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Lentoliikenteen kehittämistä koskevan palvelusopimuksen hyväksyminen vuodelle
2019
TRE:6582/14.02.02/2018
Lisätietoja päätöksestä
Pormestarin sihteeri Ritva Vakkuri, puh. 0400 780 866,
etunimi.sukunimi@tampere.fi
Valmistelijan yhteystiedot
Johtaja Teppo Rantanen, puh 0400 235 442 ja elinkeinojohtaja
Timo Antikainen, puh 050 321 1279, etunimi.sukunimi@tampere.fi
Päätös
Elinkeinorahaston ehdotukseen perustuen lentoliikenteen
kehittämiseen myönnetään 500 000 euroa vuodelle 2019 ja
hyväksytään liitteenä oleva lentoliikenteen kehittämistä koskeva
palvelusopimus Tampereen kaupungin ja Tredea Oy:n välillä.
Perustelut
Tampereen kaupunkiseudun kunnat käsittelivät alueen
lentoliikenteen kehittämistä AiRRport-vision pohjalta keväällä
2014 sekä tarkennetun AiRRport-konseptin pohjalta keväällä
2015. Liikenne- ja viestintäministeriö sisällytti hankkeen
kansalliseen lentoliikennestrategiaan. Tämän jälkeen kunnat
päättivät käynnistää kolmivuotisen projektin lentoliikenteen
kokonaisvaltaiseksi kehittämiseksi vuosille 2016-2018. Projektin
toteuttajaksi valittiin Tredea Oy. Lentoliikenteen tavoitteita
tukevaksi toimenpiteeksi tunnistettiin tarve varautua myös
rahastotyyppisen instrumentin perustamiseen. Tämän ns.
lentoliikennerahan tarkoituksena on toimia selkänojana
neuvoteltaessa uusista kansainvälisistä lentoyhteyksistä.
Rahoitusta käsiteltiin kuntajohtajakokouksessa 20.11.2015 §
141. Kuntien yhteisenä tavoitteena päädyttiin n. 3,5 miljoonan
euron rahoituskokonaisuuteen vuosille 2016-2019. Tampereen
osuus tästä on 2 000 000 euroa, 500.000 euroa per vuosi. Muiden
seudun kuntien osuudet määräytyvät tästä asukaslukujen
suhteessa.
Tampereen elinkeinorahaston toimikunta esitti edelleen
pormestarin päätettäväksi toimikunnan kokouksessa 29.9.2015,
että elinkeinorahastosta myönnetään 2 miljoonaa euroa
lentoliikenteen kehittämiseen. Kullekin vuodelle 2016, 2017 ja
2018 myönnettiin 500 000 euroa edellä mainitusta summasta
päätöksillä 22.9.2016 § 3, 22.9.2017 § 153 ja 14.12.2017 § 214 .
Pormestarin päätöksellä myönnetään elinkeinorahastosta
palveluhankintaan Tredea Oy:lle 500 000 euroa vuodelle
2019. Tähän summaan on varauduttu Tampereen kaupungin
vuoden 2019 talousarviossa. Hankinnan edellytyksenä on, että
rahoituksen saajat ja kaupunki tekevät palvelusopimuksen
myönnetyn summan käytöstä.
Tampereen kaupunki omistaa Tredea Oy:n yhdessä Tampereen
seutukuntien kanssa. Tampereen kaupunki ostaa tytäryhtiöltä
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palveluita. Esitetty järjestely palvelusopimuksen toteuttamisesta
ei tällä perusteella kuulu julkisista hankinnoista annetun
lain soveltamisalaan, vaan on mahdollista toteuttaa
sidosyksikköhankintana julkisista hankinnoista annetun lain
(1397/2016) 15 §:n mukaisesti.
Lausunnot
Lakimies Katja Korhonen: Tampereen kaupunki on linjannut
Tredea Oy:n Tampereen kaupungin sidosyksiköksi. Esitetty
järjestely palvelusopimuksen toteuttamisesta ei tällä perusteella
kuulu julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista
annetun lain soveltamisalaan, vaan on mahdollista toteuttaa
sidosyksikköhankintana.
Tiedoksi
Harri Airaksinen/Tredea Oy, Marja Aalto/Tredea Oy, Timo
Antikainen, Teppo Rantanen, Juha Yli-Rajala, Arto Vuojolainen,
Jukka Männikkö, Tiina Kyöttilä-Vettenranta, talousyksikkö, Mia
Helin, Tiia Joki, Markus Kiviaho
Liitteet:
1 Pirkanmaa kaupunkiseutu Lentoraha Y2018_liitteeksi
sopimukseen2019.pdf
2 Tredea_BT_-kuntakohtainen-lentoraha2019-TAMPERE_27 09
2018.pdf
Allekirjoitus

Lauri Lyly, pormestari

Nähtävilläolo ja tiedoksianto asianosaiselle
Päätös on nähtävillä 29.10.2018 www.tampere.fi
Päätös on lähetetty sähköpostilla 24.10.2018.

Muutoksenhakuviranomainen
Muutosta päätökseen haetaan kaupunginhallitukselta.
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Oikaisuvaatimus
§ 147
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
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Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän
allekirjoitettava.
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.

