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Lyly Lauri, puheenjohtaja
Kummola Kalervo, 1. varapuheenjohtaja
Salmi Pekka, 3. varapuheenjohtaja
Haapa-aho Olga
Kaivonen Kirsi
Kaleva Lassi
Kivistö Anneli
Mäkeläinen Suvi
Sasi Ilkka
Tulonen Irja
Caglayan Merve, varajäsen
Torkkola Sinikka, varajäsen
Schafeitel Yrjö, varajäsen
Heinämäki Anna-Kaisa, apulaispormestari
Jäntti Aleksi, apulaispormestari
Loukaskorpi Johanna, apulaispormestari
Yli-Rajala Juha, konsernijohtaja, esittelijä
Maunu Anna-Maria, viestintäjohtaja
Aarnio Jouko, kaupunginlakimies, sihteeri
Nikkilä Elina T, hallintosihteeri, pöytäkirjanpitäjä
Nurminen Mikko, johtaja, saapui 13:10, poistui 15:18
Rantanen Teppo, johtaja, saapui 13:10, poistui 15:18
Sirviö Pekka, toimitusjohtaja, saapui 13:10, poistui 13:33
Tuominen Ville-Mikael, projektijohtaja, saapui 13:10, poistui 15:18
Seppänen Minna, hankekehityspäällikkö, saapui 14:34, poistui 15:18
Lumio Jarkko, suunnittelupäällikkö, saapui 15:19, poistui 15:38
Mustakallio Jaakko, 2. varapuheenjohtaja
Minkkinen Minna
Vallin Veikko
Ikonen Anna-Kaisa, valtuuston pj.
Dündar-Järvinen Aila, valtuuston 1. vpj.
Suomela Iiris, valtuuston 2. vpj.
Aaltonen Mikko, valtuuston 3. vpj.

Allekirjoitukset

Lauri Lyly
Puheenjohtaja
Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Pöytäkirjan tarkastus

Jouko Aarnio
Sihteeri

3 (48)

Tampere
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja
23.04.2019

15/2019

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Suvi Mäkeläinen

Yrjö Schafeitel

muut allekirjoitukset

Elina T Nikkilä
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan nähtävänäolo
Yleisesti nähtäville www.tampere.fi
30.04.2019

Elina T Nikkilä, hallintosihteeri
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§ 158
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Päätösehdotus oli
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Kokouskutsussa mainitsemattoman asian ottaminen käsiteltäväksi
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti ottaa lisäesityslistalla olevan asian
Salibandyn Suomen mestaruudesta ja Champions’ Cupin mestaruudesta
palkitsemisen käsiteltäväksi tässä kokouksessa.
Asioiden käsittelyjärjestyksen muuttaminen
Puheenjohtajan esityksestä kaupunginhallitus päätti käsitellä pykälän 173
ennen pykälää 172.
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§ 159
Pöytäkirjan tarkastus
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Päätösehdotus oli
Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Suvi Mäkeläinen ja Yrjö Schafeitel (varalle
Ilkka Sasi ja Irja Tulonen).
Perustelut
Pöytäkirja on tarkastettavana ja sähköisesti allekirjoitettavana viimeistään
maanantaina 29.4.2019.
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§ 160
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
Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja
Päätösehdotus oli
Kaupunginvaltuuston 15.4.2019 kokouksen täytäntöönpanolistan
mukaiset toimeenpanoehdotukset hyväksytään.
Liitteet

1 Valtuuston täytäntöönpanolista 15.4.2019
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§ 161
Valtuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali toimikaudeksi 1.6.2019 - 31.5.2021
TRE:801/00.00.03/2019
Valmistelija / lisätiedot:
Heli Hirvelä
Valmistelijan yhteystiedot
Hallintoasiantuntija Merja Mäkinen, puh. 040 531 4434, etunimi.m.
sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja
Päätösehdotus oli
Esitetään valtuuston päätettäväksi:
Valtuusto valitsee valtuuston puheenjohtajan sekä ensimmäisen, toisen
ja kolmannen varapuheenjohtajan toimikaudeksi 1.6.2019 - 31.5.2021.
Perustelut
Kuntalain 18 §:n mukaan valtuusto valitsee keskuudestaan
puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia
toimikaudekseen, jollei valtuusto ole päättänyt, että heidän
toimikautensa on valtuuston toimikautta lyhyempi. Puheenjohtaja ja
varapuheenjohtajat valitaan samassa vaalitoimituksessa. Valtuuston
puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajilla on läsnäolo- ja puheoikeus
kunnanhallituksen kokouksessa.
Hallintosäännön 7 §:n mukaan valtuustossa on puheenjohtaja sekä
ensimmäinen, toinen ja kolmas varapuheenjohtaja. Puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajien toimikausi on kaksi vuotta.
Tiedoksi
Valitut, Suomen Kuntaliitto, Luottamushenkilömuutokset
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§ 162
Kaupunginhallituksen vaali toimikaudeksi 1.6.2019 - 31.5.2021
TRE:819/00.00.03/2019
Valmistelija / lisätiedot:
Heli Hirvelä
Valmistelijan yhteystiedot
Hallintoasiantuntija Merja Mäkinen, puh. 040 531 4434, etunimi.m.
sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja
Päätösehdotus oli
Esitetään valtuuston päätettäväksi:
Kaupunginhallitukseen valitaan pormestarille varajäsen toimikaudeksi
1.6.2019 - 31.5.2021.
Kaupunginhallitukseen valitaan 12 jäsentä ja jokaiselle henkilökohtainen
varajäsen toimikaudeksi 1.6.2019 - 31.5.2021.
Kaupunginhallituksen jäsenten keskuudesta valitaan ensimmäinen,
toinen ja kolmas varapuheenjohtaja.
Perustelut
Hallintosäännön 8 §:n mukaan kaupunginhallituksessa on pormestari ja
12 muuta jäsentä ja jokaisella henkilökohtainen varajäsen. Valtuusto
valitsee muut jäsenet kuin pormestarin sekä varajäsenet kahden vuoden
toimikaudeksi. Kaupunginhallituksen puheenjohtajana toimii pormestari.
Valtuusto valitsee kaupunginhallituksen jäsenten keskuudesta sen
toimikaudeksi ensimmäisen, toisen ja kolmannen varapuheenjohtajan.
Vaalikelpoisuudesta kunnanhallitukseen säädetään kuntalain 73 §:ssä
seuraavaa:
"Vaalikelpoinen kunnanhallitukseen on henkilö, joka on vaalikelpoinen
valtuustoon, ei kuitenkaan:
1) välittömästi kunnanhallituksen alaisena toimiva kunnan palveluksessa
oleva henkilö;
2) henkilö, joka on kunnanhallituksen tehtäväalueella toimivan, kunnan
määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa;
3) kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka lautakunnan esittelijänä tai
muuten vastaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi tulevien asioiden
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valmistelusta;
4) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen
jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen
rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä tai
säätiössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle
kunnanhallituksessa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on
omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa. Tätä kohtaa ei
sovelleta kunnan määräysvallassa olevan yhteisön hallituksen tai siihen
rinnastettavan toimielimen jäseneen.
Henkilöstön edunvalvonnasta asianomaisessa kunnassa huolehtivan
yhteisön hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen puheenjohtaja
ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen. Vaalikelpoinen ei myöskään ole
henkilö, joka yhteisön neuvottelijana tai muussa vastaavassa
ominaisuudessa vastaa edunvalvonnasta.
Enemmistön kunnanhallituksen jäsenistä on oltava muita kuin kunnan tai
kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa olevia
henkilöitä."
Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain 4a §:n mukaan
kunnallisissa ja kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä lukuun
ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin
vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu.
Tiedoksi
Valitut, Luottamushenkilömuutokset

Tampere
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja
23.04.2019

15/2019

11 (48)

§ 163
Sosiaali- ja terveyslautakunnan vaali toimikaudeksi 1.6.2019 - 31.5.2021
TRE:890/00.00.03/2019
Valmistelija / lisätiedot:
Heli Hirvelä
Valmistelijan yhteystiedot
Hallintoasiantuntija Merja Mäkinen, puh. 040 531 4434, etunimi.m.
sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja
Päätösehdotus oli
Esitetään valtuuston päätettäväksi:
Sosiaali- ja terveyslautakuntaan valitaan apulaispormestarille varajäsen
toimikaudeksi 1.6.2019 - 31.5.2021.
Sosiaali- ja terveyslautakuntaan valitaan 12 jäsentä ja jokaiselle
henkilökohtainen varajäsen toimikaudeksi 1.6.2019 - 31.5.2021.
Valitaan sosiaali- ja terveyslautakunnan varapuheenjohtaja.
Perustelut
Hallintosäännön 10 §:n mukaan sosiaali- ja terveyslautakunnassa on
apulaispormestari ja 12 muuta jäsentä ja jokaisella henkilökohtainen
varajäsen. Lisäksi lautakunnassa on Oriveden valtuuston valitsema yksi
jäsen ja hänellä henkilökohtainen varajäsen. Oriveden valtuuston
valitsema jäsen osallistuu Tampereen ja Oriveden yhteistoiminta-aluetta
koskevaan päätöksentekoon lautakunnassa. Lautakunta toimii tässä
kokoonpanossa kuntien yhteisenä toimielimenä.
Lautakunnan jäsenistä enemmistön tulee olla valtuutettuja tai
varavaltuutettuja. Myös lautakunnan varajäsenistä enemmistön tulee olla
valtuutettuja tai varavaltuutettuja. Nämä vaatimukset eivät koske muiden
kuntien yhteistoimintaelimiin valitsemia jäseniä eikä varajäseniä.
Lautakunnan puheenjohtajana toimii apulaispormestari. Valtuusto
valitsee lautakunnan varsinaisista jäsenistä varapuheenjohtajan.
Varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettu tai varavaltuutettu.
Lautakunnan toimikausi on sama kuin kaupunginhallituksen toimikausi,
ellei valtuusto toisin päätä.
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Kuntalain 77 §:n mukaan jäseninä kuntien yhteisessä toimielimessä
voivat olla asianomaisten kuntien vastaavaan toimielimeen vaalikelpoiset
henkilöt.
Vaalikelpoisuudesta lautakuntaan säädetään kuntalain 74 §:ssä
seuraavaa:
”Vaalikelpoinen lautakuntaan ja valiokuntaan on henkilö, joka on
vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:
1) asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan alainen kunnan
palveluksessa oleva henkilö;
2) henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan
tehtäväalueella toimivan, kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai
säätiön palveluksessa;
3) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen
jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen
rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos
kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle asianomaisessa lautakunnassa
tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan
olennaista hyötyä tai vahinkoa.”
Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain 4a §:n mukaan
kunnallisissa ja kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä lukuun
ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin
vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu.
Tiedoksi
Valitut, Luottamushenkilömuutokset
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§ 164
Sivistys- ja kulttuurilautakunnan vaali toimikaudeksi 1.6.2019 - 31.5.2021
TRE:947/00.00.03/2019
Valmistelija / lisätiedot:
Heli Hirvelä
Valmistelijan yhteystiedot
Hallintoasiantuntija Merja Mäkinen, puh. 040 531 4434, etunimi.m.
sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja
Päätösehdotus oli
Esitetään valtuuston päätettäväksi:
Sivistys- ja kulttuurilautakuntaan valitaan apulaispormestarille varajäsen
toimikaudeksi 1.6.2019 - 31.5.2021.
Sivistys- ja kulttuurilautakuntaan valitaan 12 jäsentä ja jokaiselle
henkilökohtainen varajäsen toimikaudeksi 1.6.2019 - 31.5.2021.
Valitaan sivistys- ja kulttuurilautakunnan varapuheenjohtaja.
Perustelut
Hallintosäännön 10 §:n mukaan sivistys- ja kulttuurilautakunnassa on
apulaispormestari ja 12 muuta jäsentä ja jokaisella henkilökohtainen
varajäsen. Lisäksi lautakunnassa on Ylöjärven valtuuston valitsema yksi
jäsen ja hänellä henkilökohtainen varajäsen. Ylöjärven valtuuston
valitsema jäsen osallistuu kansalaisopistotoiminnan yhteistoiminta-
aluetta koskevaan päätöksentekoon lautakunnassa. Lautakunta toimii
tässä kokoonpanossa kuntien yhteisenä toimielimenä.
Lautakunnan jäsenistä enemmistön tulee olla valtuutettuja tai
varavaltuutettuja. Myös lautakunnan varajäsenistä enemmistön tulee olla
valtuutettuja tai varavaltuutettuja. Nämä vaatimukset eivät koske muiden
kuntien yhteistoimintaelimiin valitsemia jäseniä eikä varajäseniä.
Lautakunnan puheenjohtajana toimii apulaispormestari. Valtuusto
valitsee lautakunnan varsinaisista jäsenistä varapuheenjohtajan.
Varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettu tai varavaltuutettu.
Lautakunnan toimikausi on sama kuin kaupunginhallituksen toimikausi,
ellei valtuusto toisin päätä.
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Kuntalain 77 §:n mukaan jäseninä kuntien yhteisessä toimielimessä
voivat olla asianomaisten kuntien vastaavaan toimielimeen vaalikelpoiset
henkilöt.
Vaalikelpoisuudesta lautakuntaan säädetään kuntalain 74 §:ssä
seuraavaa:
”Vaalikelpoinen lautakuntaan ja valiokuntaan on henkilö, joka on
vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:
1) asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan alainen kunnan
palveluksessa oleva henkilö;
2) henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan
tehtäväalueella toimivan, kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai
säätiön palveluksessa;
3) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen
jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen
rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos
kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle asianomaisessa lautakunnassa
tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan
olennaista hyötyä tai vahinkoa.”
Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain 4a §:n mukaan
kunnallisissa ja kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä lukuun
ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin
vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

Tiedoksi
Valitut, Luottamushenkilömuutokset
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§ 165
Elinvoima- ja osaamislautakunnan vaali toimikaudeksi 1.6.2019 - 31.5.2021
TRE:955/00.00.03/2019
Valmistelija / lisätiedot:
Heli Hirvelä
Valmistelijan yhteystiedot
Hallintoasiantuntija Merja Mäkinen, puh. 040 531 4434, etunimi.m.
sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja
Päätösehdotus oli
Esitetään valtuuston päätettäväksi:
Elinvoima- ja osaamislautakuntaan valitaan apulaispormestarille
varajäsen toimikaudeksi 1.6.2019 - 31.5.2021.
Elinvoima- ja osaamislautakuntaan valitaan 10 jäsentä ja jokaiselle
henkilökohtainen varajäsen toimikaudeksi 1.6.2019 - 31.5.2021.
Valitaan elinvoima- ja osaamislautakunnan varapuheenjohtaja.
Perustelut
Hallintosäännön 10 §:n mukaan elinvoima- ja osaamislautakunnassa on
apulaispormestari ja 10 muuta jäsentä ja jokaisella henkilökohtainen
varajäsen. Lisäksi lautakunnassa on ammatillisen koulutuksen
yhteistoiminta-alueesta allekirjoitetun sopimuksen muiden
sopijaosapuolten Ikaalisten, Kangasalan, Lempäälän, Nokian, Oriveden,
Pirkkalan, Vesilahden, Virtain, Ylöjärven, Pälkäneen ja Ruoveden
valtuustojen yhteensä valitsemat 6 jäsentä ja jokaisella henkilökohtainen
varajäsen. Muiden sopijaosapuolten valitsemat jäsenet osallistuvat
yhteistoiminta-aluetta koskevaan päätöksentekoon lautakunnassa.
Lautakunta toimii tässä kokoonpanossa kuntien yhteisenä toimielimenä.
Lautakunnan jäsenistä enemmistön tulee olla valtuutettuja tai
varavaltuutettuja. Myös lautakunnan varajäsenistä enemmistön tulee olla
valtuutettuja tai varavaltuutettuja. Nämä vaatimukset eivät koske muiden
kuntien yhteistoimintaelimiin valitsemia jäseniä eikä varajäseniä.
Lautakunnan puheenjohtajana toimii apulaispormestari. Valtuusto
valitsee lautakunnan varsinaisista jäsenistä varapuheenjohtajan.
Varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettu tai varavaltuutettu.
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Lautakunnan toimikausi on sama kuin kaupunginhallituksen toimikausi,
ellei valtuusto toisin päätä.
Kuntalain 77 §:n mukaan jäseninä kuntien yhteisessä toimielimessä
voivat olla asianomaisten kuntien vastaavaan toimielimeen vaalikelpoiset
henkilöt.
Vaalikelpoisuudesta lautakuntaan säädetään kuntalain 74 §:ssä
seuraavaa:
”Vaalikelpoinen lautakuntaan ja valiokuntaan on henkilö, joka on
vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:
1) asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan alainen kunnan
palveluksessa oleva henkilö;
2) henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan
tehtäväalueella toimivan, kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai
säätiön palveluksessa;
3) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen
jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen
rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos
kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle asianomaisessa lautakunnassa
tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan
olennaista hyötyä tai vahinkoa.”
Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain 4a §:n mukaan
kunnallisissa ja kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä lukuun
ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin
vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

Tiedoksi
Valitut, Luottamushenkilömuutokset
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§ 166
Asunto- ja kiinteistölautakunnan vaali toimikaudeksi 1.6.2019 - 31.5.2021
TRE:956/00.00.03/2019
Valmistelija / lisätiedot:
Heli Hirvelä
Valmistelijan yhteystiedot
Hallintoasiantuntija Merja Mäkinen, puh. 040 531 4434, etunimi.m.
sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja
Päätösehdotus oli
Esitetään valtuuston päätettäväksi:
Asunto- ja kiinteistölautakuntaan valitaan apulaispormestarille varajäsen
toimikaudeksi 1.6.2019 - 31.5.2021.
Asunto- ja kiinteistölautakuntaan valitaan 12 jäsentä ja jokaiselle
henkilökohtainen varajäsen toimikaudeksi 1.6.2019 - 31.5.2021.
Valitaan asunto- ja kiinteistölautakunnan varapuheenjohtaja.
Perustelut
Hallintosäännön 10 §:n mukaan asunto- ja kiinteistölautakunnassa on
apulaispormestari ja 12 muuta jäsentä ja jokaisella henkilökohtainen
varajäsen.
Lautakunnan jäsenistä enemmistön tulee olla valtuutettuja tai
varavaltuutettuja. Myös lautakunnan varajäsenistä enemmistön tulee olla
valtuutettuja tai varavaltuutettuja.
Lautakunnan puheenjohtajana toimii apulaispormestari. Valtuusto
valitsee lautakunnan varsinaisista jäsenistä varapuheenjohtajan.
Varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettu tai varavaltuutettu.
Lautakunnan toimikausi on sama kuin kaupunginhallituksen toimikausi,
ellei valtuusto toisin päätä.
Vaalikelpoisuudesta lautakuntaan säädetään kuntalain 74 §:ssä
seuraavaa:
”Vaalikelpoinen lautakuntaan ja valiokuntaan on henkilö, joka on
vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:
1) asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan alainen kunnan
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palveluksessa oleva henkilö;
2) henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan
tehtäväalueella toimivan, kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai
säätiön palveluksessa;
3) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen
jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen
rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos
kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle asianomaisessa lautakunnassa
tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan
olennaista hyötyä tai vahinkoa.”
Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain 4a §:n mukaan
kunnallisissa ja kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä lukuun
ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin
vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu.
Tiedoksi
Valitut, Luottamushenkilömuutokset
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§ 167
Yhdyskuntalautakunnan vaali toimikaudeksi 1.6.2019 - 31.5.2021
TRE:957/00.00.03/2019
Valmistelija / lisätiedot:
Heli Hirvelä
Valmistelijan yhteystiedot
Hallintoasiantuntija Merja Mäkinen, puh. 040 531 4434, etunimi.m.
sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja
Päätösehdotus oli
Esitetään valtuuston päätettäväksi:
Yhdyskuntalautakuntaan valitaan apulaispormestarille varajäsen
toimikaudeksi 1.6.2019 - 31.5.2021.
Yhdyskuntalautakuntaan valitaan 12 jäsentä ja jokaiselle
henkilökohtainen varajäsen toimikaudeksi 1.6.2019 - 31.5.2021.
Valitaan yhdyskuntalautakunnan varapuheenjohtaja.
Perustelut
Hallintosäännön 10 §:n mukaan yhdyskuntalautakunnassa on
apulaispormestari ja 12 muuta jäsentä ja jokaisella henkilökohtainen
varajäsen.
Lautakunnan jäsenistä enemmistön tulee olla valtuutettuja tai
varavaltuutettuja. Myös lautakunnan varajäsenistä enemmistön tulee olla
valtuutettuja tai varavaltuutettuja.
Lautakunnan puheenjohtajana toimii apulaispormestari. Valtuusto
valitsee lautakunnan varsinaisista jäsenistä varapuheenjohtajan.
Varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettu tai varavaltuutettu.
Lautakunnan toimikausi on sama kuin kaupunginhallituksen toimikausi,
ellei valtuusto toisin päätä.
Vaalikelpoisuudesta lautakuntaan säädetään kuntalain 74 §:ssä
seuraavaa:
”Vaalikelpoinen lautakuntaan ja valiokuntaan on henkilö, joka on
vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:
1) asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan alainen kunnan
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palveluksessa oleva henkilö;
2) henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan
tehtäväalueella toimivan, kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai
säätiön palveluksessa;
3) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen
jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen
rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos
kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle asianomaisessa lautakunnassa
tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan
olennaista hyötyä tai vahinkoa.”
Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain 4a §:n mukaan
kunnallisissa ja kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä lukuun
ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin
vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu.
Tiedoksi
Valitut, Luottamushenkilömuutokset
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§ 168
Alueellisen jätehuoltolautakunnan vaali toimikaudeksi 1.6.2019 - 31.5.2021
TRE:958/00.00.03/2019
Valmistelija / lisätiedot:
Heli Hirvelä
Valmistelijan yhteystiedot
Hallintoasiantuntija Merja Mäkinen, puh. 040 531 4434, etunimi.m.
sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja
Päätösehdotus oli
Esitetään valtuuston päätettäväksi:
Alueelliseen jätehuoltolautakuntaan valitaan apulaispormestarille
varajäsen toimikaudeksi 1.6.2019 - 31.5.2021.
Alueelliseen jätehuoltolautakuntaan valitaan kuusi jäsentä ja jokaiselle
henkilökohtainen varajäsen toimikaudeksi 1.6.2019 - 31.5.2021.
Valitaan alueellisen jätehuoltolautakunnan varapuheenjohtaja.
Perustelut
Hallintosäännön 10 §:n mukaan alueellinen jätehuoltolautakunta toimii
jätehuollon yhteistoiminta-alueen kuntien yhteisenä toimielimenä.
Lautakunnassa on apulaispormestari ja 11 muuta jäsentä ja jokaisella
henkilökohtainen varajäsen. Tampereen valtuusto valitsee
apulaispormestarin lisäksi kuusi jäsentä ja jokaiselle henkilökohtaisen
varajäsenen. Tampereen kaupunkiseudun kunnat Kangasala, Lempäälä,
Nokia, Orivesi, Pirkkala, Vesilahti ja Ylöjärvi valitsevat yhteensä kaksi
jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Muut yhteistoiminta-alueen
kunnat Hämeenkyrö, Ikaalinen, Juupajoki, Mänttä-Vilppula, Parkano,
Pälkäne, Ruovesi, Sastamala ja Virrat valitsevat yhteensä kolme jäsentä ja
heille henkilökohtaiset varajäsenet.
Lautakunnan jäsenistä enemmistön tulee olla valtuutettuja tai
varavaltuutettuja. Myös lautakunnan varajäsenistä enemmistön tulee olla
valtuutettuja tai varavaltuutettuja. Nämä vaatimukset eivät koske muiden
kuntien yhteistoimintaelimiin valitsemia jäseniä eikä varajäseniä.
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Lautakunnan puheenjohtajana toimii apulaispormestari. Valtuusto
valitsee lautakunnan varsinaisista jäsenistä varapuheenjohtajan.
Varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettu tai varavaltuutettu.
Lautakunnan toimikausi on sama kuin kaupunginhallituksen toimikausi,
ellei valtuusto toisin päätä.
Kuntalain 77 §:n mukaan jäseninä kuntien yhteisessä toimielimessä
voivat olla asianomaisten kuntien vastaavaan toimielimeen vaalikelpoiset
henkilöt.
Vaalikelpoisuudesta lautakuntaan säädetään kuntalain 74 §:ssä
seuraavaa:
”Vaalikelpoinen lautakuntaan ja valiokuntaan on henkilö, joka on
vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:
1) asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan alainen kunnan
palveluksessa oleva henkilö;
2) henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan
tehtäväalueella toimivan, kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai
säätiön palveluksessa;
3) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen
jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen
rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos
kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle asianomaisessa lautakunnassa
tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan
olennaista hyötyä tai vahinkoa.”
Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain 4a §:n mukaan
kunnallisissa ja kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä lukuun
ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin
vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu.
Tiedoksi
Valitut, Luottamushenkilömuutokset
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§ 169
Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan vaali toimikaudeksi 1.6.2019 -
31.5.2021
TRE:959/00.00.03/2019
Valmistelija / lisätiedot:
Heli Hirvelä
Valmistelijan yhteystiedot
Hallintoasiantuntija Merja Mäkinen, puh. 040 531 4434, etunimi.m.
sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja
Päätösehdotus oli
Esitetään valtuuston päätettäväksi:
Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakuntaan valitaan
seitsemän jäsentä ja jokaiselle henkilökohtainen varajäsen toimikaudeksi
1.6.2019 - 31.5.2021.
Valitaan Tampereen kaupunkiseudun
joukkoliikennelautakunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.
Perustelut
Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta toimii kuntien
hyväksymän yhteistoimintasopimuksen mukaisesti Tampereen, Nokian,
Oriveden ja Ylöjärven kaupunkien sekä Kangasalan, Lempäälän, Pirkkalan
ja Vesilahden kuntien yhteisenä seudullisena joukkoliikenteen
toimivaltaisena viranomaisena Tampereen valtuuston ja
kaupunginhallituksen alaisuudessa.
Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan johtosäännön
mukaan joukkoliikennelautakunnassa on 14 jäsentä, joista Tampereen
valtuusto valitsee seitsemän jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen
varajäsenen sekä Nokian, Oriveden ja Ylöjärven kaupunkien sekä
Kangasalan, Lempäälän, Pirkkalan ja Vesilahden kuntien valtuustot kukin
yhden jäsenen ja tälle henkilökohtaisen varajäsenen.
Lautakunnan jäsenistä enemmistön tulee olla valtuutettuja tai
varavaltuutettuja. Myös lautakunnan varajäsenistä enemmistön tulee olla
valtuutettuja tai varavaltuutettuja. Nämä vaatimukset eivät koske muiden
kuntien yhteistoimintaelimiin valitsemia jäseniä eikä varajäseniä.
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Tampereen valtuusto valitsee valitsemistaan jäsenistä puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan. Joukkoliikennelautakunnan toimikausi on sama kuin
Tampereen kaupunginhallituksen toimikausi, ellei Tampereen valtuusto
toisin päätä.
Kuntalain 77 §:n mukaan jäseninä kuntien yhteisessä toimielimessä
voivat olla asianomaisten kuntien vastaavaan toimielimeen vaalikelpoiset
henkilöt.
Vaalikelpoisuudesta lautakuntaan säädetään kuntalain 74 §:ssä
seuraavaa:
”Vaalikelpoinen lautakuntaan ja valiokuntaan on henkilö, joka on
vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:
1) asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan alainen kunnan
palveluksessa oleva henkilö;
2) henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan
tehtäväalueella toimivan, kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai
säätiön palveluksessa;
3) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen
jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen
rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos
kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle asianomaisessa lautakunnassa
tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan
olennaista hyötyä tai vahinkoa.”
Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain 4a §:n mukaan
kunnallisissa ja kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä lukuun
ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin
vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu.
Tiedoksi
Valitut, Luottamushenkilömuutokset
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§ 170
Kaupunginhallituksen edustajan nimeäminen Tampereen kaupunkiseudun
joukkoliikennelautakuntaan
TRE:2006/00.00.03/2019
Valmistelija / lisätiedot:
Heli Hirvelä
Valmistelijan yhteystiedot
Hallintoasiantuntija Merja Mäkinen, puh. 040 531 4434, etunimi.m.
sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Päätös
Asia jätettiin pöydälle.
Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja
Päätösehdotus oli
Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakuntaan valitaan
kaupunginhallituksen edustaja jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Kokouskäsittely
Asian käsittelyn kuluessa Pekka Salmi ehdotti, että asia jätetään pöydälle.
Puheenjohtaja kannatti pöydällepanoehdotusta.
Kaupunginhallitus päätti jättää asian yksimielisesti pöydälle.
Perustelut
Valtuusto myönsi 15.4.2019 Aila Dündar-Järviselle eron
kaupunginhallituksen jäsenen luottamustoimesta. Uudeksi jäseneksi
valittiin Kirsi Kaivonen ja varajäseneksi Inna Rokosa.
Aila Dündar-Järvinen on toiminut kaupunginhallituksen edustajana
Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnassa, joten hänen
tilalleen lautakuntaan tulee valita uusi kaupunginhallituksen edustaja.
Tiedoksi
Valittu, Luottamushenkilömuutokset
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§ 171
Kaupunginvaltuuston iltakoulu 20.5.2019 - Toiminnan ja talouden suunnittelun
lähetekeskustelu
TRE:845/02.02.01/2019
Valmistelija / lisätiedot:
Heli Hirvelä
Valmistelijan yhteystiedot
Controller Vesa-Matti Kangas, puh. 050 566 4477, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja
Päätösehdotus oli
Kaupunginvaltuustolle järjestetään iltakoulu maanantaina 20.5.2019 klo
15.00 - 16.30.
Iltakouluun ovat oikeutettuja osallistumaan varsinaiset valtuutetut.
Varavaltuutettu voi osallistua valtuuston kokouspäivänä järjestettävään
iltakouluun kokouksesta poissa olevan varsinaisen valtuutetun sijasta.
Iltakoulun järjestämisestä aiheutuvat ansionmenetyskorvaukset
maksetaan kustannuspaikalta 113100, Kaupunginvaltuusto, sisäinen
tilaus 24838, Kaupunginvaltuusto.
Perustelut
Hallintosäännön 117 §:n mukaan valtuuston iltakouluja järjestetään
seuraavien periaatteiden mukaisesti:
Iltakouluja järjestetään kaupunginhallituksen harkinnan mukaan
valtuuston puheenjohtajan määräämänä aikana. Iltakoulussa annetaan
selvityksiä ja tietoja keskeisistä vireillä olevista asioista ja keskustellaan
niistä.
Varavaltuutettu voi osallistua valtuuston kokouspäivänä järjestettävään
iltakouluun kokouksesta poissa olevan varsinaisen valtuutetun sijasta.
Mikäli iltakoulu on muulloin kuin valtuuston kokouspäivänä, iltakouluun
voi osallistua jokaisesta valtuustoryhmästä yksi varavaltuutettu jokaista
alkavaa kymmentä valtuutettua kohden.
Valtuuston puheenjohtaja toimii iltakoulun puheenjohtajana. Valtuuston
pöytäkirjanpitäjä pitää pöytäkirjaa. Puheenjohtajalla on oikeus rajoittaa
puheenvuoroja.
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Kaupunginvaltuustolle on tarkoitus järjestää iltakoulu maanantaina
20.5.2019 kello 15.00 - 16.30.
Iltakoulussa käsitellään kaupungin vuoden 2020 talousarvion laadinnan
lähtökohtia ja valmistelutilannetta sekä keskustellaan niistä. Iltakoulussa
käydään läpi mm. kuluvan vuoden tilinpäätösennuste, uusimmat arviot
verotulojen ja valtionosuuksien kehityksestä, suunnittelua ohjaavat
toiminnan painopisteet ja alustavia toiminnan tavoitteita sekä
kehysneuvotteluissa esitetyt keskeiset palvelutarpeiden muutokset.
Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja on todennut, että iltakoulu
valtuutetuille voidaan järjestää maanantaina 20.5.2019 klo 15.00 - 16.30.
Iltakouluun osallistumisesta aiheutuvat luottamushenkilöiden
ansionmenetyskorvaukset voidaan maksaa kustannuspaikalta 113100,
Kaupunginvaltuusto, sisäinen tilaus 24838, Kaupunginvaltuusto.
Tiedoksi
Heli Hirvelä, Jukka Männikkö, Reija Linnamaa, Vesa-Matti Kangas, Aino
Jokinen, Tuire Nyyssönen, Jouko Aarnio
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§ 172
Viinikanlahden alueen kehittämisen tavoitteet ja kansainvälinen ideakilpailu 2019-2020
TRE:2951/02.07.01/2019
Valmistelija / lisätiedot:
Teppo Rantanen
Valmistelijan yhteystiedot
Hankejohtaja Tero Tenhunen, puh. 050 540 2860, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja
Päätösehdotus oli
Tavoitteet Viinikanlahden alueen kehittämiselle hyväksytään alueen
jatkotyön ja kansanvälisen ideakilpailun 2019-2020 pohjaksi.
Kokouskäsittely
Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden johtaja Mikko
Nurmiselle, johtaja Teppo Rantaselle, projektijohtaja Ville-Mikael
Tuomiselle sekä hankekehityspäällikkö Minna Seppäselle. He olivat
asiantuntijoina läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn aikana.
Perustelut
Viinikanlahden uusi kaupunginosa on keskeinen Viiden tähden keskustan
kehittämisohjelman hanke, jolla on suuri merkitys keskustan kasvua ja
vetovoimaa koskevien strategisten tavoitteiden toteutumiselle. Alueen
kehittäminen mahdollistuu, kun nykyisin alueella sijaitsevan
jätevedenpuhdistamon toiminta loppuu Sulkavuoren keskuspuhdistamon
valmistuessa. Alueen suunnittelu käynnistyy kansainvälisellä
ideakilpailulla 2019 - 2020. Kilpailulla haetaan kaupunkikuvallisia ja -
rakenteellisia ideoita alueen jatkokehittämiselle ja asemakaavoitukselle.
Viinikanlahden alueen pääkäyttötarkoituksia ovat asuminen, vapaa-aika
ja virkistys sekä näihin liittyvät palvelut. Liikenteellisesti alue tukeutuu
Hatanpään valtatiehen, missä mahdollistetaan raitiotien rakentaminen.
Kilpailualueen suunnittelu ei rajoita Hatanpään alueen muita mahdollisia
maankäytön muutoksia tulevaisuudessa. Kaupunki on kilpailualueen
maanomistaja. Ennen kilpailua kaupunginhallitus linjaa kaupungin
tavoitteet kilpailulle ja alueen kehittämiselle. Kilpailun jälkeen käynnistyy
alueen yleissuunnittelu asemakaavaluonnoksen pohjaksi.
Asemakaavoituksen prosessi on käynnistynyt keväällä 2019.
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Kilpailun tavoitteet perustuvat Tampereen kaupunginvaltuuston
hyväksymään kaupunkistrategiaan ja keskustan strategiseen
osayleiskaavaan sekä kaupunginhallituksen hyväksymään Viiden tähden
keskustan kehittämisohjelmaan 2018 - 2030 ja sen kuuteen
toimenpidekokonaisuuteen.
Kaupunkiympäristöä koskevat tavoitteet
1. Liikenne ja liikkuminen
Viinikanlahden alueen esteetön liikenneverkko rakennetaan ensisijaisesti
raitiotiehen ja joukkoliikenteeseen sekä kävelyyn ja pyöräilyyn
tukeutuvaksi. Ranta- ja vesireitit rakennetaan palvelemaan vapaa-aikaa ja
matkailua. Pysäköinti järjestetään muuntojoustavalla ja älykkäällä
tavalla. Kilpailulla etsitään hyvää liikenteen ja liikkumisen kokonaisideaa,
joka sopii 2000-luvun Tampereelle.
2. Rakentaminen ja arkkitehtuuri
Viinikanlahden kaupunginosa rakennetaan osaksi Tampereen
keskustaa. Kaupunki- ja maisema-arkkitehtuuri sovitetaan yhdeksi
kokonaisuudeksi. Tavoitteena on mahdollisimman hiilineutraali
kaupunginosa, kestävä rakentaminen ja laadukas arkkitehtuuri. Kilpailulla
etsitään vaiheittain ja taloudellisesti ja toteuttamiskelpoista
kaupunkirakennetta.
3. Urbaanit ulkotilat ja kaupunkivihreä
Viinikanlahden alue rakennetaan osaksi Tampereen
järvenrantakaupunkia ja sen maisemaa. Pyhäjärven vesistömaisema ja
rannat suunnitellaan koko keskustaa palvelevaksi julkiseksi ympäristöksi.
Keskustan rantojen julkiset kaupunkitilat ja monimuotoiset viheralueet
jatkuvat katkeamattomina läpi Viinikanlahden alueen. Viherympäristö
jatkuu myös korttelialueille.
Toimintaympäristöä koskevat tavoitteet
4. Kaupunkikulttuuri, tapahtumat ja matkailu
Viinikanlahden rannat ja vesialueet rakennetaan oleskeltaviksi ja
urbaaneiksi virkistysalueiksi kaikkien keskustan asukkaiden, muiden
kaupunkilaisten ja matkailijoiden aktiiviseen käyttöön. Alueen nykyiset
satamat ja harrastuspaikat ovat lähtökohta laajemmalle vapaa-ajan
palvelujen ja matkailun kehittämiselle osana Tampereen järvikaupunkia.
5. Asuminen ja elämäntapa
Viinikanlahden kaupunginosaan rakennetaan kodit ja lähipalvelut
vähintään 3000 asukkaalle. Kaupunginosa rakennetaan terveelliseksi ja
turvalliseksi asuinympäristöksi kaiken ikäisille ihmisille.
Asuntorakentamisessa mahdollistetaan joustavia tapoja asumisen, työn
ja vapaa-ajan yhdistämiseen, 2000-luvun ihmisten tarpeisiin. Asumisen
profiloinnissa tärkeää on sijainti keskustassa ja järven rannalla.
6. Elinkeinot ja osaaminen
Viinikanlahden uusi kaupunginosa tukeutuu ensisijaisesti keskustan
kaupallisiin, julkisiin ja muihin palveluihin. Uudet asukkaat tuovat lisää
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elinvoimaa Tampereen keskustan liike- ja palveluyrittäjille. Lähistöllä on
valmiiksi toimialoiltaan monipuolinen työpaikkatarjonta. Asumiseen
liittyvät joustavan työnteon mahdollisuudet integroidaan
korttelirakenteisiin. Kaupunginosassa mahdollistetaan julkisiin ja
yksityisiin lähipalveluihin, matkailuun ja vapaa-aikaan perustuvat
työpaikat.
Kaksivaiheinen ja kaikille avoin kansainvälinen kilpailu julkistetaan 2019
toukokuussa ja tulokset ovat selvillä keväällä 2020. Kilpailun
järjestämisessä käytetään digitaalisia menetelmiä. Kilpailun järjestäjä on
Tampereen kaupunki yhteistyössä Suomen Arkkitehtiliitto SAFA:n ja
Suomen Maisema-arkkitehtiliitto MARK:n kanssa.
Tiedoksi
Tero Tenhunen, Minna Seppänen
Liitteet

1 Viinikanlahden alueen kehittämisen tavoitteet
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§ 173
Raitiotien suunnittelu Hatanpään valtatielle välille Koskipuisto - Tampereen valtatie
TRE:2401/10.03.02/2019
Valmistelija / lisätiedot:
Mikko Nurminen
Valmistelijan yhteystiedot
Johtaja Mikko Nurminen, puh. 040 801 2665 ja projektijohtaja Ville-Mikael
Tuominen, puh. 050 343 0700, etunimi.sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Päätös
Raitiotiejärjestelmän laajentamiseen keskustasta etelän suuntaan
varaudutaan teettämällä tarkentava suunnitelma Hatanpään valtatiestä
välille Koskipuisto - Tampereen valtatie.
Koilliskeskuksen ja Härmälän suuntien jatkolinjojen suunnittelun tilanne
merkittiin tiedoksi.
Kaupunginhallitus edellyttää ulkopuolisen tahon välittömästi selvittävän,
voiko raitiotien ykkösvaihetta muuttaa ilman kilpailutusta.
Kaupunginhallitus edellyttää, että raitiotien mahdollisiin
rakentamismuutoksiin haetaan välittömästi yli kolmanneksen
valtionosuutta.
Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja
Päätösehdotus oli
Raitiotiejärjestelmän laajentamiseen keskustasta etelän suuntaan
varaudutaan teettämällä tarkentava suunnitelma Hatanpään valtatiestä
välille Koskipuisto - Tampereen valtatie.
Koilliskeskuksen ja Härmälän suuntien jatkolinjojen suunnittelun tilanne
merkitään tiedoksi.
Kokouskäsittely
Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden johtaja Mikko
Nurmiselle, johtaja Teppo Rantaselle, projektijohtaja Ville-Mikael
Tuomiselle sekä toimitusjohtaja Pekka Sirviölle. He olivat asiantuntijoina
läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn aikana.
Asian käsittelyn kuluessa Ilkka Sasi teki seuraavat lisäponsiehdotukset:
"Kaupunginhallitus edellyttää ulkopuolisen tahon välittömästi selvittävän,
voiko raitiotien ykkösvaihetta muuttaa ilman kilpailutusta.
Kaupunginhallitus edellyttää, että raitiotien mahdollisiin
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rakentamismuutoksiin haetaan välittömästi yli kolmanneksen
valtionosuutta."
Yrjö Schafeitel ja Pekka Salmi kannattivat Sasin lisäponsiesityksiä.
Puheenjohtaja tiedusteli Sasin lisäponsiehdotusten saamaa kannatusta ja
totesi niiden tulleen hyväksytyksi yksimielisesti.
Perustelut
Kaupunginhallitus päätti 9.4.2018, että raitiotiejärjestelmän
laajenemiseen keskustasta etelän suuntaan varaudutaan rakentamalla
vaihderisteyksen varaukset Hämeenkadun ja Hatanpään valtatien
liittymään ns. minimivaihtoehdon mukaisesti. Vaihteet kiskoineen
tehdään sekä liittymän läntiseen, että itäiseen haaraan.
Edellä mainitun kaupunginhallituksen päätöksen jälkeen on raitiotien
toteuttamiseen liittyvissä olosuhteissa tapahtunut merkittäviä muutoksia.
Seudullinen raitiotien suunnittelu on käynnistynyt ja tulevien jatkolinjojen
rakentaminen on muuttunut todennäköiseksi. Kaupungin omassa
suunnittelussa on käynnistymässä merkittäviä avauksia sekä etelään
(mm. Viinikanoja) että koilliseen (mm. Koilliskeskus ja Ruotula). Ratinan
kauppakeskuksen avautuminen sekä Kannen ja Areenan rakentuminen
ovat vahvistaneet eteläistä keskustaa. Edelleen sekä Tampereen
kauppakamari että Pirkanmaan Yrittäjät ovat esittäneet toiveen
Hatanpään valtatien raitiotien toteuttamisesta osan 1 rakentamisen
yhteydessä. Sekä kaupungin että keskustan yrittäjien näkökulmasta on
tärkeää, että keskusta-alue saadaan rakennettua kerralla valmiiksi.
Raitiotien seudullisen esiselvityksen (seutuhallitus 5/2018) perusteella
osan 2 jälkeisistä jatkolinjoista etelän suunnan raitiotielle on
nykytilanteessa parhaat maankäytön ja joukkoliikenteen kysynnän
tuomat toteuttamisedellytykset. Raitiotien seudullinen suunnittelu
etenee yleissuunnitelmana.
Tampere, Pirkkala, Kangasala ja Ylöjärvi ovat yhdessä 29.3.2019
julkaisseet tarjouspyynnön raitiotien seudullisen yleissuunnitelman
laatimisesta. Yleissuunnitelmassa on tarkoitus tarkastella neljää
ratasuuntaa eli raitiotien laajentamista Tampereelta Pirkkalan,
Kangasalan Lamminrahkan ja Saarenmaan sekä Ylöjärven suuntiin. Työn
tavoitteena on määrittää yleis- ja asemakaavoitusta varten tarvittavat
aluevaraukset, jotka mahdollistavat Tampereen raitiotiejärjestelmän
laajentamisen tulevaisuudessa. Seudullisen yleissuunnitelman
yhteydessä tarkentuu raitiotiejärjestelmän suunnitteluvalmius
asemakaavoitusta palvelevin varauksin mm. osuuksilla Tays -
Koilliskeskus ja keskusta - Hatanpää - Partola - Pirkkalan Suuppa.
Pirkanmaan Yrittäjät ry ja Tampereen Yrittäjät ovat lähettäneet 26.3.2019
kirjeen sekä Tampereen Kauppakamari 29.3.2019 kannanoton
Tampereen kaupungille. Molemmissa kirjeissä esitetään, että Tampereen
keskusta rakennettaisiin raitiotien osalta kerralla valmiiksi. Molemmat
tahot esittävät, että raitiotie rakennettaisiin käynnissä olevassa osan 1
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toteutusvaiheessa Hatanpään valtatielle linja-autoasemalle asti.
Perusteluina esitetään mm. rakentamisen aikaisten haittojen
minimoiminen, yrittäjille kohdistuvan epävarmuuden vähentäminen ja
Kansi-Areenan saavutettavuuden paraneminen. Kaupunki on käynyt
edellä mainittujen järjestöjen ja myös yksittäisten yrittäjien kanssa
neuvotteluita. Järjestöjen esittämät näkemykset ovat perusteltuja.
Tampereen keskustan laajeneminen etelään on ennakoitu Viiden tähden
keskustan kehittämisohjelmassa 2018 - 2030 (kh 14.5.2018).
Viinikanlahden uusi kaupunginosa on Keskustan uuden
laajenemissuunnan ensimmäinen vaihe. Alue vapautuu
keskusjätevedenpuhdistamolta uuteen käyttöön vuosiin 2024 - 2025
mennessä. Alueella on tavoitteena tehokas kaupunkirakentaminen.
Tavoitteena alueella on vähintään 3.000 asukasta sekä vapaa-ajan ja
virkistyksen toimintoja palveluineen. Kansainvälinen kaikille avoin
ideakilpailu on tavoite julkaista 15.5.2019. Keskustan uuden
kaupunginosan liikennejärjestelyt perustuvat kävelyyn, pyöräilyyn ja
raitiotiehen Hatanpään valtatiellä. Myös Metson tehdasalueen
kehittämismahdollisuudet Hatanpään valtatien varrella ovat nousseet
esille uutena kaupunkikehityksen mahdollisuutena.
Seudullisessa esiselvityksessä (2018) Pirkkalan ja Koilliskeskuksen
suunnat arvioitiin maankäytön potentiaalin perusteella ensimmäisinä
toteuttavina raitiotien jatkolinjoina. Raitiotielinjan Koilliskeskus - Pirkkala
liikennöinnin aloittaminen 2020-luvun puolella on mahdollista
seuraavalla alustavalla aikataululla. Seudullisen yleissuunnitelman
perusteella on tavoite päättää raitiotieradan sijainti asemakaavoitusta
palvelevalla tarkkuudella vuoden 2020 loppuun mennessä.
Yleissuunnitelman jälkeen on tarve teettää tarkempi hankesuunnitelma,
joka voisi ajoittua osuudella Koilliskeskus - Pirkkala vuosille 2021 - 2022.
Hankesuunnitelman hyväksymisen jälkeen nopein toteutukseen tähtäävä
tapa on kilpailuttaa jatkosuunnittelijat ja rakentajat samanaikaisesti
yhteiseen allianssimalliin. Mikäli allianssikumppanien hankinta sijoittuu
vuosille 2022 - 2023, niin allianssin kehitysvaiheen suunnittelu voisi
ajoittua vuosille 2023 - 2024. Tämäntapaisella aikataululla rakentaminen
osuudella Koilliskeskus - Pirkkala on mahdollista aloittaa aikaisintaan
vuonna 2025.
Hatanpään valtatien osuuden Koskipuisto - Tampereen valtatie raitiotien
suunnittelu ja rakentaminen on luontevaa tilata nykyiseltä mm.
Hämeenkatua rakentavalta Raitiotieallianssilta. Kyseessä on
suunnitelmamuutos, jossa raitiotiejärjestelmän toteutusosan 1 toinen
linjoista ohjataan Pyynikintorin sijaan Hatanpään valtatielle.
Raitiotieallianssi on laatinut kaupunkiympäristön palvelualueen ja
Tampereen Raitiotie Oy:n pyynnöstä Hatanpään valtatien suunnittelusta
kehitysvaiheen projektisuunnitelman. Kehitysvaiheessa tehtäisiin
raitiotien ja raitiotiepysäkin sisältävä katusuunnitelma Hatanpään
valtatiestä ja sen perusteella toteutussuunnitelma ja allianssia sitova
tavoitekustannus. Näiden tietojen perusteella valtuustolla on
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mahdollisuus loppuvuodesta 2019 päättää Hatanpään valtatien raitiotien
rakentamisesta. Suunnitelma on, että Tampereen Raitiotie Oy tilaa
Raitiotieallianssin kehitysvaiheen suunnitelman. Kehitysvaiheen
kustannusarvio on 0,8 milj. euroa.
Kaupunginvaltuuston rakentamispäätöksenteon tueksi, kehitysvaiheen
suunnittelun rinnalla on tarkoitus arvioida esitettävän vaihtoehdon
(rakentaminen osan 1 yhteydessä vuosina 2019-2021) vaikutuksia
kahteen ajalliseen vaihtoehtoon. Muut vaihtoehdot ovat: raitiotie
rakennetaan Hatanpään valtatielle osan 2 rakentamisen yhteydessä
(vuoden 2024 loppuun mennessä) tai raitiotie rakennetaan vuoden 2024
jälkeen tulevan eteläisen raitiotielinjan rakentamisen yhteydessä.
Hatanpään valtatielle tehtävän raitiotien jatkosuunnittelun työ ei mene
hukkaan, vaikka valtuusto syksyllä päättäisi, että rakentamiseen ei
ryhdytä osan 1 tai osan 2 aikana. Kehitysvaiheen suunnittelu parantaa
raitiotiejärjestelmän kehittämisen suunnitteluvalmiutta ja vähentää
epävarmuutta Hatanpään valtatiellä raitiotiepysäkin sijainnista sekä
raitiotieradan sijainnista katupoikkileikkauksessa.
Mikäli toinen raitiotielinja ohjataan Hatanpään valtatien suuntaan osan 1
tai 2 rakentamisen yhteydessä, vältetään pistoraiteen rakentaminen
Pirkankadulle Sepänkadun liittymän länsipuolelle sekä ylimääräisten
ratavaihteiden rakentaminen Pirkankadun ja Sepänkadun liittymään.
Nämä ratkaisut ovat hukkainvestointeja tavoitetilanteessa, jolloin
Pyynikintorille ei pääty raitiotielinjaa.
Raitiotien toisen linjan ohjaamisella Hatanpään valtatielle osan 1
toteuttamisen yhteydessä vältetään tilanne, että Pyynikintorille
liikennöidään idästä ja etelästä kahta raitiotielinjaa, joista toinen linja
poistetaan matkustajien totuttua muutaman vuoden liikennöinnin
jälkeen ja käännetään myöhemmin Hämeenkadulta Hatanpään valtatien
suuntaan.
Raitiotieallianssin kehitysvaiheen tilaaja on Tampereen Raitiotie Oy
kaupunginhallituksessa 20.11.2017 hyväksytyn vastuiden ja velvoitteiden
siirtosopimuksen mukaisesti. Siirtosopimuksen mukaisesti kaupunki
maksaa Tampereen Raitiotie Oy:lle vuosittain vastiketta radasta ja siihen
välittömästi liittyvästä infrastruktuurista sekä niiden ylläpidosta.
Kehitysvaiheen suunnittelukustannusten vaikutus kaupungin Tampereen
Raitiotie Oy:lle maksettavaan infravastikkeeseen on keskimäärin 27 000
euroa vuodessa koko poistoajan. Vastikearviossa on käytetty 40 vuoden
poistoaikaa ja 2 %:n korkokantaa.
Mikäli kehitysvaiheen tulosten perusteella päätetään rakentaa raitiotie
Hatanpään valtatielle, voi se vaikuttaa kaupunkiympäristön palvelualueen
investointiohjelman painotuksiin vuosina 2020 - 2021.
Tiedoksi
Mikko Nurminen, Ville-Mikael Tuominen, Mika Periviita, Taru Hurme, Ari
Vandell, Timo Seimelä, Milko Tietäväinen, Pasi Ruohomäki, Tero
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Tenhunen, Minna Seppänen, Pekka Sirviö/Tampereen Raitiotie Oy, Mikko
Nyhä/NRC Finland Oy, Pasi Mäkinen/Pirkanmaan Yrittäjät ry, Kerkko
Penttilä/Tampereen Yrittäjät, Antti Eskelinen/Tampereen kauppakamari,
Riikka Salli/Ramboll Finland Oy
Liitteet

1 Hatanpään valtatie, projektisuunnitelma
2 Hatanpään valtatien vaihtoehdot, kartta
3 Pirkanmaan Yrittäjät ry:n ym. kirje 26.03.2019
4 Tampereen kauppakamarin kannanotto 29.03.2019
5 Seudullisen yleissuunnitelman kilpailutuksen esittelyaineisto
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§ 174
Kaupin kehityshyvinvointikeskuksen poikkeuslupahakemus
TRE:2748/10.03.07/2017
Valmistelija / lisätiedot:
Taru Kuosmanen
Valmistelijan yhteystiedot
Johtaja Taru Kuosmanen, puh. 040 704 7337 ja suunnittelupäällikkö
Jarkko Lumio, puh. 040 508 9988, etunimi.sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja
Päätösehdotus oli
Liitteenä oleva Kaupin kehityshyvinvointikeskuksen
poikkeuslupahakemus hyväksytään.
Kokouskäsittely
Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden
suunnittelupäällikkö Jarkko Lumiolle. Hän oli asiantuntijana läsnä
kokouksessa tämän asian käsittelyn aikana ja poistui ennen
päätöksentekoa.

Perustelut
Tampereen kaupunki on kaupunginhallituksen päätöksellä 29.5.2017 §
324 hakenut sosiaali- ja terveysministeriöltä Sote-rajoittamislain (Laki
kuntien ja kuntayhtyminen eräiden oikeustoimien väliaikaisesta
rajoittamisesta, 548/2016) mukaista poikkeuslupaa Kaupin
kehityshyvinvointikeskuksen toteuttamiseksi. Hanke toteutettaisiin
Tampereen yliopiston Arvo-rakennuksen välittömään läheisyyteen
kaupunginhallituksen 29.5.2017 hyväksymän tarveselvityksen ja Suomen
Yliopistokiinteistöt Oy:n kanssa tehdyn hankesuunnitelman mukaisesti.
Kaupunginhallitus täydensi 6.11.2017 § 638 hakemusta sosiaali- ja
terveysministeriön pyynnöstä maakunnan muutosvalmisteluelinten
lausunnolla, jossa todettiin, että hanke on tulevan maakunnan
palvelurakenteen kannalta tarpeellinen. Lisäksi ministeriölle toimitettiin
Pirkanmaan sairaanhoitopiirin 26.2.2018 antama hanketta puoltava
lausunto.
Ministeriö hylkäsi hakemuksen ministeri Annika Saarikon päätöksellä
5.4.2018, STM 2748/2017. Päätöksen perustelujen mukaan asiassa ei oltu
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selvitetty, että hanke on tarpeen toteuttaa ennen sote- ja
maakuntauudistusta.
Sote- ja maakuntauudistusta koskevan lainsäädännön valmistelu on
sittemmin päätetty lopettaa. Sen sijaan poikkeamislupamenettelyä
edellyttävä Sote-rajoittamislaki on voimassa 31.12.2022 asti. Lain mukaan
ennen 31.12.2020 ja ilman ministeriön poikkeuslupaa tehtyihin yli viiden
miljoonan euron arvoisiin investointisopimuksiin on sisällytettävä
irtisanomisehto, joka oikeuttaa sosiaali- ja terveyspalveluita järjestävän
tahon irtisanomaan sopimuksen 31.12.2022 mennessä.
Koska sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelutarve on Tampereella jo
aiemmassa hakemuksessa esitetyllä tavalla jatkuvasti kasvava ja
muuttoliikkeen ennakoidaan tulevaisuudessakin lisäävän Tampereen
palvelutarvetta merkittävästi, on suunnitellun hankkeen toteuttamiseen
ryhdyttävä viipymättä. Vuodesta 2015, jolloin hanketta ryhdyttiin
valmistelemaan, vuoteen 2023 mennessä, jolloin rakennus olisi
otettavissa käyttöön, jos investointipäätös tehdään vuonna 2019,
arvioidaan Tampereen väkiluvun kasvavan yli 28.000 hengellä. Aiemman
poikkeuslupaprosessin yhteydessä on myös osoitettu, että
palvelutarpeen 7.000 hengen lisäykseen perustuvan hankkeen
toteutukseen tarvittavat voimavarat pystytään osoittamaan
nykyresursseja ja toimitilakustannuksia uudelleen järjestämällä.
Hanketta ei ole Pirkanmaalla nähty perustelluksi pelkästään
palvelutarpeen määrällisen kasvun vuoksi, vaan se on todettu keskeiseksi
käytännön toimeksi vastattaessa myös sosiaali- ja terveyspalveluiden
rakenteellisen ja toiminnallisen uudistamisen tarpeisiin. Alan
kehittämistoiminnan kautta peruspalveluiden saatavuutta ja sosiaali- ja
terveyspalvelujen sekä perus- ja vaativan tason palveluiden integraatiota
on kyettävä parantamaan. Yliopistosairaaloiden esimerkin mukaisesti
myös tutkimus- ja koulutustoiminta on kytkettävä mukaan
peruspalveluiden kehittämiseen. Pirkanmaalta onkin esitetty tulevaan
hallitusohjelmaan kansallisen peruspalveluiden kehittämiseen tähtäävän
ohjelman luomista siten, että sen alueellisen toimenpanon rajapintaan
luotaisiin yliopistollisten hyvinvointikeskusten verkosto. Esityksen
mukaan Kaupin yliopistollinen kehityshyvinvointikeskus voi toimia
edelläkävijänä tämän kansallisen yliopistollisten hyvinvointikeskusten
verkoston synnyttämisessä.
Tiedoksi
Jarkko Lumio, Teppo Rantanen, Anniina Tirronen, Mari Walls/Tampereen
yliopisto,Juha Teperi/Tampereen yliopisto, Juho Saari/Tampereen
yliopisto, Tapio Visakorpi/Tampereen yliopisto, Markku Lahtinen/Tamk,
Rauno Ihalainen/Pshp, Harri Mustasilta/Pshp, Sari Mäkinen/Pshp, Matti
Eskola/Pshp, Juha Uotila/Suomen yliopistokiinteistöt Oy, Mervi Huhtelin
/Suomen yliopistokiinteistöt Oy
Liitteet

1 Kh 23.4.2019 Poikkeusluvan hakemuslomake, uusittu 2019
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§ 175
Europarlamenttivaalien 2019 vaalilautakuntien ja -toimikuntien täydentäminen
TRE:858/00.00.02/2019
Valmistelija / lisätiedot:
Heli Hirvelä
Valmistelijan yhteystiedot
Keskusvaalilautakunnan sihteeri Juha Perämaa, puh. 040 503 9038,
etunimi.sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja
Päätösehdotus oli
Vuoden 2019 europarlamenttivaalien vaalilautakuntia ja -
toimikuntia täydennetään oheisen liitteen mukaisesti.
Perustelut
Europarlamenttivaalien vaalipäivä on sunnuntai 26.5.2019.
Kaupunginhallitus valitsi 4.2.2019 § 45 jäsenet vaalilautakuntiin ja
18.2.2019 § 70 jäsenet vaalitoimikuntiin vuoden 2019 eduskuntavaaleihin
ja europarlamenttivaaleihin. Suurin osa eduskuntavaaleissa mukana
olleista jäsenistä jatkaa vaalivirkailijana myös
europarlamenttivaaleissa. Helmikuun valintojen jälkeen on
kuitenkin ilmennyt, että toimielimiin on valittu henkilöitä, jotka eivät
pätevän syyn vuoksi voi osallistua niiden työskentelyyn
europarlamenttivaaleissa. Tämän vuoksi kyseisille henkilöille tulee
myöntää ero luottamustehtävästä ja valita heidän tilalleen uudet
henkilöt. Kaikkia luottamushenkilöpaikkoja ei ole vielä pystytty
täyttämään. Tältä osin toimielimet jäävät tässä vaiheessa vajaiksi ja niitä
tulee täydentää myöhemmin kaupunginhallituksen päätöksellä.
Tiedoksi
nimetyt, Juha Perämaa/keva, palkat1
Liitteet

1 Kh 23.4.2019 Täydennykset europarlamenttivaalien vaalilautakuntiin ja toimikuntiin
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§ 176
Lautakuntien ja jaostojen ym. sekä viranhaltijoiden ym. päätösten otto-oikeus
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja
Päätösehdotus oli
Pöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä ei oteta kaupunginhallituksen
käsiteltäväksi.
Perustelut
Kaupunginhallitukselle on saapunut seuraavat pöytäkirjat:
- sosiaali- ja terveyslautakunnan 11.4.2019
- Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan 11.4.2019
pöytäkirja, johon kaupunginhallituksella on päätösten laillisuusvalvonnan
edellyttämä otto-oikeus
- yhdyskuntalautakunnan 16.4.2019
- Sara Hildenin taidemuseon johtokunnan 16.4.2019
- Tampereen Infra Liikelaitoksen johtokunnan 19.3.2019
sekä seuraavat viranhaltijapäätökset:
Avopalvelujohtaja
§ 103 Ylilääkärin viran täyttäminen mielenterveys- ja päihdepalveluissa,
11.04.2019
Hiedanrannan hankekehitysjohtaja
§ 13 Hiedanranta - vesistötäyttöihin liittyvät selvitykset, 18.04.2019
Johtaja, elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualue
§ 48 Asunto Oy Erätie 27 –nimiselle yhtiölle vuokratun tontin 837-124-573-
124 (XXIV, Nekala) vuokra-ajan jatkaminen, 18.04.2019
§ 49 Asunto Oy Ahotie 34 –nimiselle yhtiölle vuokratun tontin 837-124-
574-116 (XXIV, Nekala) vuokra-ajan jatkaminen, 18.04.2019
§ 50 Asunto Oy Erätie 41 –nimiselle yhtiölle vuokratun tontin 837-124-574-
117 (XXIV, Nekala) vuokra-ajan jatkaminen, 18.04.2019
§ 51 Asuntotonttien 837-327-7643-3-9 (Vuores) varaaminen
ryhmärakennuttamiseen, 18.04.2019
Johtaja, kaupunkiympäristön palvelualue
§ 50 Raitiovaunun havainnekuvat maketin lanseeraustilaisuudessa,
17.04.2019
§ 51 Rollikkahallin makettinäyttely, 17.04.2019
Pormestari
§ 49 Pirkanmaan Pride-viikon liputus 8. - 15.6.2019, 16.04.2019
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Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja
§ 11 Toimintakykyiset Kuntakonsernit 2 -kehittämisverkostoprojektiin
osallistuminen, 11.04.2019
Suunnittelujohtaja, Kaupunkiympäristön palvelualue
§ 5 Lvi-insinöörin viran täyttäminen rakennusvalvonnassa, 12.04.2019
Tietohallintojohtaja
§ 22 Commit; Mobiili -palvelun hankinta, 12.04.2019
§ 23 NAO/Zora -robotin kanssa toimivan sovellusratkaisun hankinta ,
12.04.2019
§ 24 TAPIO ForestKIT sovellusvuokraussopimus Tapio Palvelut Oy:n
kanssa, 12.04.2019
§ 25 Vivago hoitajakutsu- ja henkilöturvajärjestelmän huolto- ja
ylläpitosopimuksen hyväksyminen, 12.04.2019
§ 26 Lupapiste laskutusrajapintatoteutuksen tilaaminen Evolta Oy:lta,
17.04.2019
§ 28 Kiinnostuksen ilmoittaminen KL-Kuntahankinnat Oy:n hankintojen
elinkaaripalvelun puitesopimukseen, 18.04.2019
§ 29 Vuoden 2019 ICT-kehittämäärärahan allokointi - Varhaiskasvatus ja
perusopetus, Digiohjelma, 18.04.2019
Vastaava rehtori, Koillinen, Kaakko ja Etelä
§ 22 Historian ja yhteiskuntaopin lehtorin viran täyttäminen Kaukajärven
koulussa (P055-19), 18.04.2019
§ 23 Äidinkielen ja kirjallisuuden (suomi toisena kielenä) lehtorin viran
täyttäminen Pohjois-Hervannan koulussa (P048-19), 15.04.2019
§ 24 Luokanopettajan viran täyttäminen Annalan koulussa (P001-19),
15.04.2019
§ 25 Luokanopettajan viran täyttäminen Annalan koulussa (P001-19),
15.04.2019
§ 26 Luokanopettajan viran täyttäminen Atalan koulussa (P002-19),
15.04.2019
§ 27 Luokanopettajan viran täyttäminen Atalan koulussa (P002-19),
15.04.2019
§ 28 Luokanopettajan viran täyttäminen Etelä-Hervannan koulussa (P003-
19), 15.04.2019
§ 29 Luokanopettajan viran täyttäminen Etelä-Hervannan koulussa (P003-
19), 15.04.2019
§ 30 Luokanopettajan viran täyttäminen Etelä-Hervannan koulussa (P003-
19), 15.04.2019
§ 32 Luokanopettajan viran täyttäminen Hatanpään koulussa (P004-19),
15.04.2019
§ 33 Luokanopettajan viran täyttäminen Hatanpään koulussa (P004-19),
15.04.2019
§ 34 Luokanopettajan viran täyttäminen Hatanpään koulussa (P004-19),
15.04.2019
§ 35 Luokanopettajan viran täyttäminen Kanjonin koulussa (P006-19),
15.04.2019
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§ 36 Erityisluokanopettajan viran täyttäminen Etelä-Hervannan koulussa
(P026-19), 15.04.2019
§ 37 Erityisluokanopettajan viran täyttäminen Linnainmaan koulussa
(P031-19), 15.04.2019
§ 38 Erityisluokanopettajan viran täyttäminen Pohjois-Hervannan
koulussa (P032-19), 15.04.2019
§ 39 Äidinkielen ja kirjallisuuden lehtorin viran täyttäminen Hatanpään
koulussa (P051-19), 15.04.2019
§ 40 Englannin, ruotsin ja saksan kielen lehtorin viran täyttäminen
Takahuhdin koulussa (P045-19), 15.04.2019
§ 41 Luokanopettajan viran täyttäminen Kaukajärven koulussa (P007-19),
15.04.2019
§ 42 Erityisluokanopettajan viran täyttäminen Kämmenniemen koulussa
(P029-19), 15.04.2019
Vastaava rehtori, Länsi ja Keskusta
§ 20 Äidinkielen ja kirjallisuuden lehtorin viran täyttäminen Tesoman
koulussa (P052-19), 11.04.2019
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§ 177
Tiedoksi merkittävät asiat
TRE:112/00.01.03/2019
Päätös
Merkittiin tiedoksi.
Päätösehdotus oli
Merkitään tiedoksi.
Perustelut
1) Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä on lähettänyt kaupungille
Tampereen kaupunkiseudun seutuhallituksen esityslistan 24.4.2019 (TRE:
755/00.03.01/2019). Esityslista ja pöytäkirja ovat luettavissa
kokonaisuudessaan internetistä osoitteesta http://www.tampereenseutu.
fi/paatoksenteko/seutuhallitus/
2) Lautakuntiin menossa olevia asioita
Liitteet

1 Seutuhallituksen asialista 24.4.2019
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§ 178
LISÄPYKÄLÄ: Salibandyn vuoden 2019 Suomen mestaruudesta ja vuoden 2019 Champions’
Cupin mestaruudesta palkitseminen
TRE:3050/00.04.02/2019
Valmistelija / lisätiedot:
Lauri Savisaari
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.
Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja
Päätösehdotus oli
Tampereen kaupunki palkitsee Salibandy Club Classic ry:n vuonna 2019
saavutetusta miesten Suomen mestaruudesta 10 000 euron stipendillä
sekä vuonna 2019 saavutetusta salibandyn Champions’ Cupin
mestaruudesta 10 000 euron stipendillä.
Stipendit maksetaan kustannuspaikalta 111120, Kaupunginhallitus, tililtä
497000, Stipendit ja palkinnot, sisäiseltä tilaukselta 20041.
Perustelut
Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 12.11.2018 § 455
urheilumenestyksestä palkitsemisen periaatteista. Päätöksellä
aikaansaatiin aiempaa johdonmukaisemmat käytännöt tamperelaisten
tai tamperelaisseuroja edustavien urheilijoiden palkitsemiseksi
poikkeuksellisesta kansainvälisestä menestymisestä.
Palkitsemisperiaatteiden mukaisesti joukkueen saavuttamasta aikuisten
Suomen tai Pohjoismaisen mestaruudesta salibandyssä palkitaan 10 000
euron suuruisella joukkuestipendillä.
Salibandy Club Classic ry voitti miesten salibandyn Suomen mestaruuden
22.4.2019. Kyseessä on Classicin miesten neljäs perättäinen Suomen
mestaruus.
Esitän, että Tampereen kaupunki palkitsee Salibandy Club Classic ry:n
miesten Suomen mestaruuden saavuttamisesta 10 000 euron suuruisella
stipendillä, joka maksetaan kaupunginhallituksen toimintarahoista.
Suurten palloilulajien Suomen mestarijoukkueita on huomioitu aiemmin
vastaavan suuruisella summalla.
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Lisäksi Classicin miehet voittivat tammikuussa 2019 salibandyn
Champions’ Cupin, joka on lajin merkittävin seurajoukkueiden
kansainvälinen kilpailu. Champions’ Cup on verrattavissa
palkitsemisperiaatteissa mainittuun Pohjoismaiden mestaruuteen, joten
esitän, että Salibandyseura Classic palkitaan Champions’ Cupin
mestaruudesta 10 000 euron joukkuestipendillä.
Lausunnot
Controller Vesa-Matti Kangas:
Kaupunginhallituksen vuoden 2019 vuosisuunnitelmassa on varattu 152
000 euroa käytettäväksi kaupunginhallituksen vapaan harkinnan
mukaan. Summasta on käytetty 13 680 euroa, joten jäljellä on 138 320
euroa.
Tiedoksi
Salibandy Club Classic ry, Kuosmanen Taru, Savisaari Lauri, Piirto Jukka,
Männikkö Jukka, Sipilä Sanna
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Muutoksenhakukielto
§158, §159, §160, §161, §162, §163, §164, §165, §166, §167, §168, §169, §170, §172,
§174, §176, §177
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
§171, §173, §175, §178
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.

