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Aika

09.11.2020, klo 13:00 - 14:45

Paikka

Sähköinen kokous

Käsitellyt asiat
§ 460

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 461

Pöytäkirjan tarkastus

§ 462

Kaupunginvaltuuston iltakoulu 23.11.2020 - työllisyydenhoidon
kuntakokeilu

§ 463

Pirkanmaan sairaanhoitopiiristä Tampereen kaupungille siirtyvät
toiminnot

§ 464

Asemakaava nro 8744, XV (Tammela), Pinninkatu 21,
täydennysrakentaminen

§ 465

Valtuustoaloite kevyen liikenteen alikulkutunneleiden avaamiseksi
graffititaiteelle - Noora Tapio ym.

§ 466

Valtuustoaloite tavara-aseman siirtämisestä luopumiseksi - Aarne
Raevaara

§ 467

Valtuustoaloite palstaviljelyalueiden lisäämiseksi ja vesipisteiden
saamiseksi palstaviljelmille - Ulla-Leena Alppi ym.

§ 468

Valtuustoaloite ilmastonmuutoksen vaikutusten huomioimisesta
liikunnan edistämiseksi - Tampereen Sosialidemokraattinen
valtuustoryhmä

§ 469

Valtuustoaloite digitalisaatiokehityksen johtamisesta Tampereen
kaupungissa - Kalle Kiili ja Jouni Markkanen ym.

§ 470

Valtuustoaloite maata pitkin matkustamisen mahdollistamiseksi
henkilökunnalle ja luottamushenkilöille - Sinikka Torkkola ym.

§ 471

Lautakuntien ja jaostojen ym. sekä viranhaltijoiden ym. päätösten
otto-oikeus

§ 472

Tiedoksi merkittävät asiat

§ 473

Oikaisuvaatimus perusteettomasti maksetun palkan osittaisesta
kuittaamisesta lomakorvauksesta (Salassa pidettävä)

§ 474

Oikaisuvaatimus tuntiopettajan (oppilaan oma äidinkieli arabia)
määräaikaiseen virkasuhteeseen ottamisesta (Salassa pidettävä)

§ 475

Tilintarkastajan selvitys ei-julkisen asiakirjan käsittelystä
kaupungin hallinnossa ja jatkotoimenpiteet (Salassa pidettävä)

Tampere
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja
09.11.2020

36/2020

2 (51)

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Saapuvilla olleet jäsenet

Muut saapuvilla olleet

Poissa

Lyly Lauri, puheenjohtaja
Kummola Kalervo, 1. varapuheenjohtaja
Mustakallio Jaakko, 2. varapuheenjohtaja
Salmi Pekka, 3. varapuheenjohtaja
Asplund Kirsi-Maarit
Haapa-aho Olga
Kaivonen Kirsi
Kiili Kalle
Liimola Anne
Minkkinen Minna
Sasi Ilkka
Tulonen Irja
Helimo Matti, varajäsen
Lydén Erik, varajäsen, saapui 13:15, poistui 13:34
Ikonen Anna-Kaisa, valtuuston pj., poistui 14:22
Dündar-Järvinen Aila, valtuuston 1.vpj., poistui 14:22
Suomela Iiris, valtuuston 2. vpj., poistui 14:22
Aaltonen Mikko, valtuuston 3. vpj., poistui 14:22
Jäntti Aleksi, apulaispormestari, poistui 14:22
Loukaskorpi Johanna, apulaispormestari, poistui 14:22
Stenhäll Jaakko, apulaispormestari, poistui 14:22
Yli-Rajala Juha, konsernijohtaja, esittelijä
Maunu Anna-Maria, viestintäjohtaja, poistui 14:22
Aarnio Jouko, kaupunginlakimies, sihteeri
Nikkilä Elina T, hallintosihteeri, pöytäkirjanpitäjä
Kuosmanen Taru, johtaja, saapui 13:15, poistui 13:34
Lemmetty Arto, hallintoylilääkäri, saapui 13:15, poistui 13:34
Nurminen Mikko, johtaja, saapui 13:34, poistui 13:38
Perttula Jouni, riskienhallinta- ja turvallisuusjohtaja, saapui 13:41, poistui
14:22
Suoniemi Juhana

Allekirjoitukset

Lauri Lyly
Puheenjohtaja

Jouko Aarnio
Sihteeri
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Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty
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Irja Tulonen

Pekka Salmi

muut allekirjoitukset

Elina T Nikkilä
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan nähtävänäolo
Yleisesti nähtäville www.tampere.fi
17.11.2020

Elina T Nikkilä, hallintosihteeri
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§ 460
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Päätösehdotus oli
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
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§ 461
Pöytäkirjan tarkastus
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Päätösehdotus oli
Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Irja Tulonen ja Pekka Salmi (varalle Kirsi-
Maarit Asplund ja Olga Haapa-aho).
Perustelut
Pöytäkirja on tarkastettavana ja sähköisesti allekirjoitettavana viimeistään
maanantaina 16.11.2020.
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§ 462
Kaupunginvaltuuston iltakoulu 23.11.2020 - työllisyydenhoidon kuntakokeilu
TRE:463/00.04.01/2020
Valmistelija / lisätiedot:
Heli Hirvelä
Valmistelijan yhteystiedot
Työllisyysjohtaja Regina Saari, puh. 050 346 9603, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja
Päätösehdotus oli
Kaupunginvaltuustolle järjestetään iltakoulu maanantaina 23.11.2020 klo
15.00 - 16.00, aiheena työllisyydenhoidon kuntakokeilu.
Iltakouluun ovat oikeutettuja osallistumaan varsinaiset valtuutetut.
Varavaltuutettu voi osallistua valtuuston kokouspäivänä järjestettävään
iltakouluun kokouksesta poissa olevan varsinaisen valtuutetun sijasta.
Iltakoulun järjestämisestä aiheutuvat ansionmenetyskorvaukset
maksetaan kustannuspaikalta 113100, Kaupunginvaltuusto, sisäinen
tilaus 24838, Kaupunginvaltuusto.
Perustelut
Hallintosäännön 117 §:n mukaan valtuuston iltakouluja järjestetään
seuraavien periaatteiden mukaisesti:
Iltakouluja järjestetään kaupunginhallituksen harkinnan mukaan
valtuuston puheenjohtajan määräämänä aikana. Iltakoulussa annetaan
selvityksiä ja tietoja keskeisistä vireillä olevista asioista ja keskustellaan
niistä.
Varavaltuutettu voi osallistua valtuuston kokouspäivänä järjestettävään
iltakouluun kokouksesta poissa olevan varsinaisen valtuutetun sijasta.
Mikäli iltakoulu on muulloin kuin valtuuston kokouspäivänä, iltakouluun
voi osallistua jokaisesta valtuustoryhmästä yksi varavaltuutettu jokaista
alkavaa kymmentä valtuutettua kohden.
Valtuuston puheenjohtaja toimii iltakoulun puheenjohtajana. Valtuuston
pöytäkirjanpitäjä pitää pöytäkirjaa. Puheenjohtajalla on oikeus rajoittaa
puheenvuoroja.
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Kaupunginvaltuustolle on tarkoitus järjestää iltakoulu maanantaina
23.11.2020 klo 15.00 - 16.00 työllisyydenhoidon kuntakokeilu.
Pirkanmaan kunnat ovat yhdessä hakeutuneet työllisyyden edistämisen
kuntakokeiluun. Kokeilu on tarkoitus toteuttaa 1.1.2021 - 30.6.2023.
Kokeiluun liittyvä lainsäädäntö on parhaillaan eduskunnan käsittelyssä.
Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja on todennut, että maanantaina
23.11.2020 valtuutetuille voidaan järjestää iltakoulu klo 15.00 - 16.00 ja
kyselytunti klo 16.00 - 16.30.
Iltakoulun järjestämisestä aiheutuvat luottamushenkilöiden
ansionmenetyskorvaukset voidaan maksaa kustannuspaikalta 113100,
Kaupunginvaltuusto, sisäinen tilaus 24838, Kaupunginvaltuusto.
Tiedoksi
Heli Hirvelä, Teppo Rantanen, Regina Saari, Aino Jokinen, Karoliina
Vehmaanperä
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§ 463
Pirkanmaan sairaanhoitopiiristä Tampereen kaupungille siirtyvät toiminnot
TRE:7595/00.01.02/2019
Valmistelija / lisätiedot:
Taru Kuosmanen
Valmistelijan yhteystiedot
Johtaja Taru Kuosmanen, puh. 040 704 7337 ja hallintoylilääkäri Arto
Lemmetty, puh. 040 806 3669, etunimi.sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja
Päätösehdotus oli
Liitteenä olevat Tampereen kaupungin ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirin
kuntayhtymän väliset liiketoiminnan siirtoa koskevat sopimukset ja
sopimusten mukaisten toimintojen siirtyminen Pirkanmaan
sairaanhoitopiiristä Tampereen kaupungille hyväksytään.
Konsernijohtaja oikeutetaan tarvittaessa tekemään liiketoiminnan siirtoa
koskeviin sopimuksiin vähäisiä teknisiä korjauksia ennen niiden
allekirjoittamista.
Esteellisyys
Olga Haapa-aho ilmoitti olevansa esteellinen. Esteellisyys todettiin
hallintolain 28 §:n 5) kohdan perusteella ja hän poistui kokouksesta asian
käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.
Kokouskäsittely
Varajäsen Erik Lydén oli läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn ajan.
Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden johtaja Taru
Kuosmaselle ja hallintoylilääkäri Arto Lemmetylle. He olivat
asiantuntijoina läsnä asian käsittelyn aikana.
Perustelut
Hatanpään sairaalan erikoissairaanhoidon toiminta liitettiin osaksi
Pirkanmaan sairaanhoitopiirin toimintaa vuoden 2018 alusta.
Pirkanmaan sairaanhoitopiirille siirtyi tuolloin viisi sisätautiosastoa ja
kolme geriatrista osastoa muun siirtyneen toiminnan ohessa.
Vuonna 2019 yksi Pirkanmaan sisätautiosastoista siirtyi Sydänsairaalalle
ja yksi geriatrisista osastoista Tampereen kaupungille. Tästä huolimatta
on edelleen nähtävissä, että erikoissairaanhoidon vuodeosastopaikkoja
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on Pirkanmaan sairaanhoitopiirillä liikaa, ja toisaalta
perusterveydenhuollon vuodeosastopaikkoja Tampereen kaupungilla
liian vähän. Tämä on näkynyt mm. toteutuneina siirtoviivekustannuksina
vuonna 2020.
Erikoissairaanhoidon vuodeosastopaikkojen vähentämiseksi ja
siirtoviivemaksujen vähentämiseksi on katsottu tarkoituksenmukaiseksi
lopettaa Hatanpäältä yksi Pirkanmaan sairaanhoitopiirin sisätautien
vuodeosasto, joka syksyn 2020 ajan tulee toimimaan Puistosairaalassa
osasto HV3 tiloissa. Vuoden 2021 alusta ko. osaston ja sen henkilöstön
olisi tarkoitus siirtyä Tampereen kaupungin palvelukseen ja käyttöön.
Geriatriakeskus sisältää geriatrikonsultaatiotoiminnan ja geriatrian
poliklinikan. Tavoitteena oli tarjota vaativamman tason
muistisairausdiagnostiikkaa ja -konsultaatioita koko Pirkanmaan
sairaanhoitopiirin alueelle, mutta käytännössä geriatrian poliklinikan
toiminta on muotoutunut pääosin iäkkäitä tamperelaisia (ja orivesiläisiä)
palvelevaksi poliklinikaksi. Koska sosiaali- ja terveysministeriön
suositusten mukaisesti kuntien tulisi järjestää eläkeikäisten geriatrian
poliklinikkatoiminta lähipalveluna perusterveydenhuollossa, nähdään
geriatrian poliklinikan siirtäminen takaisin Tampereen kaupungille
linjauksen mukaiseksi ja hoitoketjua palvelevaksi ratkaisuksi.
Erikoissairaanhoidossa toimiva geriatrin konsultaatiotoiminta jää Tays:n
toiminnaksi.
Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä on käyty yhteistoimintaneuvotteluja
henkilöstön asemaan merkittävästi vaikuttavista muutoksista työn
organisoinnissa, sairaanhoitopiirin palvelurakenteessa sekä Pirkanmaan
sairaanhoitopiirin ja Tampereen kaupungin välisessä yhteistyössä. Esillä
on ollut mahdollinen em. sisätautiosaston ja geriatrian poliklinikan ja
niiden henkilöstön luovutus Tampereen kaupungille ja siitä mahdollisesti
aiheutuvat seuraukset ja tarvittavat toimenpiteet.
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri on tuottanut Tays Hatanpäällä geriatrian
poliklinikan palveluja ja osaston HV3 toimintaa Tampereen kaupungille
osana normaalia erikoissairaanhoidon palvelujen kuntamyyntiä.
Mikäli toimintojen siirtymisestä tehdään päätös, siirtyy Pirkanmaan
sairaanhoitopiirin henkilöstö Tampereen kaupungille työsopimuslain ja
viranhaltijalain liikkeenluovutusta koskevien säännösten mukaisesti.
Osasto ja geriatrian poliklinikka siirtyisivät vuoden 2021 alusta
perustettavaan sairaalapalvelujen palveluryhmään. Toimintojen
siirtymisestä laaditaan erillinen liiketoiminnan siirtoa koskeva sopimus
Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän ja Tampereen kaupungin
välille. Sopimus astuu voimaan 1.1.2021. Asiaa on käsitelty kaupungin
yhteistoimintaryhmässä 23.9.2020.
Vuodeosaston HV3:n mukana Pirkanmaan sairaanhoitopiiristä
Tampereen kaupungin palvelukseen siirtyisi kaksi lääkärin, yksitoista
sairaanhoitajan, kahdeksan lähihoitajan/perushoitajan, yksi
osastohoitajan, yksi apulaisosastohoitajan ja yksi osastonsihteerin
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vakanssi eli kaikkiaan 24 vakanssia. Siirtyvien vakanssien budjetoidut
palkkakustannukset sivukuluineen vuodelle 2021 ovat yhteensä 1 558
800 euroa. Kokonaisuudessaan osastolle HV3 vuodelle 2021 budjetoidut
toimintamenot ovat 3 080 800 euroa. Pirkanmaan sairaanhoitopiiri on
vähentänyt vastaavat summat vuoden 2021 talousarviostaan ja
Tampereen kaupungille budjetoimastaan kuntamyynnistä.
Geriatrian poliklinikan mukana Pirkanmaan sairaanhoitopiiristä
Tampereen kaupungin palvelukseen siirtyisi neljä lääkärin, neljä
sairaanhoitajan, kaksi lähihoitajan/perushoitajan, yksi osastohoitajan,
yksi apulaisosastonhoitajan, yksi osastonsihteerin, kaksi fysioterapeutin,
yksi jalkaterapeutin ja yksi lääkintävahtimestarin vakanssi eli kaikkiaan 17
vakanssia. Siirtyvien vakanssien budjetoidut palkkakustannukset
sivukuluineen vuodelle 2021 ovat yhteensä 932 900 euroa.
Kokonaisuudessaan geriatrin poliklinikalle vuodelle 2021 budjetoidut
toimintamenot ovat 1 462 000 euroa. Pirkanmaan sairaanhoitopiiri on
vähentänyt vastaavat summat vuoden 2021 talousarviostaan ja
Tampereen kaupungille budjetoimastaan kuntamyynnistä.
Tiedoksi
Taru Kuosmanen, Arto Lemmetty, Niina Pietikäinen, Anniina Tirronen,
Eeva Torppa-Saarinen, Heidi Tapaninaho-Pitkänen, Pirkanmaan
sairaanhoitopiiri/Kirjaamo
Liitteet

1 Kh 9.11.2020 Liiketoiminnan siirtoa koskeva sopimus Pirkanmaan
sairaanhoitopiiristä Tampereen kaupungille siirtyvä geriatrian poliklinikan
toiminta
2 Kh 9.11.2020 Liiketoiminnan siirtoa koskeva sopimus Pirkanmaan
sairaanhoitopiiristä Tampereen kaupungille siirtyvä sisätautiosaston
toiminta
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Kaupunginhallitus, § 464, 09.11.2020
Yhdyskuntalautakunta, § 97, 28.04.2020
Yhdyskuntalautakunta, § 199, 25.08.2020
Yhdyskuntalautakunta, § 218, 08.09.2020
§ 464
Asemakaava nro 8744, XV (Tammela), Pinninkatu 21, täydennysrakentaminen
TRE:4254/10.02.01/2018
Kaupunginhallitus, 09.11.2020, § 464
Valmistelija / lisätiedot:
Mikko Nurminen
Valmistelijan yhteystiedot
Projektiarkkitehti Raija Mikkola, puh. 040 806 3019, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja
Päätösehdotus oli
Esitetään valtuuston päätettäväksi:
Asemakaavaehdotus nro 8744 (9.12.2019, tarkistettu 20.4.2020 ja
10.8.2020) hyväksytään.
Kokouskäsittely
Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden johtaja Mikko
Nurmiselle. Hän oli asiantuntijana läsnä kokouksessa asian käsittelyn
aikana.
Perustelut
Asemakaavalla lisätään Tammelantorin pohjoisreunalla sijaitsevan tontin
258-1 rakennusoikeuden määrää ja muutetaan tontin käyttötarkoitusta.
Tontin käyttötarkoitus muuttuu yhdistettyjen liike- ja asuinkerrostalojen
korttelialueesta (ALK) asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi
(AL). Uutta rakennusoikeutta osoitetaan 7000 k-m², josta 300 k-m² tulee
toteuttaa liiketiloina. Tontin kokonaisrakennusoikeus kasvaa noin 6000 k-
m². Asemakaavassa esitetty kaavamääräys viherkertoimesta tukee
korttelipihan kehittämistä vehreäksi ja viihtyisäksi.
Tammelantorin pohjoisreunalla sijaitseva, 1970-luvun lopulla rakennettu
asuinkerrostalo säilyy, mutta Tammelan puistokadun ja Kullervonkadun
risteyksessä oleva kaksikerroksinen liikerakennus puretaan. Uusi
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kerrostalo rakennetaan Tammelan puistokadun ja Kullervonkadun
varrelle. Pysäköintitilat on suunniteltu pihan alle kahteen kerrokseen.
Asemakaavamuutokseen nro 8744 liittyvä maankäyttösopimus on
hyväksytty asunto- ja kiinteistölautakunnan kokouksessa 21.10.2020 §
136. Maankäyttösopimuskorvauksessa huomioidaan
täydennysrakentamisen kannustimet.
Tiedoksi
Hakija, Pirkanmaan ELY-keskus, Juha-Matti Ala-Laurila, Sirpa Lehtonen,
Jaana Huttunen, kuulutus
Liitteet

Oheismateriaali

1 Liite yla 25.8.2020 Asemakaava
2 Liite yla 25.8.2020 Asemakaavaselostus
3 Liite yla 25.8.2020 Asemakaavan seurantalomake
4 Liite yla 25.8.2020 Kaupungin vastine muistutuksiin
1 Oheismateriaali Kh 9.11.2020 Asunto Oy Tamronkulma
maankäyttösopimus
2 Oheismateriaali yla 25.8.2020 Viitesuunnitelma
3 Oheismateriaali yla 25.8.2020 Pihasuunnitelma
4 Oheismateriaali yla 25.8.2020 Viherkerroinlaskelma
5 Oheismateriaali yla 25.8.2020 Meluselvitys
6 Oheismateriaali yla 25.8.2020 Liikenteen toimivuustarkastelu
7 Oheismateriaali yla 25.8.2020 Hulevesikaavio
8 Oheismateriaali yla 25.8.2020 Alkuperäiset viranomaislausunnot
ehdotusvaiheesta
9 Oheismateriaali yla 25.8.2020 Alkuperäiset mielipiteet
valmisteluvaiheesta
(Verkkojulkisuus rajoitettu)
10 Oheismateriaali yla 25.8.2020 Alkuperäiset viranomaislausunnot
valmisteluaineistosta
11 Oheismateriaali yla 25.8.2020 Alkuperäiset viranomaislausunnot
osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta
12 Oheismateriaali yla 25.8.2020 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Yhdyskuntalautakunta, 28.04.2020, § 97
Valmistelijat / lisätiedot:
Elina Karppinen
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Mikko Nurminen, Johtaja
Päätösehdotus oli
Asemakaavaehdotus nro 8744 (päivätty 9.12.2019, tarkistettu 20.4.2020)
hyväksytään asetettavaksi nähtäville.
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Asemakaavaehdotus esitetään nähtävilläolon jälkeen
kaupunginhallituksen ja edelleen valtuuston hyväksyttäväksi edellyttäen,
että kaavan toteuttamiseen liittyvät sopimukset on hyväksytty.
Perustelut
Kaupunkiympäristön palvelualue on valmistellut 9.12.2019 päivätyn ja
20.4.2020 tarkistetun asemakaavan nro 8744. Asian hyväksyminen
kuuluu kaupunginvaltuuston toimivaltaan.
Lisätietoja osoitteesta:www.tampere.fi/cgi-bin/kaava/kaavadoc?8744
Diaarinumero: TRE:4254/10.02.01/2018
Kaavan laatija Tampereen kaupunki, kaupunkiympäristön suunnittelu,
asemakaavoitus
Projektiarkkitehti Raija Mikkola
Asemakaavan muutos koskee Tammelantorin pohjoisreunalla sijaitsevan
korttelin 258 tonttia 1. Sitä rajaavat pohjoisessa Kullervonkatu, idässä
Tammelan puistokatu, etelässä Tammelantorin ohella naapuritontti 258-
34 sekä lännessä Pinninkatu. Asemakaava laaditaan tontin omistajan,
asunto-osakeyhtiö Tamronkulman, aloitteesta.
Asemakaavalla mahdollistetaan uuden asuin- ja
liikerakennuksen rakentaminen tontille 1. Tontin käyttötarkoitus
muutetaan yhdistettyjen liike- ja asuinkerrostalojen korttelialueesta (ALK)
asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi (AL). Uutta
rakennusoikeutta osoitetaan 7000 k-m², josta 300 k-m² tulee toteuttaa
liiketiloina. Tontin kokonaisrakennusoikeus kasvaa noin 6000 k-m².
Uusia asuntoja tontille voidaan rakentaa noin 130 ja liikehuoneistoja noin
seitsemän. Tontin eteläreunalla sijaitseva asuinkerrostalo säilyy, mutta
Tammelan puistokadun ja Kullervonkadun risteyksessä oleva
kaksikerroksinen liikerakennus on tarkoitus purkaa. Pysäköintitilat on
suunniteltu pihan alle kahteen kerrokseen. Ajoyhteys pysäköintihalliin
järjestetään Tammelan puistokadun puolelta.
Asemakaava on yksi Tampereen kaupunkiympäristön viihtyisyyden ja
vehreyden kehittämiseen suunnitellun viherkerroin-työkalun
pilottikohteista. Asemakaavasuunnittelun yhteydessä on laadittu
pihasuunnitelma, jossa esitetään pihan toiminnot, istutukset ja
pintakäsittely. Pihasuunnitelman pohjalta on tehty viherkerroinlaskelma.
Kaavan yleismääräyksissä on esitetty viherkerrointa koskeva
kaavamääräys.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuulutettiin nähtäville 28.3.
-18.4.2019. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saatiin viisi
viranomaiskommenttia. Palaute koski osallistumis- ja
arviointisuunnitelman tarkentamista, maakunnallisesti arvokkaan
Tammelantorin ja lähiympäristön huomioimista sekä kortteliin
muodostuvia asumisen ja ulko-oleskelun olosuhteita.

Tampere
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja
09.11.2020

36/2020

14 (51)

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Asemakaavan valmisteluaineisto - kaavaluonnos, siihen liittyvä
havainnekuva, selostus ja selvitysaineistoa - asetettiin nähtäville
12.12.2019 - 20.1.2020. Valmisteluaineistoa esiteltiin yleisölle
asukastilaisuudessa 9.1.2020. Aineistosta saatiin kuusi
viranomaiskommenttia ja kaksi mielipidettä.
Pirkanmaan ELY-keskuksen lausunnossa todettiin kaupunkikuvaa
koskevat kaavamääräykset riittäviksi, mutta esitettiin melua koskevien
määräysten tarkentamista. Ely-keskuksen mukaan meluselvitystä tulee
täydentää parvekkeiden suuntautumisen ja lasituksen tarkastelulla ja
antaa niistä tarvittavat kaavamääräykset kaavaehdotukseen.
Tarkastelussa on huomioitava, että melun ohjearvot on saavutettava
parvekkeilla parvekelasitusten ollessa raollaan. Asemakaavoituksessa
tulisi taata edellytykset meluongelmien ratkaisemiselle eikä jättää niitä
rakennuslupavaiheeseen.
Pirkanmaan maakuntamuseolla ja maakuntaliitolla ei ollut
huomauttamista hankkeesta.
Tampereen kaupungin ympäristönsuojeluyksikön mukaan
melumääräyksissä tulisi huomioida VNp:n 993/1992 perustelumuistio ja
ympäristöministeriön LIME-työryhmän mietintö. Tampereen kaupungin
viheralueet ja hulevedet -yksiköllä ja Tampereen Sähköverkko Oy:llä ei
ollut huomauttamista hankkeeseen.
Mielipiteitä esittivät yksi yksityishenkilö ja yksi taloyhtiö. Yksityishenkilön
mielipiteenä oli, että Tamronkulman kaavamuutos- ja rakennushanke
tulisi huomioida Pinninkadun tulevassa uudistamisessa. Naapuritaloyhtiö
ei vastusta hanketta, mutta otti kantaa useisiin rakennussuunnittelua ja
rakennusvaihetta koskeviin seikkoihin. Asemakaavaan liittyen
uudisrakennuksen kerroslukua toivottiin pienemmäksi Tammelan
puistokadun puolella.
Valmisteluvaiheessa saadun palautteen ja ohjausryhmän linjausten
pohjalta kaavan yleismääräyksiä tarkennettiin mm. ohjeilla kadun
puoleisten parvekkeiden sisäänvedosta ja lasittamisesta, yhtenäisestä
vesikaton muodosta, korttelin maanalaisista ajoyhteyksistä ja hulevesien
viivytyksestä. Viitesuunnitelmia on kehitetty kaupunkikuvatoimikunnan
lausunto huomioiden.
Asemakaavan melumääräykset säilytettiin yhdyskuntalautakunnan
melulinjausten mukaisina.
Asemakaavalla ei ole merkittäviä yritysvaikutuksia.
Kiinteistötoimen lausunto: Ei huomauttamista asemakaavan sisällöstä.
Maankäyttösopimus laaditaan ennen kaavan hyväksymiskäsittelyä.
Henkilötietoja sisältävän oheismateriaalin verkkojulkisuutta on rajoitettu.
Lausunnot
Pirkanmaan Ely-keskus, Pirkanmaan liitto, Pirkanmaan maakuntamuseo,
TUKES
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Tiedoksi
Hakija, Sirpa Lehtonen, Jaana Huttunen
Kokouskäsittely
Katja Nisumaa-Saarela ehdotti, että asia palautetaan uudelleen
valmisteluun. Sonja Harmaala kannatti ehdotusta.
Koska oli tehty kannatettu palautusehdotus, asiasta oli äänestettävä.
Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen:
Asian käsittelyn jatkaminen = JAA
Nisumaa-Saarelan palautusehdotus = EI
Äänestysesitys hyväksyttiin.
Asian käsittelyn jatkaminen voitti äänin 9 - 3, 1 tyhjä.
Asian käsittelyä jatkettiin.

Äänestykset
Kyllä
Matti Höyssä
Matti Järvinen
Ilpo Sirniö
Ulla Kampman
Katja Karintaus
Joanna Leino
Reeta Ahonen
Aleksi Jäntti
Ossi Aho
Ei
Erik Lydén
Katja Nisumaa-Saarela
Sonja Harmaala
Tyhjä
Jouni Sirén
Liitteet

1 Liite yla 28.4.2020 Asemakaava
2 Liite yla 28.4.2020 Asemakaavaselostus
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3 Liite yla 28.4.2020 Asemakaavan seurantalomake
Oheismateriaali

1 Oheismateriaali yla 28.4.2020 Viitesuunnitelma
2 Oheismateriaali yla 28.4.2020 Pihasuunnitelma
3 Oheismateriaali yla 28.4.2020 Viherkerroinlaskelma
4 Oheismateriaali yla 28.4.2020 Hulevesikaavio
5 Oheismateriaali yla 28.4.2020 Meluselvitys
6 Oheismateriaali yla 28.4.2020 Liikenteen toimivuustarkastelu
7 Oheismateriaali yla 28.4.2020 Alkuperäiset viranomaislausunnot
osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta
8 Oheismateriaali yla 28.4.2020 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
9 Oheismateriaali yla 28.4.2020 Alkuperäiset viranomaislausunnot
valmisteluaineistosta
10 Oheismateriaali yla 28.4.2020 Palauteraportti

Yhdyskuntalautakunta, 25.08.2020, § 199
Valmistelijat / lisätiedot:
Elina Karppinen
Päätös
Asia jätettiin pöydälle.
Esittelijä: Mikko Nurminen, Johtaja
Päätösehdotus oli
Asemakaavaehdotus nro 8744 (9.12.2019, tarkistettu 20.4.2020 ja
10.8.2020) hyväksytään ja esitetään kaupunginhallituksen ja edelleen
valtuuston hyväksyttäväksi edellyttäen, että kaavan toteuttamiseen
liittyvät sopimukset on hyväksytty.
Perustelut
Kaupunkiympäristön palvelualue on valmistellut 9.12.2019 päivätyn,
20.4.2020 ja 10.8.2020 tarkistetun asemakaavan nro 8744. Asian
hyväksyminen kuuluu kaupunginvaltuuston toimivaltaan.
Lisätietoja osoitteesta:www.tampere.fi/cgi-bin/kaava/kaavadoc?8744
Diaarinumero: TRE:4254/10.02.01/2018
Kaavan laatija Tampereen kaupunki, kaupunkiympäristön suunnittelu,
asemakaavoitus
Projektiarkkitehti Raija Mikkola
Asemakaavaehdotus asetettiin julkisesti nähtäville 30.4.-2.6.2020.
Kaavaehdotuksesta saatiin kaksi viranomaislausuntoa.
Pirkanmaan Ely-keskus totesi lausunnossaan, että kaavaehdotusta varten
ei ole tehty uutta meluselvitystä, josta yksiselitteisesti kävisi ilmi, että
parvekelasitusten avulla, mikäli lasitus on raollaan, voidaan päästä
valtioneuvoston meluohjearvojen mukaisiin lukemiin. ELY-keskus
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muistutti, että valvontatehtävässään se arvioi asemakaavoja
valtioneuvoston ohjearvojen perusteella, mikä tulee huomioida
tilanteissa, joissa kaupungin omat melulinjaukset poikkeavat näistä ja
laajemmin vakiintuneista suunnitteluperiaatteista. ELY-keskus muistuttaa
myös, että ääneneristys ja koneellinen ilmanvaihto eivät korvaa
mahdollisuutta tuulettaa (KHO 1.7.2013), tuuletusikkunan kohdalla tulee
saavuttaa melutason ohjearvot.
Pirkanmaan maakuntamuseo totesi, ettei sillä ole huomautettavaa
hankkeesta.
Asemakaavaehdotuksen nähtävilläolon jälkeen kaavan yleismääräyksiin
on tehty julkisivujäsentelyä ja hulevesihuoltoa koskevat tekniset
tarkistukset. Melumääräykset säilytettiin yhdyskuntalautakunnan
melulinjausten mukaisina.
Lausunnot
Kiinteistötoimen lausunto: Ei huomauttamista asemakaavan sisällöstä.
Maankäyttösopimus laaditaan ennen kaavan hyväksymiskäsittelyä
kaupunginhallituksessa ja -valtuustossa.
Tiedoksi
Hakija, Pirkanmaan Ely-keskus
Kokouskäsittely
Matti Höyssä ehdotti, että asia jätetään pöydälle. Aleksi Jäntti kannatti
Höyssän ehdotusta.
Lautakunta hyväksyi yksimielisesti pöydällepanoehdotuksen.
Liitteet

Oheismateriaali

1 Liite yla 25.8.2020 Asemakaava
2 Liite yla 25.8.2020 Asemakaavaselostus
3 Liite yla 25.8.2020 Asemakaavan seurantalomake
4 Liite yla 25.8.2020 Kaupungin vastine muistutuksiin
1 Oheismateriaali yla 25.8.2020 Hulevesikaavio
2 Oheismateriaali yla 25.8.2020 Pihasuunnitelma
3 Oheismateriaali yla 25.8.2020 Viherkerroinlaskelma
4 Oheismateriaali yla 25.8.2020 Liikenteen toimivuustarkastelu
5 Oheismateriaali yla 25.8.2020 Meluselvitys
6 Oheismateriaali yla 25.8.2020 Viitesuunnitelma
7 Oheismateriaali yla 25.8.2020 Alkuperäiset viranomaislausunnot
ehdotusvaiheesta
8 Oheismateriaali yla 25.8.2020 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
9 Oheismateriaali yla 25.8.2020 Alkuperäiset viranomaislausunnot
osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta
10 Oheismateriaali yla 25.8.2020 Alkuperäiset viranomaislausunnot
valmisteluaineistosta
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Yhdyskuntalautakunta, 08.09.2020, § 218
Valmistelijat / lisätiedot:
Elina Karppinen
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Mikko Nurminen, Johtaja
Päätösehdotus oli
Esittelijä uudisti päätösehdotuksensa:
Asemakaavaehdotus nro 8744 (9.12.2019, tarkistettu 20.4.2020 ja
10.8.2020) hyväksytään ja esitetään kaupunginhallituksen ja edelleen
valtuuston hyväksyttäväksi edellyttäen, että kaavan toteuttamiseen
liittyvät sopimukset on hyväksytty.
Perustelut
Asia jätettiin pöydälle 25.8.2020.
Tiedoksi
Hakija, Pirkanmaan Ely-keskus
Liitteet

Oheismateriaali

1 Liite yla 25.8.2020 Asemakaava
2 Liite yla 25.8.2020 Kaupungin vastine muistutuksiin
3 Liite yla 25.8.2020 Asemakaavan seurantalomake
4 Liite yla 25.8.2020 Asemakaavaselostus
1 Oheismateriaali yla 25.8.2020 Pihasuunnitelma
2 Oheismateriaali yla 25.8.2020 Alkuperäiset viranomaislausunnot
ehdotusvaiheesta
3 Oheismateriaali yla 25.8.2020 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
4 Oheismateriaali yla 25.8.2020 Viitesuunnitelma
5 Oheismateriaali yla 25.8.2020 Viherkerroinlaskelma
6 Oheismateriaali yla 25.8.2020 Liikenteen toimivuustarkastelu
7 Oheismateriaali yla 25.8.2020 Alkuperäiset viranomaislausunnot
osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta
8 Oheismateriaali yla 25.8.2020 Alkuperäiset viranomaislausunnot
valmisteluaineistosta
9 Oheismateriaali yla 25.8.2020 Meluselvitys
10 Oheismateriaali yla 25.8.2020 Hulevesikaavio
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Kaupunginhallitus, § 465, 09.11.2020
Yhdyskuntalautakunta, § 272, 27.10.2020
§ 465
Valtuustoaloite kevyen liikenteen alikulkutunneleiden avaamiseksi graffititaiteelle - Noora
Tapio ym.
TRE:6629/12.00.01/2017
Kaupunginhallitus, 09.11.2020, § 465
Valmistelija / lisätiedot:
Mikko Nurminen
Valmistelijan yhteystiedot
Rakennuttamisjohtaja Milko Tietäväinen, puh. 040 506 68600, etunimi.
sukunimi@tampere.fi.
Lisätietoja päätöksestä
Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja
Päätösehdotus oli
Esitetään valtuuston päätettäväksi:
Noora Tapion ym. valtuustoaloite ja yhdyskuntalautakunnan lausunto
merkitään tiedoksi.
Aloite ei tässä vaiheessa anna aihetta muihin toimenpiteisiin.
Kokouskäsittely
Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden johtaja Mikko
Nurmiselle. Hän oli asiantuntijana läsnä kokouksessa asian käsittelyn
aikana.
Tiedoksi
Noora Tapio, Petri Kantola, Kimmo Myllynen, Pasi Halme, Saana Karala,
Riitta Salonen
Liitteet

1 Valtuustoaloite

Yhdyskuntalautakunta, 27.10.2020, § 272
Valmistelijat / lisätiedot:
Milko Tietäväinen
Päätös
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Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Mikko Nurminen, Johtaja
Päätösehdotus oli
Esitetään kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuuston päätettäväksi:
Noora Tapion ym. valtuustoaloite ja siihen annettu lausunto merkitään
tiedoksi.
Aloite ei tässä vaiheessa anna aihetta muihin toimenpiteisiin.
Perustelut
Noora Tapio jätti 21 muun valtuutetun kanssa 11.9.2017
valtuustoaloitteen, jossa ehdotetaan kaikkien kevyen liikenteen
alkukulkutunnelien muuttamista julkisiksi taidepinnoiksi, jotka tuovat
osallistumisen mahdollisuuksia ja taidetta jokaisen elinpiirin.
Tampereella on jo jonkin verran avattu alikulkutunneleita graffititaiteelle.
Tamperelainen kulttuuriyhdistys SirkusRakkausPumPum (SRPP) on
järjestänyt yhteistyössä katutaideyhdistys Spray Can Controlin kanssa
yhteisöllisiä maalaustapahtumia eri puolilla kaupunkia. Osa
graffititapahtumista on ollut alikulkuihin tehtyjä pop up -työpajoja, osassa
tunneleihin on jäänyt pysyviä teoksia. Yhdistykset ovat hakeneet
maalaustapahtumiin osallistujia kaikista ikäryhmistä ja mukaan on pyritty
saamaan sekä maahanmuuttajia että kantasuomalaisia.
Liikuntarajoitteisille ja sosiaaliongelmaisille on myös järjestetty omia
tapahtumia. Yhdistykset ovat huolehtineet asianmukaiset lupa- ja
turvallisuusasiat kuntoon ja alikulkujen maalauspaikat on aidattu
pyöräilijät huomioon ottaen.
Valtuustoaloitteessa esitetään Tampereen kaikkia alikulkutunneleita
vapautettavaksi julkisiksi taidepinnoiksi. Kaikkia tunneleita ei kuitenkaan
voida vapauttaa em. käyttöön. Syitä on useita. Kaupunkiympäristön
palvelualueen mukaan alikulkutunneleiden maalaamiselle ei
kunnossapidon kannalta ole estettä, mutta maalattavat tunnelit tulisi
sijaita mieluummin keskustan ulkopuolella. Kaupunkikuvatoimikunta
vaalii erityisesti keskustan alueen visuaalisesti kestävää ilmettä ja Julkisen
taiteen ohjausryhmä vastaa julkisen taiteen linjauksista ja tekijä- ja
teosvalinnoista eri kohteisiin, joten esitykset keskusta-alueelle tulevista
maalauskohteista tulisi tehdä em. toimikunnan ja ohjausryhmän kautta.
Alikulkusiltojen tai yleisillä alueilla olevien rakenteiden maalaamiseen
tulee hakea lupa. Lupa voidaan osoittaa Tampereen kaupungin
palvelupisteeseen, josta se välitetään rakenteista vastaavalle taholle
suunnitelman arviointia ja luvan myöntämistä varten.
Kaupunkikuvallisesti merkittävien kohteiden maalaamisesta esimerkiksi
graffiteilla pyydetään lausunto kaupunkikuva-arkkitehdilta.
Täysin vapaaseen alikulkujen graffitikäyttöön liittyy myös useita
käytännön haasteita, jotka tulee huomioida käytännön järjestelyissä. Työ
on toteutettava niin, että siitä ei aiheudu vaaraa liikenteelle. Töiden
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valmistuttua ympäristö on jätettävä siistiin kuntoon ja kaikki jätteet ja
tarvikkeet on poistettava. Edellä mainituista syistä maalausluvan hakijan
on nimettävä vastuullinen henkilö, joka vastaa turvallisesta toteutuksesta
sekä muista luvan mukaisista ehdoista.
Tiedoksi
kh
Liitteet

1 Valtuustoaloite
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Kaupunginhallitus, § 466, 09.11.2020
Asunto- ja kiinteistölautakunta, § 119, 16.09.2020
§ 466
Valtuustoaloite tavara-aseman siirtämisestä luopumiseksi - Aarne Raevaara
TRE:2025/10.00.01/2020
Kaupunginhallitus, 09.11.2020, § 466
Valmistelija / lisätiedot:
Teppo Rantanen
Valmistelijan yhteystiedot
Tonttipäällikkö Pasi Kamppari, puh. 040 779 5615, lakimies Patricia Nikko,
puh. 0400 239 710 ja projektiarkkitehti Marjut Ahponen, puh. 040 689
1326, etunimi.sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja
Päätösehdotus oli
Esitetään valtuuston päätettäväksi:
Aarne Raevaaran valtuustoaloite ja asunto- ja kiinteistölautakunnan
lausunto merkitään tiedoksi.
Aloite ei anna aihetta muihin toimenpiteisiin.
Tiedoksi
Aarne Raevaara
Liitteet

1 Valtuustoaloite

Asunto- ja kiinteistölautakunta, 16.09.2020, § 119
Valmistelijat / lisätiedot:
Virpi Ekholm
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Teppo Rantanen, Johtaja
Päätösehdotus oli
Esitetään kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuuston päätettäväksi:
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Aarne Raevaaran valtuustoaloite ja siihen annettu lausunto merkitään
tiedoksi.
Aloite ei anna aihetta muihin toimenpiteisiin.
Perustelut
Aarne Raevaara esittää 16.3.2020 jättämässään valtuustoaloitteessa, että
tavara-aseman siirtämisestä luovutaan.
Kaupunginvaltuusto on 15.6.2015 hyväksynyt kohteen asemakaavan nro
8330. Asemakaava on tullut voimaan 23.3.2016. Kaavaprosessin aikana
tarkasteltiin eri toteutusvaihtoehtoja ja hyväksytyssä asemakaavassa
osoitettiin Ratapihankadun suoran linjauksen toteutus ja tavara-aseman
siirto.
Kaupunginhallitus päätti 25.6.2018 § 297 Ratapihankadun, tavara-aseman
ja Morkun aukion alueen kehittämisen periaatteet ja tavoitteet.
Päätöksen mukaisesti käynnistettiin tontinluovutus- ja konseptikilpailu
tavara-aseman, asuintalon sekä Morkun aukion pohjoispuolen
toimitilakorttelista. Morkun purkaminen ja tavara-aseman siirtäminen
ovat edellytys kohteen asemakaavan mukaiselle toteuttamiselle. Kilpailu
käynnistettiin 26.6.2019.
Morkun purkamisen edellytyksistä oli samanaikaisesti käynnissä
seuraavassa kuvattu valitusprosessi: Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskus (ELY- keskus) hylkäsi päätöksellään 18.4.2018
Tampereen Tammelalaiset ry:n esityksen seuratalo Morkun
suojelemiseksi. Lisäksi ELY-keskus kielsi 12.10.2018 antamallaan
päätöksellä toistaiseksi tai enintään siihen asti, kunnes suojelua koskeva
asia on lainvoimaisesti ratkaistu, purkamasta Morkkua tai ryhtymästä
muulla tavoin kohteen kulttuurihistoriallista arvoa vaarantaviin
toimenpiteisiin.
Tampereen Tammelalaiset ry valitti ELY-keskuksen antamasta
hylkäyspäätöksestä ympäristöministeriöön. Ympäristöministeriö antoi
asiassa päätöksen 22.3.2019. Ympäristöministeriö hylkäsi yhdistyksen
valituksen.
Tampereen Tammelalaiset ry valitti ympäristöministeriön päätöksestä
Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. Hämeenlinnan hallinto-oikeus antoi
asiassa päätöksen 17.2.2020. Hallinto-oikeus ei tutkinut valitusta
rakennussuojeluasiaan liittyvän kaavoitusprosessin lainmukaisuuden
tutkimista koskevan vaatimuksen osalta. Muilta osin hallinto-oikeus
hylkäsi valituksen. Hallinto-oikeuden päätös on lainvoimainen.
Morkun purkamiselle tavara-aseman tieltä ei ole enää estettä Morkun
suojelua koskevan asian tultua lainvoimaisesti ratkaistuksi Hämeenlinnan
hallinto-oikeuden 17.2.2020 antamalla päätöksellä.
Kaupunginvaltuusto hyväksyi 17.2.2020 § 22 muutokset vuoden 2020
talousarvion investointeihin. Päätöksen mukaisesti Morkun purkamiselle
ja tavara-aseman siirrolle vuodelle 2019 varattu määräraha siirrettiin
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vuodelle 2020. Kiinteistöjohtajan päätöksen 1.10.2019 § 632
mukaisesti valittiin tavara-aseman siirtourakoitsija.
Morkun purkaminen ja tavara-aseman siirto suoritettiin kesän 2020
aikana. Tehtyjen toimenpiteiden johdosta Ratapihankadun
tontinluovutus- ja konseptikilpailun kohteet voidaan luovuttaa voimassa
olevan asemakaavan mukaisesti toteutettavaksi.
Tiedoksi
kh
Liitteet

1 Valtuustoaloite
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Kaupunginhallitus, § 467, 09.11.2020
Asunto- ja kiinteistölautakunta, § 135, 21.10.2020
§ 467
Valtuustoaloite palstaviljelyalueiden lisäämiseksi ja vesipisteiden saamiseksi
palstaviljelmille - Ulla-Leena Alppi ym.
TRE:3951/10.00.01/2020
Kaupunginhallitus, 09.11.2020, § 467
Valmistelija / lisätiedot:
Teppo Rantanen
Valmistelijan yhteystiedot
Maankäyttöpäällikkö Heli Toukoniemi puh. 040 806 4007, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja
Päätösehdotus oli
Esitetään valtuuston päätettäväksi:
Ulla-Leena Alpin valtuustoaloite ja asunto- ja kiinteistölautakunnan
lausunto merkitään tiedoksi.
Aloite ei anna aihetta muihin kuin lausunnossa
mainittuihin toimenpiteisiin.
Tiedoksi
Ulla-Leena Alppi
Liitteet

1 Valtuustoaloite

Asunto- ja kiinteistölautakunta, 21.10.2020, § 135
Valmistelijat / lisätiedot:
Virpi Ekholm
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Virpi Ekholm, Kiinteistöjohtaja
Päätösehdotus oli
Esitetään kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuuston päätettäväksi:

Tampere
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja
09.11.2020

36/2020

26 (51)

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Ulla-Leena Alpin valtuustoaloite ja siihen annettu lausunto
merkitään tiedoksi.
Aloite ei anna aihetta muihin kuin lausunnossa
mainittuihin toimenpiteisiin.
Perustelut
Ulla-Leena Alppi yhdessä 11 muun valtuutetun kanssa esittää 11.6.2020
jättämässään valtuustoaloitteessa, että kaupunki etsisi lisää tiloja
palstaviljelylle ja turvaisi puhtaan kasteluveden saatavuuden nykyisillä
palstaviljelmillä.
Kaupungilla on tällä hetkellä yhteensä 11 kpl palstaviljelyaluetta eri
puolilla kaupunkia. Alueet sijaitsevat Haiharassa, Järvensivulla,
Kaukajärven Hikivuoressa, Koivistonkylässä, Nekalassa, Ruskossa,
Tahmelassa, Takahuhdissa/Ruotula, Takahuhdissa/Linnakatu, Tohlopissa
ja Vuoreksessa, yhteensä noin 9,0 hehtaaria. Palsta-alueet ovat
perinteisesti tukeutuneet läheisen vesialueen veteen. Viljelijöille on
tiedotettu 4H-yhdistyksen toimesta vuosien ajan, etteivät mm. Ruskon
Houkanojan ja Nekalan vesistöjen vesi sovellu syötävien kasvien
kasteluun.
Kaupungin ja Tampereen 4H-yhdistyksen välinen palvelusopimus on
voimassa 31.12.2020, jonka jälkeen sopimus on voimassa toistaiseksi.
Sopimuksen kohteena on palstaviljelyalueiden hoitaminen Tampereen
kaupungin alueella. Palveluihin kuuluu mm. palstojen mittaaminen,
merkitseminen ja jakaminen keväisin, viljelijöiden opastus ja
tiedottaminen. Kaupunki maksaa yhdistykselle vuosittaista
korvausta palstaviljelyn palveluista. Kaupunki yhdessä 4H-
yhdistyksen kanssa sopii keväisin, ennen talouden
kehysneuvotteluja, seuraavana vuonna toteutettavat palstaviljelyalueiden
kunnostus- tai laajentumistoimenpiteet.
Kaupunki saa 4H-yhdistykseltä tiedot alueiden kysynnästä. Kaupunki voi
selvittää mahdollisuuksia laajentaa nykyisiä palstaviljelyalueita tai avata
uusia alueita. Tällä hetkellä palstaviljelyyn varatut käyttötalousvarat on
suunnattu käytössä olevien palstaviljelyalueiden välttämättömiin
kunnostustöihin. Palstaviljelyalueiden kunnostusten tilaaminen,
suunnittelu ja rakennuttaminen on kaupungin organisaatiossa
palvelualue- ja yksikkörajat ylittävää toimintaa. Palstaviljelyalueille
kohdentuvilla resursseilla on mahdollista kunnostaa
yksi hankekokonaisuus vuodessa.
Kaupunkiympäristön palvelualueen Viheralueet ja hulevedet –yksiköstä
sekä Infraomaisuuden hallinnasta on saatu lausunnot, että mikäli
viljelypalstoihin liittyvää työmäärä kasvatetaan, tarvitaan lisää resurssia
suunnitteluun ja toteutukseen.
Kaupunki on viimeisten neljän vuoden aikana kunnostanut erilaisin
toimenpitein palstaviljelyalueita mm. Tahmelassa ja
Takahuhdissa. Kunnostustyöt on priorisoitu ja suunniteltu
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yhdessä Tampereen 4H-yhdistyksen kanssa. Vuodelle 2020 oli
aikataulutettu sekä budjetoitu kaivojen suunnittelu ja rakentaminen
Järvensivun ja Nekalan alueelle.
Kevät 2020 oli poikkeuksellisen kuiva. Kuiva kevät nosti esiin nykyisten
käytössä olevien alueiden vesiongelmat. Johtuen Ruskon
teollisuusalueella tapahtuneesta tulipalosta, Ruskon palsta-alueen
kastelun hoiti Delete Oy tuomalla vesitankit alueelle ja täyttämällä
tankit kesäkuun loppuun asti. Heinä-elokuun ajan kaupunki
tilasi Delete Oy:ltä vesitankit ja niiden täytön. Vesitankit ja niiden
täyttö säiliöautoilla voi olla vain väliaikainen ratkaisu palsta-alueen veden
saantiin. Ruskon alueen kaivon rakentamisen mahdollisuutta selvitetään
ja suunnitellaan vuoden 2020 ja kevään 2021 aikana.
Suunnittelun yhteydessä selvisi, että Nekalan palsta-alueelle ei voida
rakentaa kaivoa johtuen alueen veden haitta-ainepitoisuuksista. Kesän
2020 ajan Nekalan palsta-alueen kasteluvesi on järjestetty kaupungin
tilaamana täytettävin vesitankein. Koska Nekalan alue on Ruskon aluetta
pienempi, on myös kasteluveden tarve pienempi. Nekalassa vesitankkien
täyttö onnistuu Infra Oy:n kastelutraktoreilla. Nekalassa voidaan siis
toistaiseksi tuoda kasteluvesi vesitankkeihin.
Järvensivun palsta-alueelle rakennetaan kaivo vuoden 2020 aikana.
Vuoreksessa sijaitsevaa palsta-aluetta on laajennettu keväällä 2020
ja vastattu palstaviljelyalueiden kysyntään. Seuraavana toimenpiteenä on
suunniteltu, että Vuorekseen rakennetaan kevään 2021 aikana uusi
laajempi alue, johon myös rakennetaan kaivo.
Tiedoksi
kh
Liitteet

1 Valtuustoaloite
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Kaupunginhallitus, § 468, 09.11.2020
Sivistys- ja kulttuurilautakunta, § 129, 29.10.2020
§ 468
Valtuustoaloite ilmastonmuutoksen vaikutusten huomioimisesta liikunnan edistämiseksi -
Tampereen Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä
TRE:2026/11.00.01/2020
Kaupunginhallitus, 09.11.2020, § 468
Valmistelija / lisätiedot:
Lauri Savisaari
Valmistelijan yhteystiedot
Liikunta- ja nuorisoyksikönjohtaja Pekka P. Paavola, puh. 050 554
5831, etunimi.sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja
Päätösehdotus oli
Esitetään valtuuston päätettäväksi:
Tampereen Sosialidemokraattisen valtuustoryhmän aloite ja siihen
annettu sivistys- ja kulttuurilautakunnan lausunto merkitään tiedoksi.
Aloite ei anna aihetta muihin kuin lausunnossa esitettyihin
toimenpiteisiin.
Tiedoksi
Tampereen Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä, Pekka P. Paavola,
Lauri Savisaari
Liitteet

1 Valtuustoaloite

Sivistys- ja kulttuurilautakunta, 29.10.2020, § 129
Valmistelijat / lisätiedot:
Pekka P. Paavola
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Lauri Savisaari, Johtaja
Päätösehdotus oli
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Esitetään kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuuston päätettäväksi:
Tampereen Sosialidemokraattisen valtuustoryhmän aloite ja siihen
annettu lausunto merkitään tiedoksi.
Aloite ei anna aihetta muihin kuin lausunnossa esitettyihin
toimenpiteisiin.
Perustelut
Tampereen SDP:n valtuustoryhmä esittää, että liikkumattomuuden
vähentäminen otetaan mukaan suunnitteluun läpäisyperiaatteen
mukaisesti kaikilla sektoreilla ja yhteistyölle luodaan toimiva malli.
Kaikessa suunnittelussa ja toteutuksessa huomioidaan
ilmastonmuutoksen vaikutukset arkiliikkumiseemme ja eri liikuntalajien
mahdollisuuksien uudelleenarvioinnille.
Liikunta- ja nuorisoyksikkö pitää valtuustoaloitetta hyvin positiivisena ja
pyrkii omalla toiminnallaan edistämään kuntalaisten liikkumista
huomioiden valtuustoaloitteessa esitetyt ilmastonmuutoksen
vaikutukset. Tärkeimpiä liikuntapaikkoja ovat kaupungin kevyen
liikenteen väylät ja kuntoilureitit eri kaupunginosien yhteydessä.
Liikkumattomuus on nykyihmisten suurin riskitekijä, joka aiheuttaa
kymmenien miljoonien kustannuksen kaupungin terveydenhuollolle.
Tämän vuoksi on ensiarvoisen tärkeää, että kuntalaisten
liikkumattomuuteen kiinnitetään huomiota koko ihmisten eliniän ajan.
Kaupunki pystyy parhaiten huolehtimaan liikkumattomuudesta siten, että
se tarjoaa riittävät ja houkuttelevat palvelut kuntalaisille.
Liikuntapalveluiden tulee olla joko ilmaisia tai kohtuuhintaisia. Näillä
toimenpiteillä pystytään huolehtimaan omalta osaltaan liikunnan
vaikutuksista ennaltaehkäisevään terveydenhuoltoon.
Tampereen kaupunki on tehnyt liikuntapaikkaverkoston suunnitelman
2030, jossa on pyritty siihen, että palvelut olisivat tasapuolisesti
tarjottuna kuntalaisille. Suunnitelma sisältää isoja keskitettyjä
liikuntakeskuksia (Kauppi, Tammela, Hakametsä) ja eri kaupunginosiin
sijoittuvia lähiliikuntapalveluja, muun muassa uimahalleja, liikuntahalleja,
jäähalleja ja pallokenttiä. Edellä mainittuja palveluita pyritään
sijoittamaan koulujen yhteyteen, jolloin liikuntapaikat tulevat käyttäjilleen
tutuksi jo kouluaikana ja mahdollisesti motivoivat liikuntaharrastuksien
jatkamiseen vapaa-ajalla. Liikuntapaikkaverkoston suunnitelmassa on
pyritty huomioimaan myös ilmastotekijät siten, että liikuntapaikoille
pääsee julkisilla kulkuvälineillä, polkupyörällä tai kävellen turvallisesti.
Kaupunkiympäristön palvelualueen kommentti:
(viheralueet ja hulevedet, liikennejärjestelmän suunnittelu sekä kestävän
kehityksen yksikkö)
Tampereen kaupungin kaupunkiympäristön palvelualue kehittää ja
ylläpitää asemakaavoitetulla viheralueilla leikkipaikkoja, pelikenttiä,
ulkoliikuntapaikkoja, skeittipaikkoja, koirapuistoja ja muita arkiliikuntaan
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soveltuvia alueita. Asemakaavoitettuja viheralueita oli vuoden 2019
lopussa yhteensä noin 2700 hehtaaria ja ne jakautuvat rakennettuihin
puistoihin, avoimiin viheralueisiin (maisemapellot- ja niityt) ja
puistometsiin. Kaikilla näillä viheralueilla on oma merkityksensä
arkiliikunnan lisäämisessä.
Vuoden 2020 alussa leikkipaikkoja on yhteensä 219 kappaletta.
Leikkipaikkoja ovat lähileikkipaikat, joissa on perusvälineistöä
leikkimiseen. Aluepuistossa leikkipaikan välineistö on laajempi ja niiden
lisäksi puistoalueella voi sijaita pelikenttiä, ulkoliikuntavälineitä sekä
muita aktiiviseen liikkumiseen tarkoitettuja välineitä tai toimintoja.
Valmistelussa oleva Leikkipaikkaohjelma 2021-2030 on
leikkipaikkaverkoston pitkän tähtäimen kehittämisen ja kunnossapidon
suunnitelma. Tavoitteena monipuolinen, turvallinen, helposti
saavutettava ja riittävän laaja leikkipaikkaverkosto. Ohjelma tuodaan
vuoden 2020 aikana yhdyskuntalautakunnan hyväksyttäväksi.
Kenttäpalvelut ovat kaupungin tarjoamia ulkoliikuntapaikkoja
kuntalaisille. Kaupungin tarjoamat kenttäpalvelut sijoittuvat puistoihin,
koulujen yhteyteen tai ovat suurempia kenttäkokonaisuuksia, kuten
yleisurheilukenttiä. Kenttä-palveluihin kuuluvat myös kenttäympäristöt ja
niiden ylläpito. Ulkopeli- ja palloilukentät sekä yleisurheilukentät ovat
oleellinen osa lasten ja nuorten arkiliikuntaa ja toimivat
liikuntaympäristöinä myös varttuneemmille. Kenttiä käyttävät yksittäisten
käyttäjien lisäksi niin seurat kuin kouluryhmät. Kenttäpalveluiden käyttö
edistää asukkaiden terveyttä. Ihmiset tarvitsevat päivittäistä liikuntaa ja
sosiaalista kanssakäymistä. Kaupunginhallitus on hyväksynyt vuonna
2016 Kenttä- ja ulkoliikuntaympäristöt viherpalveluohjelman ohjeellisena
toimintasuunnitelmana vuosiksi 2015 - 2025. Kenttä- ja
ulkoliikuntaympäristöistä vastaavat toimialat ja yksiköt toteuttavat
ohjelmaa omissa vuosisuunnitelmissaan. Lisäksi viheralueilla on hyvin
paljon kävelyn ja pyöräilyn reittejä, joita suuri osa kaupunkilaisista
käyttää arkiliikuntaan. Nämä reitit ovat pääsääntöisesti hyvin
saavutettavissa ja niiden kehittäminen on osa viheralueet ja hulevedet -
yksikön ja liikennejärjestelmän suunnitteluyksikön tavoitteita.
Arkiympäristön maisemillakin on merkitystä. Fyysisesti kaunis ja
miellyttävä ympäristö houkuttelee liikkumaan ja jo hetkenkin oleskelu
hyvässä ympäristössä vähentää tutkitusti verenpainetta.
Ilmastonmuutokseen nähden kaupunkiympäristön palvelualueella on
otettu uusissa asuin- liike ja teollisuustonttien asemakaavoissa käyttöön
viherkerroin. Viherkertoimen avulla pyritään luomaan vihreämpää ja
ilmastonmuutosta kestävämpää ympäristöä. Lisäksi kaupunkiympäristön
palvelualueella valmistellaan kaupunkipuulinjausta. Tampereen
kaupunkipuulinjauksen tavoitteena on kaupunkipuiden erilaisten arvojen
tunnistaminen, tietämyksen lisääminen kaupunkipuista, puiden
hyvinvoinnin turvaaminen kaupunkiympäristössä, kaupunkipuiden
tuottamien ekosysteemipalvelujen turvaaminen, kaupunkipuulajiston
monipuolistaminen, kaupunkilaisten ympäristön viihtyisyyden ja
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terveellisyyden parantaminen. Näillä edellä mainituilla hankkeilla
varaudutaan muun muassa ilmastonmuutoksen tuomiin
haittavaikutuksiin.
Arkiliikunnalla ja niiden tasapuolisella saavutettavuudella on suuri
kansanterveydellinen merkitys. Edellä mainituilla toimenpiteillä pyritään
kehittämään ja turvaamaan viherpalveluita paremmiksi kaupunkilaisten
liikkumisen ympäristöiksi.
Aloitteessa esitettyjä ilmastovaikutuksia voidaan tarkastella paitsi
ilmastonmuutoksen hillinnän, myös siihen varautumisen ja
sopeutumisen näkökulmasta. Hillinnän näkökulmasta on tärkeää
kiinnittää huomiota erityisesti arjen matkojen kulkutapoihin ja aktiivisten
kulkutapojen houkuttelevuuteen, liikuntapaikkojen energiankulutukseen
sekä saavutettavuuteen kestävillä kulkumuodoilla. Ilmastonmuutoksen
vaikutukset paikallisiin ilmasto- ja sääolosuhteisiin muuttavat puolestaan
harrastettavien lajien ja hyötyliikunnan mahdollisuuksia ja
houkuttelevuutta, ja vaativat huomion kiinnittämistä myös liikunnan
infrastruktuuriin ja sen ylläpitoon.
Ilmastonmuutoksen voidaan arvioida vaikuttavan arki- ja vapaa-ajan
liikunnan olosuhteisiin Tampereella mm. lämpötiloissa, sateisuudessa,
lumipeitteessä, auringon säteilymäärissä, maaperän kosteudessa ja
tuulisuudessa tapahtuvien muutosten myötä.
Odotettavissa oleva keskilämpötilan nousu heijastuu olosuhteisiin
voimakkaimmin talvella, jolloin varsinkin lumi- ja jäälajien
harrastusmahdollisuudet heikkenevät ja aiheuttavat siirtymää
sisälajeihin. Mikäli luonnon olosuhteiden heikennyksiin vastataan
esimerkiksi tekojää- ja lumetusratkaisuilla, on huomioitava niiden
energiavaikutukset. Myös sateisuuden lisääntyminen näkyy erityisesti
talvikaudella mutta vaikuttaa ulkolajien houkuttelevuuteen myös muina
vuodenaikoina ja voi niin ikään lisätä painetta sisäliikunnalle. Vaikutukset
arkiliikunnan, kuten työmatkapyöräilyn ja -kävelyn suosioon ovat
todennäköisiä ja huomiota tulisikin kiinnittää väylien kunnossapitoon
myös turvallisen ja sujuvan liikkumisen näkökulmasta. Myös muutokset
maaperän kosteudessa sekä tuulisuudessa myrskyvahinkoineen tulee
huomioida liikuntapaikkojen kunnossapidossa ja rakenteissa.
Ilmastonmuutos vaikuttaa maanpinnalle saapuvan auringonsäteilyn
määrään pilvisyyden muutoksen kautta. Talviaikaan on odotettavissa
entistä pilvisempää ja harmautta korostaa entisestään lumipeitteen
väheneminen. Tällä on vaikutuksensa liikunnan mielekkyyteen ja sitä
kautta myös kuntalaisten arkiliikunnan määrään. Tähän voidaan vastata
kestävästi osaltaan esimerkiksi älykkäillä valaistusratkaisuilla
ulkoilureiteillä ja liikuntapaikoilla.
Ulkona ja luonnossa tapahtuvan liikkuminen on usein saavutettavin,
helpoin ja edullisin liikuntamuoto kuntalaisille ja tukee myönteisen ja
arvostavan luontosuhteen kehittymistä. Siksi kaupungin tulee tunnistaa
ja hyödyntää aloitteen mukaisesti omat toimintamahdollisuutensa
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matalan kynnyksen liikunnan mahdollistamisessa myös muuttuvissa
olosuhteissa. Hiilineutraali Tampere 2030 -tiekartassa on tunnistettu
useita kestävää arkiliikkumista tukevia toimenpiteitä sekä kaupunki- ja
liikennejärjestelmäsuunnittelun että liikkumisen ohjauksen osalta. Myös
valmisteilla olevassa Kestävän kaupunkiliikkumisen suunnitelmassa
(SUMP) aktiivisten kulkutapojen edistäminen työmatkaliikkumisessa,
koulumatkoilla ja muilla matkoilla sekä liikkumattomuuden
vähentäminen ovat yksi keskeinen tavoitekokonaisuus. Näiden
toteutuminen on tärkeää paitsi ilmaston myös kuntalaisten terveyden ja
hyvinvoinnin kannalta.
Tiedoksi
Kaupunginhallitus
Liitteet

1 Valtuustoaloite
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§ 469
Valtuustoaloite digitalisaatiokehityksen johtamisesta Tampereen kaupungissa - Kalle Kiili ja
Jouni Markkanen ym.
TRE:7363/00.00.01/2019
Valmistelija / lisätiedot:
Jarkko Oksala
Valmistelijan yhteystiedot
Tietohallintojohtaja Jarkko Oksala, puh. 050 558 8958, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh 040 514 4884, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja
Päätösehdotus oli
Esitetään valtuuston päätettäväksi:
Kalle Kiilin ja Jouni Markkasen ym. valtuustoaloite ja siihen annettu
tietohallintoyksikön lausunto merkitään tiedoksi.
Aloite ei anna aihetta muihin kuin lausunnossa esitettyihin
toimenpiteisiin.
Perustelut
Kaupunginvaltuutetut Kalle Kiili ja Jouni Markkanen ym. ovat esittäneet
25.11.2019 jättämässään valtuustoaloitteessa, että Tampereen kaupunki
käynnistäisi hankkeen kaupungin yhtenäisen palveluarkkitehtuurin
luomiseksi ja sille asetettavien tavoitteiden avulla mahdollistaisi kaikkien
kaupungin sähköisten palveluiden tarjoamisen käyttäjälähtöisesti, suomi.
fi ja muita kansallisia ratkaisuja käyttäen.
Tampereen kaupungissa on pitkä ja monipuolinen kokemus yhtenäisistä
johtamis- ja kehittämismalleista liittyen myös digitalisaation
hyödyntämiseen. Kaupungin strategian mukaisia kehittämiskohteita
ohjataan kehittämisen ohjausmallin ja konsernisalkkujen kautta mukaan
lukien digitaalisten palveluiden kehittäminen. Tampereen kaupunki on
myös käyttöönottanut moderneja kansainvälisesti tunnettuja
kehittämismenetelmiä kansallisessa eturintamassa, kuten Smart
Tampere Digiohjelman johtamismalli ja ketterän kehittämisen
menetelmät. Smart Tampere Digiohjelma on päättymässä suunnitellusti
vuoden 2020 lopussa ja ohjelmassa löydettyjä ja käytössä toimivaksi
todettuja uusia parhaita käytäntöjä suunnitellaan osaksi normaalia
kehittämistoimintaa.
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Tampereen kaupungissa on hyvät edellytykset ottaa valmiita ja nopeasti
hyödynnettävissä olevia digitaalisia ratkaisuja käyttöön.
Konsernihallinnosta tuetaan lakisääteisten Suomi.fi-palveluiden ja
muiden kansallisten ratkaisujen hyödyntämistä koko organisaatiossa.
Suomi.fi-palveluita (tunnistus, viestit, valtuutus, kartat, maksut,
palvelutietovaranto ja palveluväylä) käytetään Tampereen kaupungissa jo
useissa kohteissa ja niiden käyttöä lisätään koko ajan. Tulevien vuosien
aikana panostetaan erityisesti Suomi.fi-viestien ja -palvelutietovarannon
tehokkaampaan hyödyntämiseen. Suomi.fi-palveluiden käyttöönotto lisää
yhtenäisyyttä kaupungin palvelujen asiakaskokemukseen sekä
digitaalisen asioinnin koordinointiin.
Helppokäyttöiset ja sujuvat digiasioinnin palvelut ja yhtenäinen
asiakaskokemus kaupungin palveluissa edellyttävät panostusta
asiakkaiden tarpeiden ja käyttökokemusten jatkuvaan tutkimiseen ja
asioinnin kehittämiseen havaintojen pohjalta. Digiasiointikanavia tulee
kehittää osana asiakkaiden palvelupolkuja yli yksikkörajojen, jolloin
varmistetaan digitaalisten ratkaisujen istuvuus sujuvaksi osaksi asiakkaan
kokemusta. Esimerkiksi Tampere.fi-verkkopalvelun uudistuksen
valmistelussa on tutkittu kaupunkilaisten kokemusta kaupungin
nettisivulla asioimisesta. Kaupunkilaisten näkemyksissä on toistunut
tarve helpommalle tiedon ja asiointimahdollisuuksien löydettävyydelle,
informaation ja ohjeiden selkeäkielisyydelle sekä asiointipalveluiden
yhdenmukaistamiselle. Tampere.fi-verkkopalvelun uudistamisen myötä
avautuu uudenlaisia mahdollisuuksia asioinnin kehittämiselle.
Tavoitteena on, että uusi verkkosivusto on käytössä vuonna 2023.
Yhtenäinen ja sujuva asiakaskokemus kaupungin palveluissa edellyttää
nykyistä suurempaa resursointia käyttäjälähtöiseen kehittämiseen,
osaamisen uudistamista ja myös uusia rooleja. Esimerkiksi
palvelumuotoiluosaamista on jo lisätty koulutuksin sekä
puitesopimuskumppaneiden osaamista hyödyntämällä. Palvelumuotoilua
on hyödynnetty jo lukuisissa digitalisaatioon liittyvissä
kehittämisprojekteissa. Kysyntä palvelumuotoilulle on kasvanut
voimakkaasti ja resursointia pyritään lisäämään taloudelliset realiteetit
huomioiden.
Laki julkisen hallinnon tiedonhallinnasta (906/2019) on tullut voimaan
1.1.2020 ja sen tarkoituksena on mm. varmistaa tietoaineistojen
yhdenmukainen ja laadukas hallinta, turvallinen ja tehokas
hyödyntäminen ja edistää tietojärjestelmien ja tietovarantojen
yhteentoimivuutta. Tiedonhallintalain vaatimuksien toimeenpanoa varten
konsernihallinnossa on projekti, jonka tavoitteissa on mm. asiakkaiden
sujuvan asioinnin mahdollistaminen, tiedonhallintamallin suunnittelu,
arkkitehtuurin ohjausvaikutuksen lisääminen, kestävien teknisten
ratkaisuiden huomiointi sekä tietoturva ja tietosuojan kehittäminen.
Osana tiedonhallintamallia kaupungin prosesseja mallinnetaan lain
vaatimalla tavalla ja mallinnuksia voidaan hyödyntää myös digitaalisten
palveluiden kehityskohteiden tunnistamisessa ja kehittämisessä.
Tulevaisuudessa pyritään hyödyntämään samojen tietojärjestelmien ja
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komponenttien ominaisuuksia nykyistä laajemmin. Lisäksi tiedonhallintaa
erityisesti asiakas- ja palvelutiedon hallinnan osalta on vahvistettava
huomioimalla asioinnin yhteydessä syntyvän asiakastiedon ja kaupungin
lakisääteisesti ylläpitämän palvelutiedon hyödyntämismahdollisuudet.
Pyrkimys on kehittää yhteentoimivuutta niin, että samaa tietoa voidaan
asiakkaan suostumuksella hyödyntää monessa eri paikassa.
Huolehditaan myös asiakkaan pääsystä omiin tietoihin sekä vahvistetaan
mahdollisuutta seurata oman asiointiprosessin etenemistä.
Smart Tampere Digiohjelman sekä strategia- ja kehittämisyksikön
yhteistyönä on tutkittu asiakas- ja palvelutietoon sekä asiakaspalvelun
tietojärjestelmäkehittämiseen liittyviä mahdollisuuksia. Tampereen
kaupunki osallistuu aktiivisesti kansallisiin digitalisaatiohankkeisiin, joiden
tuella digitaalisessa asioinnissa tavoitellaan eri viranomaisten
tietolähteiden älykästä ja tietoturvallista yhteishyödyntämistä.
Tampereen kaupunki on mukana esimerkiksi kansallisessa
tekoälyhankkeessa AuroraAI:ssa, jossa tutkitaan mahdollisuuksia
asiakkaan tilannekuvan mukaan kohdennettavien älykkäiden
palvelukokonaisuuksien toteuttamiseen.
Tärkeä on kuitenkin huomioida, että nykyisten toimintatapojen ja niitä
tukevien tietojärjestelmin muuttamiseen liittyy erittäin suuria
kustannuksia, joiden toteuttamista joudutaan taloudellisten rajoitteiden
takia merkittävästi priorisoimaan ja vaiheistamaan. Tärkeä on löytää
keinoa ohjata kehittämistä kohteisiin, joissa toiminnan tai asiakkaiden
saama hyöty on aiheutettuja kustannuksia suurempi.
Asiakaskokemuksen mittaamisessa tavoitellaan yhtenäisyyttä ja
systemaattisuutta. Asiakaskokemusta mitataan NPS-kyselyin jo monissa
palveluissa, ja mittaamista laajennetaan seuraavassa vaiheessa
digitaalisiin palveluihin. Näin voidaan arvioida kehittämistoimenpiteiden
vaikutuksia sekä palveluiden laatuun että tuottavuuteen. Digiasioinnin
kypsyystason mittaamisen konsepti on luotu Smart Tampere
Digiohjelmassa ja sen mittaristo on jaettu viiteen eri osa-alueeseen:
levinneisyys, volyymit, asiakastyytyväisyys, asioinnin polut sekä
vaikutukset tuottavuuteen. Mittaristo valmistellaan vuoden 2020 aikana
ja otetaan käyttöön vuoden 2021 aikana. Mittariston hyödyntäminen
edellyttää kuitenkin myös muiden meneillään olevien kehitysprojektien
valmistumista (kuten kaupungin palveluiden tuotteistaminen ja
kaupungin palvelutietojen ylläpitäminen Suomi.fi-
palvelutietovarannossa). Tampere.fi-verkkopalvelun
uudistamisprojektissa on otettu käyttöön sivukohtainen
asiakaskokemuksen mittaustoiminto, mikä osaltaan antaa syötettä
asiakaslähtöistä kehittämistä varten.
Asiakaslähtöisyyden lisäksi asiointiprosesseja tarkastellaan myös
henkilöstön käyttäjäkokemuksen näkökulmasta. Tavoitteena on sellaisten
työvaiheiden automatisointi, joissa ei tarvita ammattilaisen harkintaa.
Koneoppimisen tuella myös monimutkaisempia toimintoja on
mahdollista optimoida niin, että asiakaspalvelijoiden resursseja vapautuu
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eniten tukea tarvitsevien käyttöön. Tämäntyyppisiä toteutuksia on tehty
onnistuneesti Digiohjelmassa esim. kasvatus- ja opetuspalveluissa aamu-
ja iltapäiväkerhojen hakemusten automatisoinnissa
ohjelmistorobotiikalla.
Yhteenvetona kommentit aloitteessa esitettyihin tavoitteisiin:
Kohta 1: Kaupungin sähköiset palvelut on jo koottu Tampere.fi-sivuston
alle ja osana Tampere.fi-sivuston uudistamista kokonaisuutta kehitetään
entistä paremmin käyttäjien tarpeita vastaavaksi. Uusien kehitettävien
digitaalisten palveluiden osalta pyritään saumattomaan integraatioon
Tampere.fi-sivuston kanssa.
Kohdat 2, 3 ja 6: Kaupunki kehittää parempaa tiedonhallintaa
tiedonhallintalain toteuttamiseen liittyvän projektin ja sen toimesta
syntyvien käytäntöjen avulla. Projektissa kaupungin toiminnan prosessit,
tietovarannot ja tietovirrat mallinnetaan lain vaatimalla tavalla. Jatkossa
tätä pohjaa voidaan hyödyntää kehittämisen ohjaamiseen
kokonaisarkkitehtuurin keinoin.
Kohta 4: Tampereen kaupunki etsii jatkuvasti kansallisia
yhteistyömahdollisuuksia ja toteuttaa niitä myös tällä hetkellä.
Merkittävimmät toteutuksessa olevat digitalisaation kehityshankkeet tällä
hetkellä ovat varhaiskasvatuksen toiminnanohjauksen eVaka-hanke
yhdessä Espoon kanssa (valtiovarainministeriö rahoittaa hanketta 3,4
milj. eurolla), Tiedolla työelämään -hanke (valtiovarainministeriö rahoittaa
hanketta 0,25 milj. eurolla) ja oppimisen ekosysteemin kehityshanke
DigiOne yhdessä Vantaan, Espoon, Turun ja Oulun kaupunkien kanssa
(Business Finland rahoittaa hanketta 5,4 milj. eurolla). Lisäksi Tampere
(yhteistyössä Porvoo, Lahti, Turku) on lokakuussa 2020 jättänyt
avustushakemuksen (kokoluokka noin 1 milj. euroa) digitaalisen
asiakaspalvelun kehittämiseksi valtiovarainministeriön kuntien
digikannustinavustukset 2020 -hakuun.
Kohta 5: Tampereen kaupunki on palvelumuotoilun keinoin edistänyt
helppokäyttöisyyden ja asiakashyödyn toteuttamista ja tätä työtä
jatketaan.
Kohta 7: Smart Tampere Digiohjelmassa kehitettyä digiasioinnin
kypsyystason konseptia ja sen mittaristoa on tarkoitus jatkossa
hyödyntää digitaalisten palveluiden seurannassa. Mittariston
hyödyntäminen edellyttää kuitenkin meneillään olevien kaupungin
palveluiden tuotteistamiseen ja palvelutietomalliin liittyvien projektien
tuloksia.
Kaupungin kehittämisen malli toimii hyvin myös
digitalisaatiokehittämisen johtamisessa ja tiedonhallintalain
toimeenpanon kautta se entisestään kehittyy huomioiden myös aloitteen
nostamia asioita. Smart Tampere Digiohjelman parhaita käytäntöjä ollaan
siirtämässä osaksi normaalia toimintaa, joka käytännössä tarkoittaa
erityisesti digitalisaatiokehittämiseen liittyvien resurssien turvaamista
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sekä ketterien kehitysmallien vakiinnuttamista. Nämä pyritään
mahdollistamaan huolimatta koronapandemian aiheuttamasta vaikeasta
taloudellisesta tilanteesta. Samalla kun palvelualueiden ja konsernin
digitalisaation hyödyntämiseen liittyvät kehitystarpeet ovat kasvussa,
kaupungin taloudelliset liikkumavarat ovat heikentyneet. Ilman riittäviä
resursseja digitalisaatiokehittämisen edistäminen kaupungin strategian
luoman tahtotilan mukaisesti ei ole kuitenkaan mahdollista.
Aloitteen esille nostamia tärkeitä asioita on jo yllä mainitulla tavalla
laajasti toteutuksessa ja uusia keinoja etsitään aktiivisesti. Tässä
vaiheessa ei ole tunnistettu tarvetta erilliselle uudelle digitalisaatio-
ohjelmalle Smart Tampere Digiohjelman päättyessä suunnitellusti
vuoden 2020 loppuun.
Tiedoksi
Kalle Kiili, Jouni Markkanen, Jarkko Oksala, Reija Linnamaa, Mia Vaelma,
Outi Nokkonen, Outi Vasara
Liitteet

1 Valtuustoaloite - Kalle Kiili ja Jouni Markkanen ym.
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§ 470
Valtuustoaloite maata pitkin matkustamisen mahdollistamiseksi henkilökunnalle ja
luottamushenkilöille - Sinikka Torkkola ym.
TRE:1438/01.00.01/2020
Valmistelija / lisätiedot:
Niina Pietikäinen
Valmistelijan yhteystiedot
Henkilöstöjohtaja Niina Pietikäinen, puh. 040 707 914 ja
neuvottelupäällikö Mirva Sampakoski, puh. 040 800 4582, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja
Päätösehdotus oli
Esitetään valtuuston päätettäväksi:
Sinikka Torkkolan ym. valtuustoaloite ja siihen annettu henkilöstöyksikön
lausunto merkitään tiedoksi.
Aloite ei anna aihetta muihin kuin lausunnossa esitettyihin
toimenpiteisiin.
Perustelut
Sinikka Torkkola ym. ovat esittäneet valtuustoaloitteessaan, että
Tampereen kaupungin matkustussäännössä otetaan huomioon
matkustustavan ilmastovaikutukset ja sääntöä muutetaan niin, että
maata pitkin matkustaminen Suomen ulkopuolelle mahdollistetaan.
Koronapandemia on tuonut nopean muutoksen sekä organisaatioiden
että yksityishenkilöiden matkustuskäyttäytymiseen. Maailmanlaajuisten
matkustuskieltojen vuoksi etäosallistumisen mahdollistavia tietoteknisiä
ratkaisuja on edistetty merkittävästi ja suhtautuminen läsnäolosta
riippuvaiseen kansainväliseen yhteistyöhön on muuttunut.
Koronapandemia on osoittanut, että oman henkilöstön ja vierailijoiden
matkustamista on mahdollista ja järkevää vähentää etäosallistumista ja
luovia ratkaisuja hyödyntäen ja yhteistyösuhteita vaarantamatta.
Matkustussäännön tarkoituksena on täydentää kunnallisen virka- ja
työehtosopimuksen matkustamista koskevaa liitettä matkakustannusten
korvauksesta. Matkustussäännössä ei sinänsä ole tarkoitettu suoraan tai
epäsuoraan ottaa kantaa matkustusmuotoon muulta osin, kuin
kiinnittämällä huomiota matkan kokonaiskustannuksissa työajan
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järkevään käyttöön ja matkojen suunnitteluun
edullisemmuusperiaatteella. Matkustussääntö päivitetään yleensä
sopimuskausittain ja äskettäin tehtyyn päivitykseen on nyt lisätty myös
ympäristönäkökulma toteamalla, että etäosallistumismahdollisuuksia
suositaan kaikessa osallistumisessa sekä kustannus- että ilmastosyistä.
Kaupungin henkilöstö matkustaa työasioissaan pääasiassa kotimaassa ja
suurin osa matkustamisesta tapahtuu Pirkanmaan alueella tai
suuntautuu Helsinkiin. Lentomatkustaminen ei kotimaan matkojen osalta
tule yleensä edes harkittavaksi. Ulkomaan matkoja tehdään lähinnä
kaupungin edunvalvontaan liittyen ja erilaisissa yhteistyöhankkeissa.
Ulkomaille suuntautuvaa matkustamista on viime vuosina ensi sijassa
henkilöstömenosäästöihin liittyen rajoitettu mm. lupakäytännöllä
Euroopan ulkopuolelle suuntautuvien matkojen osalta.
Yleisenä periaatteena kaikessa matkustamisessa on, että työajan käytön
matkaan tulee olla tarkoituksenmukaista ja perusteltua työtehtävän
hoitamisen tai Tampereen edun kannalta. Koronapandemian johdosta
matkustaminen ylipäänsä on hyvin vähäistä ja lentomatkustaminen on
lakannut lähes kokonaan. Toiminnan luonteen johdosta ulkomaan
matkoja on aiemmin tapahtunut eniten elinvoiman ja kilpailukyvyn
palvelualueella osana palvelutehtävää.
Kaupungin henkilöstölle ja luottamushenkilöille kertyi vuonna 2019
lentokilometrejä yhteensä noin 3,25 milj. kilometriä, joista aiheutui 377
tonnin hiilidioksidipäästöt. Henkilöstön ja luottamushenkilöiden
lentokilometrit vuonna 2019 vastasivat suuruusluokaltaan noin 0,2
prosenttia tieliikenteen päästöistä Tampereella, ja lentokilometrien trendi
on viime vuosina ollut pääosin laskeva. Tampereen kaupunki on
kompensoinut henkilöstönsä lentopäästöjä jo yli kymmenen vuoden
ajan.
Maata pitkin matkustamisen suosiminen on ympäristö- ja
ilmastonäkökulmasta kannatettava aloite ja kotimaan matkustuksen
osalta noudatettavissa lähes poikkeuksetta. Ajankäytöllisesti
haastavimmilla Keski-Eurooppaan ja kauemmas suuntautuvilla matkoilla
maata pitkin matkustamisen osuutta voitaisiin lisätä esimerkiksi
suosimalla raideliikennettä matkaketjujen eri vaiheissa, kuten
korvaamalla vaihtolentoja päälentokentiltä kohdekaupunkeihin, silloin
kun se on käytännöllistä ja ajankäytöllisesti järkevää. Useat yritykset ja
organisaatiot eivät salli Keski-Euroopassa sisäisiä lentoja, vaan
edellyttävät raideliikenteen käyttöä aikataulullisista syistä. Kaupungin
käyttämää matkatoimistoa voidaan kehottaa priorisoimaan tällaisia
ratkaisuja.
Yhteenvetona voidaan todeta, että ilmastosyistä kaikkeen
matkustamiseen liittyen ensisijaisena vaihtoehtona on etäosallistuminen.
Lentomatkustamista ei voida kaupungin toiminnassa täysin välttää,
mutta sen määrään voidaan vaikuttaa ja lentomatkustaminen on ollut
määrältään pääosin vähenevää jo ennen koronapandemiaa.
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Lentomatkustaminen tulee kyseeseen vain, mikäli työtehtävän
hoitaminen edellyttää läsnäoloa eikä muu matkustusmuoto ole
tarkoituksenmukainen matkakohteen sijainnista johtuen.
Lentomatkustamisen tarpeellisuutta tulee arvioida vastaavin kriteerein
myös luottamushenkilöiden matkustamisen osalta.
Tiedoksi
Sinikka Torkkola, Niina Pietikäinen, Mirva Sampakoski, Teppo Rantanen,
Sanni Pöntinen, Kari Kankaala
Liitteet

1 Valtuustoaloite - Sinikka Torkkola ym.
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§ 471
Lautakuntien ja jaostojen ym. sekä viranhaltijoiden ym. päätösten otto-oikeus
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja
Päätösehdotus oli
Pöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä ei oteta kaupunginhallituksen
käsiteltäväksi.
Perustelut
Kaupunginhallitukselle on saapunut seuraavat pöytäkirjat:
- sivistys- ja kulttuurilautakunnan 29.10.2020
- Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan 28.10.2020
pöytäkirja, johon kaupunginhallituksella on päätösten laillisuusvalvonnan
edellyttämä otto-oikeus
- yhdyskuntalautakunnan 27.10.2020
- Sara Hildenin taidemuseon johtokunnan 27.10.2020
sekä seuraavat viranhaltijapäätökset:
Apulaispormestari, elinvoima- ja osaamispalvelut sekä asunto- ja
kiinteistöpalvelut
§ 6 Lausunto Opetushallituksen lausuntopyyntöön koneasennuksen ja
kunnossapidon ammattitutkinnon perusteiden luonnoksesta, 30.10.2020
Apulaispormestari, yhdyskuntapalvelut, joukkoliikennepalvelut sekä
jätehuoltopalvelut
§ 27 Lausunto Kangasalan Saarenmaan osayleiskaavaehdotuksesta,
02.11.2020
Hankejohtaja
§ 82 Pohjoisen Näsinsillan korjausurakka, Ranta- Tampella, 02.11.2020
Johtaja, elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualue
§ 131 Nordic Transition Partnership for Climate Neutral Cities 2030 -
hankkeen rahoittamiseen osallistuminen, 03.11.2020
§ 133 Kulttuuripääkaupunkihankkeen kansainvälisen asiantuntijatyön
hankinta, 03.11.2020
Johtaja, sivistyspalvelujen palvelualue
§ 32 Selvityksen antaminen Eduskunnan Oikeusasiamiehelle
kanteluasiassa, 29.10.2020
Johtaja, sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualue
§ 64 Käyttöoikeussopimus yhteisökahvilapalvelun ja kolmannen sektorin
toiminnan koordinoinnin hankinnasta - lisälehden hyväksyminen,
04.11.2020
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Konsernijohtaja
§ 122 Lausunto korkeimmalle hallinto-oikeudelle matkakustannusten
korvaamista koskevassa asiassa, 29.10.2020
Pelastusjohtaja
§ 93 Muutos edustajan nimeämiseen Pelastustoimen sisäiseen
valmisteluun, 05.11.2020
Pormestari
§ 112 Tampereen kaupungin ylimmän johdon tapaaminen Tampereella,
03.11.2020
§ 113 Vieraanvaraisuus Pirkanmaan Reserviupseeripiiri ry:lle 12.12.2020,
04.11.2020
Rakennuttamisjohtaja, Kaupunkiympäristön palvelualue
§ 149 Vastaavan pysäköinnintarkastajan viran täyttäminen, 04.11.2020
Strategiajohtaja
§ 25 Tampereen kaupungin kehitysohjelmakokonaisuuden ja
ohjelmajohtamisen mallin arvioinnin hankinta, 30.10.2020
§ 26 Segregaation ennaltaehkäisy -projekti, 03.11.2020
Tietohallintojohtaja
§ 99 Efecte Finland Oy:n kanssa Efecte ohjelmistotuotteista ja -palveluista
solmittujen sopimusten muuttaminen, 30.10.2020
§ 100 Asiantuntijapalvelun hankinta Kuntien Tiera Oy:ltä, eVaka-hanke,
30.10.2020
§ 101 Oracle Active Data Guard -lisenssien hankinta Oracle Finland Oy:ltä,
02.11.2020
§ 102 Linux-käyttöjärjestelmäpäivityksen toteutusprojekti, 03.11.2020
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§ 472
Tiedoksi merkittävät asiat
TRE:8010/00.01.03/2019
Päätös
Merkittiin tiedoksi.
Päätösehdotus oli
Merkitään tiedoksi.
Kokouskäsittely
Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden riskienhallinta- ja
turvallisuusjohtaja Jouni Perttulalle. Hän oli asiantuntijana läsnä
kokouksessa kohdan 3) käsittelyn ajan.
Valtuuston puheenjohtajisto, apulaispormestarit sekä viestintäjohtaja
poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen.
Perustelut
1) Pirkanmaan sairaanhoitopiiri on lähettänyt kaupungille Pirkanmaan
sairaanhoitopiirin hallituksen suunnittelukokouksen esityslistan
9.11.2020 (TRE:703/00.03.01/2020). Esityslistat ja pöytäkirjat ovat
luettavissa kokonaisuudessaan internetissä osoitteessa https://www.tays.
fi/fi-FI/Sairaanhoitopiiri/Hallinto_ja_paatoksenteko
/Esityslistat_ja_poytakirjat/
2) Lautakuntiin menossa olevia asioita
3) COVID-19-epidemian tilannekuva
Liitteet

1 PSHP hallituksen suunnittelukokous asialista 9.11.2020
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§ 473
Oikaisuvaatimus perusteettomasti maksetun palkan osittaisesta kuittaamisesta
lomakorvauksesta (Salassa pidettävä)
JulkL (621/1999) 24.1 §:n 23-kohta
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§ 474
Oikaisuvaatimus tuntiopettajan (oppilaan oma äidinkieli arabia) määräaikaiseen
virkasuhteeseen ottamisesta (Salassa pidettävä)
JulkL (621/1999) 24.1 §:n 29-kohta
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§ 475
Tilintarkastajan selvitys ei-julkisen asiakirjan käsittelystä kaupungin hallinnossa ja
jatkotoimenpiteet (Salassa pidettävä)
JulkL (621/1999) 24.1 §:n 15-kohta
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Kunnallisvalitus
§473, §474
Kunnallisvalitusohje
Valitusosoitus
Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.
Valitusoikeus
Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa muutosta hakea se, joka on
tehnyt oikaisuvaatimuksen. Jos päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut,
saa päätökseen hakea muutosta myös se, johon päätös on kohdistettu tai jonka
oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä
kunnan jäsen, kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen sekä kuntien yhteisen
toimielimen osallinen kunta ja sen jäsen.
Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä
järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on
muuten lainvastainen.
Valitusviranomainen
Valitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle:
Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
faksi: 029 56 42269
sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa
osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
Valitusaika
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Tiedoksisaanti
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua
siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan
saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen
lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen
osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta
määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä,
vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa
ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Valituskirjelmä
Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
- valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
- päätös, johon haetaan muutosta
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- miltä osin päätöksestä valitetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- vaatimuksen perusteet
- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu
valittajaan
Valituskirjelmään on liitettävä
- päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan
alkamisen ajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin
toimitettu viranomaiselle.
Asiamiehen 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
§464, §465, §466, §467, §468, §469, §470, §472, §475
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 §)
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Oikaisuvaatimus
§462, §463
Oikaisuvaatimusohje
Oikaisuvaatimusohje
Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen,
velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan
jäsen.
Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös
sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.
Oikaisuviranomainen
Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.
Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:
Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere
Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.
tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi
Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen
tietoturvallisuudesta.
Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Tiedoksisaanti
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua
siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan
saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen
lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen
osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta
määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä,
vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa
ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Oikaisuvaatimus
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.
Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa
oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä
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oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo
15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu
lähettäjän omalla vastuulla.

