kaupunginhallituksen jäsenen ja 3. varapuheenjohtajan
luottamustoimesta.
Atanas Aleksovski on toiminut kaupunginhallituksen edustajana
elinvoima- ja osaamislautakunnassa, joten hänen tilalleen lautakuntaan
tulee valita uusi kaupunginhallituksen edustaja.
Tiedoksi
Nimetty, Atanas Aleksovski, Luottamushenkilömuutokset

Tampere
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja
25.02.2019

7/2019

11 (28)

§ 81
Jäsenen ja varapuheenjohtajan valitseminen Pirkanmaan pelastustoimen
neuvottelukuntaan
TRE:3351/00.01.05/2017
Valmistelija / lisätiedot:
Heli Hirvelä
Valmistelijan yhteystiedot
Hallintoasiantuntija Merja Mäkinen, puh. 040 531 4434, etunimi.m.
sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
Lakimies Juha Perämaa, puh. 040 503 9038, etunimi.sukunimi@tampere.fi
Päätös
Pirkanmaan pelastustoimen neuvottelukuntaan valittiin jäseneksi ja
varapuheenjohtajaksi Raimo Tihveräinen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Pirkanmaan pelastustoimen neuvottelukuntaan valittiin Raimo
Tihveräisen varajäseneksi Eija Murtola.
Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja
Päätösehdotus oli
Pirkanmaan pelastustoimen neuvottelukuntaan valitaan uusi jäsen ja
varapuheenjohtaja jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Kokouskäsittely
Asian käsittelyn kuluessa Ilkka Sasi ehdotti Pirkanmaan pelastustoimen
neuvottelukunnan jäseneksi ja varapuheenjohtajaksi Raimo Tihveräistä ja
hänen varajäsenekseen Eija Murtolaa.
Puheenjohtaja tiedusteli Sasin ehdotuksen saamaa kannatusta ja totesi
sen tulleen hyväksytyksi yksimielisesti.

Perustelut
Kaupunginhallitus nimesi 28.8.2017 Pirkanmaan pelastustoimen
neuvottelukuntaan toimikaudeksi 1.6.2017 - 31.12.2019 Tampereelta
seuraavat jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet:
Hannele Strömberg, varajäsen Raimo Tihveräinen
Kari Niemelä, varajäsen Marjut Leppänen
Hannele Piitulainen, varajäsen Nina Silius-Haouari.
Puheenjohtajaksi valittiin Kari Niemelä ja varapuheenjohtajaksi Hannele
Strömberg.
Kuntalain 79 §:n mukaan kesken toimikautta avoimeksi tulleeseen
luottamustoimeen on valittava jäljellä olevaksi toimikaudeksi uusi
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luottamushenkilö. Edesmenneen Hannele Strömbergin tilalle on valittava
uusi jäsen ja varapuheenjohtaja.
Tiedoksi
Valittu, Olli-Pekka Ojanen / Pirkanmaan pelastuslaitos,
Luottamushenkilömuutokset
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§ 82
Yhdyskuntalautakunnan täydennysvaali
TRE:1286/00.00.03/2019
Valmistelija / lisätiedot:
Heli Hirvelä
Valmistelijan yhteystiedot
Hallintoasiantuntija Merja Mäkinen, puh. 040 531 4434, etunimi.m.
sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
Lakimies Juha Perämaa, puh. 040 503 9038, etunimi.sukunimi@tampere.fi
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja
Päätösehdotus oli
Esitetään valtuuston päätettäväksi:
Yhdyskuntalautakuntaan valitaan uusi varajäsen jäljellä olevaksi
toimikaudeksi.
Perustelut
Yhdyskuntalautakunnan jäsenen Maggie Nurmisen varajäsen Hannele
Strömberg on kuollut.
Kuntalain 79 §:n mukaan kesken toimikautta avoimeksi tulleeseen
luottamustoimeen on valittava jäljellä olevaksi toimikaudeksi uusi
luottamushenkilö.
Kuntalain 74 §:n mukaan vaalikelpoinen lautakuntaan ja valiokuntaan on
henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan asianomaisen
lautakunnan tai valiokunnan alainen kunnan palveluksessa oleva henkilö;
henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan
tehtäväalueella toimivan, kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai
säätiön palveluksessa; 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 4 a §:n mukaan
kunnallisissa toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla
sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei
erityisistä syistä muuta johdu. Yhdyskuntalautakunnan uudeksi
varajäseneksi voidaan valita joko nainen tai mies.
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§ 83
Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen johtokunnan täydennysvaali
TRE:1293/00.00.03/2019
Valmistelija / lisätiedot:
Heli Hirvelä
Valmistelijan yhteystiedot
Hallintoasiantuntija Merja Mäkinen, puh. 040 531 4434, etunimi.m.
sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
Lakimies Juha Perämaa, puh. 040 503 9038, etunimi.sukunimi@tampere.fi
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja
Päätösehdotus oli
Esitetään valtuuston päätettäväksi:
Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen johtokuntaan valitaan uusi
jäsen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Perustelut
Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen johtokunnan jäsen Hannele
Strömberg on kuollut.
Kuntalain 79 §:n mukaan kesken toimikautta avoimeksi tulleeseen
luottamustoimeen on valittava jäljellä olevaksi toimikaudeksi uusi
luottamushenkilö.
Kuntalain 74 §:n mukaan johtokuntaan voidaan valita sellainenkin
henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen ja lautakuntaan tai
jonka kotikunta kunta ei ole.
Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain 4 a §:n mukaan
kunnallisissa toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla
sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei
erityisistä syistä muuta johdu. Johtokunnan uudeksi jäseneksi on valittava
nainen.
Tiedoksi
Valittu, Luottamushenkilömuutokset
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§ 84
Helsingin ja Tampereen välisen ratakäytävän kehittämiseksi perustettava Suomirata Oy -
hankeyhtiö
TRE:1494/08.01.01/2019
Valmistelija / lisätiedot:
Mikko Nurminen, Teppo Rantanen
Valmistelijan yhteystiedot
Johtaja Mikko Nurminen, puh. 040 801 2665 ja johtaja Teppo Rantanen,
puh. 0400 235 442, etunimi.sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
Lakimies Juha Perämaa, puh. 040 503 9038, etunimi.sukunimi@tampere.fi
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja
Päätösehdotus oli
Esitetään valtuuston päätettäväksi:
Tampereen kaupunki lähtee osakkaaksi perustettavaan Suomirata Oy -
hankeyhtiöön, mikäli suunniteltujen osakkaiden välille solmitaan
ratakäytävän kehittämiselle asetettujen tavoitteiden mukaiset
sopimukset.
Tampereen kaupunki merkitsee perustettavan Suomirata Oy:n osakkeita
enintään 4,0 miljoonalla eurolla.
Talousarvioon lisätään kaupunginhallituksen osakkeisiin ja osuuksiin 4,0
miljoonaa euroa.
Kokouskäsittely
Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden johtaja Teppo
Rantaselle sekä liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolaiselle. He
olivat asiantuntijoina läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn aikana.

Perustelut
Valtion kanssa on neuvoteltu raideliikenteen kehittämisestä
hankeyhtiöiden avulla. Valtion budjettirahoituksella ei kyetä
toteuttamaan suuria, välttämättömiä raideinvestointeja ja tämän vuoksi
on etsitty uusia rahoituskeinoja. Suurten investointien toteuttaminen
hankeyhtiöillä vähentää merkittävästi tarvetta valtion
budjettirahoitukselle. Hankeyhtiöiden käyttäminen ei supista tai rajoita
12-vuotisen valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman valtion
rahoitusohjelmaa.
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Pääradan nopeuden nostaminen ja ratakapasiteetin kasvattaminen on
ollut esillä vuosikymmeniä. Ilman hankeyhtiömallia pääradan
kehittäminen ja nopeuden nostaminen siirtyy määrittelemättömään
tulevaisuuteen.
Hankeyhtiö Suomirata Oy:n ja hankeyhtiö Turun tunnin junan
perustamisvaiheessa enemmistöomistus on valtiolla, ja valtio pääomittaa
alkuvaiheessa yhtiöitä. Suunnittelun edetessä neuvotteluiden perusteella
sovitaan yhtiön pääomituksesta ja uusista omistusosuuksista.
Kaupunkien sitoutuminen on edellytys hankeyhtiöiden perustamiselle.
Hankeyhtiöihin tulee omistajiksi valtion lisäksi myös muita hankkeesta
hyötyviä julkisyhteisöjä tai julkisesti omistettuja yhteisöjä.
Suomiradan kehittämisen (Helsinki - Helsinki-Vantaan lentoasema -
Tampere) kokonaiskustannukset ovat alustavien arvioiden mukaan noin
5,5 miljardia euroa.
Suomen valtio siirtää emoyhtiön Pohjolan Rautatiet Oy:n taseeseen
yhteensä 100 milj. euron arvosta omistamiaan osakkeita.
Emoyhtiö pääomittaa edelleen tytäryhtiöidensä aloittavia taseita
seuraavasti:
- Hankeyhtiö Suomirataa 16 milj. eurolla
- Hankeyhtiö Turun tunnin junaa 10 milj. eurolla
- Kalustoyhtiötä 71 milj. eurolla
- Rail Baltica -yhtiötä 2 milj. eurolla
Neuvotteluja valtion kanssa Suomirata Oy:n osalta ovat käyneet Helsinki,
Vantaa ja Tampere. Alkuvaiheessa Helsingin, Tampereen ja Vantaan sekä
mahdollisten muiden omistajien pääomitus on yhteensä 14,0 milj. euroa.
Tästä Tampereen osuus on vuonna 2019 enimmillään 4,0 milj. euroa.
Suomirata Oy:n pääomitus on valtion kanssa yhteensä 30 milj. euroa.
Myös muita radanvarren lähellä tai vaikutuspiirissä olevia kuntia on
ilmaissut kiinnostuksensa osallistua hankkeeseen. Tehtävissä osakas- tai
muissa sopimuksissa olisi varmistettava Helsingistä Tampereelle
tehtävän rataosuuden sekä Tampereelta pohjoiseen menevän pääradan
nopeuttamisesta kiinnostuneiden kuntien mahdollisuus osallistua
Suomirata Oy -hankeyhtiöön. Tampere pitää välttämättömänä, että
valtion tai valtion omistaman yhtiön pitää toimia hankeyhtiössä
enemmistöomistajana (yli 50 %) ja sitoutua pääomittamaan hankeyhtiötä
vähintään samalla summalla, kun mukaan tulevat kunnat tai muut
toimijat siihen sijoittavat.
Osakkaat (sekä kunnat, että valtio) voivat halutessaan sijoittaa myös
radan alla tai radan läheisyyteen sijoittuvaa maaomaisuutta apporttina
yhtiöön. Omaisuus arvostetaan käypään ulkopuolisen arvioitsijan
määrittämään arvoon.
Tampere sitoutuu tässä vaiheessa vain ratayhteyden ensimmäisen
vaiheen suunnittelun (yleissuunnittelu tms.) edellyttämään sijoitukseen.
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Myöhemmän suunnittelun ja toteutuksen osalta pääomitus ja
omistusosuudet päätetään erikseen. Hankkeen suunnittelukustannukset
ovat todennäköisesti selvästi korkeammat kuin 30 miljoonaa euroa,
arviolta noin nelinkertaiset. Mahdollisesta Tampereen lisäpääomituksesta
päätetään myöhemmin erikseen. Tarve riippuu siitä, paljonko kuntia ja
muita osakkaita tulee mukaan.
Ilmastonmuutoksen hillinnän tavoitteet edellyttävät voimakasta
panostamista raideliikenteeseen. Tampere-Helsinki -välin pääradan
matkustajamäärien on ennakoitu lähes kaksinkertaistuvan n. 4,5 milj.
matkustajasta/vuosi n. 8 milj. matkustajaan/vuosi, mikäli tavoite
junaliikenteen kulkutapaosuuden kasvusta (5 % => 8 %) saavutetaan.
Tämä edellyttää radan merkittävää kapasiteetin nostoa ja nopeuttamista.
Ratakapasiteetin kasvattaminen mahdollistaa myös lähijunaliikenteen
paremman toteuttamisen.
Tampere-Helsinki -välisen nopean ratayhteyden toteuttaminen luo
kaupunkiseuduista yhteneväisen työssäkäyntialueen. Tämä luo
valtakunnallisesti nopeimmin kasvavien seutujen elinkeinoelämälle uusia
mahdollisuuksia koskien työvoiman liikkuvuutta ja muita resursseja.
Nopeat raide- ja lentoyhteydet ovat yritysten kansainvälisen
saavutettavuuden kannalta keskeisiä. Nopea raideyhteys Helsinki -
Helsinki-Vantaan lentoasema - Tampere on myös keskeinen osa koko
maan liikennejärjestelmän kehittämistä.
Tampereen seudun sekä muiden pääradan vaikutusalueen
kaupunkiseutujen saavutettavuuden kannalta pääradan kehittäminen on
keskeinen tavoite. Tehdyssä selvityksessä Tampere-Helsinki -
ratakäytävän kehittämisen aluetaloudellisten vaikutusten ns.
kasautumishyödyn on arvioitu olevan suuruusluokka 50 milj. euroa/vuosi.
Tarkasteluja tehtiin eri nopeustavoitteilla, joiden välillä erot olivat
pienehköjä. (Lähde: Tampere-Helsinki ratakäytävän kehittämisen
laajemmat vaikutukset 06/2018).
Hankeyhtiöön lähtevät osapuolet sitoutuvat suunnittelemaan Helsingin
rautatieaseman - Helsinki-Vantaan lentoaseman - Tampereen
rautatieaseman välisen ratayhteyden niin, että matka-aika Helsingin ja
Tampereen välillä on enintään tunti.
Hankkeeseen osallistuvien on kaikin tavoin edistettävä ratayhteyden
rakentamisen edellyttämää yleis- ja ratasuunnittelua sekä
kaavoitusprosesseja niin, että hanke saadaan mahdollisimman nopeasti
toteutettua. Tavoitteena pitäisi olla, että hankkeen suunnitteluvalmius
mahdollistaa EU:n hankerahoituksen hakemisen heti EU:n uuden
rahoituskauden alussa 2021. Valtion ja EU-rahoituksen lisäksi
rakentamisen rahoittamiseen haetaan myös institutionaalisia sijoittajia.
Tavoitteena on koko Helsinki-Tampere välin mahdollisimman nopea
toteuttaminen. Mikäli tehtävän yleissuunnittelun yhteydessä arvioidaan,
että määrätyt rataosuudet on toteutettavissa nopeammin, on se
mahdollistettava.
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Tampere pitää edelleen välttämättömänä, että välillä Pasila-Riihimäki-
Tampere rataparannukset toteutetaan nykyisen pääradan toimivuuden
varmistamiseksi jo tehtyjen suunnitelmien mukaan valtion budjetista
mahdollisimman pian.
Tampereen tavoitteena on, että Suomirata Oy:n -hankeyhtiön kotipaikka
on Tampere.
Hallintosäännön mukaan kaupunginhallituksen konsernijaosto hyväksyy
perustettavan Suomirata Oy:n osakkaiden kesken laadittavan
osakassopimuksen ja yhtiöjärjestyksen.
Tiedoksi
liikenne- ja viestintäministeriö, Helsingin kaupunki, Vantaan kaupunki,
Mikko Nurminen, Teppo Rantanen,Arto Vuojolainen, Jukka Männikkö,
Tuukka Salkoaho, Janne Kytö
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§ 85
Sijoitustoiminnan ja ottolainauksen vuosiraportit 2018
TRE:1339/02.02.01/2019
Valmistelija / lisätiedot:
Arto Vuojolainen
Valmistelijan yhteystiedot
Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolainen, puh. 050 345 1397,
etunimi.sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
Lakimies Juha Perämaa, puh. 040 503 9038, etunimi.sukunimi@tampere.fi
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja
Päätösehdotus oli
Sijoitustoiminnan ja ottolainauksen vuosiraportit 2018 merkitään tiedoksi.
Kokouskäsittely
Veikko Vallin poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn alkaessa ja
varajäsen Yrjö Schafeitel saapui kokoukseen.
Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden liiketoiminta- ja
rahoitusjohtaja Arto Vuojolaiselle. Hän oli asiantuntijana läsnä
kokouksessa tämän asian käsittelyn aikana.
Perustelut
Kuntalain mukaan valtuusto päättää varallisuuden hoidon ja
sijoitustoiminnan perusteista. Kaupunginvaltuusto on 13.5.2009 § 134
hyväksynyt sijoitustoimintaa ohjaavat periaatteet, jotka ovat tulossa
valtuustoon päivitettäväksi kuluvan vuoden aikana. Hallintosäännön
mukaan konsernijohtaja hyväksyy vuotuisen sijoitussuunnitelman, missä
toimintaa ja tavoitteita on linjattu yksityiskohtaisemmin.
Sijoitusomaisuutta on hoidettu ja päätöksiä on tehty sijoitustoiminnan
periaatteiden ja sijoitussuunnitelman mukaisesti vuonna 2018.
Konsernijohtajan päätösvalta vaihtuvien vastaavien arvopapereiden
ostosta ja myymisestä on delegoitu konsernihallinnon toimintasäännöllä
toistaiseksi liiketoiminta- ja rahoitusjohtajalle.
Sijoitussuunnitelmaa laadittaessa odotukset vuoden 2018 tuotoille eivät
olleet kovin korkealla ja omaisuusluokkien välinen tavoiteallokaatio oli
riskiltään maltillinen. Vuodesta arveltiin paranevien talousnäkymien ja
yritysten hyvän kannattavuuden johdosta tulevan kohtuullinen, mutta
vaikeasti ennakoitava ja turbulenttinenkin, sillä markkinoiden suuntaa
ohjasivat hyvin pitkälti keskuspankit ja poliittiset päätökset. Sijoitusvuosi
2018 oli kaksijakoinen; alkuvuonna ja kesällä sijoitukset tuottivat hyvin,
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mutta loppuvuonna nopeasti heikentyneet talousnäkymät ja poliittiset
kiistat romahduttivat markkinat nopeasti.
Sijoitusten tuotot eri omaisuusluokille alittivat selvästi ennakko-odotukset
ja salkun tuotto oli heikko. Vuoden lopussa kaupungin koko
sijoitusomaisuuden määrä oli 168,6 milj. euroa, josta tilivarojen osuus oli
143,8 milj. euroa ja varsinaisten sijoitusten osuus 24,8 milj. euroa. Koko
sijoitussalkun tuotoksi vuonna 2018 muodostui -1,1 prosenttia ja
varsinaisten sijoitusten tuotoksi -7,6 prosenttia. Tarkempia tietoja
sijoituksista on liitteenä olevassa raportissa.
Kaupunginvaltuusto on 15.8.2011 § 171 hyväksynyt rahoitus- ja
takaustoiminnan periaatteet, jossa yleisellä tasolla on linjattu
ottolainauksen ja siihen liittyvän riskienhallinnan periaatteita.
Hallintosäännön mukaan konsernijohtaja
hyväksyy vuotuisen lainanottosuunnitelman, missä ottolainausta ja
tavoitteita on linjattu yksityiskohtaisemmin. Hallintosäännön mukaan
konsernijohtaja päättää talousarviolainojen ottamisesta, niiden
maksuohjelmasta poikkeavasta takaisinmaksusta, lainaehtojen
muuttamisesta ja velkakirjojen hyväksymistä sekä valtuuston hyväksymiä
rahoitustoiminnan periaatteita toteuttavien korkojohdannaissopimusten
hyväksymisestä. Viimeksi mainittu päätösvalta on konsernihallinnon
toimintasäännöllä delegoitu toistaiseksi liiketoiminta- ja rahoitusjohtajalle.
Vuonna 2018 kaupungin lainamäärä kasvoi 142,8 milj. eurolla, mikä oli
33,7 milj. euroa muutetussa talousarviossa arvioitua vähemmän. Lainaa
tarvittiin vähemmän, koska osa investointimenoista siirrtyi vuodelle 2019.
Samalla lyhytaikainen konsernitilivelka tytäryhtiöille laski aivan vuoden
lopussa voimakkaasti. Viime vuoden aikana pitkäaikaisia lainoja nostettiin
yhteensä 179,8 milj eurolla ja vanhoja lyhennettiin maksuohjelmien
mukaisesti 6,6 milj. eurolla. Korollisten taselainojen määrä oli
vuodenvaihteessa 670,5 milj. euroa ja sen lisäksi kaupungilla oli velan
luonteisia rahoitusleasing-vastuita 84,5 milj. euroa, joten koko korollinen
vieras pääoma oli tilinpäätöshetkellä yhteensä 755,0 milj. euroa.
Euroalueen korot olivat erittäin matalalla myös koko vuoden 2018.
Vuoden aikana pitkät korot ensin nousivat hiljalleen, mutta laskivat
vuoden lopulla heikkojen uutisten myötä. Kaupungin korolliselle vieraalle
pääomalle laskettu kokonaiskorko huomioiden viitekorot, marginaalit ja
suojauskustannukset oli viime vuonna noin 1,67 prosenttia.
Kokonaiskorko oli käytännössä sama vuonna 2017. Vuoden päättyessä
korkojen suojausaste oli noin 57 prosenttia, eli euribor-korkojen
muutokset vaikuttavat lähitulevaisuudessa kaupungin korkomenoihin
noin 43 prosentin painolla. Tarkempia tietoja ottolainauksesta on
liitteenä olevassa raportissa.
Tiedoksi
Arto Vuojolainen, Jukka Männikkö, Janne Salonen, Markus Kiviaho, Erja
Viitala
Liitteet
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§ 86
Lautakuntien ja jaostojen ym. sekä viranhaltijoiden ym. päätösten otto-oikeus
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja
Päätösehdotus oli
Pöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä ei ote kaupunginhallituksen
käsiteltäväksi.
Perustelut
Kaupunginhallitukselle on saapunut seuraavat pöytäkirjat:
- kaupunginhallituksen konsernijaoston 19.2.2019
- elinvoima- ja osaamislautakunnan 13.2.2019
- sosiaali- ja terveyslautakunnan 14.2.2019
- alueellisen jätehuoltolautakunnan 19.2.2019
- Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan 20.2.2019
pöytäkirja, johon kaupunginhallituksella on päätösten laillisuusvalvonnan
edellyttämä otto-oikeus
- yhdyskuntalautakunnan alueellisen ympäristöterveydenhuollon jaoston
14.2.2019 pöytäkirja, johon kaupunginhallituksella on otto-oikeus
kuntalain mukaisiin päätöksiin
sekä seuraavat viranhaltijapäätökset:
Apulaispormestari, yhdyskuntapalvelut, joukkoliikennepalvelut sekä
jätehuoltopalvelut
§ 7 Lausunto Pirkanmaan ELY-keskukselle Tampereen pohjavesialueiden
rajauksista ja luokituksista, 19.02.2019
Hankejohtaja
§ 5 Hakametsän viestintäsuunnitelman tilaaminen Mainostoimisto
Propaganda Finland Oy:ltä, 20.02.2019
§ 6 Särkänniemen alueen taidesuunnitelma, 20.02.2019
Johtaja, elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualue
§ 4 Alkavan yrittäjän neuvontapalvelun hankinta, 14.02.2019
Johtaja, hyvinvoinnin palvelualue
§ 15 Vaikuttava sosiaali- ja terveysalan TKI-ympäristö KEHYS – Kehitämme
yhdessä! -hankkeen konsortiosopimus, 18.02.2019
Konsernijohtaja
§ 36 Kiinteistö Oy Tampereen Monitoimiareenalle myönnettävän
rahoituksen vakuuden tarkistaminen sekä sijoittajien välisen
vakuussopimuksen hyväksyminen, 18.02.2019
§ 35 Ensimetri-tavaramerkin luovuttaminen Tampereen kaupunkiseudun
yrityspalvelut Oy:lle, 18.02.2019
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Palvelulinjapäällikkö, Lasten, nuorten ja perheiden palvelut
§ 19 Sosiaalityöntekijän viran täyttäminen, 14.02.2019
Pelastusjohtaja
§ 24 Viestipäällikön viran täyttäminen Pirkanmaan pelastuslaitoksella,
20.02.2019
Pelastuspäällikkö, ensihoitopalvelut
§ 1 Ensihoitajan virkoihin nimeäminen, 18.02.2019
Pormestari
§ 21 Valtuuston strategiaseminaari Tampereen pito- ja vetovoimasta,
15.02.2019
§ 22 Vieraanvaraisuus Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry:lle 26.4.2019,
19.02.2019
§ 23 Vieraanvaraisuus Tampereen Reserviläiset ry:lle 6.11.2020,
19.02.2019
§ 24 Vieraanvaraisuus Valtakunnallisten opinto-ohjauspäivät -
tapahtumalle 6.2.2020, 19.02.2019
§ 25 Vieraanvaraisuus Vapaan sivistystyön päivät -tapahtumalle
29.8.2019, 19.02.2019
Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja
§ 4 Tampereen Voimia Liikelaitoksen kassojen lakkauttaminen 1.1.2019
alkaen, 15.02.2019
Strategiajohtaja
§ 8 Älykkään kaupunkiopastamisen käsikirjan toteutus, 15.02.2019
Tietohallintojohtaja
§ 12 Tietohallinnon asiantuntijapalvelun hankinta Kuntien Tiera Oy:ltä -
Perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen järjestelmäkokonaisuuden
uudistaminen, 18.02.2019
§ 13 Kuntarekisteri Factan versiopäivityksen 4.4.4 tilaus CGI Suomi Oy:ltä,
18.02.2019
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§ 87
Tiedoksi merkittävät asiat
TRE:112/00.01.03/2019
Päätös
Merkittiin tiedoksi.
Päätösehdotus oli
Merkitään tiedoksi.
Perustelut
1) Pirkanmaan sairaanhoitopiiri on lähettänyt kaupungille Pirkanmaan
sairaanhoitopiirin hallituksen esityslistan 18.2.2019 (TRE:561/00.03.01
/2019). Esityslista ja pöytäkirja ovat luettavissa kokonaisuudessaan
internetistä osoitteesta https://www.tays.fi/fi-FI/Sairaanhoitopiiri
/Hallinto_ja_paatoksenteko/Esityslistat_ja_poytakirjat
Liitteet

1 PSHP hallituksen asialista 18.2.2019
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Muutoksenhakukielto
§75, §76, §77, §78, §82, §83, §84, §85, §86, §87
Muutoksenhakukielto
Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:
-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä
viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa
(KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
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Oikaisuvaatimus
§79, §80, §81
Oikaisuvaatimusohje
Oikaisuvaatimusohje
Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen,
velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan
jäsen.
Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös
sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.
Oikaisuviranomainen
Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.
Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:
Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere
Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.
tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi
Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen
tietoturvallisuudesta.
Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Tiedoksisaanti
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua
siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan
saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen
lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen
osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta
määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä,
vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa
ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Oikaisuvaatimus
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän
allekirjoitettava.
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Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa
oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä
oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo
15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu
lähettäjän omalla vastuulla.

