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Aika

07.09.2020, klo 17:00 - 21:03

Paikka

Kaupunginvaltuuston istuntosali/sähköinen kokous

Käsitellyt asiat
§ 105

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 106

Pöytäkirjan tarkastus

§ 107

Läsnäolo- ja puheoikeus

§ 108

Tiedoksi merkittävät asiat

§ 109

Valtuuston kokousaikatauluehdotus vuodelle 2021

§ 110

Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle sosiaali- ja
terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta ja
maakuntien perustamista koskevaksi lainsäädännöksi

§ 111

Asemakaava nro 8603, Hervanta, pohjoisakselin
täydennysrakentaminen

§ 112

Asemakaava nro 8622, XV (Tammela), Tammelan puistokatu 21,
liiketontin muuttaminen asuinkäyttöön ja täydennysrakentaminen

§ 113

Asemakaava ja asemakaavamuutos nro 8717, Vuores, Isokuusi IV,
Vuoreksen puistokatu ja sen itäpuoliset keskustakorttelit

§ 114

Asemakaava nro 8749, VIII (Särkänniemi), Tikkutehtaanrinne 3,
kaavamääräysten tarkistaminen

§ 115

Valtuustoaloite sosiaalisen ja taloudellisen jälleenrakentamisen
ohjelmasta koronan jälkeiseen aikaan – Aila Dündar-Järvinen

§ 116

Valtuustoaloite esteettömän lähiluontoreitin rakentamiseksi
Tampereelle - Anne-Mari Jussila

§ 117

Valtuustoaloite Tampereen kaupungin osallistumiseksi Ollaan
ihmisiksi -kampanjaan - Tampereen Sosialidemokraattinen
valtuustoryhmä

§ 118

Valtuustoaloite koskien sääntöjä, sähköpotkulautojen pysäköintiä,
nopeuksia ja pysäköinninvalvontaa Tampereen kaupungissa - Aila
Dündar-Järvinen

§ 119

Valtuustoaloite Makkarajärvi-Viitastenperän luonnonsuojelualueen
ja Hervantajärven ulkoilureitin opastuksen parantamiseksi ja
pääreitin kunnostamiseksi - Anne Liimola

§ 120

Kokouksessa jätetyt valtuustoaloitteet

§ 121

Kokousraportit
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Saapuvilla olleet jäsenet

Ikonen Anna-Kaisa, puheenjohtaja
Dündar-Järvinen Aila, 1. varapuheenjohtaja
Suomela Iiris, 2. varapuheenjohtaja
Aaltonen Mikko, 3. varapuheenjohtaja
Ahonen Reeta
Aleksovski Atanas
Alppi Ulla-Leena
Axén Erkki
Backman Henri
Elovaara Tiina
Friman Väinö
Gustafsson Jukka, poistui 19:11
Haapa-aho Olga
Hanhela Milka
Hanhilahti Vilhartti
Helimo Matti
Hiitti Antti, varajäsen, saapui 19:12
Höyssä Matti
Ivanoff Antti
Jussila Anne-Mari
Jäntti Aleksi
Järvinen Matti, varajäsen
Kaivonen Kirsi
Kajan Maija
Kaleva Lassi
Kampman Ulla, varajäsen
Kanerva Esa
Karjalainen Miisa
Kiili Kalle
Kivistö Anneli
Kostiainen Leena
Kummola Kalervo
Liimola Anne
Loukaskorpi Johanna
Luoto Heikki
Lyly Lauri
Löfberg Peter
Markkanen Jouni
Minkkinen Minna
Mustakallio Jaakko
Oksanen Lasse
Ollila Riitta
Ovaska Jouni
Parviainen Olli-Poika
Porttikivi Ilkka
Puisto Sakari
Raevaara Aarne
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Rajala Petri
Rauhala Leena
Rincón Natalia
Rokosa Inna
Salmi Pekka
Sasi Ilkka
Schafeitel Yrjö
Sirniö Ilpo
Siuro Petri
Stenhäll Jaakko
Suoniemi Juhana
Taina Anneli
Tanus Sari
Tapio Noora
Torkkola Sinikka
Tulonen Irja
Tynkkynen Oras
Vallin Veikko
Viitanen Pia
Vikman Sofia
Wigelius Ari
Muut saapuvilla olleet

Poissa

Vehmaanperä Karoliina, hallintosihteeri, sihteeri
Aarnio Jouko, kaupunginlakimies
Asplund Kirsi-Maarit, kaupunginhallituksen jäsen
Koukku Kiia, nuorisovaltuuston edustaja
Kuosmanen Taru, johtaja §110
Kyöttilä-Vettenranta Tiina, hallintolakimies
Linnamaa Reija, strategiajohtaja §115
Markkula Maria, nuorisovaltuuston edustaja
Maunu Anna-Maria, viestintäjohtaja
Männikkö Jukka, talousjohtaja §110
Nurminen Mikko, johtaja §:t 111-114
Ojanen Olli-Pekka, pelastusjohtaja §110
Perämaa Juha, lakimies
Ruonala Heidi, lakimies
Salkoaho Tuukka, yhteysjohtaja §110
Yli-Rajala Juha, konsernijohtaja
Alatalo Mikko
Marin Sanna

Allekirjoitukset

Anna-Kaisa Ikonen

Karoliina Vehmaanperä
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Puheenjohtaja

Sihteeri

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Pekka Salmi

Ilkka Sasi

muut allekirjoittajat

Aila Dündar-Järvinen
puheenjohtaja §110

Jouko Aarnio
kaupunginlakimies

Tiina Kyöttilä-Vettenranta
hallintolakimies

Juha Perämaa
lakimies
Pöytäkirjan nähtävänäolo
Pöytäkirja asetetaan yleisesti nähtäville Tampereen kaupungin internetsivuille www.tampere.fi
15.09.2020

Karoliina Vehmaanperä
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§ 105
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätös
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Merkittiin, että valtuuston
vahvuus oli 67 valtuutettua.
Päätösehdotus oli
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Perustelut
Mahdollistettu osallistuminen sähköiseen kokoukseen yhtäläisin näkö- ja
ääniyhteyksin kuntalain 99 §:n ja hallintosäännön 120 §:n mukaan
Selman kokoustyötilalla ja Teams-kokouksella.
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§ 106
Pöytäkirjan tarkastus
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Päätösehdotus oli
Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
Vuorossa ovat Pekka Salmi ja Ilkka Sasi.
Varalla Yrjö Schafeitel ja Ilpo Sirniö.
Perustelut
Pöytäkirja on tarkastettavana ja sähköisesti allekirjoitettavana viimeistään
maanantaina 14.9.2020 ja asetetaan yleisesti nähtäville 15.9.2020
Tampereen kaupungin internet-sivuille www.tampere.fi.
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§ 107
Läsnäolo- ja puheoikeus
Päätös
Läsnäolo- ja puheoikeudet myönnettiin seuraavasti:
§:n 110 kohdalla johtaja Taru Kuosmaselle, talousjohtaja Jukka
Männikölle, pelastusjohtaja Olli-Pekka Ojaselle ja yhteysjohtaja Tuukka
Salkoaholle
§:ien 111-114 kohdilla johtaja Mikko Nurmiselle, sekä
§:n 115 kohdalla strategiajohtaja Reija Linnamaalle.
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§ 108
Tiedoksi merkittävät asiat
Päätös
Valtuuston strategiaseminaari 19.11. toteutetaan webinaarina
Strategiaseminaarin aiheena on lapset, nuoret ja lapsiperheet.
Seminaarin kutsut ilmoittautumisohjeineen toimitetaan myöhemmin.
Valtuustokummit
Kaupunginvaltuuston ja nuorisovaltuuston yhteistyötä lisätään
valitsemalla kaupunginvaltuustossa oleville nuorisovaltuuston edustajille
valtuustokummit. Kummien valinnasta sovitaan tarkemmin
valtuustoryhmien kesken.
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Kaupunginvaltuusto, § 109, 07.09.2020
Kaupunginhallitus, § 336, 24.08.2020
§ 109
Valtuuston kokousaikatauluehdotus vuodelle 2021
TRE:4181/00.00.03/2020
Kaupunginvaltuusto, 07.09.2020, § 109
Valmistelija / lisätiedot:
Heli Hirvelä
Valmistelijan yhteystiedot
Hallintosihteeri Karoliina Vehmaanperä, puh. 040 142 4654, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Päätösehdotus oli
Ehdotus valtuuston vuoden 2021 kokousaikatauluksi hyväksytään.
Tiedoksi
Luottamushenkilömuutokset, virastomestarit, ko-pa-li (konsernihallinto,
palvelualueet, liikelaitokset), Stremia Oy, Tampereen Tilapalvelut Oy
Kaupunginhallitus, 24.08.2020, § 336
Valmistelijat / lisätiedot:
Heli Hirvelä
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Päätösehdotus oli
Esitetään valtuuston päätettäväksi:
Ehdotus valtuuston vuoden 2021 kokousaikatauluksi hyväksytään.
Perustelut
Kuntalain 94 §:n mukaan valtuusto kokoontuu päättäminään aikoina ja
myös silloin, kun valtuuston puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi.
Valtuusto on kutsuttava koolle myös kaupunginhallituksen tai vähintään
neljäsosan valtuutetuista sitä pyytäessä ilmoittamansa asian käsittelyä
varten. Tällainen asia on valmisteltava kiireellisesti.
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Valtuusto kokoontuu aiempaan tapaan maanantaisin neljän viikon
väliajoin klo 17.00. Näiden kokousten lisäksi valtuusto on pitänyt
marraskuussa kaksi kokousta, joista toisessa se on hyväksynyt
talousarvion ja -suunnitelman. Talousarviokokous alkaa kello 9. Lisäksi
valtuusto on pitänyt ennalta teemoitettuja seminaareja ja iltakouluja.
Kyselytunteja pidetään tarvittaessa valtuuston puheenjohtajan
määrittelemien kokousten yhteydessä.
Iltakoulut järjestetään valtuustopäivinä klo 15.00 - 16.30 ja kyselytunnit
klo 15.30 - 16.30. Mikäli tarvetta iltakouluille varattuina aikoina ei ole,
niiden tilalla pidetään kyselytunti.
Aikataulua suunniteltaessa on otettu huomioon tilinpäätös- ja
talousarvioprosessi sekä vuoden 2021 koulujen loma-ajat, siltä osin kuin
ovat olleet saatavilla.
Konsernihallinnon toimielin- ja kirjaamopalveluissa on laadittu seuraava
ehdotus valtuuston kokousaikatauluksi vuodelle 2021:
ma 25.01. klo 17.00, tilinpäätösennuste, kyselytuntivaraus
ma 22.02. klo 17.00, iltakouluvaraus
ma 22.03. klo 17.00, kyselytuntivaraus
ma 19.04. klo 17.00, iltakouluvaraus
ma 17.05. klo 17.00, tilinpäätös, kyselytuntivaraus
ma 07.06. klo 17.00
ma 14.06. klo 17.00, toiminnan ja talouden katsaus, iltakouluvaraus
ma 23.08. klo 17.00, kyselytuntivaraus
ma 20.09. klo 17.00, iltakouluvaraus
ma 25.10. klo 17.00, välitilinpäätös, kyselytuntivaraus
ma 15.11. klo 9.00, talousarvio- ja suunnitelma
ma 22.11. klo 17.00, iltakouluvaraus
ma 20.12. klo 17.00, kyselytuntivaraus
Asioiden sujuvan käsittelyn ja päätöksenteon kannalta on
tarkoituksenmukaista, että valtuusto hyväksyy alustavasti vuoden 2021
valtuuston kokousaikataulun, jotta muut toimielimet pystyvät
valmistelemaan omat kokousaikataulunsa. Kokousaikataulun hyväksyy
loppuvuoden osalta lopullisesti uusi valittu valtuusto kesäkuun
kokouksessaan.
Tiedoksi
Luottamushenkilömuutokset, virastomestarit, ko-pa-li (konsernihallinto,
palvelualueet, liikelaitokset), Stremia Oy, Tampereen Tilapalvelut Oy
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Kaupunginvaltuusto, § 110, 07.09.2020
Kaupunginhallitus, § , 24.08.2020
§ 110
Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon sekä
pelastustoimen järjestämisen uudistusta ja maakuntien perustamista koskevaksi
lainsäädännöksi
TRE:3932/05.01.00/2020
Kaupunginvaltuusto, 07.09.2020, § 110
Valmistelija / lisätiedot:
Taru Kuosmanen, Olli-Pekka Ojanen
Valmistelijan yhteystiedot
Yhteysjohtaja Tuukka Salkoaho, puh. 040 806 3086 ja talousjohtaja Jukka
Männikkö, puh. 050 576 7539, etunimi.sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Päätös
Liitteenä oleva Tampereen kaupungin päivitetty lausuntoluonnos
hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon
sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta ja maakuntien
perustamista koskevaksi lainsäädännöksi hyväksyttiin seuraavin
muutoksin:
Vastaus kysymykseen 1:
Korjattiin lauseet ”Uudistus saattaa luoda edellytyksiä sosiaali- ja
terveydenhuollon palvelujen yhdenvertaisuuden parantamiselle. Väestön
hyvinvointi- ja terveyseroja hallintomallin uudistamisella ei sen sijaan
kyetä kaventamaan.”
muotoon: ”Parhaassa tapauksessa uudistus voi luoda edellytykset
sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen yhdenvertaisuuden
parantamiselle. Väestön hyvinvointi- ja terveyseroja hallintomallin
uudistamisella ei sen sijaan yksin kyetä kaventamaan. Hyvinvoinnin ja
terveyden edistäminen on jatkossakin kuntien vastuulla. Tehtävässä
onnistuminen edellyttää rahoituksen ja resurssien turvaamista
uudistuksen jälkeisessä ajassa.”
Vastaus kysymykseen 13:
Korjattiin lause: ”Uudistus saattaa luoda edellytyksiä sosiaali- ja
terveydenhuollon palvelujen yhdenvertaisuuden parantamiselle.”
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muotoon: ”Parhaassa tapauksessa uudistus voi luoda edellytykset
sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen yhdenvertaisuuden
parantamiselle.”
Vastaukset kysymyksiin 13 ja 89:
Muutettiin kummassakin vastauksessa lause ”Tavoitellun
yhdenvertaisuuden hintana todennäköisesti onkin tamperelaisten
palvelujen heikkeneminen” muotoon ”Tavoitellun
yhdenvertaisuuden hintana voikin olla tamperelaisten palvelujen
heikkeneminen.”
Vastaus kysymykseen 89:
Lisättiin seuraava lause kuudennen kappaleen viimeiseksi lauseeksi: ”
Tampereen kaupunki katsookin, että uudistuksessa tulee turvata myös
muille suurille kaupungeille Helsingin ratkaisua mukaileva riittävä
lainsäädännöllinen liikkumatila ja taloudelliset resurssit tehtäviensä
hoitamiseen.” (Edeltävä lause: ”Tämä kasvava lainakanta jouduttaisiin
ehdotetun uudistuksen jälkeen ylläpitämään merkittävästi pienemmällä
veropohjalla.”)
Vastaus kysymykseen 89:
Lisättiin seuraava kappale osaksi vastausta: ”Uudistuksen läpiviennin
onnistumisen kannalta on myös olennaisen tärkeää, että sote-järjestöjen
tekemän työn merkitys tunnustetaan ja sidotaan osaksi tavoitteita jo
valmisteluvaiheessa. Lukuisten sote-järjestöjen toimintaedellytysten
näkökulmasta erityisen tärkeää on myös löytää selkeä ja läpinäkyvä
ratkaisu ja rahoitusmalli hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä tukevaan
työhön.” (Sijoitetaan omaksi kappaleekseen ennen koulupsykologeja ja
kuraattoreja koskevaa osiota.)
Vastaus kysymykseen 89:
Täydennettiin viimeisen kappaleen lause: "Kuraattorien ja psykologien
sijoittumispaikkaa päätettäessä sote-uudistuksessa tulisi huolellisesti
punnita ja arvioida mahdolliset haitat ja hyödyt eri näkökulmat."
muotoon: "Päätettäessä koulukuraattorien ja -psykologien
sijoittumispaikkaa sote-uudistuksessa tulisi huolellisesti punnita ja
arvioida mahdolliset haitat ja hyödyt eri näkökulmista sekä selvittää
ensisijaisena vaihtoehtona opetustoimen alaisuudessa pysymistä."
Päätösehdotus oli
Liitteenä oleva Tampereen kaupungin päivitetty lausuntoluonnos
hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon
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sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta ja maakuntien
perustamista koskevaksi lainsäädännöksi hyväksytään.
Kokouskäsittely
Lauri Lyly teki seuraavat muutosehdotukset:
Vastaus kysymykseen 1:
Korjataan lauseet ”Uudistus saattaa luoda edellytyksiä sosiaali- ja
terveydenhuollon palvelujen yhdenvertaisuuden parantamiselle. Väestön
hyvinvointi- ja terveyseroja hallintomallin uudistamisella ei sen sijaan
kyetä kaventamaan.”
muotoon: ”Parhaassa tapauksessa uudistus voi luoda edellytykset
sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen yhdenvertaisuuden
parantamiselle. Väestön hyvinvointi- ja terveyseroja hallintomallin
uudistamisella ei sen sijaan yksin kyetä kaventamaan. Hyvinvoinnin ja
terveyden edistäminen on jatkossakin kuntien vastuulla. Tehtävässä
onnistuminen edellyttää rahoituksen ja resurssien turvaamista
uudistuksen jälkeisessä ajassa.”
Vastaus kysymykseen 13:
Korjataan lause: ”Uudistus saattaa luoda edellytyksiä sosiaali- ja
terveydenhuollon palvelujen yhdenvertaisuuden parantamiselle.”
muotoon: ”Parhaassa tapauksessa uudistus voi luoda edellytykset
sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen yhdenvertaisuuden
parantamiselle.”
Vastaukset kysymyksiin 13 ja 89:
Muutetaan kummassakin vastauksessa lause ”Tavoitellun
yhdenvertaisuuden hintana todennäköisesti onkin tamperelaisten
palvelujen heikkeneminen” muotoon ”Tavoitellun
yhdenvertaisuuden hintana voikin olla tamperelaisten palvelujen
heikkeneminen.”
Vastaus kysymykseen 89:
Lisätään seuraava lause kuudennen kappaleen viimeiseksi lauseeksi: ”
Tampereen kaupunki katsookin, että uudistuksessa tulee turvata myös
muille suurille kaupungeille Helsingin ratkaisua mukaileva riittävä
lainsäädännöllinen liikkumatila ja taloudelliset resurssit tehtäviensä
hoitamiseen.” (Edeltävä lause: ”Tämä kasvava lainakanta jouduttaisiin
ehdotetun uudistuksen jälkeen ylläpitämään merkittävästi pienemmällä
veropohjalla.”)

Tampere
Kaupunginvaltuusto

Pöytäkirja
07.09.2020

8/2020

14 (76)

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Vastaus kysymykseen 89:
Lisätään seuraava kappale osaksi vastausta: ”Uudistuksen läpiviennin
onnistumisen kannalta on myös olennaisen tärkeää, että sote-järjestöjen
tekemän työn merkitys tunnustetaan ja sidotaan osaksi tavoitteita jo
valmisteluvaiheessa. Lukuisten sote-järjestöjen toimintaedellytysten
näkökulmasta erityisen tärkeää on myös löytää selkeä ja läpinäkyvä
ratkaisu ja rahoitusmalli hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä tukevaan
työhön.” (Sijoitetaan omaksi kappaleekseen ennen koulupsykologeja ja
kuraattoreja koskevaa osiota.)
Vastaus kysymykseen 89:
Täydennetään viimeisen kappaleen lause: "Kuraattorien ja psykologien
sijoittumispaikkaa päätettäessä sote-uudistuksessa tulisi huolellisesti
punnita ja arvioida mahdolliset haitat ja hyödyt eri näkökulmat."
muotoon: "Päätettäessä koulukuraattorien ja -psykologien
sijoittumispaikkaa sote-uudistuksessa tulisi huolellisesti punnita ja
arvioida mahdolliset haitat ja hyödyt eri näkökulmista sekä selvittää
ensisijaisena vaihtoehtona opetustoimen alaisuudessa pysymistä."
Kannatus: Ilkka Sasi, Pekka Salmi, Mikko Aaltonen, Kalle Kiili, Tiina
Elovaara, Atanas Aleksovski, Jaakko Mustakallio, Aila Dündar-Järvinen
Lassi Kaleva teki seuraavan muutosehdotuksen:
Alla olevat kappaleet lisätään johdannoksi Tampereen kaupungin
antamaan lausuntoon ja 90 vastauksen kokonaisuudessa soveltuvat
yksittäiset vastaukset muutetaan virkamiestyönä vastaamaan
johdannossa esitettyjä asioita.
”Viime vaalikaudella asiantuntijat totesivat varsin laajalla rintamalla, että
sote- ja maakuntauudistus ei paranna palveluita tai vähennä sote-
menoja. Tampere ei kannata uusien hallinnon tasojen rakentamista.
Tampere lausuu, että perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon
kustannuksia pitäisi pystyä tarkastelemaan ja kehittämään
kokonaisuutena – yhden lompakon mallina. Yhden tahon tulee vastata
kokonaiskustannuksista, että emme sorru osaoptimointiin.
Vaihtoehtoisina järjestämisalueina tulee selvittää viiden yliopistosairaalan
erityisvastuualueita tai nykyisiä sairaanhoitopiirejä. Tampere ei hyväksy
sotemallia, johon kytketään uuden maakuntahallinnon kehittäminen.
Sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa opittuja asioita tulee
hyödyntää sotepalveluiden uudelleen organisoinnissa. Lisäksi
perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja sosiaalipalvelujen
integraatioon on kiinnitettävä erityistä huomiota.
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Kannatus: Veikko Vallin
Päätettyään keskustelun puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallituksen
ehdotukseen oli tehty kaksi muutosehdotusta.
Puheenjohtaja tiedusteli valtuustolta, voidaanko Lylyn tekemät
muutosehdotukset hyväksyä yksimielisesti. Koska muutosehdotuksia ei
vastustettu, puheenjohtaja totesi valtuuston hyväksyneen ne
yksimielisesti.
Koska Kalevan muutosehdotusta ei hyväksytty yksimielisesti,
puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen:
Kalevan ehdotuksen hyväksyminen JAA, Kalevan ehdotuksen
hylkääminen EI.
Äänestysesitys hyväksyttiin. Äänestyksen tulos: Kalevan muutosehdotus
hylättiin äänin 61-5, tyhjää 1.
Äänestykset
Kalevan muutosehdotus:
Ehdotuksen hyväksyminen JAA
Ehdotuksen hylkääminen EI
Jaa
Lassi Kaleva
Heikki Luoto
Veikko Vallin
Sakari Puisto
Lasse Oksanen
Ei
Maija Kajan
Oras Tynkkynen
Olli-Poika Parviainen
Pekka Salmi
Irja Tulonen
Ari Wigelius
Petri Rajala
Ulla-Leena Alppi
Kalle Kiili
Henri Backman
Jouni Ovaska
Vilhartti Hanhilahti
Petri Siuro
Aleksi Jäntti
Ilkka Porttikivi
Peter Löfberg
Olga Haapa-aho
Aila Dundar-Järvinen
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Salazar Natalia Rincón
Jaakko Stenhäll
Sinikka Torkkola
Atanas Aleksovski
Sari Tanus
Tiina Elovaara
Riitta Ollila
Matti Helimo
Kirsi Kaivonen
Matti Höyssä
Reeta Ahonen
Minna Minkkinen
Antti Ivanoff
Inna Rokosa
Esa Kanerva
Yrjö Schafeitel
Väinö Friman
Ulla Kampman
Leena Rauhala
Milka Hanhela
Anneli Taina
Anneli Kivistö
Matti Järvinen
Kalervo Kummola
Aarne Raevaara
Pia Viitanen
Juhana Suoniemi
Miisa Karjalainen
Noora Tapio
Antti Hiitti
Ilpo Sirniö
Mikko Aaltonen
Sofia Vikman
Jaakko Mustakallio
Anne-Mari Jussila
Leena Kostiainen
Anne Liimola
Anna-Kaisa Ikonen
Ilkka Sasi
Jouni Markkanen
Lauri Lyly
Johanna Loukaskorpi
Iiris Suomela
Tyhjä
Erkki Axen
Tiedoksi
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Taru Kuosmanen, Olli-Pekka Ojanen, Tuukka Salkoaho, Jukka Männikkö,
Tuula Haapio, Saija Micklin
Liitteet

1 Tampereen lausunto sote-uudistus, hyväksytty valtuustossa 7.9.2020

Kaupunginhallitus, 24.08.2020, §
Valmistelijat / lisätiedot:
Taru Kuosmanen, Olli-Pekka Ojanen
Päätös
Esitetään valtuuston päätettäväksi:
Liitteenä oleva Tampereen kaupungin päivitetty lausuntoluonnos
hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon
sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta ja maakuntien
perustamista koskevaksi lainsäädännöksi hyväksytään.
Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja
Päätösehdotus oli
Esitetään valtuuston päätettäväksi:
Liitteenä oleva Tampereen kaupungin lausuntoluonnos hallituksen
esitysluonnoksesta eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon sekä
pelastustoimen järjestämisen uudistusta ja maakuntien perustamista
koskevaksi lainsäädännöksi hyväksytään.
Perustelut
Sosiaali- ja terveysministeriö, sisäministeriö ja valtiovarainministeriö ovat
pyytäneet jakelussa mainituilta tahoilta lausunnot sosiaali- ja
terveydenhuollon uudistusta ja maakuntien perustamista sekä
pelastustoimen järjestämisen uudistusta koskevasta hallituksen
esityskokonaisuudesta. Lausunnot on pyydetty toimittamaan 25.9.2020
mennessä.
Esityksessä ehdotetaan siirrettäväksi sote-maakuntien
järjestämisvastuulle sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen
tehtävät. Tätä perustellaan erityisesti järjestäjäkentän pirstaleisuudella ja
tarpeella vahvistaa valtion ohjausta sekä sosiaali- ja terveydenhuollon
että pelastustoimen järjestämisessä. Uudistuksen tavoitteena on terveys-
ja hyvinvointierojen kaventaminen, palvelujen yhdenvertaisen
saatavuuden lisääminen ja kustannusten kasvun hillintä.
Väestön ikääntymisen, palvelukysynnän kasvun ja julkisen talouden
paineiden vuoksi sote-uudistuksen tarve on olemassa.
Järjestämisvastuun kokoaminen kuntaa suuremmille toimijoille on
pääosin perusteltua etenkin suurten kaupunkiseutujen ulkopuolella.
Uudistus ei Tampereen kaupungin näkemyksen mukaan tule tällaisenaan
kuitenkaan toteuttamaan sille asetettuja tavoitteita.
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Uuden hallinnon tason perustaminen ja palveluiden kokoaminen
suuremman järjestäjän alle ei automaattisesti paranna palvelua tai
yhteistyötä. Tavoitellun yhdenvertaisuuden hintana
todennäköisesti onkin tamperelaisten palvelujen heikkeneminen. Nyt
tamperelaisille suunnattujen palvelujen skaalaaminen koskemaan kaikkia
pirkanmaalaisia tuskin onnistuu toiminnallisuuden häiriintymättä tai
ilman merkittäviä lisäkustannuksia.
Kuntapohjainen sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmämme on
kansainvälisestikin vertaillen toimiva ja kustannustehokas. Suurten
kaupunkien ohella nyt esitetyn sote-uudistuksen tavoitteita toteuttavia ja
toimivia sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamishankkeita on jo
omaehtoisesti kehitetty useilla alueilla kokoamalla järjestämisvastuuta
suurempiin yksiköihin, kuten kuntayhtymiin. Nyt esitettyä uudistusta
parempi ratkaisu olisi kuitenkin ollut jatkaa sosiaali- ja terveydenhuollon
järjestämisvastuun kokoamista suurempiin kokonaisuuksiin hallitusti ja
korjaamalla ongelmia kuntapohjaista nykyjärjestelmää kehittämällä.
Myös integraatiota, jota korostetaan keskeisenä keinona uudistuksen
tavoitteisiin pääsyssä, voidaan edistää ilman maakuntahallintoa. Samoin
perusterveydenhuollon vahvistamiseksi ajatellut laaja-alaiset sote-
keskukset ovat toteutettavissa ilman uutta hallinnontasoa
nykyrakenteessa.
Mikäli uudistus toteutetaan, on erityisen tärkeää mahdollistaa sote-
maakunnan ja kuntien yhteistyö ja sopiminen samoin kuin kuntalaki
mahdollistaa kuntien välisen yhteistyön. Sote-maakuntien ja kuntien
joustava mahdollisuus sopia tehtävistä on perusteltua myös siksi, että se
mahdollistaa maakuntien keskuskaupunkien ja suurimpien
kaupunkiseutujen erityisroolin huomioimisen.
Tampereen kaupunki aiempia sote-uudistuksia koskeneissa
lausunnoissaan kiinnittänyt huomiota siihen, että uudistukset eivät ole
riittävällä tavalla ottaneet huomioon kaupungistumista, suurten
kaupunkiseutujen erityispiirteitä tai kaupunkiseutujen kasvavaa
merkitystä. Niin kansainvälisten kuin kansallisten tutkimustenkin mukaan
kaupungistumiskehitys kiihtyy edelleen sekä maailmalla että kotimaassa,
mikä entisestään lisää kaupunkien painoarvoa koko maan hyvinvoinnin
turvaajina ja elinvoiman luojina. Nämä näkökulmat puuttuvat nyt
lausunnoilla olevasta uudistuksesta sekä sitä koskevasta
lainsäädäntöesityksestä, eikä uudistus siksi parhaalla mahdollisella
tavalla edistä suomalaisten kaupunkien kilpailukykyä tai tue niiden
mahdollisuuksia vastata väestönkasvuun tai kaupungistumisen
lieveilmiöihin. Uudistukseen, erityisesti sen rahoitusjärjestelmään sisältyy
päinvastoin suuri riski siitä, että kaupunkien tulopohja ja kannusteet
esimerkiksi oman elinkeinopolitiikan toteuttamiselle sekä kilpailukykyisen
kaupungin rakentamiseen heikkenevät oleellisesti. Uudistuksessa olisikin
välttämätöntä turvata kaupungeille kannusteet toteuttaa vaikuttavaa
elinkeinopolitiikkaa. Tämä voidaan varmistaa lopulta vain takaamalla
kaupungeille riittävä osuus kaupunkiseuduilla muodostuvasta
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verotulokasvusta. Lisäksi on huomioitava, että jo ennen ehdotettua
uudistusta kaupunkiseutujen on ollut välttämätöntä kasvattaa
lainakantaansa asuntotuotantoa ja vetovoimaa lisäävien
rakennushankkeiden ja sitä kautta kasvun varmistamiseksi. Tämä
kasvava lainakanta jouduttaisiin ehdotetun uudistuksen jälkeen
ylläpitämään merkittävästi pienemmällä veropohjalla.
Uudistuskokonaisuuteen liittyen ovat parlamentaarisen komitean
valmisteltavana vuoden 2020 loppuun mennessä maakuntien
verotusoikeus ja monikanavarahoituksen purkaminen. Lisäksi
parlamentaarisesti valmistellaan samassa aikataulussa aluehallinnon ja
monialaisten maakuntien selvitystyö. Tampereen kaupunki katsoo, että
näistä valmistelussa olevista esityksistä on erityisesti maakuntien
verotusoikeuteen liittyvä selvitys keskeinen koko sote-
uudistuskokonaisuuden ja sen vaikutusten näkökulmasta. Mikäli sote-
uudistus toteutetaan, ei Tampereen kaupungin näkemyksen mukaan
sote-maakuntien järjestämisvastuulle ole perusteltua siirtää muita kuin
nyt lausunnoilla olevassa esityksessä ehdotettuja sosiaali- ja
terveydenhuollon ja pelastustoimen tehtäviä. Tässäkin kokonaisuudessa
kuraattorien ja psykologien sijoittumispaikkaa tulee vielä punnita
erityisen kriittisesti. Kuraattorien ja psykologien lakisääteisen tehtävän
hoitamisen kannalta on tärkeää kiinteä yhteistyö koulun hallinnon ja
perusopetuksen hallinnon suuntaan. Tampereella tämä on toteutunut
hyvin. Lisäksi perusteltua on, että ympäristöterveydenhuollon tehtäviä ei
sisällytetä sote-maakunnan tehtäviin.
Pelastustoimen osalta sote-maakunta -lakipaketin lausunnossa on
kiinnitetty huomiota pelastustoimen järjestämislain liian yleiseen tasoon.
Lakiesityksessä käytännössä siirretään Pirkanmaan pelastuslaitos uudelle
järjestäjälle, mutta pelastustoimen uudistaminen ja palvelujen
turvaaminen jää keskeneräiseksi. Edelleen on kiinnitetty huomiota
ensihoidon palveluiden tuottamiseen sekä pelastustoimen rahoituksen
riittämättömyyteen erityisesti ottaen huomioon Tampereen ja
Tampereen kaupunkiseudun tuleva kehitys.
Sote-maakuntien perustaminen ja niiden toiminnan käynnistäminen on
erittäin mittava muutosprosessi, joka edellyttää poikkeuksellisen
huolellista valmistelua. Uudistuksen vaikutukset ovat moniulotteiset ja
sen toteuttamiseen liittyy paljon epävarmuustekijöitä ja riskejä. Edellä
mainittu huomioon ottaen on uudistuksen toimeenpano suunniteltu liian
nopeaksi. On epätodennäköistä, että hyvän lainsäädäntötavan
edellyttämä huolellinen valmistelu ja vaikutusten arviointi sekä
toimeenpano olisivat toteutettavissa esitetyssä aikataulussa. Tampereen
kaupunki katsoo, että lainsäädännön tulee olla kokonaisuudessaan
valmis ennen uudistuksen täytäntöönpanoon ryhtymistä.
Lausuntopyynnön materiaalit ovat tutustuttavissa osoitteessa
https://soteuudistus.fi/lakiluonnos-15.6.2020
Tiedoksi
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Taru Kuosmanen, Olli-Pekka Ojanen, Tuukka Salkoaho, Jukka Männikkö,
Tuula Haapio, Saija Micklin
Kokouskäsittely
Asian käsittelyn alkaessa Kalervo Kummola poistui ja varajäsen Anneli
Taina liittyi kokoukseen.
Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden johtaja Taru
Kuosmaselle, yhteysjohtaja Tuukka Salkoaholle, talousjohtaja Jukka
Männikölle sekä pelastusjohtaja Olli-Pekka Ojaselle. He olivat
asiantuntijoina läsnä kokouksessa asian käsittelyn aikana.
Asian esittelijä Juha Yli-Rajala muutti liitteenä olevaa lausuntoluonnosta:
"Lausunnon vastausta 53. Muut vapaamuotoiset huomiot maakuntien
rahoituslaista täydennetään seuraavasti:
'Lakiesityksessä tulee huomioida HUS:in lisäksi myös muiden
yliopistosairaaloiden rooli.
Terveydenhuoltolain 59 §:n ja 61 §:n mukaan yliopistollisille sairaaloille
suoritetaan valtion korvaus lääkärien ja hammaslääkärien perus- ja
erikoistumiskoulutuksen aiheuttamista ylimääräisistä kustannuksista
sekä yliopistotasoisesta tutkimuksesta. Tutkimuksen ja koulutuksen
korvaustaso on ollut aikoinaan noin 12 prosenttia yliopistosairaalan
toimintamenoista, mutta sen taso on vakiintunut muun muassa Taysin
osalta noin 20 miljoonaan euroon. Sote-lakiluonnoksista ei käy ilmi, miten
yliopistollisille sairaaloille korvataan nämä ylimääräiset kustannukset.
Mikäli yliopistosairaaloille ei korvata erikseen näitä ylimääräisiä
kustannuksia, vaarantuu erikoislääkärikoulutus ja yliopistotasoinen
tieteellinen tutkimustyö.' "
Puheenjohtaja totesi näin muutetun lausuntoluonnoksen olevan asian
käsittelyn pohjana.
Kalle Kiili teki palautusehdotuksen, joka raukesi koska sitä ei kannatettu.
Ilkka Sasi poistui ja varajäsen Petri Rajala saapui kokoukseen.
Pekka Salmi ja Jaakko Stenhäll poistuivat keskustelun aikana.
Liitteet

1 Tampereen lausunto
2 Tampereen lausunto, täydennetty kh 24.8.2020

Tampere
Kaupunginvaltuusto

Pöytäkirja
07.09.2020

8/2020

21 (76)

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Kaupunginvaltuusto, § 111, 07.09.2020
Yhdyskuntalautakunta, § 284, 11.12.2018
Yhdyskuntalautakunta, § 163, 23.06.2020
Kaupunginhallitus, § 308, 10.08.2020
§ 111
Asemakaava nro 8603, Hervanta, pohjoisakselin täydennysrakentaminen
TRE:9055/10.02.01/2017
Kaupunginvaltuusto, 07.09.2020, § 111
Valmistelija / lisätiedot:
Mikko Nurminen
Valmistelijan yhteystiedot
Projektiarkkitehti Ilkka Kotilainen, 040 8062 485, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Päätösehdotus oli
Asemakaavaehdotus nro 8603 (päivätty 11.6.2018, tarkistettu 3.12.2018
ja 8.6.2020) hyväksytään.
Tiedoksi
Pirkanmaan ELY-keskus, Pirkanmaan liitto, Pirkanmaan maakuntamuseo,
muistuttajat (2 kpl), Sirpa Lehtonen, Jaana Huttunen, kuulutus
Liitteet

Oheismateriaali

1 Liite yla 23.6.2020 Asemakaava
2 Liite yla 23.6.2020 Asemakaavan selostus ja kaupungin vastine
muistutuksiin
3 Liite yla 23.6.2020 Asemakaavan seurantalomake
4 Liite yla 23.6.2020 Rakentamistapaohje
1 Oheismateriaali yla 23.6.2020 Liikenneselvitys ja -suunnitelma
2 Oheismateriaali yla 23.6.2020 Ehdotusvaiheen lausunnot
3 Oheismateriaali yla 23.6.2020 Ehdotusvaiheen muistutukset
4 Oheismateriaali yla 23.6.2020 Viitesuunnitelma
5 Oheismateriaali yla 23.6.2020 Viitesuunnitelman lisäselvitys
pysäköinnistä
6 Oheismateriaali yla 23.6.2020 Kulttuuriymparistöselvitys
7 Oheismateriaali yla 23.6.2020 Kunnallistekniikkasuunnitelma
8 Oheismateriaali yla 23.6.2020 Aloitus- ja valmisteluvaiheen palaute
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9 Oheismateriaali yla 23.6.2020 Ympäristösuunnitelma
Yhdyskuntalautakunta, 11.12.2018, § 284
Valmistelijat / lisätiedot:
Karppinen Elina
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Mikko Nurminen, Johtaja
Päätösehdotus oli
Asemakaavaehdotus nro 8603 (päivätty 11.6.2018, tarkistettu 3.12.2018)
hyväksytään asetettavaksi nähtäville.
Asemakaavaehdotus esitetään nähtävilläolon jälkeen
kaupunginhallituksen ja edelleen valtuuston hyväksyttäväksi.
Perustelut
Kaupunkisuunnittelu on valmistellut 11.6.2018 päivätyn ja 3.12.2018
tarkistetun asemakaavan muutoksen nro 8603. Asian hyväksyminen
kuuluu kaupunginvaltuuston toimivaltaan. Lisätietoja osoitteessa:
https://www.tampere.fi/cgi-bin/kaava/kaavadoc?8603
Diaarinumero: TRE:9055/10.02.01/2017
Tavoite
Asemakaava laaditaan raitiotiehen tukeutuvan täydennysrakentamisen
toteuttamiseksi ja sillä vastataan Tampereen väestönkasvuun.
Kaupunginhallituksen hyväksymän kaavoitusohjelman tavoite on, että
alue täydentyy asumiseen sekä liike- ja toimitiloille vuonna 2017
järjestetyn ideakilpailun pohjalta. Kokonaisratkaisun pohjana on toiminut
ideakilpailun voittanut BST-arkkitehdit Oy:n laatima ehdotus "Keinutaan",
jota on jatkokehitetty kaavaprosessin aikana viitesuunnitelmaksi.
Tavoitellaan raideliikenteeseen tukeutuvaa toiminnoiltaan sekoittunutta
keskustamaista korttelirakennetta, mikä muodostaa kaupunkikuvallisesti,
kaupunkitilallisesti ja toiminnallisesti laadukkaan kokonaisuuden.
Tavoitellaan monipuolista asumista kaikkiin elämänvaiheisiin. Tuetaan
kävelyä, pyöräilyä ja joukkoliikennettä. Kiinnitetään huomiota
kortteleiden melusuojaukseen, hulevesien hallintaan ja kaupunkitilan
viherympäristön laatuun.
Kaava-alue
Täydennysrakennettava alue sijaitsee Hervannan pohjoisosassa
Hervannan valtaväylän molemmin puolin seitsemän kilometriä
Tampereen keskustasta etelään. Alue rajautuu pohjoisessa
Kanjoninkatuun ja Hepolamminkatuun, lännessä Insinöörinkatuun,
etelässä Orivedenkatuun ja Idässä Tieteenkatuun pois lukien ns. Matrix-
tornien korttelialueet. Nykyisin alueella on polttoaineen jakeluasemia ja
pysäköintialueita, joille sijoittuu lähiympäristön asuinkortteleiden
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autopaikkoja. Insinöörinkadulle on rakentumassa raitiotie ja kaava-
alueen viereen sijoittuu yksi pysäkki.
Aloitus- ja valmisteluvaiheissa kaava-alue oli laajempi pitäen sisällään
sekä Orivedenkadun pohjois- että eteläpuolisen alueen.
Asemakaavaehdotusta laadittaessa päätettiin, että asemakaavaehdotus
laaditaan kahdessa palassa. Orivedenkadun pohjoispuolen
asemakaavaehdotus nro 8603 on valmisteltu syksyllä 2018.
Orivedenkadun eteläpuolen asemakaavaehdotus nro 8745 on tarkoitus
valmistella vuonna 2019.
Asemakaavan keskeinen sisältö
Kokonaisrakenne
Täydennysrakentamisen myötä alue muodostaa laajennuksen
Hervannan keskustalle. Uudet korttelit rakentuvat varsin matalana 4–7 –
kerroksisena, jolloin uudisrakentaminen ei kilpaile nykyisten Matrix-
tornien kohdalla niiden korkeudessa. Nykyiset polttoaineen jakeluasemat
poistuvat, mutta asemakaavassa on tilavaraus yhdelle uudelle
keskustamaiseen kaupunkiympäristöön soveltuvalle pienelle
jakeluasemalle. Lähiympäristön asuinkortteleiden maanpinnalle
sijoittuvat pysäköintialueet poistuvat ja ne muuttuvat rakenteelliseksi
pysäköinniksi.
Kaupunkitila ja liikkuminen
Kävelyn ja pyöräilyn yhteyksiä kehitetään. Insinöörinkadun varrelle
sijoittuu pienet kaupunkiaukiot, jotka liittyvät valtaväylän yli toteutuviin
kävelyn ja pyöräilyn siltayhteyksiin. Sisäinen kulkuverkosto kytkeytyy
Hervannan kulkuverkostoon. Hervannan valtaväylän tilavarausta
kavennetaan ja ajoratoja siirretään itään päin. Valtaväylän länsipuolisia
kortteleita levennetään vastaavasti ja korttelin pysäköintilaitokseen
otetaan valtaväylältä valo-ohjatut liittymät. Valtaväylän pohjoisen
sisääntulon risteyksessä on tilavaraus kaksikaistaiselle kiertoliittymälle.
Liikenneratkaisut on kuvattu liikenneselvityksessä.
Korttelit
Uudet korttelit ovat suojaisia puoliavoimia umpikortteleita.
Käyttötarkoitus on asuin-, liike ja toimistorakennusten korttelialue (AL).
Liiketilat keskitetään katutasoon aukioiden yhteyteen. Insinöörinkadun
varren kortteliin 7134 voi sijoittaa palveluasumista. Kortteliin 7048 voi
sijoittua polttoaineen jakeluasema. Korttelit muodostavat kaupunkikuvaa
rikastuttavan elävästi polveilevan veistoksellisen kokonaisuuden.
Rakennuksissa on viistot pitkittäislappeet. Julkisivumateriaali on paikalla
muurattu tiili tai rappaus. Asemakaavassa on määräyksiä mm.
meluntorjunnasta, hulevesien hallinnasta, pilaantuneen maaperän
tutkimisesta, sähkömuuntamoiden sijoittumisesta sekä korttelipihojen
käsittelystä.
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Korttelissa 7134 eri tonteille sijoittuvat pysäköintilaitokset muodostavat
yhden toiminnallisen kokonaisuuden. Täydennysrakentamisen ja
naapuruston rasitepysäköinnin autopaikat sijoittuvat rakennuksien ja
pihakansien alle sekä pohjoisreunaan tontille 7 sijoittuvaan
maanpäälliseen pysäköintilaitokseen. Uudisrakentamisen pysäköinnin
mitoitus on esitetty yhdyskuntalautakunnan hyväksymän
pysäköintipolitiikan mukaisesti. Kaava-alue sijoittuu aluekeskuksen
kävelyvyöhykkeelle ja tehokkaan joukkoliikenteen alueelle.
Kokonaisrakennusoikeus on 60150 kem2. Asuin-, liike- ja toimistotilalle
on 54350 kem2, mikä vastaa noin 1200 asukasta. Liike- ja toimistotilaa on
toteutettava rakennusoikeudesta vähintään 2400 kem2. Maanpäälliselle
pysäköintitalolle on 5800 kem2.
Kaavaprosessin vaiheet
Asemakaava sisältyy kaavoitusohjelmaan. Vireille tulosta ilmoitettiin
kuulutuksessa 14.12.2017. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli
nähtävillä 14.12.2017 - 18.1.2018. Hervannassa järjestettiin 10.1.2018
yleisötilaisuus. Valmisteluaineisto oli nähtävillä 14.6. - 9.8.2018.
Palautteessa nousi esille liikenneasiat, kävelyn ja pyöräilyn turvallisuus,
polttoaineen jakelun tulevaisuus Hervannassa, naapuritalojen
rasitepaikkojen järjestelyt ja hinnat tulevaisuudessa sekä naapuritalojen
näkymät.
Valmistelun aikana järjestettiin 3 työpajaa ideakilpailun kahden parhaan
ehdotuksen tekijätiimien kanssa. Kaupungin toimialoista ja muista
avaintahoista koostuva ohjausryhmä kokoontui 5 kertaa. Hanketta
käsiteltiin kahdesti työpalavereissa, joissa oli läsnä kaupungin
asemakaavoitus ja ympäristönsuojelu sekä ELY-keskus ja Pirkanmaan
liitto.
Selostuksen kohdassa 3 on yhteenveto suunnittelun vaiheista,
vuorovaikutuksen myötä saadusta palautteesta ja tavoitteiden
kehittymisestä suunnittelun aikana.
Asemakaavan toteuttaminen
Alueen toteutus voi alkaa asemakaavan tultua lainvoimaiseksi. Yleisten
alueiden ja infran tarkempaa suunnittelua ja toteutusta ohjaamaan on
tehty selvitykset ja suunnitelmat liikenteestä, viherympäristöstä ja
kuntatekniikasta. Kortteleiden toteutusta ohjaa rakentamistapaohje.
Kortteleiden toteutusta ohjaamaan tulee perustaa ns. laaturyhmä, jossa
on edustajat rakennusvalvonnasta, asemakaavoituksesta ja
kiinteistötoimesta.
Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka -yksiköllä ei ole huomautettavaa
kaavamuutoksesta.
Asemakaavaehdotuksesta pyydetään viranomaislausunnot Pirkanmaan
Ely-keskukselta, Pirkanmaan maakuntamuseolta ja Pirkanmaan liitolta.
Liitteet
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1 Liite yla 11.12.2018 Asemakaavakartta
2 Liite yla 11.12.2018 Asemakaavaselostus
3 Liite yla 11.12.2018 Rakentamistapaohje
4 Liite yla 11.12.2018 Seurantalomake
5 Oheismateriaali yla 11.12.2018 Kulttuuriymparistöselvitys
6 Oheismateriaali yla 11.12.2018 Kunnallistekniikkasuunnitelma
7 Oheismateriaali yla 11.12.2018 Meluselvitys
8 Oheismateriaali yla 11.12.2018 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
9 Oheismateriaali yla 11.12.2018 Viitesuunnitelma
10 Oheismateriaali yla 11.12.2018 Ympäristösuunnitelma
11 Oheismateriaali yla 11.12.2018 Liikenneselvitys ja -suunnitelma

Yhdyskuntalautakunta, 23.06.2020, § 163
Valmistelijat / lisätiedot:
Elina Karppinen
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Mikko Nurminen, Johtaja
Päätösehdotus oli
Asemakaavaehdotus nro 8603 (päivätty 11.6.2018, tarkistettu 3.12.2018
ja 8.6.2020) hyväksytään ja esitetään kaupunginhallituksen ja edelleen
valtuuston hyväksyttäväksi.
Perustelut
Kaupunkiympäristön palvelualue on valmistellut 11.6.2018 päivätyn ja
3.12.2018 sekä 8.6.2020 tarkistetun asemakaavamuutoksen nro 8603.
Asian hyväksyminen kuuluu kaupunginvaltuuston toimivaltaan.
Lisätietoja osoitteessa: https://www.tampere.fi/cgi-bin/kaava/kaavadoc?
8603
Diaarinumero: TRE:9055/10.02.01/2017
Kaavan laatija: Tampereen kaupunki, kaupunkiympäristön suunnittelu,
asemakaavoitus, projektiarkkitehti Ilkka Kotilainen.
Asemakaavan tavoite
Asemakaava laaditaan raitiotiehen tukeutuvan täydennysrakentamisen
toteuttamiseksi ja sillä vastataan Tampereen väestönkasvuun.
Kaupunginhallituksen hyväksymän kaavoitusohjelman tavoite on, että
alue täydentyy asumiseen sekä liike- ja toimitiloille vuonna 2017
järjestetyn ideakilpailun pohjalta. Nykyisin alueella on polttoaineen
jakeluasemia ja pysäköintialueita, joille sijoittuu lähiympäristön
asuinkortteleiden autopaikkoja. Insinöörinkadulle sijoittuu raitiotie ja
kaava-alueen viereen yksi pysäkki. Liikennöinti raitiotiellä alkaa vuonna
2021.
Muistutukset ja vastineet
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Yhdyskuntalautakunta hyväksyi kokouksessaan 11.12.2018
asemakaavaehdotuksen nro 8603 asetettavaksi nähtäville 13.12.2018 -
28.1.2019. Pirkanmaan ELY-keskuksella, Pirkanmaan liitolla ja
Pirkanmaan maakuntamuseolla ei ollut huomautettavaa
asemakaavaehdotuksesta. Muistutuksia saatiin kaksi.
Tampereen polkupyöräilijät ry:n muistutus: Alue sijoittuu alle 500 metrin
etäisyydelle raitiotien pysäkistä. Pysäköintinormiksi sopisi 1ap/130 kem2
esitetyn 1ap/110 kem2 sijaan. Liikennesuunnitelmassa esitettiin pääosin
oikean suuntaisia ratkaisuja, mutta Hervannan valtaväylän ja
Hepolamminkadun risteyksen estevaikutusta ei ole omin jaloin kulkeville
vähennetty. Insinöörinkadun pyörätien erottelu jalankulusta on
puutteellinen ja talvisin katoaa kokonaan. Se ei haittaa linjaosuuksilla,
mutta liikenneympyröissä erottelu puuttuu kesälläkin.
Kaavoituksen vastine: Pysäköintipolitiikan päivitys hyväksyttiin
yhdyskuntalautakunnassa 29.1.2019 ja pysäköintinormi päivittyy
muistutuksen mukaiseksi. Valtaväylän estevaikutusta vähentävät kaksi
kävelyn ja pyöräilyn siltaa. Asemakaavan yhteydessä laadittu
liikennesuunnitelma ei toteudu sellaisenaan, vaan jatkossa laadittavissa
katusuunnitelmissa tarkennetaan kävelyn ja pyöräilyn väylien
yksityiskohtaisia ratkaisuja, joihin on vielä mahdollista vaikuttaa tuolloin.
ST1 Oy:n muistutus: ST1 Oy:llä on miehitetty Shell-huoltoasema
osoitteessa Tieteenkatu 2. Kaavassa on tontin pohjoisreunassa tilavaraus
polttoaineen jakeluasemalle, mikä ei ole paras ratkaisu kasvavalle
Hervannalle. Miehitetty huoltamotoiminta olisi tärkeä myös
tulevaisuudessa asuinalueen palvelutarjonnan kannalta. Paikassa on
kehittämispotentiaalia esimerkiksi ravintolapalveluiden osalta. Mikäli
tavoitteena on sijoittaa nimenomaan automaattiasema, on sijainti siihen
sopiva. On tärkeää, että alueelle on näkyvyys pääliikennevirrasta.
Kaavoituksen vastine: Käyttötarkoitusmerkintä ja rakennusoikeus
voidaan muodostaa sellaiseksi, että osoitteessa Tieteenkatu 2 voidaan
toteuttaa kaupunkiympäristöön sopiva pieni miehitetty huoltoasema.
Asemakaavan ja oheisaineiston tarkistaminen
Vuoden 2019 aikana YLA:ssa käsiteltiin seuraavat asiat, jotka vaikuttivat
asemakaavan viimeistelyyn:
- Pysäköintinormien päivitys hyväksyttiin YLA:ssa 29.1.2019
- Uusi melulinjaus hyväksyttiin YLA:ssa 27.8.2019
- Kaupungin ja Sitowise Oy:n laatima Hervannan
liikenneverkkosuunnitelma hyväksyttiin YLA:ssa 26.11.2019
Edellä mainittujen YLA:n tekemien päätöksien, selvityksien täydennyksen
ja jatkosuunnittelun pohjalta asemakaavan tarkistettiin 8.6.2020.
Kaavakarttaan tehdyt tarkistukset:
- Polttoaineen jakeluasemalle osoitettiin oma tontti 7048-7,
käyttötarkoitusmerkintä huoltoaseman korttelialue LH-5 ja
rakennusoikeus 400 kem2, mikä mahdollistaa pienen miehitetyn
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huoltoaseman toteuttamisen.
- Pysäköintitalon tontille 7134-7 osoitettiin käyttötarkoitusmerkintä
autopaikkojen korttelialue LPA, aiemmin se oli osa asuin-, liike- ja
toimistorakennusten korttelialuetta.
- Insinöörinkadun katualuetta laajennettiin, tilaa katupuille ja
katuvarsipysäköinnille.
- Merkittiin likimääräiset korkeusasemat uusille silloille, aukioille ja
korttelin 7134 lävistävälle kulkuväylälle, jolle lisättiin myös huoltoajo
sallituksi.
- Lisäksi tehtiin pieniä tarkistuksia kortteleiden ja rakennusalojen rajoihin.
Yleismääräyksiin tehdyt tarkistukset:
- Pysäköintinormit päivitettiin yhdyskuntalautakunnan 29.1.2019
hyväksymän pysäköintipolitiikan mukaisiksi.
- Melusuojausta koskevat kaavamääräykset päivitettiin
yhdyskuntalautakunnan 27.8.2019 hyväksymien melulinjausten
mukaisiksi.
- Lisättiin tarkentavia yleismääräyksiä rakennuksien
julkisivumateriaaleista, parvekkeista, porrashuoneista, jätehuoltopisteistä
sekä pysäköintilaitoksen sisäisistä järjestelyistä ja katuliittymistä.
Lisäksi muuta aineistoa tarkistettiin seuraavasti:
- Asemakaavaselostukseen kirjattiin ehdotuksesta saatu palaute ja
vastineet sekä kaavaan tehdyt tarkistukset.
- Oheisaineistoon lisättiin viitesuunnitelman lisäselvitys pysäköinnistä.
- Liikenneselvitykseen ja -suunnitelmaan päivitettiin mm. Hervannan
valtaväylän, Kanjoninkadun ja Hepolamminkadun risteys valo-ohjaukseen
perustuvaksi, valtaväylän liittymä korttelin 7134 keskiosaan
suuntaisliittymäksi ja Insinöörinkadun varrelle lisättiin
katuvarsipysäköintiä ja katupuut. Lisäksi esitettiin yksityiskohtia
pysäköintilaitoksen sisäänajojen järjestelyistä.
- Rakentamistapaohjeeseen päivitettiin pysäköintilaitokseen liittyvät
ohjeet ja kuvia viitesuunnitelmasta sekä liikennesuunnitelmasta.
Tarkistukset ovat teknisluonteisia asemakaavaa tarkentavia ja siten
vähäisiä, eivätkä edellytä uutta nähtävillä oloa.
Tiedoksi
Pirkanmaan ELY-keskus, Pirkanmaan liitto, Pirkanmaan maakuntamuseo,
muistuttajat (2 kpl), Sirpa Lehtonen, Jaana Huttunen
Liitteet

Oheismateriaali

1 Liite yla 23.6.2020 Rakentamistapaohje
2 Liite yla 23.6.2020 Asemakaavan seurantalomake
3 Liite yla 23.6.2020 Asemakaavan selostus ja kaupungin vastine
muistutuksiin
4 Liite yla 23.6.2020 Asemakaava
1 Oheismateriaali yla 23.6.2020 Ympäristösuunnitelma
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2 Oheismateriaali yla 23.6.2020 Viitesuunnitelman lisäselvitys
pysäköinnistä
3 Oheismateriaali yla 23.6.2020 Viitesuunnitelma
4 Oheismateriaali yla 23.6.2020 Meluselvitys
5 Oheismateriaali yla 23.6.2020 Liikenneselvitys ja -suunnitelma
6 Oheismateriaali yla 23.6.2020 Kunnallistekniikkasuunnitelma
7 Oheismateriaali yla 23.6.2020 Kulttuuriymparistöselvitys
8 Oheismateriaali yla 23.6.2020 Ehdotusvaiheen muistutukset
9 Oheismateriaali yla 23.6.2020 Ehdotusvaiheen lausunnot
10 Oheismateriaali yla 23.6.2020 Aloitus- ja valmisteluvaiheen palaute

Kaupunginhallitus, 10.08.2020, § 308
Valmistelijat / lisätiedot:
Mikko Nurminen
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja
Päätösehdotus oli
Esitetään valtuuston päätettäväksi:
Asemakaavaehdotus nro 8603 (päivätty 11.6.2018, tarkistettu 3.12.2018
ja 8.6.2020) hyväksytään.
Perustelut
Asemakaavalla mahdollistetaan raitiotiehen tukeutuva
täydennysrakentaminen Hervannan pohjoisosassa Insinöörinkadun
pysäkin vieressä. Uudet asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelit
muodostavat laajennuksen Hervannan keskustalle.
Kokonaisrakennusoikeus on noin 60 000 kem2, mikä vastaa 1200
asukasta.
Suojaisat puoliavoimet umpikorttelit rakentuvat 4–7 –kerroksisina
muodostaen kaupunkikuvaa rikastuttavan elävästi polveilevan
veistoksellisen kokonaisuuden. Uudisrakentaminen ei kilpaile viereisille
ns. Matrix-torneille korkeudessa. Insinöörinkadun varren pienet
kaupunkiaukiot liittyvät valtaväylän yli toteutuviin uusiin kävelyn ja
pyöräilyn siltayhteyksiin. Kokonaisratkaisu pohjautuu vuonna 2017
järjestetyn ideakilpailun voittaneeseen BST-arkkitehtien laatimaan
ehdotukseen.
Nykyiset huoltoasemat poistuvat, mutta kaava mahdollistaa yhden
keskustamaiseen kaupunkiympäristöön soveltuvan pienen
huoltoaseman. Nykyiset pysäköintialueet poistuvat muuttuen
rakenteelliseksi pysäköinniksi rakennuksien ja pihakansien alle sekä
maanpäälliseen pysäköintilaitokseen.
Tiedoksi
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Pirkanmaan ELY-keskus, Pirkanmaan liitto, Pirkanmaan maakuntamuseo,
muistuttajat (2 kpl), Sirpa Lehtonen, Jaana Huttunen, kuulutus
Liitteet

Oheismateriaali

1 Liite yla 23.6.2020 Asemakaava
2 Liite yla 23.6.2020 Asemakaavan selostus ja kaupungin vastine
muistutuksiin
3 Liite yla 23.6.2020 Asemakaavan seurantalomake
4 Liite yla 23.6.2020 Rakentamistapaohje
1 Oheismateriaali yla 23.6.2020 Ympäristösuunnitelma
2 Oheismateriaali yla 23.6.2020 Viitesuunnitelma
3 Oheismateriaali yla 23.6.2020 Viitesuunnitelman lisäselvitys
pysäköinnistä
4 Oheismateriaali yla 23.6.2020 Meluselvitys
5 Oheismateriaali yla 23.6.2020 Liikenneselvitys ja -suunnitelma
6 Oheismateriaali yla 23.6.2020 Kunnallistekniikkasuunnitelma
7 Oheismateriaali yla 23.6.2020 Kulttuuriymparistöselvitys
8 Oheismateriaali yla 23.6.2020 Ehdotusvaiheen lausunnot
9 Oheismateriaali yla 23.6.2020 Ehdotusvaiheen muistutukset
10 Oheismateriaali yla 23.6.2020 Aloitus- ja valmisteluvaiheen palaute
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Kaupunginvaltuusto, § 112, 07.09.2020
Yhdyskuntalautakunta, § 301, 30.10.2019
Yhdyskuntalautakunta, § 47, 03.03.2020
Kaupunginhallitus, § 309, 10.08.2020
§ 112
Asemakaava nro 8622, XV (Tammela), Tammelan puistokatu 21, liiketontin muuttaminen
asuinkäyttöön ja täydennysrakentaminen
TRE:6247/10.02.01/2015
Kaupunginvaltuusto, 07.09.2020, § 112
Valmistelija / lisätiedot:
Mikko Nurminen
Valmistelijan yhteystiedot
Projektiarkkitehti Anna Hyyppä, puh. 040 800 7905, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Päätösehdotus oli
Asemakaavaehdotus nro 8622 (päivätty 6.11.2017, tarkistettu 21.10.2019
ja 17.2.2020) hyväksytään.
Tiedoksi
hakija, Pirkanmaan ELY-keskus, Pirkanmaan maakuntamuseo,
Pirkanmaan liitto, Sirpa Lehtonen, Jaana Huttunen, Anna Hyyppä, Juha-
Matti Ala-Laurila, kuulutus
Liitteet

Oheismateriaali

1 Liite yla 3.3.2020 Kaupungin vastine lausuntoihin
2 Liite yla 3.3.2020 Asemakaava
3 Liite yla 3.3.2020 Asemakaavan selostus
4 Liite yla 3.3.2020 Asemakaavan seurantalomake
1 Oheismateriaali Kh 10.8.2020 Maankäyttösopimus
Tammelanpuistokatu 21
2 Oheismateriaali yla 3.3.2020 Viitesuunnitelma
3 Oheismateriaali yla 3.3.2020 Liikenteen toimivuustarkastelu
4 Oheismateriaali yla 3.3.2020 Meluselvitys
5 Oheismateriaali yla 3.3.2020 Ehdotusvaiheen viranomaislausunnot
6 Oheismateriaali yla 3.3.2020 Aloitus- ja valmisteluvaiheen
palauteraportti
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7 Oheismateriaali yla 3.3.2020 Aloitus- ja valmisteluvaiheen mielipiteet
(Verkkojulkisuus rajoitettu)
8 Oheismateriaali yla 3.3.2020 Aloitus- ja valmisteluvaiheen kommentit
Yhdyskuntalautakunta, 30.10.2019, § 301
Valmistelijat / lisätiedot:
Elina Karppinen
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Mikko Nurminen, Johtaja
Päätösehdotus oli
Asemakaavaehdotus nro 8622 (päivätty 6.11.2017, tarkistettu 21.10.2019)
hyväksytään asetettavaksi nähtäville.
Asemakaavaehdotus esitetään nähtävilläolon jälkeen
kaupunginhallituksen ja edelleen valtuuston hyväksyttäväksi edellyttäen,
että kaavan toteuttamiseen liittyvät sopimukset on hyväksytty.
Perustelut
Kaupunkiympäristön palvelualue on valmistellut 6.11.2017 päivätyn ja
21.10.2019 tarkistetun asemakaavamuutoksen nro 8622. Asian
hyväksyminen kuuluu kaupunginvaltuuston toimivaltaan.
Lisätietoja osoitteessa: https://www.tampere.fi/cgi-bin/kaava/kaavadoc?
8622
Diaarinumero: TRE:6247/10.02.01/2015
Kaavan laatija
Tampereen kaupunki, kaupunkiympäristön suunnittelu, asemakaavoitus,
projektiarkkitehti Anna Hyyppä, valmisteluvaiheessa Ramboll Finland Oy,
projektipäällikkö Saara Melama.
Asemakaavan keskeinen sisältö
Asemakaavalla muodostetaan asuin-, liike- ja toimistorakennusten
korttelialuetta, jonka ensimmäisessä kerroksessa on kadulle aukeavaa
liiketilaa. Korttelin keskellä ja katolla on melulta suojattua ulko-
oleskelutilaa asukkaiden käyttöön. Rakennuksen suurin kerrosluku
vaihtelee korttelin laidoilla kuudesta kahdeksaan. Rakennuksen
arkkitehtuuri sovitetaan alueen kaupunkikuvaan sekä viereiseen Aaltosen
tehtaan arvorakennukseen. Pysäköinti sijoittuu pääosin pihakannen alle
ja kellariin. Tapionkadun yleiselle jalankululle varattu katualue muutetaan
katualueeksi. Asemakaavan rakennusoikeus on 14.530 k-m² ja
rakennusoikeus kasvaa 8050 k-m².
Kaava-alueen sijainti ja luonne
Suunnittelualue sijaitsee Tammelan kaupunginosassa osoitteessa
Tammelan puistokatu 21. Asemakaavamuutos koskee korttelin nro 262
tonttia nro 1 sekä Tammelan puistokatuun rajautuvaa Tapionkadun
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katualuetta. Tontilla sijaitsee kuusikerroksinen 1986 valmistunut liike- ja
toimistorakennus, huoltoasema ja päivittäistavaramyymälä.
Asemakaavan tavoitteet
Asemakaavan tavoitteena on mahdollistaa uuden asuin-, liike- ja
toimistorakennusten korttelin rakentaminen piha- ja ulko-
oleskelutiloineen. Katutasoon on tarkoitus osoittaa liiketilaa sekä
asumista tukevia palveluja. Suunnitelma perustuu tontilla olevan
toimitilarakennuksen purkamiseen. Korttelia kehitetään osana koko
Tammelan kaupunginosan kokonaisuutta niin toiminnallisesti kuin
kaupunkikuvallisestikin.
Asemakaavaprosessin vaiheet
Asemakaavan muutos laaditaan tontin omistajan aloitteesta.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 21.4.–12.5.2016 ja siitä
saatiin 2 viranomaisten kommenttia sekä 9 mielipidettä. Suunnitelmia
esiteltiin yleisötilaisuudessa 3.5.2016 ja kaupunkikuvatoimikunnassa
14.6.2016.
Valmisteluaineisto oli nähtävillä 9.–30.11.2017 ja siitä saatiin 4
viranomaislausuntoa ja 2 mielipidettä. Suunnitelmia esiteltiin
yleisötilaisuudessa 23.11.2017 ja kaupunkikuvatoimikunnassa 9.1.2018.
Pirkanmaan ELY-keskuksen mukaan asemakaava toteuttaa ylempien
kaavojen ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisia
täydennysrakentamisen tavoitteita. Kaavassa on annettu tarpeellisia
melu-, ilmanlaatu- ja hulevesimääräyksiä ja kaupunkikuva on riittävästi
huomioitu. Kaavassa on ulko-oleskelualueisiin liittyviä täsmennystarpeita.
Ympäristönsuojelu sekä Viheralueet ja hulevedet -yksikkö esittivät
tarkennuksia hulevesimääräykseen, leikkialueisiin ja kansipihaan.
Pirkanmaan maakuntamuseolla ei ollut huomautettavaa.
Yksityishenkilöiden mielipiteissä esitettyä rakennusta pidettiin liian
suurena. Kaupunkikuvatoimikunta puolsi kaavan eteenpäinviemistä
esitetyllä viitesuunnitelmalla.
Saadun palautteen perusteella mm. tarkennettiin hulevesiä ja kansipihaa
koskevaa yleismääräystä. Valmisteluvaiheen jälkeen asemakaavan
pysäköintinormit päivitettiin 29.1.2019 hyväksytyn pysäköintipolitiikan
mukaisiksi. Melusuojausta koskevia kaavamääräyksiä tarkistettiin
yhdyskuntalautakunnan 27.8.2019 hyväksymien melulinjausten
perusteella.
Lausunnot
Pirkanmaan ELY-keskus, Pirkanmaan maakuntamuseo, Pirkanmaan liitto
Tiedoksi
hakija, Sirpa Lehtonen, Terhi Peltoniemi
Liitteet

1 Liite yla 30.10.2019 Asemakaava
2 Liite yla 30.10.2019 Asemakaavan selostus
3 Liite yla 30.10.2019 Asemakaavan seurantalomake
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Oheismateriaali

1 Oheismateriaali yla 30.10.2019 Aloitus- ja valmisteluvaiheen kommentit
2 Oheismateriaali yla 30.10.2019 Palauteraportti
3 Oheismateriaali yla 30.10.2019 Meluselvitys
4 Oheismateriaali yla 30.10.2019 Liikenteen toimivuustarkastelu
5 Oheismateriaali yla 31.10.2019 Viitesuunnitelma

Yhdyskuntalautakunta, 03.03.2020, § 47
Valmistelijat / lisätiedot:
Elina Karppinen
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Mikko Nurminen, Johtaja
Päätösehdotus oli
Asemakaavaehdotus nro 8622 (päivätty 6.11.2017, tarkistettu 21.10.2019
ja 17.2.2020) hyväksytään ja esitetään kaupunginhallituksen ja edelleen
valtuuston hyväksyttäväksi edellyttäen, että kaavan toteuttamiseen
liittyvät sopimukset on hyväksytty.
Perustelut
Kaupunkiympäristön palvelualue on valmistellut 6.11.2017 päivätyn sekä
21.10.2019 ja 17.2.2020 tarkistetun asemakaavamuutoksen nro 8622.
Asian hyväksyminen kuuluu kaupunginvaltuuston toimivaltaan.
Lisätietoja osoitteessa: https://www.tampere.fi/cgi-bin/kaava/kaavadoc?
8622
Diaarinumero: TRE:6247/10.02.01/2015
Asemakaavaehdotus oli nähtävillä 1.11.#3.12.2019. Aineistosta saatiin
kolme viranomaislausuntoa eikä yhtään muistutusta.
Pirkanmaan ELY-keskus totesi, että kaavan tavoite tiivistää Tammelan
aluetta on kestävän kehityksen periaatteiden mukaista.
Kaupunkikuvalliset kysymykset ja liittyminen Aaltosen kenkätehtaaseen
on riittävästi huomioitu. Polttoaineenjakelutoimintaan liittyvän maaperän
pilaantuneisuuden selvitystarve on todettu. ELY-keskus otti kantaa
meluun, valoisuuteen ja ilmastonmuutokseen sopeutumiseen.
Suunnittelualueen merkittävin ympäristöhäiriö muodostuu
liikennemelusta. Kaavasuunnittelussa tulee kaavamääräyksin ja riittävin
selvityksin sekä melunsuojaustoimenpitein varmistaa, että
valtioneuvoston meluohjearvot täyttyvät ja että suunnittelu takaa
terveellisen ja viihtyisän ympäristön uusille asukkaille.
Pirkanmaan maakuntamuseolla ei ole huomautettavaa ja Pirkanmaan
liitto ei anna lausuntoa asemakaavaehdotuksesta.
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Palaute ei aiheuttanut muutoksia asemakaavaan. Asemakaava edellyttää
meluntorjuntasuunnitelman laatimista ja melun ohjearvojen alittamista.
Kadunpuoleiset parvekkeet ja terassit tulee lasittaa ja julkisivurakenteilla
tulee olla riittävä ääneneristävyys. Näin mahdollistetaan terveellisen,
turvallisen ja viihtyisän asuinratkaisun syntyminen melun osalta.
Asemakaavan yleismääräyksen sananmuotoa täsmennettiin
melulinjauksen mukaiseksi ja selostusta täydennettiin palautteen osalta.
Tiedoksi
hakija, Pirkanmaan ELY-keskus, Pirkanmaan maakuntamuseo,
Pirkanmaan liitto, Sirpa Lehtonen, Jaana Huttunen
Kokouskäsittely
Elina Karppinen oli paikalla kokouksessa asiantuntijana.
Katja Nisumaa-Saarela ehdotti, että asia palautetaan uudelleen
valmisteluun seuraavin perustein: "Meluun liittyviä ympäristöterveyden
tavoitteita tulee edistää ensisijaisesti kaavoituksen keinoin ja yleiset
suositukset huomioiden. Kaava ei täytä valtioneuvoston päätöstä melun
ohjearvoista ja annettujen lausuntojen mukaan on todennäköistä, että
meluun liittyvistä asioista tullaan valittamaan. Valitusprosessit hidastavat
kaavan etenemistä ja aiheuttavat kaavoitukselle myös lisätyötä. Tämä ei
ole kaupungin edun mukaista. Sen sijaan kaupungin edun mukaista olisi
kaavoittaa rakentamista alusta lähtien siten, että määräykset täyttyvät jo
kaavoitusvaiheessa ja ympäristöterveyden tavoitteet voidaan saavuttaa.
Kaava tulisi valmistella uudelleen lähtökohtaisesti siten että meluun
liittyvät valtioneuvoston määräykset täyttyvät ja yhdyskuntalautakunnan
tulee tarvittaessa ottaa kaupungin melulinjaukset uuteen harkintaan,
jotta tämä tavoite voidaan saavuttaa."
Riina-Eveliina Eskelinen ja Erik Lydén kannattivat Nisumaa-Saarelan
palautusehdotusta. Koska ehdotusta ei voitu hyväksyä yksimielisesti,
asiasta oli äänestettävä.
Puheenjohtaja teki seuraavan kättennostolla tapahtuvan
äänestysesityksen:
JAA = Esittelijän päätösehdotus
EI = Nisumaa-Saarelan palautusehdotus
Äänestyksen tulos:
Esittelijän päätösehdotus 7 ääntä (Jäntti, Sirniö, Aho, Höyssä, Järvinen,
Kampman, Kallio-Kokko)
Nisumaa-Saarelan palautusehdotus 6 ääntä (Harmaala, Lydén, Nisumaa-
Saarela, Vatanen, Sirén, Eskelinen)
Puheenjohtaja totesi esittelijän päätösehdotuksen tulleen hyväksytyksi
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äänin 7 - 6.
Kirsi-Maarit Asplund poistui kokouksesta päätöksenteon jälkeen.
Liitteet

Oheismateriaali

1 Liite yla 3.3.2020 Asemakaava
2 Liite yla 3.3.2020 Asemakaavan selostus
3 Liite yla 3.3.2020 Asemakaavan seurantalomake
4 Liite yla 3.3.2020 Kaupungin vastine lausuntoihin
1 Oheismateriaali yla 3.3.2020 Viitesuunnitelma
2 Oheismateriaali yla 3.3.2020 Liikenteen toimivuustarkastelu
3 Oheismateriaali yla 3.3.2020 Meluselvitys
4 Oheismateriaali yla 3.3.2020 Aloitus- ja valmisteluvaiheen
palauteraportti
5 Oheismateriaali yla 3.3.2020 Ehdotusvaiheen viranomaislausunnot
6 Oheismateriaali yla 3.3.2020 Aloitus- ja valmisteluvaiheen kommentit

Kaupunginhallitus, 10.08.2020, § 309
Valmistelijat / lisätiedot:
Mikko Nurminen
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja
Päätösehdotus oli
Esitetään valtuuston päätettäväksi:
Asemakaavaehdotus nro 8622 (päivätty 6.11.2017, tarkistettu 21.10.2019
ja 17.2.2020) hyväksytään.
Perustelut
Asemakaava mahdollistaa liiketontin muuttamisen asuinkäyttöön.
Nykyiset liike- ja toimistorakennukset puretaan ja niiden tilalle
rakennetaan uusi asuinkortteli, jonka katutasoon sijoittuu liiketiloja.
Korttelin rakennusoikeus on yhteensä 14.530 k-m² ja rakennusoikeus
kasvaa 8.050 k-m². Tapionkadun katkaiseva yleiselle jalankululle varattu
alue muutetaan katualueeksi.
Asemakaavamuutokseen nro 8622 liittyvä maankäyttösopimus on
hyväksytty asunto- ja kiinteistölautakunnan kokouksessa 17.6.2020, § 84.
Tontin alkuperäinen käyttötarkoitus ei ole ollut asumista, joten
maankäyttösopimuksessa ei sovelleta täydennysrakentamisen
kannustimia.
Tiedoksi
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hakija, Pirkanmaan ELY-keskus, Pirkanmaan maakuntamuseo,
Pirkanmaan liitto, Sirpa Lehtonen, Jaana Huttunen, Anna Hyyppä, Juha-
Matti Ala-Laurila, kuulutus
Liitteet

Oheismateriaali

1 Liite yla 3.3.2020 Asemakaava
2 Liite yla 3.3.2020 Asemakaavan selostus
3 Liite yla 3.3.2020 Asemakaavan seurantalomake
4 Liite yla 3.3.2020 Kaupungin vastine lausuntoihin
1 Oheismateriaali Kh 10.8.2020 Maankäyttösopimus
Tammelanpuistokatu 21
2 Oheismateriaali yla 3.3.2020 Viitesuunnitelma
3 Oheismateriaali yla 3.3.2020 Liikenteen toimivuustarkastelu
4 Oheismateriaali yla 3.3.2020 Meluselvitys
5 Oheismateriaali yla 3.3.2020 Ehdotusvaiheen viranomaislausunnot
6 Oheismateriaali yla 3.3.2020 Aloitus- ja valmisteluvaiheen
palauteraportti
7 Oheismateriaali yla 3.3.2020 Aloitus- ja valmisteluvaiheen kommentit
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Kaupunginvaltuusto, § 113, 07.09.2020
Yhdyskuntalautakunta, § 250, 13.11.2018
Yhdyskuntalautakunta, § 166, 23.06.2020
Kaupunginhallitus, § 323, 17.08.2020
§ 113
Asemakaava ja asemakaavamuutos nro 8717, Vuores, Isokuusi IV, Vuoreksen puistokatu ja
sen itäpuoliset keskustakorttelit
TRE:857/10.02.01/2018
Kaupunginvaltuusto, 07.09.2020, § 113
Valmistelija / lisätiedot:
Mikko Nurminen
Valmistelijan yhteystiedot
Kaavoitusarkkitehti Marjut Lund-Rahkola, puh. 044 486 3496, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Päätösehdotus oli
Asemakaavaehdotus nro 8717 (päivätty 4.6.2018, tarkistettu 5.11.2018 ja
8.6.2020) hyväksytään.
Tiedoksi
Heli Toukoniemi, Aila Taura, Pirkanmaan ELY-keskus, Pirkanmaan liitto,
muistuttajat (1 kpl), Sirpa Lehtonen, Jaana Huttunen, kuulutus
Liitteet

Oheismateriaali

1 Liite yla 23.6.2020 Asemakaava
2 Liite yla 23.6.2020 Asemakaavan selostus ja kaupungin vastine
muistutuksiin
3 Liite yla 23.6.2020 Seurantalomake
4 Liite yla 23.6.2020 Rakentamistapaohje
1 Oheismateriaali yla 23.6.2020 Havainnekuva
2 Oheismateriaali yla 23.6.2020 Yleisten alueiden suunnitelma
3 Oheismateriaali yla 23.6.2020 Meluselvitys
4 Oheismateriaali yla 23.6.2020 Hulevesiselvitys
5 Oheismateriaali yla 23.6.2020 Maa- ja kiviainesselvitys
6 Oheismateriaali yla 23.6.2020 Asuntoreformi 2018 voittaja
7 Oheismateriaali yla 23.6.2020 OAS
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8 Oheismateriaali yla 23.6.2020 Aloitus- ja valmisteluvaiheen kommentit
ja lausunnot
9 Oheismateriaali yla 23.6.2020 Aloitus- ja valmisteluvaiheen mielipiteet
(Verkkojulkisuus rajoitettu)
10 Oheismateriaali yla 23.6.2020 Ehdotusvaiheen viranomaislausunnot
11 Oheismateriaali yla 23.6.2020 Ehdotusvaiheen muistutukset
(Verkkojulkisuus rajoitettu)
Yhdyskuntalautakunta, 13.11.2018, § 250
Valmistelijat / lisätiedot:
Karppinen Elina
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Kari Kankaala, Ympäristö- ja kehitysjohtaja
Päätösehdotus oli
Asemakaavaehdotus nro 8717 (päivätty 4.6.2018, tarkistettu 5.11.2018)
hyväksytään asetettavaksi nähtäville.
Asemakaavaehdotus esitetään nähtävilläolon jälkeen
kaupunginhallituksen ja edelleen valtuuston hyväksyttäväksi.
Perustelut
Kaupunkiympäristön kehittäminen on valmistellut 4.6.2018 päivätyn ja
5.11.2018 tarkistetun asemakaavan ja asemakaavamuutoksen nro 8717.
Asian hyväksyminen kuuluu valtuuston toimivaltaan.
Lisätietoja osoitteessa: https://www.tampere.fi/cgi-bin/kaava/kaavadoc?
8717
Diaarinumero: TRE:857/10.02.01/2018
Asemakaavalla mahdollistetaan Isokuusen keskusta-alueen
täydentäminen Vuoreksen puistokatuun kytkeytyvällä aukiolla,
Hallinrinteelle, Lauhaharjanteelle ja Mistraalinkujalle kulkevilla kävelyn ja
pyöräilyn reiteillä ja pienen puiston ja leikkipaikan rakentamisen
Vuoreksen Puistokadun itäpuolelle. Asemakaavalla muodostuu 4
korttelialuetta, joihin osoitetaan myös liike- ja toimistotiloille varattua
kerrosalaa. Asunnot sijoittuvat suurimmaksi osaksi kerrostaloihin, mutta
asemakaava mahdollistaa myös rivitalojen, kerrospientalojen tai
townhouse-tyyppisten asuinrakennusten rakentamisen alueelle.
Asemakaava-alueelle osoitetaan rakennusoikeutta 42700 k-m².
Asemakaavan tavoitteet
Pirkanmaan maakuntakaavaehdotuksessa 2040 Isokuusi IV:n alue on
osoitettu yhdyskuntarakenteeltaan tiiviiksi tehokkaaseen ja joustavaan
joukkoliikennejärjestelmään tukeutuvaksi alueeksi.
Isokuusen keskusta-aluetta täydennetään sovittamalla kerrostaloja,
kaupunkipientaloja ja leikkipaikka alueelle jo kaavoitettuun
rakennuskantaan sekä monimuotoiseen maastoon.
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Kaavoitusohjelmassa 2018-2022 asemakaavan tavoitteena on
luonnonläheinen, pikkukaupunkimainen 40 000 k-m² asuinalue, josta
palvelut ovat saavutettavissa kävellen. Tavoitteena on huomioida
puurakentamisen edistämisohjelma sekä hulevesien laadullinen ja
määrällinen hallinta. Tavoitteena on myös rakentaa Isokuusentanhuan
(keskustan aukion) idänpuoleinen osa ja puistokadun idänpuoleinen
leikkipaikka sekä mahdollistaa päivittäistavarakauppa alueella.
Kaava-alueen sijainti ja luonne
Suunnittelualue sijaitsee noin seitsemän kilometriä Tampereen
ydinkeskustasta etelään ja noin kilometri Vuoreskeskuksesta pohjoiseen
Vuoreksen puistokadun ja Isokuusenkadun välisellä alueella. Noin 8 ha:n
laajuinen alue sisältää Isokuusen yleissuunnitelman keskustan itäiset
korttelialueet ja Vuoreksen puistokatua. Maaston korkeus nousee
likimain +122...+130 mpy. Suunnittelualueen omistaa Tampereen
kaupunki.
Asemakaavaprosessin vaiheet
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuulutettiin nähtäville 22.2.
–15.3.2018 väliseksi ajaksi ja lähetettiin tiedoksi osallisille. Osallistumis- ja
arviointisuunnitelmasta saatiin 5 viranomaiskommenttia sekä 1
osalliseksi ilmoittautuminen.
Valmisteluvaiheessa tilattiin maa- ja kiviainesselvitys sekä meluselvitys.
Lisäksi käynnistettiin hulevesien hallinnan sekä aukio-, katu- ja
puistoalueiden suunnittelu. Valmisteluvaihessa suunnitelmia kehitettiin
palautteissa esitetyt asiat huomioiden ja selvitystarpeita tarkennettiin.
Valmisteluvaiheen aineisto asetettiin nähtäville 7.6.–9.8.2018 väliseksi
ajaksi mielipiteiden jättämistä varten. Nähtävilläolosta tiedotettiin
kuulutuksella 7.6.2018. Valmisteluvaiheen aineistosta jätettiin 6
lausuntoa, joista yhdessä oli huomauttamista sekä 1 mielipide.
Pirkanmaan liitto esitti lausunnossaan maankäyttöä tehostettavaksi ja
mielipiteessä kommentoitiin kevyen liikenteen järjestelyistä
pyöräilynäkökulmasta.
Valmisteluvaiheessa saadun palautteen mukaisesti kaavan korttelialueet
tarkasteltiin alueen rakennustehokkuuden parantamiseksi, mutta
haastavien maastonmuotojen vuoksi kerrosalaan oli mahdollista tehdä
vain vähäisiä lisäyksiä. Kaavaselostukseen on lisätty kommenttien
tiivistelmät ja niihin vastineet.
Ehdotusvaiheessa viimeisteltiin alueen melu-, kiviaines- ja
hulevesiselvitykset ja tarkennettiin katu- ja puistosuunnitelmat
yleissuunnitelmatasoisiksi. Korttelin 7747 kaavaa muutettiin
mahdollistamaan kilpailuvoittajan rakentaminen.
Korttelin 7748 länsireunalle lisättiin tilavaraus tontin sisäiselle
pelastustielle. Saman korttelin eteläpuolelle merkittiin ajoyhteys ja
sähkömuuntamo. LPA-alueet muutettiin osaksi AKR-korttelialuetta.
Kortteleita jaettiin pienempiin ohjeellisiin tontteihin ja lisättiin hulevesiä

Tampere
Kaupunginvaltuusto

Pöytäkirja
07.09.2020

8/2020

40 (76)

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

koskeva määräys. Lisättiin määräys, ettei yleistä vesijohtoa voida käyttää
sammutuslaitteiston vesilähteenä. Yleisien alueiden kaavamerkintöjä
täsmennettiin. Kaavamääräyksiä tarkistettiin koko alueen osalta.
Pyydetään nähtävilläoloaikana lausunto Pirkanmaan liitolta.
Tiedoksi
Pirkanmaan liitto, Aila Taura
Liitteet

1 Liite yla 13.11.2018 Asemakaava
2 Liite yla 13.11.2018 Asemakaavan selostus
3 Liite yla 13.11.2018 Rakentamistapaohje
4 Liite yla 13.11.2018 Seurantalomake
5 Oheismateriaali yla 13.11.2018 Yleisten alueiden suunnitelma
6 Oheismateriaali yla 13.11.2018 Hulevesiselvitys
7 Oheismateriaali yla 13.11.2018 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
8 Oheismateriaali yla 13.11.2018 Meluselvitys
9 Oheismateriaali yla 13.11.2018 Maa ja kiviainesselvitys
10 Oheismateriaali yla 13.11.2018 Asuntoreformi 2018 voittaja
11 Oheismateriaali yla 13.11.2018 Havainne

Yhdyskuntalautakunta, 23.06.2020, § 166
Valmistelijat / lisätiedot:
Elina Karppinen
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Mikko Nurminen, Johtaja
Päätösehdotus oli
Asemakaavaehdotus nro 8717 (päivätty 4.6.2018, tarkistettu 5.11.2018 ja
8.6.2020) hyväksytään ja esitetään kaupunginhallituksen ja edelleen
valtuuston hyväksyttäväksi.
Perustelut
Kaupunkiympäristön palvelualue on valmistellut 4.6.2018 päivätyn,
5.11.2018 ja 8.6.2020 tarkistetun asemakaavan ja asemakaavamuutoksen
nro 8717. Asian hyväksyminen kuuluu kaupunginvaltuuston toimivaltaan.
Lisätietoja osoitteessa: https://www.tampere.fi/cgi-bin/kaava/kaavadoc?
8717
Dno TRE:857/10.02.01/2018
Kaavaehdotus oli nähtävillä 13.11.-17.12.2018 välisen ajan. Ehdotuksesta
saatiin yksi lausunto sekä yksi muistutus.
Pirkanmaan liitto suosittelee palautteessaan pyrkimään tehokkaampaan
asuntorakentamiseen kaava-alueella sekä varmistamaan Vuoreksen
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puistokadun varteen sijoittuvan rakennusoikeuden täysimääräinen
toteutuminen. Lisäksi palautetta jätettiin yksityishenkilön taholta koskien
Isokuusen liikerakentamisen vähyyttä.
Asemakaavakartan korttelialueita on tarkistettu ehdotuksen
nähtävilläolon jälkeen. Liiketiloille osoitettu kerrosala on muutettu
sallivasta pakottavaksi. Liike- ja toimistotilojen rakennusalamerkintää er-1
on lisätty niille korttelialueille, joille sen toivotaan sijoittuvan
kaupunkikuvallisista ja logistisista syistä.
Korttelien ja rakennusalojen rajauksia on tarkennettu ja yleismääräysten
sanamuotoja täsmennetty vastaamaan tarkemmin viitesuunnitelmaa ja
asuntoreformikilpailun voittanutta suunnitelmaa. Kortteleiden ajoluiskien
sijainteja sekä merkintätapoja on tarkistettu. Ajokieltomerkintöjä on
tarkistettu suhteessa katujen tasaussuunnitelmiin. Määräys yleisen
vesijohdon käyttämisestä sammutuslaitteiston vesilähteenä on siirretty
rakentamistapaohjeisiin. Kortteleihin on lisätty merkinnät, joilla ohjataan
kattomuotoa sekä maantasokerroksen aukotusta. Lounatuulenrinteen
jätepisteen sijaintia on tarkistettu. Kortteliin 7747 on lisätty
istustusmerkintä tulevan tukimuurin viereen. Pysäköintitalolle on lisätty
rakennusoikeus. Melumääräystä on tarkistettu uuden melulinjauksen
mukaan.
Tiedoksi
Heli Toukoniemi, Aila Taura, Pirkanmaan ELY-keskus, Pirkanmaan liitto,
muistuttajat (1 kpl), Sirpa Lehtonen, Jaana Huttunen
Liitteet

Oheismateriaali

1 Liite yla 23.6.2020 Rakentamistapaohje
2 Liite yla 23.6.2020 Seurantalomake
3 Liite yla 23.6.2020 Asemakaavan selostus ja kaupungin vastine
muistutuksiin
4 Liite yla 23.6.2020 Asemakaava
1 Oheismateriaali yla 23.6.2020 Asuntoreformi 2018 voittaja
2 Oheismateriaali yla 23.6.2020 Hulevesiselvitys
3 Oheismateriaali yla 23.6.2020 Maa- ja kiviainesselvitys
4 Oheismateriaali yla 23.6.2020 Meluselvitys
5 Oheismateriaali yla 23.6.2020 OAS
6 Oheismateriaali yla 23.6.2020 Yleisten alueiden suunnitelma
7 Oheismateriaali yla 23.6.2020 Havainnekuva
8 Oheismateriaali yla 23.6.2020 Aloitus- ja valmisteluvaiheen kommentit
ja lausunnot
9 Oheismateriaali yla 23.6.2020 Ehdotusvaiheen viranomaislausunnot

Kaupunginhallitus, 17.08.2020, § 323
Valmistelijat / lisätiedot:
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Mikko Nurminen
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja
Päätösehdotus oli
Esitetään valtuuston päätettäväksi:
Asemakaavaehdotus nro 8717 (päivätty 4.6.2018, tarkistettu 5.11.2018 ja
8.6.2020) hyväksytään.
Perustelut
Asemakaavalla mahdollistetaan Isokuusen keskusta-alueen
täydentäminen Vuoreksen puistokatuun kytkeytyvällä aukiolla,
Hallinrinteelle, Lauhaharjanteelle ja Mistraalinkujalle kulkevilla kävelyn ja
pyöräilyn reiteillä ja pienen puiston ja leikkipaikan rakentamisen
Vuoreksen Puistokadun itäpuolelle. Asemakaavalla muodostuu neljä
korttelialuetta, joihin osoitetaan myös liike- ja toimistotiloille varattua
kerrosalaa. Asunnot sijoittuvat suurimmaksi osaksi kerrostaloihin, mutta
asemakaava mahdollistaa myös rivitalojen, kerrospientalojen tai
townhouse-tyyppisten asuinrakennusten rakentamisen alueelle.
Asemakaava-alueelle osoitetaan rakennusoikeutta 42700 k-m².
Tiedoksi
Heli Toukoniemi, Aila Taura, Pirkanmaan ELY-keskus, Pirkanmaan liitto,
muistuttajat (1 kpl), Sirpa Lehtonen, Jaana Huttunen
Kokouskäsittely
Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden johtaja Mikko
Nurmiselle. Hän oli asiantuntijana läsnä kokouksessa asian käsittelyn
aikana.
Liitteet

Oheismateriaali

1 Liite yla 23.6.2020 Asemakaava
2 Liite yla 23.6.2020 Asemakaavan selostus ja kaupungin vastine
muistutuksiin
3 Liite yla 23.6.2020 Seurantalomake
4 Liite yla 23.6.2020 Rakentamistapaohje
1 Oheismateriaali yla 23.6.2020 Havainnekuva
2 Oheismateriaali yla 23.6.2020 Yleisten alueiden suunnitelma
3 Oheismateriaali yla 23.6.2020 Meluselvitys
4 Oheismateriaali yla 23.6.2020 Maa- ja kiviainesselvitys
5 Oheismateriaali yla 23.6.2020 Hulevesiselvitys
6 Oheismateriaali yla 23.6.2020 Asuntoreformi 2018 voittaja
7 Oheismateriaali yla 23.6.2020 OAS
8 Oheismateriaali yla 23.6.2020 Aloitus- ja valmisteluvaiheen kommentit
ja lausunnot
9 Oheismateriaali yla 23.6.2020 Ehdotusvaiheen viranomaislausunnot
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Kaupunginvaltuusto, § 114, 07.09.2020
Yhdyskuntalautakunta, § 93, 28.04.2020
Yhdyskuntalautakunta, § 168, 23.06.2020
Kaupunginhallitus, § 324, 17.08.2020
§ 114
Asemakaava nro 8749, VIII (Särkänniemi), Tikkutehtaanrinne 3, kaavamääräysten
tarkistaminen
TRE:4874/10.02.01/2018
Kaupunginvaltuusto, 07.09.2020, § 114
Valmistelija / lisätiedot:
Mikko Nurminen
Valmistelijan yhteystiedot
Toimistoarkkitehti Merja Kinos, puh. 040 481 2571, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Päätösehdotus oli
Asemakaavaehdotus nro 8749 (päivätty 24.2.2020, tarkistettu 20.4.2020
ja 8.6.2020) hyväksytään.
Tiedoksi
Hakija, Pirkanmaan maakuntamuseo, Pirkanmaan ELY-keskus, Sirpa
Lehtonen, Jaana Huttunen, Aila Taura, Juha-Matti Ala-Laurila, kuulutus
Liitteet

Oheismateriaali

1 Liite YLA 23.6.2020 Asemakaava
2 Liite YLA 23.6.2020 Asemakaavan selostus
3 Liite YLA 23.6.2020 Asemakaavan seurantalomake
1 Oheismateriaali YLA 23.6.2020 Havainnemateriaali
2 Oheismateriaali YLA 23.6.2020 Lepakkoselvitys
3 Oheismateriaali YLA 23.6.2020 Liikennemeluselvitys
4 Oheismateriaali YLA 23.6.2020 Liikennetärinäselvitys
5 Oheismateriaali YLA 23.6.2020 Tikku- ja pahvitehtaan lepakkoselvitys
6 Oheismateriaali YLA 23.6.2020 Tärinämittausraportti
7 Oheismateriaali YLA 23.6.2020 Palaute ja vastineraportti valmisteluvaihe
8 Oheismateriaali YLA 23.6.2020 Palaute- ja vastineraportti ehdotusvaihe
9 Oheismateriaali YLA 23.6.2020 Palaute- ja vastineraportti
vireilletulovaihe
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Yhdyskuntalautakunta, 28.04.2020, § 93
Valmistelijat / lisätiedot:
Elina Karppinen
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Mikko Nurminen, Johtaja
Päätösehdotus oli
Asemakaavaehdotus nro 8749 (päivätty 24.2.2020, tarkistettu 20.4.2020)
hyväksytään asetettavaksi nähtäville.
Asemakaavaehdotus esitetään nähtävilläolon jälkeen
kaupunginhallituksen ja edelleen valtuuston hyväksyttäväksi edellyttäen,
että kaavan toteuttamiseen liittyvä uusi vuokrasopimus on allekirjoitettu.
Perustelut
Kaupunkiympäristön palvelualue on valmistellut 24.2.2020 päivätyn ja
20.4.2020 tarkistetun asemakaavamuutoksen nro 8749. Asian
hyväksyminen kuuluu kaupunginvaltuuston toimivaltaan.
Lisätietoja osoitteessa: https://www.tampere.fi/cgi-bin/kaava/kaavadoc?
8749
Diaarinumero: TRE:4874/10.02.01/2018
Kaava-alue sijaitsee n. 2 km länteen kaupungin keskustasta VIII
kaupunginosassa (Särkänniemi), rautatien ja Rantatien välisellä alueella.
Kaava-alueeseen sisältyy kaavatontti 808-7, Ruutivarastonrinne-niminen
virkistysalue sekä osa tontin lounaispuolella sijaitsevaa suojaviheraluetta.
Kaava-alue rajautuu koillisessa, kaakossa ja luoteessa
kerrostalotontteihin ja lounaassa rautatiehen. Kaava-alueen pinta-ala on
3.818 m2. Tontilla 808-7 sijaitsevat vuonna 1926 valmistuneet
kolmekerroksinen tulitikkutehdas, kaksikerroksinen ruutivarasto, tehtaan
piippu sekä tehtaan ja ruutivaraston väliin sijoittuva kulkusilta.
Asemakaavanmuutoksella mahdollistetaan asuinkerrostalon
rakentaminen, tarkistetaan asemakaavan suojelumääräyksiä, lasketaan
rakennusoikeuden määrää sekä nostetaan tontin luoteispäähän tulevan
rakennuksen kerroslukua yhdellä kerroksella. Lisäksi tontilta poistetaan
jalankululle ja polkupyöräilylle varattu alueen osa, jolla huoltoajo on
sallittu. Korvaava kevyenliikenteen yhteys toteutetaan tontin koillis- ja
kaakkoisosaan. Kaupunkikuvallisesti tärkeät Tiporaittia rajaavat julkisivut
esitetään säilytettäviksi. Piippu ja yhdyssilta esitetään korvattaviksi.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuulutettiin nähtäville 7.- 28.11.2019
sekä lähettiin tiedoksi osallisille. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta
saatiin seitsemän viranomaiskommenttia. Yhtään mielipidettä ei jätetty.
Neljässä kommentissa ei ollut huomautettavaa. Saatu palaute koski mm.
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pohjavesialueen rajausta, päiväkodin sijoittamista alueelle ja
uudisrakennuksen korkeutta. Aloitusvaiheen palaute vastineineen on
kaavan oheismateriaalina.
Vireilletulovaiheen jälkeen kaava-aluetta jouduttiin laajentamaan alueen
lounaispuolella olevalle suojaviheralueelle. Voimassa olevassa
asemakaavassa oli ruutivaraston lounaispuolelle osoitettu rakennusala
rakenteelle, jota ei enää ole. Rakennusala ulottui myös viereiselle
suojaviheralueelle (EV), ja jotta tarpeeton rakennusala saatiin poistettua,
tuli osa EV-alueesta ottaa mukaan kaavaan.
Asemakaavan valmisteluaineisto - kaavaluonnos, selostus,
selvitysaineistoa ja viitesuunnitelma - asetettiin nähtäville 27.2.-19.3.2020
ja siitä pyydettiin kommentit. Aineistosta saatiin viisi
viranomaiskommenttia. Yhtään mielipidettä ei tullut. Kahdessa
kommentissa ei ollut huomautettavaa. Kolmessa kommentissa otettiin
kantaa mm. kaavamääräysten esitystapaan ja sanamuotoon sekä
meluselvityksen ja kaavaselostuksen päivitystarpeeseen.
Meluselvitystä ja kaavaselostusta päivitettiin, kaavakarttaan lisättiin pima-
1- ja hule-42 (1)-määräykset sekä joidenkin yleismääräysten sanamuotoja
tarkistettiin. Valmisteluvaiheen palaute vastineineen on kaavan
oheismateriaalina.
Lausunnot
Kaavaehdotuksesta pyydetään Pirkanmaan maakuntamuseon lausunto.
Tiedoksi
Hakija, Pasi Kamppari, Sirpa Lehtonen, Jaana Huttunen
Liitteet

Oheismateriaali

1 Liite YLA 28.4.2020 Asemakaava
2 Liite YLA 28.4.2020 Asemakaavan selostus
3 Liite YLA 28.4.2020 Asemakaavan seurantalomake
1 Oheismateriaali YLA 28.4.2020 Lepakkoselvitys
2 Oheismateriaali YLA 28.4.2020 Tikku- ja pahvitehtaan lepakkoselvitys
3 Oheismateriaali YLA 28.4.2020 Liikennemeluselvitys
4 Oheismateriaali YLA 28.4.2020 Liikennetärinäselvitys
5 Oheismateriaali YLA 28.4.2020 Tärinämittausraportti
6 Oheismateriaali YLA 28.4.2020 Palaute ja vastineraportti
valmisteluvaihe
7 Oheismateriaali YLA 28.4.2020 Palaute- ja vastineraportti
vireilletulovaihe

Yhdyskuntalautakunta, 23.06.2020, § 168
Valmistelijat / lisätiedot:
Elina Karppinen
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Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Mikko Nurminen, Johtaja
Päätösehdotus oli
Asemakaavaehdotus nro 8749 (päivätty 24.2.2020, tarkistettu 20.4.2020
ja 8.6.2020) hyväksytään ja esitetään kaupunginhallituksen ja edelleen
valtuuston hyväksyttäväksi.
Perustelut
Kaupunkiympäristön palvelualue on valmistellut 24.2.2020 päivätyn sekä
20.4.2020 ja 8.6.2020 tarkistetun asemakaavamuutoksen nro 8749. Asian
hyväksyminen kuuluu kaupunginvaltuuston toimivaltaan.
Lisätietoja osoitteessa: https://www.tampere.fi/cgi-bin/kaava/kaavadoc?
8749
Dno: TRE: 4874/10.02.01/2018
Asemakaavaehdotus oli nähtävillä 30.4.-2.6.2020. Siitä saatiin yksi
viranomaislausunto Pirkanmaan maakuntamuseolta. Lausunnossa ei
ollut huomautettavaa.
Asemakaavaehdotukseen lisätiin yleismääräys, jonka mukaan
Tikkutehtaan koillis-, kaakkois- ja lounaispuolella julkisivujen välissä oleva
kylmä katettu tila voidaan rakentaa tontille osoitetun rakennusoikeuden
lisäksi. Muutos ei ole niin merkittävä, että kaavaehdotus tulisi kuuluttaa
uudelleen nähtäville.

Tiedoksi
Hakija, Pirkanmaan maakuntamuseo, Pirkanmaan ELY-keskus, Sirpa
Lehtonen, Jaana Huttunen, Aila Taura, Juha-Matti Ala-Laurila
Liitteet

Oheismateriaali

1 Liite YLA 23.6.2020 Asemakaava
2 Liite YLA 23.6.2020 Asemakaavan seurantalomake
3 Liite YLA 23.6.2020 Asemakaavan selostus
1 Oheismateriaali YLA 23.6.2020 Lepakkoselvitys
2 Oheismateriaali YLA 23.6.2020 Liikennemeluselvitys
3 Oheismateriaali YLA 23.6.2020 Liikennetärinäselvitys
4 Oheismateriaali YLA 23.6.2020 Palaute ja vastineraportti
valmisteluvaihe
5 Oheismateriaali YLA 23.6.2020 Palaute- ja vastineraportti ehdotusvaihe
6 Oheismateriaali YLA 23.6.2020 Palaute- ja vastineraportti
vireilletulovaihe
7 Oheismateriaali YLA 23.6.2020 Tikku- ja pahvitehtaan lepakkoselvitys
8 Oheismateriaali YLA 23.6.2020 Tärinämittausraportti
9 Oheismateriaali YLA 23.6.2020 Havainnemateriaali
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Kaupunginhallitus, 17.08.2020, § 324
Valmistelijat / lisätiedot:
Mikko Nurminen
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja
Päätösehdotus oli
Esitetään valtuuston päätettäväksi:
Asemakaavaehdotus nro 8749 (päivätty 24.2.2020, tarkistettu 20.4.2020
ja 8.6.2020) hyväksytään.
Perustelut
Asemakaavanmuutoksella mahdollistetaan asuinkerrostalon
rakentaminen ja päiväkodin sijoittaminen asuinkerrostalon yhteyteen.
Asemakaavassa aiemmin suojeltujen rakennusten ja rakennelmien
suojelumääräykset tarkistetaan vastaamaan rakennusten kuntoa sekä
piipulle ja yhdyssillalle myönnettyjä purkamisen mahdollistavia
poikkeamislupia. Tontin luoteisosassa olevan uudisrakennuksen
kerroslukua nostetaan yhdellä kerroksella. Alueen läpi kulkevan
kevyenliikenteenväylän linjausta muutetaan siten, että se tulee
kulkemaan nykyisen tehdasrakennuksen koillis- ja kaakkoispuolelta,
jolloin piha-alue voidaan varata kokonaisuudessaan leikkipihaksi. Tontin
rakennusoikeus vähenee 200 k-m2.
Hakija on sitoutunut allekirjoittamaan uuden vuokrasopimuksen tontin
muodostamisen ja rekisteröinnin jälkeen.
Tiedoksi
Hakija, Pirkanmaan maakuntamuseo, Pirkanmaan ELY-keskus, Sirpa
Lehtonen, Jaana Huttunen, Aila Taura, Juha-Matti Ala-Laurila
Kokouskäsittely
Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden johtaja Mikko
Nurmiselle. Hän oli asiantuntijana läsnä kokouksessa asian käsittelyn
aikana.
Liitteet

Oheismateriaali

1 Liite YLA 23.6.2020 Asemakaava
2 Liite YLA 23.6.2020 Asemakaavan selostus
3 Liite YLA 23.6.2020 Asemakaavan seurantalomake
1 Oheismateriaali YLA 23.6.2020 Havainnemateriaali
2 Oheismateriaali YLA 23.6.2020 Lepakkoselvitys
3 Oheismateriaali YLA 23.6.2020 Liikennemeluselvitys
4 Oheismateriaali YLA 23.6.2020 Liikennetärinäselvitys
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5 Oheismateriaali YLA 23.6.2020 Tikku- ja pahvitehtaan lepakkoselvitys
6 Oheismateriaali YLA 23.6.2020 Tärinämittausraportti
7 Oheismateriaali YLA 23.6.2020 Palaute ja vastineraportti
valmisteluvaihe
8 Oheismateriaali YLA 23.6.2020 Palaute- ja vastineraportti ehdotusvaihe
9 Oheismateriaali YLA 23.6.2020 Palaute- ja vastineraportti
vireilletulovaihe
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Kaupunginvaltuusto, § 115, 07.09.2020
Kaupunginhallitus, § 326, 17.08.2020
§ 115
Valtuustoaloite sosiaalisen ja taloudellisen jälleenrakentamisen ohjelmasta koronan
jälkeiseen aikaan – Aila Dündar-Järvinen
TRE:2651/09.00.01/2020
Kaupunginvaltuusto, 07.09.2020, § 115
Valmistelija / lisätiedot:
Reija Linnamaa
Valmistelijan yhteystiedot
Strategiapäällikkö Nina Mustikkamäki, puh. 040 138 9234, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Päätösehdotus oli
Aila Dündar-Järvisen valtuustoaloite ja siihen annettu lausunto merkitään
tiedoksi.
Aloite ei anna aihetta muihin kuin vastauksessa mainittuihin
toimenpiteisiin.
Tiedoksi
Aila Dündar-Järvinen, Reija Linnamaa, Nina Mustikkamäki, Taru
Kuosmanen, Anniina Tirronen, Teppo Rantanen, Tiia Joki, Lauri Savisaari,
Mika Vuori, Eija Haapanen, Pirjo-Liisa Länkinen, Pauliina Aittala
Liitteet

1 Valtuustoaloite - Aila Dündar-Järvinen

Kaupunginhallitus, 17.08.2020, § 326
Valmistelijat / lisätiedot:
Reija Linnamaa
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja
Päätösehdotus oli
Esitetään valtuuston päätettäväksi:
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Aila Dündar-Järvisen valtuustoaloite ja siihen annettu lausunto merkitään
tiedoksi.
Aloite ei anna aihetta muihin kuin vastauksessa mainittuihin
toimenpiteisiin.
Perustelut
Tampereen kaupunginvaltuuston 1. varapuheenjohtaja Aila Dündar-
Järvinen on esittänyt valtuustoaloitteessaan, että Tampereen kaupunki
ryhtyy toimenpiteisiin koronaviruksen negatiivisten vaikutusten
vähentämiseksi ja korjaamiseksi.
Koko maailmaan levinnyt koronavirus on asettanut kaupungit
poikkeustilaan, jollaista ei ole ennen koettu. Keväällä 2020 yhteiskunnat
suljettiin laajoilla rajoitustoimilla viruksen leviämisen ehkäisemiseksi.
Pandemiatilanteen lieventyessä eri valtiot purkivat kesän 2020 aikana
rajoitustoimiaan ja yhteiskuntien toiminnot palautuivat osaltaan
pandemiaa edeltävään aikaan. Valtioiden avatessa toimintojaan ja
mahdollistamalla ihmisten liikkumista, ovat tartuntatapaukset lähteneet
jälleen nousuun. Useat asiantuntijat ja viranomaiset ovat tulkinneet
taudin toisen aallon käynnistyneen useassa Euroopan maassa ja riski
myös Suomessa tautimäärien lisääntymiseen on korkea. Kevään
rajoitustoimien negatiivisten haittojen ehkäisyä tuleekin nyt tehdä
tilanteessa, jossa samanaikaisesti valmistaudutaan mahdollisen toisen
tautiaallon käynnistymiseen. Pandemian kestoa, sen laajuutta ja sitä
myötä vaikutuksia on mahdotonta arvioida. Tulevaisuus näyttää yhä
vahvemmin siltä, että paluuta pandemiaa edeltävään tilanteeseen ei ole,
vaan yhteiskuntia ja kaupunkeja tulee rakentaa kohti ns. uutta normaalia.
Valtuutettu Dündar-Järvinen pureutuu valtuustoaloitteessaan kaupungin
tulevaisuuden kannalta keskeisimpään ilmiöön; koronapandemiaan ja
sen vaikutusten hallitsemiseen. Valtuutettu Dündar-Järvinen pitää hyvänä
asiana sitä, että Tampereen kaupunki reagoi keväällä 2020
poikkeukselliseen tilanteeseen nopeasti ja teki erinomaista työtä
tukeakseen tamperelaisia vaikean ajan keskellä. Dündar-Järvinen nostaa
koronatilannetta kokonaisuutena esiin ja esittää valtuustoaloitteessaan,
että kaupungin tulee valmistautua jo koronaviruksen jälkeiseen,
sosiaalisen ja taloudellisen jälleenrakentamisen aikaan ja luoda toimia
yhdessä kuntalaisten, järjestöjen, yhdistysten, yritysten, muiden kuntien
ja maan hallituksen kanssa koronaepidemian negatiivisten vaikutusten
hillitsemiseksi. Valtuutettu Dündar-Järvinen on aiheellisesti nostanut esiin
huolen lapsiperheiden, ikäihmisten sekä muuan muassa työttömien,
osatyökykyisten, sairaiden ja vammaisten haastavasta tilanteesta
poikkeusaikana ja sen jälkeen. Hän näkee kasvavaa tarvetta erityisesti
sosiaali- ja terveys-, työllisyys- ja elinkeinopalvelujen vahvistamiselle.
Valtuutettu Dündar-Järvinen esittää aloitteessaan, että kaupunki laatii
sosiaalisen ja taloudellisen jälleenrakentamisen ohjelman, jonka
tarkoituksena on kartoittaa ne toimet, joilla Tampereen kaupunki
ehkäisee ja korjaa koronaepidemian sosiaalisia ja taloudellisia
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vaikutuksia. Ohjelma ja sen tavoitteet esitetään huomioitavaksi osaksi
vuoden 2021 talousarvion valmistelua.
Tehty valtuustoaloite on hyvin laaja-alainen ja aloitteessa mainitut asiat
liittyvät usean lautakunnan toimintaan ja kaupungin strategiseen
johtamiseen kokonaisuutena. Tästä syystä valmistelua on koordinoitu
konsernihallinnon strategia- ja kehittämisyksikössä ja aloitevastaus
käsitellään kaupunginhallituksessa.
Tampereen kaupungin valtuuston hyväksymän strategian mukaisen
toiminnan varmistaa strateginen johtamisjärjestelmä. Strategian
luominen, seuranta, tarkistaminen ja toimeenpano muodostavat
strategisen johtamisen kokonaisuuden. Strategisen johtamisen keskeinen
prosessi on vuosittainen toiminnan ja talouden suunnittelu. Prosessin
tuotoksena syntyvät mm. talousarvio sekä lautakuntien ja
konsernihallinnon palvelu- ja vuosisuunnitelmat. Muita strategisen
johtamisjärjestelmän työkaluja ovat muun muassa johdon tuloskortit,
johtoryhmätyöskentely, tavoite- ja kehityskeskustelut ja palkitseminen.
Strategiseen johtamisjärjestelmään kuuluu myös strategian keskeisinä
kärkinä toteutetut kehitysohjelmat, kantakaupungin yleiskaava sekä muut
erillisohjelmat ja -suunnitelmat. Ohjelmien ja suunnitelmien
tarkoituksena on täydentää ja syventää strategian sisältöjä. Ohjelmat ja
suunnitelmat ovat olennainen väline strategian toteuttamisessa, mutta
niiden haasteena on linkittyminen toiminnan ja talouden prosessiin.
Koronapandemia on vaikuttanut kaupungin toimintaan merkittävästi.
Koronatilanteen hallinta ja sen haittojen minimointi edellyttävät tiivistä
poikkihallinnollista toimintaa koko kaupunkikonsernissa ja tietoon
perustuvaa muutosjohtamista. Pandemian laajenemisen, syvenemisen ja
pitkittymisen riski ei ole kaupungista poistunut. Kriisin ja siitä selviämisen
tulee lähtökohtaisesti ohjata kaupungin toiminnan ja talouden johtamista
ja suunnittelua tulevien vuosien ajan. Ison muutoksen ja sen hallinnan
johtaminen edellyttävät tuekseen selkeitä toimintamalleja ja rakenteita,
jotka ovat sisäänrakennettuna kaupungin strategiseen
johtamisjärjestelmään.
Koronakriisin myötä niin Tampereen, kuin muidenkin kuntien
taloustilanne on heikentynyt radikaalisti. Talouden tasapainottaminen
tulee jaksottumaan useille vuosille. Mikäli kohtaamme syksyllä
pandemian toisen aallon, tulee kaupungin taloustilanne heikkenemään
entisestään. Koronakriisin toimenpiteitä tulee suunnitella ja kohdentaa
siten, että löydämme yhä vaikuttavampia toimenpiteitä kaupungin
kokonaisetu huomioiden. Riskiä koronan hallinnan kokonaisuuden
pirstaloitumiselle tai päällekkäisille toimenpiteille ei tule tässä
epävarmassa tilanteessa ottaa. Vuosittainen toiminnan ja talouden
prosessi tukee laajan kokonaisuuden hallintaa ja johtamista sekä
varmistaa vuoropuhelun virkamiesten ja poliittisten toimijoiden kesken
koko prosessin ajan.
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Valtuutettu Dündar-Järvinen nostaa aloitteessaan ansiokkaasti esiin
tarpeen tietoperustaiseen toiminnan ja talouden suunnitteluun.
Vuosittaisen toiminnan ja talouden suunnittelun lähtökohtana on
uusimpaan tietoon pohjautuva analyysi toimintaympäristöstä ja
kaupungin toiminnasta. Analyysi tukee vaikuttavien, tietopohjaisten ja
tarvelähtöisten toimenpiteiden suunnittelua ja valmistelua.
Kaupunginhallitus käsitteli 11.5.2020 kehittämiskokouksessaan vuoden
2021 toiminnan ja talouden suunnittelun lähtökohtia, johon oli
muodostettu kuvaa sen hetkisestä koronapandemiatilanteesta koko
kaupungin näkökulmasta. Lähtökohtapaketti esiteltiin myös valtuustolle
iltakoulussa 18.5.2020 ja osaltaan lautakunnille viikoilla 23-25. Toiminnan
ja talouden prosessiin kytketyt tilannekuvat ja tietopohjat ovat erityisen
tärkeitä tilanteessa, jossa koronapandemian lopullisesti kestosta, sen
vaikutuksista ja mahdollisesti toisesta aallosta ei ole vielä tarkkaa kuvaa.
Valtuutettu Dündar-Järvinen esittää aloitteessaan aiheellisesti, että
kaupungin strategia tulee päivittää ja samalla tutkia tarve Lauri Lylyn
pormestariohjelman päivitykselle. Toimintaympäristön merkittävät ja
perustavanlaatuiset muutokset tulee aina arvioida suhteessa strategiaan
ja muihin toimintaa ohjaaviin linjauksiin. Tässä tilanteessa kuluva
valtuustokausi on kuitenkin päättymässä ja Tampereen strategia
tultaneen päivittämään tai laatimaan uudelleen vuoden 2021 aikana.
Strategian valmistelu käynnistyy jo vuoden 2021 alussa
toimintaympäristön ja strategian analysoinnilla. Myös uusi
pormestariohjelma tultaneen laatimaan kevään ja kesän 2021 aikana.
Valtuutettu Dündar-Järvinen esittää aloitteessaan lisäksi, että
köyhyysohjelma ja sen toimenpidesuunnitelma päivitetään vastaamaan
koronan aiheuttamia vaikutuksia. Ohjelman päivitys on
tarkoituksenmukaisinta toteuttaa tarvittaessa uuden strategian
valmistuttua.
Tampereen mahdollisen uuden strategian valmistelu vuoden 2021 aikana
tulee pohjautumaan laajaan toimintaympäristötietoon, jossa
koronapandemiasta aiheutunut tilanne Tampereella tullaan
huomioimaan. Tulevaisuuden suunnittelu epävarmassa tilanteessa
edellyttää myös erilaisia kehityspolkuja avaavaa ennakointitietoa.
Tampereen kaupunki on mukana yhdessä suurten kaupunkien kanssa
Kuntaliiton koordinoimassa koronan kunta-alan vaikutukset –
ennakointiprosessissa. Prosessin lopputulemana osallistuvat kunnat
saavat käyttöönsä seuraavan valtuustokauden strategista suunnittelua
tukevan koosteen koronan vaikutuksista kuntien toimintaan keskipitkällä
ja pitkällä aikavälillä. Strategiatyöskentelyyn valmistava
toimintaympäristötieto sekä koronan vaikutusten ennakointitieto
tuodaan keskusteluun nykyiselle valtuustolle vuoden 2021 alkupuolella.
Aloitteessa esitetään lisäksi useita toimenpiteitä ja laadittavia selvityksiä
koronakriisin ja sen vaikutusten hallitsemiseksi. Erityisesti valtuutettu
Dündar-Järvinen nostaa esiin tehokkaat työllistämistoimet,
lapsiperheiden tuen sekä elinkeinopoliittiset toimenpiteet laaja-alaisesti
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ja yhteistyössä yritysten kanssa. Kaupunki tekee näiden osalta
määrätietoisesti toimia, joissa jatkuvasti kehittyvä koronatilanne
huomioidaan ja sitä arvioidaan säännöllisesti. Työllisyyden osalta
valmistaudutaan uuden työllisyyden kuntakokeilun käynnistymiseen
1.1.2021. Työllisyyden kuntakokeilu jatkaa ja laajentaa vuonna 2018
päättynyttä työllisyyskokeilua, jossa Tampereen toimintamalli nostettiin
kansallisesti onnistuneeksi malliksi. Vuonna 2021 käynnistyvän kokeilun
tavoitteena on edistää työttömien työnhakijoiden työllistymistä ja
koulutukseen ohjautumista ja tuoda uusia ratkaisuja osaavan työvoiman
saatavuuteen. Tarkoituksena on parantaa erityisesti pidempään
työttömänä olleiden ja heikossa työmarkkina-asemassa olevien
henkilöiden pääsyä työmarkkinoille. Koronan aiheuttama työllisyyden
heikentynyt tilanne on tässä työssä keskiössä.
Yritystoiminnan tukemiseksi kaupunki on tehnyt kevään ja kesän 2020
aikana useita toimia. Mm. yksinyrittäjille on avoinna korona-avustusten
sähköinen haku kattamaan koronaviruksen aiheuttamia menoja. Lisäksi
kaupunki mahdollisti osana kaupunkikuvan elävöittämistoimia ravintola-
ja kahvilayrittäjien yritystoiminnan monipuolistamista mm. helpotetuilla
terassiluvilla.
Kaupunginvaltuusto hyväksyi 18.11.2019 Tampere Junior –
kehitysohjelman osaksi vuoden 2020 talousarviota. Ohjelman
päätavoitteena on lasten ja nuorten hyvinvointierojen kaventaminen.
Ohjelman visiona on ”Tampere – paras kaupunki kasvaa”. Kehitysohjelma
pohjautuu hajallaan olevan tiedon ja data-analytiikan parempaan
hyödyntämiseen sekä tiedosta johdettujen muutostarpeiden
tunnistamiseen ja ilmiölähtöiseen yhteisjohtamiseen. Koronapandemia ja
sen vaikutukset lapsiin ja nuoriin ovat tiedolla johtamiseen perustuvan
ohjelman ytimessä. Ohjelma mm. keräsi tamperelaisilta perheiltä tietoa
poikkeusajan kokemuksista kesän 2020 aikana. Ohjelman tuottamaa
analyysiä tamperelaisista perheistä esitellään lapsiin, nuoriin ja
lapsiperheisiin keskittyvässä valtuustoseminaarissa 19.11.2020.
Lasten ja nuorten hyvinvointierojen kaventaminen on myös yksi
kaupunginhallituksen hyväksymistä kaupunkitasoisista toiminnan
painopisteistä vuodelle 2021. Kaupunkitasoiset painopisteet ovat
elementti, joiden avulla konkretisoidaan strategiaa ja ne ohjaavat palvelu-
ja vuosisuunnitelmissa asetettavia konkreettisia toimenpiteitä.
Valtuustoaloitteessa nostetaan esiin koronapandemiaan ja siitä
selviytymiseen liittyen erittäin oleellisia toimenpiteitä esiin. Tampereen
kaupunki edistää jo hyvin laajasti aloitteessa nostettu asioita omassa
toiminnassaan. Vuosittaisessa toiminnan ja talouden prosessissa
koronapandemian etenemistä ja sen vaikutuksia seurataan säännöllisesti
ohjaten toimenpiteitä ja resursseja tarvittavaan suuntaan. Tässä työssä
on tukena mm. kaupungin luoma kuukausittain päivitettävä tilannekuva
koronan vaikutuksista valittujen indikaattoreiden pohjalta. Tilannekuva
on kaikille avoin ja saatavilla Tampere.fi –verkkosivuilta. Koronapandemia
koskettaa läpileikkaavasti kaikkea kaupungin toimintaa. Kaupungin
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strateginen johtamisjärjestelmä ja siihen kuuluva vuosittainen toiminnan
ja talouden prosessi mahdollistavat ja antavat työkalut reagoida koronan
vaikutuksiin sekä johtaa koronapandemian hallinnassa ja sen
jälleenrakennuksessa tarvittavaa muutosta. Näin ollen tarvetta erilliselle
koronan jälleenrakennuksen ohjelmalle ei ole.
Tiedoksi
Aila Dündar-Järvinen, Reija Linnamaa, Nina Mustikkamäki, Taru
Kuosmanen, Anniina Tirronen, Teppo Rantanen, Tiia Joki, Lauri Savisaari,
Mika Vuori, Eija Haapanen, Pirjo-Liisa Länkinen, Pauliina Aittala
Liitteet

1 Valtuustoaloite - Aila Dündar-Järvinen
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Kaupunginvaltuusto, § 116, 07.09.2020
Asunto- ja kiinteistölautakunta, § 94, 17.06.2020
Kaupunginhallitus, § 311, 10.08.2020
§ 116
Valtuustoaloite esteettömän lähiluontoreitin rakentamiseksi Tampereelle - Anne-Mari
Jussila
TRE:3172/10.00.01/2018
Kaupunginvaltuusto, 07.09.2020, § 116
Valmistelija / lisätiedot:
Teppo Rantanen
Valmistelijan yhteystiedot
Metsätalouspäällikkö Anne Tuominen, puh. 050 517 7053, etunimi.j.
sukunimi@tampere.fi ja kaavoitusarkkitehti Mirkka Katajamäki, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Lisäksi valtuusto hyväksyi yksimielisesti seuraavan toivomusponnen:
Valtuusto edellyttää, että lähiluontoreittien- ja muiden
virkistyspalveluiden (esim. puistot ja uimarannat) suunnittelussa
huomioidaan nykyistä systemaattisemmin ja laajemmin
esteettömyysnäkökulma (esim. ikäihmiset ja lapsiperheet). Lisäksi
esteettömyysnäkökulmiin tulee kiinnittää huomiota erityisesti asumista
lähellä olevilla virkistysalueilla.
Päätösehdotus oli
Anne-Mari Jussilan valtuustoaloite sekä asunto-
ja kiinteistölautakunnan lausunto merkitään tiedoksi.
Aloite ei anna aihetta muihin kuin lausunnossa mainittuihin
toimenpiteisiin.
Kokouskäsittely
Anne-Mari Jussila teki seuraavan toivomusponsiehdotuksen:
Valtuusto edellyttää, että lähiluontoreittien- ja muiden
virkistyspalveluiden (esim.puistot ja uimarannat) suunnittelussa
huomioidaan nykyistä systemaattisemmin ja laajemmin
esteettömyysnäkökulma (esim. ikäihmiset ja lapsiperheet). Lisäksi
esteettömyysnäkökulmiin tulee kiinnittää huomiota erityisesti asumista
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lähellä olevilla virkistysalueilla.
Kannatus: Ilkka Porttikivi, Matti Höyssä, Atanas Aleksovski, Ari Wigelius,
Sari Tanus
Päätettyään keskustelun puheenjohtaja totesi, että koska
kaupunginhallituksen ehdotukseen ei ollut tehty muutosehdotusta se on
tullut valtuuston päätökseksi.
Tämän jälkeen puheenjohtaja tiedusteli valtuustolta, voidaanko
Juseliuksen tekemä toivomusponsiehdotus hyväksyä yksimielisesti. Koska
toivomusponsiehdotusta ei vastustettu puheenjohtaja totesi sen tulleen
hyväksytyksi yksimielisesti.

Tiedoksi
Anne-Mari Jussila, Anne J Tuominen, Virpi Ekholm
Liitteet

1 Valtuustoaloite

Asunto- ja kiinteistölautakunta, 17.06.2020, § 94
Valmistelijat / lisätiedot:
Virpi Ekholm
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Teppo Rantanen, Johtaja
Päätösehdotus oli
Esitetään kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuuston päätettäväksi:
Anne-Mari Jussilan valtuustoaloite ja siihen annettu lausunto merkitään
tiedoksi.
Aloite ei anna aihetta muihin kuin lausunnossa mainittuihin
toimenpiteisiin.
Perustelut
Anne-Mari Jussila esittää 23.4.2018 jättämässään valtuustoaloitteessa,
että Tampereen kaupunki selvittää uuden esteettömän lähiluontoreitin
rakentamismahdollisuudet Tampereella (erityisesti Kauppi-Niihaman
alue), sekä ryhtyy toimiin ko. lähiluontoreitin rakentamiseksi, ja että
rinnakkaisena toimenpiteenä tarkastetaan olemassa olevien
uimapaikkojen esteettömyyden tilanne ja ryhdytään parannustoimiin, ja
että kaupunki parantaa viestintää esteettömän liikkumisen
mahdollisuuksista.
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Yleiskaavoitus toteutti Kauppi-Niihaman alueella vuosina 2018-2019
vertaissuunnitteluhankkeen, jossa etsittiin asukkaiden yhteistä
kokonaiskuvaa alueen kehittämisestä. Esteettömyys-teema nousi esille
ryhmien töissä. Tarpeena todettiin alueen virkistäytymisen ja liikkumisen
tarkastelu kokonaisvaltaisesti esteettömyyden näkökulmasta.
Kehittämistarpeina tunnistettiin mm. esteettömien reittien rakentaminen
sekä alueen saavutettavuuden ja opastuksen kehittäminen. Ryhmät
esittivät esteettömien reittien tutkimista mm. UKK-instituutin ja Niihaman
majan ympäristöön sekä Soukonrantaan. Opastuksen kehittämisen
keinoina esteettömyyden edistämiseksi ideoitiin mm. sähköisessä
muodossa olevia yksityiskohtaisia reittikuvauksia sekä paikkatietoon
perustuvia audio-opastuksia reiteille. Ryhmien työt on koottu
suunnitelmakoonti-sivustolle (https://kartat.tampere.fi/suunnitelmakoonti
/).
Alueen kehittämisestä ja ylläpidosta vastaavat kaupungin yksiköt pohtivat
parhaillaan ryhmien töiden pohjalta, miten erilaisia alueelle kohdistuvia
tavoitteita sovitetaan yhteen. Kiireellisimpiä asioita ovat erityisesti alueen
reittien ja opastuksen kehittäminen. Kokonaissuunnittelua työstetään
kolmen teemakokonaisuuden kautta: tavoitetila ja kehittämisperiaatteet,
kaupungin toimintamallin kehittäminen sekä viestintä ja vuorovaikutus.
Kauppi-Niihaman alueen kokonaissuunnittelu kytkeytyy Urheilupuiston
asemakaavan valmisteluun. Asemakaavan valmisteluaineiston
nähtävilläoloaikana syksyllä on tavoitteena esitellä myös
kokonaissuunnittelun tilannetta ja aineistoa.
Ympäristönsuojeluyksikkö on tutkinut vaihtoehtoja esteettömille kohteille
Tampereen kaupungin luonnonsuojelualueilla ja
luonnonsuojeluohjelman kohteilla, ja rakennutti vuonna 2019
katselulaiturin Vähäjärven rantaan, jonne pääsevät myös heikommin
liikkuvat. Suurin osa luonnonsuojelualueista on kuitenkin
luonnonolosuhteiltaan, kuten pinnanmuodoiltaan niin haastavia, että
niihin on hankala toteuttaa täysin esteettömiä reittejä. Pyynikin
luonnonsuojelualueen tasaisemmalla alueella on reittejä, joissa
liikkuminen onnistuu ainakin avustettuna. Alueelle valmisteilla olevassa
hoito- ja käyttösuunnitelmassa esitetään kartalla kesäaikainen esteetön
kävelyreitti. Näiden lisäksi kaupungin luonnonsuojelualueista
Kintulammilla on esteetön 300 metrin mittainen reitti.
Ekokumppanit Oy on suunnitellut Tampereen ja Tampereen
kaupunkiseudun retkeilyreittejä. Suunnittelussa otetaan huomioon ”
kaikille sopivat reitit”. Noin 25 % ihmisistä on eri tavoin liikunnallisesti
esteellisiä. Esteitä muodostavat esimerkiksi lapsien kuljettaminen
vaunuilla tai rattailla, lapsien oma liikkuminen maastoissa, vanhuuden
rajoitteet liikkumisessa ja perinteiset esteettömyyden perusteet, kuten
vamma tai muu syntyperäinen tai muodostunut pysyvä liikuntarajoite.
Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka -palveluryhmä on tilannut retkeilyn
kehitysohjelman valmistelun Ekokumppanit Oy:ltä. Tässä työssä yhtenä
teemana on kaikille sopivien, esteettömien reittien suunnittelu, opastus
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ja toteutus. Esteetön reitti voi sisältää myös lisäarvoja, kuten
luonnontarkkailuun tarkoitettuja katselulaitureita, kalastuslaitureita ja
esimerkiksi näkörajoitteisten opasteita pistekirjoituksella tai
äänikuvauksella.
Kaikille sopivien reittien toteuttaminen on moninkertaisesti kalliimpaa
kuin perinteisten retkeilyreittien toteuttaminen. Tästä syystä reittien
sijainti tulee kohdistua riittävän yleisiin paikkoihin, joihin kaikkien on
helppoa päästä myös julkisen liikenteen turvin. Yksi maastonmuodoiltaan
ja muilta ominaisuuksiltaan mahdollinen paikka olisi Tohlopin kahden
uimarannan välinen matalapiirteinen kannas ja lähimetsä. Tohlopissa on
mahdollisuuksia myös esteettömän kalastuslaiturin toteutukselle, sillä
perinteisen kalakannan lisäksi kaupunki istuttaa järveen pyyntikokoisia
kirjolohia.
Kintulammin esteettömien reittien määrää on mahdollista lisätä
huomattavasti. Esimerkiksi Kintulammin majan ja Kortejärven tilan
välinen 1,6 kilometrin matalapiirteinen vanha metsätie olisi sopiva alusta
reitille. Mahdollisen reitin toteutusta tulee arvioida luonnonsuojelun
näkökulmasta. Kirkkokiven laavulle johtavaa, olemassa olevaa 300 metrin
esteetöntä reittiä olisi mahdollista jatkaa noin 700 metrin matkan, lähes
esteettömänä reittinä aina Kaukaloisten kallion laavulle asti.
Liikunta- ja nuoripalvelut vastaa kaupungin uimarannoista. Uimarantojen
esteettömyyttä parannetaan muiden parannustöiden yhteydessä
yhdenvertaisuuskoordinaattorin suositusten mukaisesti. Pyynikin
uimarannalle rakennetaan kesän 2020 aikana ensimmäinen esteetön
uimaranta ja lähivuosina valmistuu myös Pyynikin uimarannan esteetön
huoltorakennus.
Tampereen kaupungin verkkosivuja päivitetään parhaillaan esteettömien
kohteiden esille tuomiseksi ympäristönsuojeluyksikön toimesta, ja
viestintää parannetaan edelleen, kun kohteita saadaan suunniteltua ja
toteutettua. Kauppi-Niihaman kokonaissuunnitelman valmistelussa ja
retkeilyn kehitysohjelmassa viestinnän ja opastuksen kehittäminen on
yksi keskeisimmistä teemoista. Valmistelua tehdään eri yksiköiden
yhteistyönä ja hyödyntäen laajasti eri tahojen kuten
yhdenvertaisuuskoordinaattorin ja järjestöjen osaamista.
Tiedoksi
kh
Liitteet

1 Valtuustoaloite

Kaupunginhallitus, 10.08.2020, § 311
Valmistelijat / lisätiedot:
Teppo Rantanen
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Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja
Päätösehdotus oli
Esitetään valtuuston päätettäväksi:
Anne-Mari Jussilan valtuustoaloite sekä asunto-
ja kiinteistölautakunnan lausunto merkitään tiedoksi.
Aloite ei anna aihetta muihin kuin lausunnossa mainittuihin
toimenpiteisiin.
Tiedoksi
Anne-Mari Jussila, Anne J Tuominen, Virpi Ekholm
Liitteet

1 Valtuustoaloite
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Kaupunginvaltuusto, § 117, 07.09.2020
Kaupunginhallitus, § 312, 10.08.2020
§ 117
Valtuustoaloite Tampereen kaupungin osallistumiseksi Ollaan ihmisiksi -kampanjaan -
Tampereen Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä
TRE:6529/01.00.01/2019
Kaupunginvaltuusto, 07.09.2020, § 117
Valmistelija / lisätiedot:
Niina Pietikäinen
Valmistelijan yhteystiedot
Henkilöstöjohtaja Niina Pietikäinen, puh. 040 707 9147 ja
työhyvinvointipäällikkö Sami Uusitalo, puh. 040 806 2078, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Päätösehdotus oli
Tampereen Sosialidemokraattisen valtuustoryhmän valtuustoaloite ja
siihen annettu lausunto merkitään tiedoksi.
Aloite ei anna aihetta muihin kuin lausunnossa esitettyihin
toimenpiteisiin.
Tiedoksi
Tampereen Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä, Niina Pietikäinen,
Sami Uusitalo, Katja Nieminen
Liitteet

1 Valtuustoaloite

Kaupunginhallitus, 10.08.2020, § 312
Valmistelijat / lisätiedot:
Niina Pietikäinen
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja
Päätösehdotus oli
Esitetään valtuuston päätettäväksi:
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Tampereen Sosialidemokraattisen valtuustoryhmän valtuustoaloite ja
siihen annettu lausunto merkitään tiedoksi.
Aloite ei anna aihetta muihin kuin lausunnossa esitettyihin
toimenpiteisiin.
Perustelut
Tampereen Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä on esittänyt, että
Tampereen kaupunki osallistuu Vantaan kaupungin tavoin
#ollaanihmisiksi –kampanjaan tai tekee muulla tavoin näkyväksi, ettei
kaupunki työnantajana hyväksy työntekijöihinsä kohdistuvaa häiritsevää
tai uhkaavaa käytöstä, väkivaltaa tai sillä pelottelua.
Vantaan #ollaanihmisiksi-kampanja on ollut jatkoa Kaupan liiton, työ- ja
elinkeinoministeriön, Työelämä 2020 -hankkeen, Palvelualojen
ammattiliitto PAMin ja Päivittäistavarakauppa ry:n samannimiselle
kampanjalle joka käynnistyi vuoden vaihteessa 2018. Vantaalla
kampanjaan osallistuminen on saanut henkilöstöltä hyvää palautetta
vaikkakaan kampanjan vaikutuksia on vielä aikaista arvioida.
Kriittinenkin asiakaspalaute on normaali osa kuntapalveluiden
tuottamista ja se tulee kyetä ottamaan asiallisesti vastaan. Kaupungin
henkilöstöön kohdistuva uhkailu, häirintä tai muu selvästi epäasiallinen
kohtelu ei kuitenkaan ole hyväksyttävää ja kaupungin työpaikoilla on 0-
toleranssi tällaiselle käytökselle. Myös kynnys ottaa yhteyttä poliisiin tulee
pitää matalana.
Häirintä ja väkivalta voivat koskettaa mitä tahansa työpaikkaa ja ketä
tahansa työntekijää. Tietyt työtehtävät ovat kuitenkin muita
riskialttiimpia. Työnantajan vastuulla on järjestelmällisesti selvittää ja
tunnistaa työpaikan vaara- ja haittatekijät työturvallisuuslain 10 §:
n mukaisesti. Havaitut haittatekijät tulee poistaa mahdollisuuksien
mukaan sekä arvioida jäljelle jäävien vaarojen merkitys työntekijän
turvallisuudelle ja terveydelle. Työpaikoilla tulee myös olla ajantasainen
ohjeistus mahdollisten väkivaltatilanteiden hallitsemiseksi. Toimenpiteet
uhka-ja väkivaltatilanteiden hallintaan liittyvät tavallisesti tilanteiden
ennaltaehkäisyyn, käytäntöjen kehittämiseen, hälytysjärjestelmien
käyttöön, harjoitteluun ja koulutuksiin.
Valtuustoaloitetta on käsitelty kaupungin hr-verkostossa,
yhteistoimintaryhmässä ja työsuojelutoimikunnassa. Keskusteluissa
kampanjointia pidettiin hyvänä ja toteutuskelpoisena ideana, jolla
voitaisiin herätellä kuntalaisia miettimään omaa rooliaan kunnan eri
palveluissa toimivan henkilöstön työhyvinvoinnin edistämisessä ja näin
vähentämään henkilöstöön kohdistuvia uhka- ja väkivaltatilanteita.
Kaupungin työsuojelutoimikunta on muodostanut työryhmän, joka on
ryhtynyt suunnittelemaan kampanjaa. Kampanjaan liittyvää
tiedotusmateriaalia laaditaan yhteistyössä Tredun kanssa oppilastyönä.
Tiedottamista ja viestintää suunnitellaan keskitettäväksi niihin
palveluihin, jossa uhka- ja väkivaltatilanteita tiedetään esiintyvän sekä
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muilla kaupungin käytössä olevilla tiedotuskanavilla. Vantaan kaupungin
kokemuksien perusteella tulee linjajohdon ja työsuojelun
yhteistoimintahenkilöstön kampanjan aikana varautua työpaikoilta esiin
nousevaan tuen ja opastuksen tarpeeseen.
Tampereen kaupunki on mukana myös elokuussa käynnistyvässä
Työterveyslaitoksen kolmevuotisessa hankkeessa, jossa tuotetaan tietoa
tekijöistä jotka ennakoivat työpaikkakiusaamisen ja
asiakasväkivaltatilanteiden lisääntymistä yksilötasolla ja yksiköissä.
Lisäksi hankkeessa tullaan kehittämään keinoja väkivallan ehkäisemiseksi
ja siihen puuttumiseksi.
Tiedoksi
Tampereen Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä, Niina Pietikäinen,
Sami Uusitalo, Katja Nieminen
Liitteet

1 Valtuustoaloite
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Kaupunginvaltuusto, § 118, 07.09.2020
Yhdyskuntalautakunta, § 154, 09.06.2020
Kaupunginhallitus, § 325, 17.08.2020
§ 118
Valtuustoaloite koskien sääntöjä, sähköpotkulautojen pysäköintiä, nopeuksia ja
pysäköinninvalvontaa Tampereen kaupungissa - Aila Dündar-Järvinen
TRE:829/08.00.01/2020
Kaupunginvaltuusto, 07.09.2020, § 118
Valmistelija / lisätiedot:
Mikko Nurminen
Valmistelijan yhteystiedot
Liikenneinsinööri Pekka Stenman, puh. 040 163 7226, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Päätösehdotus oli
Aila Dündar-Järvisen valtuustoaloite, yhdyskuntalautakunnan vastaus ja
suunnitellut toimenpiteet merkitään tiedoksi.
Aloite ei tässä vaiheessa anna aihetta muihin toimenpiteisiin.
Tiedoksi
Aila Dündar-Järvinen, Ari Vandell, Pekka Stenman, Timo Seimelä, Katja
Seimelä, Heljä Aarnikko, Jukka T. Uusitalo
Liitteet

1 Valtuustoaloite

Yhdyskuntalautakunta, 09.06.2020, § 154
Valmistelijat / lisätiedot:
Ari Vandell
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Mikko Nurminen, Johtaja
Päätösehdotus oli
Esitetään kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuuston päätettäväksi:
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Aila Dündar-Järvisen valtuustoaloite, siihen annettu vastaus ja
suunnitellut toimenpiteet merkitään tiedoksi.
Aloite ei tässä vaiheessa anna aihetta muihin toimenpiteisiin.
Perustelut
Aila Dündar-Järvinen on valtuustoaloitteessaan 27.1.2020 ehdottanut,
että Tampereen kaupunki aloittaa keskustelut sähköpotkulautayritysten
kanssa sähköpotkulautojen pysäköinnin säännöistä, pysäköinnin
valvonnasta ja siitä, miten käyttäjät saadaan pysäköimään
sähköpotkulaudat turvallisesti. Lisäksi hän ehdottaa selvittämään,
voitaisiinko kaupungin järjestyssäännön puitteissa vaikuttaa
sähköpotkulautojen pysäköintiin ja nopeuksiin, ja että Tampereen
kaupunki aloittaisi vuoropuhelun Liikenne- ja viestintäministeriön kanssa
sähköpotkulautojen kaltaisten uusien liikkumismuotojen huomioimisesta
tieliikennelaissa turvallisen liikkumisen ja pysäköinnin varmistamiseksi.
Sähköpotkulautojen vuokraustoiminnalla on Suomessa takana vasta noin
yksi täysi toimintavuosi. Kyseessä on uusi kulkumuoto niin käyttäjille,
kaupungille, muille liikkujille kuin itse vuokrausta järjestäville
yrityksillekin, ja toiminnan alkuun on liittynyt kaikilla osallisilla paljon
totuteltavaa ja kokeiltavaa. Tampereen kaupunki on laatinut
sähköpotkulautojen vuokraustoimintaa harjoittaville yrityksille
toimintasäännöt jo ennen kuin toiminta Tampereella käynnistyi, ja
toimijat ovat sitoutuneet noudattamaan kaupungin sääntöjä.
Toimintasääntöihin kuuluvat myös kaupungin määrittelemät
pysäköintikieltoalueet, joita toimijat ovat myös itsenäisesti lisänneet mm.
kaupunkilaisilta saadun palautteen perusteella. Lisäksi
toimintasäännöissä on ainoana kaupunkina Suomessa määritelty
nopeusrajoitusalueita sekä edellytetty toimijoita kehittämään
teknologiaa, jolla ajonopeutta voitaisiin paikallisesti alentaa
automaattisesti. Kaupungin toimintasääntöjen päivittäminen on
tarvittaessa nopea tehdä. Toimintasäännöillä ei kuitenkaan ole virallista
asemaa, vaan säännöt ja niiden noudattaminen perustuvat kaupungin ja
toimijoiden väliseen yhteistyöhön ja molemminpuoliseen luottamukseen.
Tampereen kaupunki on pitänyt säännöllisesti yhteyttä Tampereella
toimiviin sähköpotkulautojen vuokrausyrityksiin alusta lähtien.
Toimijoiden kanssa on mm. pidetty yhteistyöpalaverit syksyllä 2019 sekä
keväällä 2020. Tapaamisten tarkoituksena on ollut käydä läpi avoimesti
toimintaa ja pohtia mahdollisia kehittämiskohteita. Kaupunki on antanut
toimijoille palautetta, ja palautteen toivotaan ohjaavan toiminnan
kehittymistä turvallisempaan suuntaan. Toimijoiden kanssa on
keskusteltu sähköpotkulautoihin liittyvistä turvallisuusriskeistä ja
pohdittu mm. yhteisten koulutustilaisuuksien järjestämistä käyttäjille.
Kun kokemusta sähköpotkulaudoista on vielä ollut rajoitetusti, toimijat
ovat kehittäneet toimintaansa koko ajan aktiivisesti. Toisaalta
koska toiminnan alkuvaiheeseen liittyy paljon kokeilemisen aiheuttamaa
ylimääräistä ajoa ja tietoista väärinkäyttäytymistä, ei kaupunki ole
pohdittuja keinoja toistaiseksi vielä ryhtynyt toimeenpanemaan.
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Tampereen kaupunki seuraa toiminnan kehittymistä aktiivisesti yhdessä
toimijoiden kanssa. Tampereelta ei ole raportoitu yhtään vakavaa
sähköpotkulautoihin liittyvää onnettomuutta.
Tampereen kaupunki ei valvo sähköpotkulautojen pysäköintiä, kuten se
ei valvo polkupyörienkään pysäköintiä. Valvovana viranomaisena on
poliisi, joka sekään ei voi resurssiensa puitteissa valvoa näin laajaa
toimintaa tehokkaasti. Tampereen kaupunki on sähköpotkulautojen
toimintasääntöjen yhteydessä todennut, että potkulautojen pysäköinti ei
saa aiheuttaa vaaraa tai vaikeuttaa muuta liikkumista, ja toimijat ovat
vastuussa virheellisestä toiminnasta. Viime kädessä sähköpotkulautojen
käyttäjä tekee ratkaisun siitä, miten hän kulkuvälineen milloinkin pysäköi,
eikä tahalliseen huonoon käytökseen ole käytännön keinoja puuttua.
Suurin osa pysäköinneistä tapahtuu hyvin, mutta suureen määrään
vuokraustapahtumia mahtuu myös paljon huonoja pysäköintejä. Oman
osansa pysäköintiongelmasta ovat aiheuttaneet myös välineet itsessään,
sillä ne ovat kaatuilleet hyvin helposti. Yritykset ovat kuitenkin kehittäneet
välineitä, ja uudet sähköpotkulaudat ovat myös tältä osin parempia. Tällä
hetkellä Tampereen kaupunki kehittää yhteistyössä toimijoiden kanssa
sähköpotkulautojen pysäköintiin konseptia, jolla etenkin kriittisimmiksi
arvioiduissa kohteissa voitaisiin keskittää potkulautojen pysäköintiä
toivottuun paikkaan. Kyseeseen saattaa tulla myös potkulaudoille
tarkoitetut pysäköintitelineet. Konseptin jalkauttaminen kaupunkiin
tapahtunee tulevan kesäkauden aikana. Lisäksi kaupunki selvittää
yhteistyössä toisen toimijan kanssa potkulautojen latausta kaupungin
kiinteistöjen yhteydessä.
Järjestyslaki on korvannut 1.10.2003 kunnalliset järjestyssäännöt.
Järjestyslaki ei sisällä liikennettä koskevia sääntöjä, vaan se koskee
erityisesti häiritsemistä tai turvallisuuden vaarantamista yleisillä alueilla
metelöimällä tai muulla vastaavalla tavalla.
Sähköpotkulaudat ja muut sähköiset kevyet liikkumisvälineet
tulivat sallituksi ajoneuvolain uudistuksessa 1.1.2016. Tampereen
kaupunki toimii jo nyt aktiivisesti muiden suurten kuntien ja Kuntaliiton
kanssa, jotta sähköpotkulautailun käytännön kokemukset ja havainnot
tuodaan lakeja säätävien viranomaisten tietoon.
Tiedoksi
Kh
Liitteet

1 Valtuustoaloite

Kaupunginhallitus, 17.08.2020, § 325
Valmistelijat / lisätiedot:
Mikko Nurminen
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Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja
Päätösehdotus oli
Esitetään valtuuston päätettäväksi:
Aila Dündar-Järvisen valtuustoaloite, yhdyskuntalautakunnan vastaus ja
suunnitellut toimenpiteet merkitään tiedoksi.
Aloite ei tässä vaiheessa anna aihetta muihin toimenpiteisiin.
Tiedoksi
Aila Dündar-Järvinen, Ari Vandell, Pekka Stenman, Timo Seimelä, Katja
Seimelä, Heljä Aarnikko, Jukka T. Uusitalo
Liitteet

1 Valtuustoaloite
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Kaupunginvaltuusto, § 119, 07.09.2020
Asunto- ja kiinteistölautakunta, § 95, 17.06.2020
Kaupunginhallitus, § 310, 10.08.2020
§ 119
Valtuustoaloite Makkarajärvi-Viitastenperän luonnonsuojelualueen ja Hervantajärven
ulkoilureitin opastuksen parantamiseksi ja pääreitin kunnostamiseksi - Anne Liimola
TRE:2650/10.00.01/2020
Kaupunginvaltuusto, 07.09.2020, § 119
Valmistelija / lisätiedot:
Teppo Rantanen
Valmistelijan yhteystiedot
Metsätalouspäällikkö Anne Tuominen, puh. 050 517 7053, etunimi.j.
sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Päätösehdotus oli
Anne Liimolan valtuustoaloite sekä asunto- ja
kiinteistölautakunnan lausunto merkitään tiedoksi.
Aloite ei anna aihetta muihin kuin lausunnossa mainittuihin
toimenpiteisiin.
Tiedoksi
Anne Liimola, Anne J Tuominen, Virpi Ekholm, Harri Willberg
Liitteet

1 Valtuustoaloite

Asunto- ja kiinteistölautakunta, 17.06.2020, § 95
Valmistelijat / lisätiedot:
Virpi Ekholm
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Makkarajärvi-Viitastenperän luonnonsuojelualueelle selvitetään
mahdollisuutta laavupaikalle näin tukien yhtenäistä retkeily- ja
virkistysreittiä Birgitan polun ja Kaarinan polun kanssa.
Esittelijä: Teppo Rantanen, Johtaja
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Päätösehdotus oli
Esitetään kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuuston päätettäväksi:
Anne Liimolan valtuustoaloite ja siihen annettu lausunto merkitään
tiedoksi.
Aloite ei anna aihetta muihin kuin lausunnossa mainittuihin
toimenpiteisiin.
Perustelut
Anne Liimola esittää 20.4.2020 jättämässään valtuustoaloitteessa, että
Makkarajärvi-Viitastenperän luonnonsuojelualueen ja Hervantajärveltä
lähtevän reitin opaskartta päivitetään huomioiden uuden asuinalueen
rakentumisen vaikutukset, että pääpolku merkitään selkeästi, että polun
kosteisiin kohtiin lisätään pitkospuita, että viitoitusta parannetaan ja
lisätään, että mahdolliset nuotiopaikat merkitään karttaan ja
opasteisiin ja että reitin lähtöpaikoille, esim. Hervantajärven uimarannan
parkkipaikalle rakennetaan alueen infotaulu karttoineen.
Makkarajärvi-Viitastenperän luonnonsuojelualueen reittien ja opastuksen
kehittäminen aloitettiin osana Hervannan ja Vuoreksen laajempaa
luontovirkistyspalveluiden kehittämistyötä syksyllä 2019. Alueen reittien
ja palveluiden nykytilaa ja kehittämistarpeita selvitettiin tuolloin
maastossa. Vuoden 2020 aikana alueelle valmistellaan virkistyskäytön
kokonaissuunnitelma. Suunnitelma sisältää reittitarpeiden
yhteensovittamisen eri harrastajaryhmien kuten maastopyöräilijöiden,
polkujuoksijoiden ja hiihtäjien kesken sekä asukkaiden osallistamisen
suunnitteluun, pääreittien ja taukopaikkojen määrittelyn sekä opastuksen
tavan. Makkarajärvi-Viitastenperän luonnonsuojelualueen hoito- ja
käyttösuunnitelma sovitetaan yhteen kokonaissuunnitelman kanssa.
Makkarajärvi-Viitastenperän luonnonsuojelualueen ja Hervantajärven
alueen reittien ja opastuksen parantaminen on tarkoitus toteuttaa ensi
vuonna talousarvion puitteissa. Lisäksi kaupunki tulee hakemaan
rahoitusta valtiolta tämän kokonaisuuden ja muiden keskeisten
lähivirkistysalueiden parantamiseen ja retkeilyinfran kunnostamiseen
hallituksen neljännen lisätalousarvioesityksen mukaisesta rahoitushausta.
Makkarajärvi-Viitastenperä luonnonsuojelualue sijoittuu Tampereen,
Kangasalan ja Lempäälän rajalle. Tampereen kaupunkiseudun
virkistysreittien suunnitelmassa reittitarpeita on tarkasteltu yli
kuntarajojen. Seudullinen suunnitelma yhdistää Tampereen alueelle
suunnitellun retkeilyinfran ohjatusti Kangasalan Kaarinan polkuun ja
Lempäälän Birgitan polkuun. Raja-alueiden suunnittelua on edistetty
kevään 2020 aikana kuntien yhteistyössä. Yhteistyötä jatketaan edelleen
kokonaissuunnitelman valmistelun edetessä.
Tässä vaiheessa väliaikaisena toimenpiteenä verkkosivuilta on poistettu
vanhentunut Hervantajärven ja Suolijärven luontopolkuopas reitistön ja
opasteiden uusimisen ajaksi ja luontopolun sijainti on korjattu
paikkatietokantaan.
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Hervannan ja Vuoreksen aluekokonaisuuden kehittäminen on osa koko
kaupunkia tarkastelevaa retkeilyn kehitysohjelmaa, jota on valmisteltu
kevään 2020 aikana. Valmistelun taustalla on retkeilypalveluiden ja
muiden luontovirkistyspalveluiden siirtyminen kiinteistöt, tilat ja
asuntopolitiikka -palveluryhmän vastuulle vuoden 2021 alussa.
Luontovirkistystä on tarkoitus kuitenkin kehittää verkostomaisesti eri
palveluryhmien tiiviissä yhteistyössä jatkossakin, koska yleiskaavan
luonnonmukaisilla virkistysalueilla ja luonnonsuojelualueilla vastuut
jakautuvat usealle taholle. Tähän työhön otetaan mukaan myös asukkaat
ja toimijat. Verkostomaisen hallinnan kautta kehittämistyöhön saadaan
mukaan laajasti osaamista ja innovatiivisuutta.
Kehitysohjelmassa tarkastellaan yleiskaavan luonnonmukaisia
virkistysalueita, ja siinä esitetään kehittämisen kärkikohteet, joita ovat
Hervantajärven ohella mm. Kauppi-Niihaman alue ja Kintulammin
kehittäminen edelleen. Kehitysohjelmassa tarkastellaan myös seudullisia
yhteyksiä, eri harrasteryhmien tarpeita sekä esteettömyyttä,
saavutettavuutta ja alueiden kulutuskestävyyttä. Mutta kuten
valtuustoaloitteessakin todetaan, viestinnän ja opastuksen parantaminen
on keskeisin kehittämiskohde, jotta Tampereen ulkoilumetsien valtava
potentiaali saadaan hyödynnettyä parhaalla mahdollisella tavalla, ja
edistettyä asukkaiden terveyttä ja hyvinvointia. Samalla edistetään myös
luontomatkailua ja luodaan alusta yrittäjyydelle.
Eri palveluryhmät valmistelevatkin parhaillaan osana Kauppi-Niihaman
kokonaissuunnitelman laatimista viestinnän ja opastuksen mallia
kaupungin virkistys- ja ulkoilupalveluille. Tavoitteena on toteuttaa mm.
viitoitus ja infotaulut yhteneväisesti eri harrasteryhmiä palveleviksi.
Kaupungin verkkosivuilla tullaan myös esittämään kattavasti retkeily- ja
muut luontovirkistyspalvelut, kun ne on saatettu tarkoituksen mukaiseen
kuntoon. Tavoitteena on myös kehittää Tampere.Finland -sovellukseen
osio, josta löytyisi kaikki luontovirkistyspalvelut kuten retkikohteet
palveluineen ja luontopolut.
Tiedoksi
kh
Kokouskäsittely
Sonja Harmaala teki seuraavan toivomusponsiehdotuksen: Makkarajärvi-
Viitastenperän luonnonsuojelualueelle selvitetään mahdollisuutta
laavupaikalle näin tukien yhtenäistä retkeily- ja virkistysreittiä Birgitan
polun ja Kaarinan polun kanssa. Lautakunta hyväksyi yksimielisesti
Harmaalan toivomusponnen.
Liitteet

1 Valtuustoaloite

Kaupunginhallitus, 10.08.2020, § 310
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Valmistelijat / lisätiedot:
Teppo Rantanen
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja
Päätösehdotus oli
Esitetään valtuuston päätettäväksi:
Anne Liimolan valtuustoaloite sekä asunto- ja
kiinteistölautakunnan lausunto merkitään tiedoksi.
Aloite ei anna aihetta muihin kuin lausunnossa mainittuihin
toimenpiteisiin.
Tiedoksi
Anne Liimola, Anne J Tuominen, Virpi Ekholm, Harri Willberg
Liitteet

1 Valtuustoaloite
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§ 120
Kokouksessa jätetyt valtuustoaloitteet
TRE:90/00.01.03/2020
Päätös
Valtuusto päätti yksimielisesti lähettää valtuustoaloitteet
kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.
Kokouskäsittely
Puheenjohtaja totesi, että hallintosäännön 114 §:n mukaisena aloitteena
on jätetty seuraavat valtuustoaloitteet:
Valtuustoaloite tasokkaan toriterassin etsimiseksi keskeiseltä paikalta
Tampereella - Tampereen vihreä valtuustoryhmä
TRE:5175/10.00.01/2020
Valtuustoaloite uuden kevyenliikenteen sillan rakentamiseksi
Tammerkosken yli - Pekka Salmi ja Joni Lehtimäki
TRE:5176/10.00.01/202
Valtuustoaloite mielenterveys- ja päihdeneuvoston perustamiseksi
Tampereelle - Aila Dündar-Järvinen
TRE:5177/06.00.01/202
Valtuustoaloite ilmaisten kasvomaskien jakamiseksi joukkoliikenteen
käyttäjille Tampereella - Aila Dündar-Järvinen
TRE:5178/06.00.01/2020
Perustelut
Kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyn jälkeen
valtuustoryhmällä, valtuutetulla ja valtuutetun sijaan saapuneella
varavaltuutetulla on oikeus tehdä kirjallisia aloitteita kaupungin toimintaa
ja hallintoa koskevista asioista. Aloitteen jättämisestä tulee ilmoittaa
sähköisesti sihteeristölle sähköpostiosoitteella valtuuston.
sihteeristo@tampere.fi ennen kokouksen alkamista.
Liitteet

1 Valtuustoaloite - Tampereen vihreä valtuustoryhmä
2 Valtuustoaloite - Pekka Salmi ja Joni Lehtimäki
3 Valtuustoaloite - Aila Dündar-Järvinen 1
4 Valtuustoaloite - Aila Dündar-Järvinen 2
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§ 121
Kokousraportit
TRE:91/00.02.01/2020
Päätös
Kokousraportit otettiin pöytäkirjaan liitteeksi
Päätösehdotus oli
Kokousraportit otetaan pöytäkirjaan liitteeksi.
Liitteet

1 Kokousraportti 7.9.2020
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Kunnallisvalitus
§111, §112, §113, §114
Kunnallisvalitusohje
Valitusosoitus
Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.
Valitusoikeus
Päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen,
velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan
jäsen.
Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä
järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on
muuten lainvastainen.
Valitusviranomainen
Valitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle:
Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
faksi: 029 56 42269
sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa
osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
Valitusaika
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Tiedoksisaanti
Kaavan tai rakennusjärjestyksen hyväksymistä koskevan päätöksen katsotaan tulleen
asianosaisen ja kunnan jäsenen tietoon tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun
pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Sitä päivää, jona päätös on asetettu
nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä,
itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän
toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Valituskirjelmä
Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
- valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- vaatimuksen perusteet
- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu
valittajaan
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Valituskirjelmään on liitettävä
- päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, minä päivänä päätös on asetettu nähtäville, tai muu selvitys
valitusajan alkamisen ajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin
toimitettu viranomaiselle.
Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten oikeudenkäynnistä
hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 32 §:ssä säädetään.
Valituskirjelmän toimittaminen
Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle.
Valituskirjelmän tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston
aukiolon päättymistä. Valituskirjelmän lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu
lähettäjän omalla vastuulla.
Oikeudenkäyntimaksu
Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260
euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan
eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä
asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu
maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.
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Muutoksenhakukielto
§109, §110, §115, §116, §117, §118, §119, §120, §121
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
viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl
50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)

