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Lyly Lauri, puheenjohtaja
Kummola Kalervo, 1. varapuheenjohtaja
Mustakallio Jaakko, 2. varapuheenjohtaja
Salmi Pekka, 3. varapuheenjohtaja
Kaivonen Kirsi
Kiili Kalle
Liimola Anne
Minkkinen Minna
Sasi Ilkka
Tulonen Irja
Kaleva Lassi, varajäsen
Suoniemi Juhana, varajäsen
Helimo Matti, varajäsen
Ikonen Anna-Kaisa, valtuuston pj., poistui 13:34
Dündar-Järvinen Aila, valtuuston 1. vpj.
Aaltonen Mikko, valtuuston 3. vpj.
Jäntti Aleksi, apulaispormestari
Loukaskorpi Johanna, apulaispormestari
Yli-Rajala Juha, konsernijohtaja, esittelijä
Maunu Anna-Maria, viestintäjohtaja
Aarnio Jouko, kaupunginlakimies, sihteeri
Nikkilä Elina T, hallintosihteeri, pöytäkirjanpitäjä
Ekholm Virpi, kiinteistöjohtaja, saapui 13:05, poistui 13:29
Rantanen Teppo, johtaja, saapui 13:05, poistui 13:29
Savisaari Lauri, kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja, saapui 13:05, poistui 13:29
Asplund Kirsi-Maarit
Haapa-aho Olga
Stenhäll Jaakko
Suomela Iiris, valtuuston 2. vpj.

Allekirjoitukset

Lauri Lyly
Puheenjohtaja

Jouko Aarnio
Sihteeri

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.
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Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty
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Juhana Suoniemi

Kirsi Kaivonen

muut allekirjoittajat

Elina T Nikkilä
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan nähtävänäolo
Yleisesti nähtäville www.tampere.fi
08.10.2019

Elina T Nikkilä, hallintosihteeri
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§ 412
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Päätösehdotus oli
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
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§ 413
Pöytäkirjan tarkastus
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Päätösehdotus oli
Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Juhana Suoniemi ja Kirsi Kaivonen
(varalle Kalle Kiili ja Anne Liimola).
Perustelut
Pöytäkirja on tarkastettavana ja sähköisesti allekirjoitettavana viimeistään
maanantaina 7.10.2019.
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§ 414
Sara Hildénin taidemuseon sijoittaminen Finlaysonin alueelle
TRE:5101/10.00.02/2019
Valmistelija / lisätiedot:
Teppo Rantanen, Taru Kuosmanen
Valmistelijan yhteystiedot
Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, ja kulttuuri- ja vapaa-
aikajohtaja Lauri Savisaari, puh. 040 801 6081, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja
Päätösehdotus oli
Maankäytön kehittämisen tilannekatsaus Sara Hildénin taidemuseon
sijoittamiseksi Finlaysonin alueelle merkitään tiedoksi.
Sara Hildénin taidemuseon tilahankintaperiaatteet ja maankäytön
kehittämissuunnitelma hyväksytään jatkosuunnittelun pohjaksi.
Esteellisyys
Irja Tulonen ilmoitti olevansa esteellinen. Esteellisyys todettiin hallintolain
28 §:n 5) kohdan perusteella ja hän poistui kokouksesta asian käsittelyn
ja päätöksenteon ajaksi.
Kokouskäsittely
Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden johtaja Teppo
Rantaselle, kiinteistöjohtaja Virpi Ekholmille sekä kulttuuri- ja vapaa-
aikajohtaja Lauri Savisaarelle. He olivat asiantuntijoina läsnä kokouksessa
tämän asian käsittelyn aikana.
Ilkka Sasi saapui kokoukseen keskustelun aikana.
Perustelut
Sara Hildénin taidemuseo on Tampereen kaupungin ja Sara Hildénin
säätiön 10.1.1975 allekirjoittamalla sopimuksella perustettu kaupungin
omistama ja ylläpitämä museo, jonka tehtävänä on pitää esillä ja hoitaa
Sara Hildénin säätiön omistamaa modernin taiteen kokoelmaa. Sara
Hildénin taidemuseon tehtävänä on esitellä Sara Hildénin säätiön nyky- ja
modernintaiteen kokoelmaa sekä järjestää vaihtuvia näyttelyitä
kansainvälisestä ja suomalaisesta taiteesta. Sara Hildénin säätiön ja
kaupungin välisellä sopimuksella kokoelma talletettiin Tampereelle ja sille
rakennettiin Särkänniemeen museorakennus, joka yhdessä säätiön
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kokoelman kanssa sai nimekseen Sara Hildénin taidemuseo.
Museorakennus valmistui vuonna 1979.
Museotoiminnan käynnistyessä Särkänniemessä Sara Hildénin säätiön
kokoelmien koko oli noin 2.500 teosta. Säätiön kokoelma on kasvanut
vuosittaisten, huomattavien kartuttamisten ansiosta. Kokoelmassa
on 5.000 teosta sekä noin 3.000 teosta käsittävä graafikko Pentti
Kaskipuron testamenttilahjoituskokoelma. Osa Sara Hildénin säätiön
kokoelmasta on varastoitu vuonna 2012 valmistuneen museoiden
kokoelmakeskuksen tiloihin.
Museon nykytilojen haasteena on niiden rajallisuus. Sara Hildénin
taidemuseon nykytilojen kerrosala on noin 2.455 m2, joista

näyttelykäytössä on noin 1.300 m2. Nykyiset tilat ovat riittämättömät
samanaikaiseen Sara Hildénin säätiön kokoelman esillä pitämiseen ja
vaihtuvaan näyttelytoimintaan. Tilat ovat myös sijainniltaan haasteelliset
merkittävän näyttelytoiminnan järjestämiseen. Osa näyttelytiloista on
ollut vuosia varastokäytössä. Sara Hildénin säätiön tavoitteena on pitää
kasvavia kokoelmia nykyistä enemmän esillä. Vuosien aikana on käyty
useita neuvotteluavauksia museon laajentamiseksi siten, että
samanaikaisesti voitaisiin järjestää sekä omien kokoelmien näyttelyitä
että vaihtuvia näyttelyitä. Rakennukselle on tehty joitakin toiminnallisia ja
taloteknisiä parannuksia, mutta se ei vielä täysin täytä teknisesti ja
olosuhteiltaan nykyiselle toiminnalle asetettuja vaatimuksia.
Pormestari Timo P. Nieminen asetti työryhmän selvittämään
taidemuseoiden tilaratkaisuja 31.5.2011. Työryhmän toimeksiantona oli
selvittää taidemuseoiden tilatarpeet ja tehdä ehdotus tilakysymysten
ratkaisuksi. Työryhmän ehdotuksessa tarkasteltiin erilaisia vaihtoehtoja
sekä arvioitiin niiden taloudellisia ja toiminnallisia vaikutuksia.
Työryhmän raportti valmistui 18.12.2012, ja siinä esitettiin ensisijaisesti
Onkiniemen alueen kehittämistä Sara Hildénin taidemuseota
laajentamalla ja rakentamalla alueelle Tampereen taidemuseolle
uudisrakennus (työryhmän vaihtoehto A). Sara Hildénin säätiö jätti
raporttiin eriävän mielipiteen, jossa säätiö esitti, että ns. Pyhäjärvi-
vaihtoehto (uudisrakennus Sara Hildénin taidemuseolle Ratinanniemeen
tai Eteläpuistoon) olisi parempi. Taidemuseoiden tilaratkaisuja
selvittäneen työryhmän loppuraportin toimenpiteitä ei ole käsitelty
poliittisessa päätöksenteossa.
Kaupunki on erillisratkaisuin luopunut Tampereen taidemuseon
näyttelytilana toimineesta TR1-taidehallista vuonna 2015. Muumimuseo
avautui kesällä 2017 Tampere-talon yhteyteen toteutetuissa uusissa
tiloissa.
Tampereen kaupunki järjesti vuonna 2017 Tampereen taidemuseon
laajentamisen suunnittelusta sekä Pyynikintorin ja museota ympäröivän
alueen kehittämisestä ja täydentämisestä yksivaiheisen yleisen
kansainvälisen suunnittelukilpailun. Kilpailun tarkoituksena oli löytää
Tampereen taidemuseon laajennuksen toteuttamiseksi arkkitehtonisesti
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korkeatasoinen ratkaisu. Kilpailussa tuli myös tutkia taidemuseon tilallisia
lähtökohtia ja kohottaa museon vetovoimaa ja tunnettuutta vaikuttavan
arkkitehtuurin kautta. Kilpailussa haettiin myös kaupunkikuvallisia ja
toiminnallisia ideoita Pyynikintorin alueen kehittämiseksi ja
täydentämiseksi julkisena kaupunkitilana. Tavoitteena on kohentaa torin
yleisilme ja järjestää uudelleen torialueiden toiminnat. Alueen paikoitus
on tarkoitus järjestää torin alle. Kilpailualueelle tuli sijoittaa myös
ympäristöön sopivaa asuin-, liike- ja toimistotilaa. Tavoitteena oli tutkia,
mikä on sopiva määrä uudisrakentamista siten, että alue on
kaupunkirakenteellisesti ja kaupunkikuvallisesti korkeatasoinen.
Tavoitteena oli mahdollisimman kustannusneutraali ratkaisu. Museon
rakentamisen kustannuksia on tarkoitus kattaa kaavoitettavan
rakennusoikeuden myynnillä. Kilpailulla haettiin kokonaisuutena
kaupunkirakenteellisia ja rakennustaiteellisia arvoja kunnioittavaa,
korkeatasoista ja vaikuttavaa arkkitehtuuria sekä kaupunkitilaa, jossa
myös liikenteelliset ja tekniset tekijät on huomioitu ja ratkaistu
ansiokkaasti. Kilpailun voitti ehdotus ”Siilo”, joka on lähtökohtana
Pyynikintorin ja Tampereen taidemuseon alueen kaavoituksessa vuonna
2019.
Tampereen kaupunki on selvittänyt eri tilavaihtoehtoja Sara Hildénin
taidemuseolle, joka sijaitsee nykyisin Särkänniemen taidemuseoksi
rakennetussa rakennuksessa. Taidemuseorakennuksen huono kunto
edellyttää perusparannusta. Taidemuseon lisätilan tarvetta varten on
selvitetty nykyisen rakennuksen laajennusmahdollisuutta käynnissä
olevassa Onkiniemen-Särkänniemen asemakaavassa. Samanaikaisesti on
selvitetty muita sijoittumisvaihtoehtoja taidemuseolle. Työeläkeyhtiö
Varma ja Sara Hildénin säätiö ovat ilmaisseet halukkuutensa uuden
taidemuseorakennuksen kehittämisestä yhteistyössä kaupungin kanssa.
Uudeksi sijaintipaikaksi on esitetty Finlaysonin aluetta, jonka maa-alueen
omistavat Tampereen kaupunki ja työeläkeyhtiö Varma. Sara Hildénin
taidemuseon sijoittuminen Finlaysonin alueelle kehittäisi Tampereen
läntisen keskustan elinvoimaisuutta sekä tukisi myös työeläkeyhtiö
Varman tavoitteita vahvistaa Finlaysonin alueelle jo muodostuneen
kulttuuritoimintojen, vapaa-ajan ja työpaikkojen keskittymän vetovoimaa.
Sara Hildénin taidemuseon osalta uusi rakennus ja keskeinen sijainti
varmistaisivat toiminnallisesti tarkoituksenmukaiset tilat
museotoiminnalle sekä parantaisi edellytyksiä kansainvälisten
näyttelyiden järjestämiselle ja kävijämäärän kasvattamiselle jatkossakin.
Vanhasta museorakennuksesta luovuttaisiin uuden valmistuessa.
Sara Hildénin taidemuseon näyttelyissä vierailee vuosittain 40.000 -
100.000 kaupunkilaista ja matkailijaa näyttelytoiminnasta riippuen.
Sijaintiratkaisu muodostaisi kaivatun toiminnallisen linkin ydinkeskustan
ja Särkänniemen välille ja erittäin kiinnostavan vierailukohteen
Tammerkosken rantareittien tuntumaan. Sijaintiratkaisu tukee
Tammerkosken lännen puoleisen ydinkeskustan kehittymistä ja
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profiloitumista monipuolisena korkeatasoisen kulttuuripalvelujen
keskittymänä. Sijaintiratkaisu tukee Tampereen hakemusta Euroopan
kulttuuripääkaupungiksi 2026.
Taidemuseon kehittäminen edellyttää alueen maankäytön suunnittelua
ja taidemuseon mahdollistavaa asemakaavaa. Sijainnin erityisluonteen ja
museon kansainvälisen julkisuusarvon vuoksi on tarkoituksenmukaista
järjestää asemakaavatyön pohjaksi kansainvälinen arkkitehtuurikilpailu,
jonka tulosten pohjalta uusi asemakaava laadittaisiin ja
taidemuseorakennus toteutettaisiin. Toteutusta varten kaupunki,
työeläkeyhtiö Varma ja Sara Hildénin säätiö perustaisivat keskinäisen
kiinteistöosakeyhtiön, joka toteuttaisi museorakennuksen. Keskinäinen
kiinteistöosakeyhtiö vuokraisi museon tilat Tampereen kaupungille
pitkäaikaisella vuokrasopimuksella Sara Hildénin taidemuseon käyttöön.
Valmistelun seuraavassa vaiheessa käynnistetään alueen
arkkitehtuurikilpailun valmistelu asemakaavatyön pohjaksi ja laaditaan
maankäytön kehittämisen yhteistyösopimus kaupunginhallituksen
hyväksyttäväksi.
Tiedoksi
Teppo Rantanen, Taru Kuosmanen, Virpi Ekholm, Lauri Savisaari, Arto
Vuojolainen, Jukka Männikkö, Taru Hurme, Elina Karppinen, Ilkka
Syrjänen (Sara Hildenin säätiö), Heli Toukoniemi, sisäinen tarkastus
Liitteet

1 liite kh 30.9.2019 Sara Hildénin taidemuseon sijoittaminen Finlaysonin
alueelle
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Kaupunginhallitus, § 415, 30.09.2019
Yhdyskuntalautakunta, § 72, 05.03.2019
Yhdyskuntalautakunta, § 255, 10.09.2019
§ 415
Asemakaava nro 8531, Huikas 4908-13 Ali-Huikkaantie 13, yleisen alueen tontti asumiseen ja
palveluihin
TRE:592/10.02.01/2018
Kaupunginhallitus, 30.09.2019, § 415
Valmistelija / lisätiedot:
Mikko Nurminen
Valmistelijan yhteystiedot
Asemakaavapäällikkö Elina Karppinen, puh. 040 800 4908, 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 8531 (päivätty 21.5.2018, tarkistettu 18.2.2019)
hyväksytään.
Perustelut
Asemakaavan muutoksella entisen Uudenkylän seurakuntatalon tontin
käyttötarkoitus muutetaan yleisen tontin alueesta palvelurakennusten (P-
6) ja asuinkerrostalojen (AK) tonteiksi. Palvelurakennus on entinen
seurakuntatalo, joka säilyy ja suojellaan nyt asemakaavalla. Kaava-
alueelle osoitetaan rakennusoikeutta 3150 k-m2, rakennusoikeus
lisääntyy 419 k-m2 tehokkuusluvun ollessa 0,58.
Asemakaavamuutokseen nro 8531 liittyvä maankäyttösopimus on
hyväksytty asunto- ja kiinteistölautakunnan kokouksessa 21.8.2019, §
117. Kohteen alkuperäinen käyttötarkoitus ei ole ollut asumista, joten
maankäyttösopimuksessa ei sovelleta täydennysrakentamisen
kannustimia.
Tiedoksi
hakija, maakuntamuseo, Pirkanmaan Ely-keskus, Tarja Jalo, Sirpa
Lehtonen, Juha-Matti Ala-Laurila
Liitteet
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1 Liite Yla 10.9.2019 Asemakaavakartta
2 Liite Yla 10.9.2019 Asemakaavan selostus
3 Liite Yla 10.9.2019 Asemakaavan seurantalomake
Oheismateriaali

1 Oheismateriaali Yla 10.9.2019 Havainnekuva
2 Oheismateriaali Yla 10.9.2019 Rakennushistoriaselvitys
3 Oheismateriaali Yla 10.9.2019 Hulevesiselvitys
4 Oheismateriaali Yla 10.9.2019 Lausunnot valmisteluvaihe
5 Oheismateriaali Yla 10.9.2019 Kommentit OAS
6 Oheismateriaali Kh 30.9.2019 Kaavaan 8531 liittyvä
maankäyttösopimus Tampereen ev.lut.srk

Yhdyskuntalautakunta, 05.03.2019, § 72
Valmistelijat / lisätiedot:
Elina Karppinen
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Mikko Nurminen, Johtaja
Päätösehdotus oli
Asemakaavaehdotus nro 8531 (päivätty 21.5.2018, tarkistettu 18.2.2019)
hyväksytään asetettavaksi nähtäville.
Asemakaavaehdotus esitetään nähtävilläolon jälkeen
kaupunginhallituksen ja edelleen valtuuston hyväksyttäväksi edellyttäen,
että kaavan toteuttamiseen liittyvät sopimukset on hyväksytty.
Perustelut
Kaupunkiympäristön kehittäminen on valmistellut 21.5.2018 päivätyn ja
18.2.2019 tarkistetun asemakaavan ja asemakaavamuutoksen nro 8531.
Asian hyväksyminen kuuluu kaupunginvaltuuston toimivaltaan.
Lisätietoja osoitteessa: http://www.tampere.fi/cgi-bin/kaava/kaavadoc?
8531
Dno: TRE: 592/10.02.01/2018
Kaavan laatija
Tampereen kaupunki, Kaupunkiympäristön suunnittelu, asemakaavoitus,
kaavoitusarkkitehti Katariina Korte.
Asemakaavan muutoksella entisen Uudenkylän seurakuntatalon tontin
käyttötarkoitus muutetaan yleisen tontin alueesta palvelurakennusten (P-
6) ja asuinkerrostalojen (AK) tonteiksi. Kaava-alueelle osoitetaan
rakennusoikeutta 3150 k-m2, rakennusoikeus lisääntyy 419 k-m2
tehokkuusluvun ollessa 0,58.
Kaava-alueen sijainti ja luonne
Suunnittelualue sijaitsee Huikkaan kaupunginosassa 5 km itään
kaupungin keskustasta lähellä Huikkaan aukiota. Tontin seurakuntatalo
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on todettu rakennushistoriallisessa selvityksessä kaupunkikuvallisesti
arvokkaaksi rakennukseksi, joka nyt suojellaan asemakaavalla. Puolet
tontista on nurmea ja pysäköintialuetta.
Kaavamuutoksen kohteena on korttelin nro 4908 tontti nro 13, pinta-ala
on 5462 m². Rakennusoikeutta tontilla on 2731 k-m² ja laskennallinen
tehokkuus on e= 0,5. Käytetty rakennusoikeus on 494 k-m2.
Tontilla sijaitsee vuonna 1966 valmistunut seurakuntatalo, jonka
kerrosala on 494 k-m². Tontti rajautuu idässä Ali-Huikkaantiehen, etelässä
Huikkaanaukion 1950-luvulla rakennettuihin kaksikerroksisiin liike- ja
pienkerrostaloihin, pohjoisessa Tampereen Kotilinnasäätiön
kolmekerroksisiin palvelutaloihin ja lännessä jälleenrakennuskauden
omakotitontteihin. Muutoin ympäristö on monipuolista 1950–1980-luvun
rakennuskannasta koostuvaa omakoti- ja rivitaloaluetta sekä kaksi-
neljäkerroksista luhti- ja kerrostaloaluetta.
Tonttitehokkuudet vaihtelevat kaavanmuutostontin e=0,5:sta ja itäpuolen
tontin 0,6:sta lähiympäristön omakotitaloalueiden pieniin tehokkuuksiin
ja enimmillään pohjoispuoleisen naapuritontin e=0,76 tehokkuuteen.
Asemakaavan tavoitteet
Hakijan tavoitteena on muuttaa tontin käyttötarkoitusta niin, että tontille
voidaan sijoittaa asuinkerrostaloja. Seurakuntatalo säilyy.
Kaupungin tavoitteena on suunnittelutyön yhteydessä selvittää
hakijoiden suunnitelmien toteuttamiskelpoisuus kaavamuutosalueella.
Suunnittelussa otetaan huomioon alueen sijainti kaupunkirakenteessa ja
kaupunkikuvallinen luonne. Suunnitelma tukee kaupungin
täydennysrakentamistavoitteita.
Kaavaprosessin vaiheet
Kaavahanke tuli vireille 1.5.2014, kun osallistumis- ja arviointisuunnitelma
kuulutettiin nähtäville 2.5.-23.5.2014.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saatiin kaksi mielipidettä ja kaksi
kommenttia. Mielipiteissä korostettiin naapuruston pientalomaista ja
puistomaista ympäristöä sekä esitettiin, että tulevan rakentamisen tulisi
olla enintään kaksikerroksista ympäristöön sopeutuen, tontille ei haluta
kerrostaloja, etenkään länsisivun omakotitonttien rajan läheisyydessä.
Maakuntamuseon kommentissa todettiin arkkitehti Pentti Turusen
suunnitteleman seurakuntatalon edustavan modernille arkkitehtuurille
ominaisia piirteitä ja edellytettiin tehtäväksi rakennushistoriallinen
selvitys suojelutilanteen ratkaisemiseksi.
Tampereen vedellä ei ollut huomautettavaa.
Kaavaluonnos sekä tarkistettu osallistumis- ja arviointisuunnitelma
kuulutettiin nähtäville 24.5. -14.6.2018 sekä lähetettiin tiedoksi osallisille.
Luonnoksesta saatiin kaksi mielipidettä sekä yksi kommentti ja yksi
lausunto.
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Kaupungin vihersuunnittelun kommentissa esitetään, että
suojelumääräyksissä kiinnitetään huomiota seurakuntatalon
sisääntulopihan alkuperäisiin elementteihin kuten kiveyksiin, reitteihin ja
betoniaitaan sekä pihasommitelman alkuperäisten viistojen linjojen
säilymiseen.
Maakuntamuseo esittää suojelutavoitteissa huomioitavaksi sisätilat
alkuperäisiltä osiltaan ja tiloista ainakin seurakuntasali ja eteistilat. Lisäksi
todetaan, että parkkialue lohkaisee merkittävän osan piha-alueesta ja
että seurakuntatalon arkkitehtoninen idea vaatii rakennukselle
kaupunkikuvallisesti itsenäisen aseman ja hienovaraisesti maastoon
sovitetun piha-alueen. Näiltä osin suunnitelmaa tulee kehittää ja
varmistaa, että uudisrakennus soveltuu ympäristöön maankäyttö- ja
rakennuslain edellyttämällä tavalla.
Ensimmäisessä mielipiteessä ei hyväksytä korkeiden rakennusten
tuomista alueelle. Toiveena on tontille väljiä viheralueita ja vähintään 10
metrin etäisyys uusista rakennuksista viereisten omakotitonttien rajoihin
sekä 2-3 kerroksisia taloja. Lisäksi sanotaan edellisessä yleiskaavassa
alueen olleen pientalovaltaiseksi osoitettua aluetta. Toiveena on, ettei
talojen korkeus poikkea naapuruston rakennuskannasta ja alue laajenisi
pientalovaltaisena.
Toisessa mielipiteessä todetaan, että yhtenä rakennusmassana oleva
neljäkerroksinen rakennus rikkoisi ympäristön harmonian ja että tulisi
pysyä alueen yleisessä kerrosmäärässä kahdessa. Lisärakentaminen tulisi
olla kahtena rakennusmassana, jolloin uudisrakennukset sopeutuisivat
paremmin viereisten pienkerrostalojen ja omakotitalojen viereen. Lisäksi
seurakuntatalon parkkipaikkojen riittävyys tontilla mietityttää.
Kaavoitusyksikön vastine:
Seurakuntatalolle on osoitettu nyt oma tontti, tontin raja mukailee
maaston muotoja. Kerrostalojen rakennusoikeutta on laskettu
luonnosvaiheesta. Länsipuolen omakotitontteja vasten on nyt osoitettu
11 metriä leveä alue, jolla puut tulee säilyttää, uusi kerrostalo on myös 11
metrin etäisyydellä omakotitonttien rajasta. Kaava-alue oli jo aiemmassa
kantakaupungin yleiskaavassa keskustatoimintojen aluetta (C-11).
Voimassaolevassa Yleiskaavassa 2040 kaava-alue on osoitettu asumisen
alueeksi ja sitä palveleville toiminnoille, mm. virkistys- ja
suojaviheralueille, lähipalveluille sekä nykyiselle ja uudelle
ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomalle elinkeinotoiminnalle. Alueelle
sijoittuvien yksityisten rakentamishankkeiden yhteydessä varaudutaan
tarvittaessa julkisten palvelujen tarvitsemiin tilavarauksiin. Alueen
suunnittelussa tulee kiinnittää huomiota kulttuuriympäristön arvoihin.
Alue on rajattu yleiskaavassa lisäksi keskustatoimintojen ja virkistyksen
sekoittuneen alueen merkinnällä, jonka mukaan aluetta mm. kehitetään
hyvään joukkoliikenteen palvelutasoon tukeutuvana monipuolisena
asumisen, työpaikkojen, palvelujen ja virkistyksen vyöhykkeenä.
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Kaavoitusyksikkö toteaa, että alue soveltuu neljäkerroksisten
rakennusten rakentamiseen tontin sijaitessa yleiskaavan
pääkokoojakadun varressa sekä Huikkaan aukion välittömässä
läheisyydessä. Tontin rakennusoikeus kasvaa vain vähän ja alueen
tehokkuus jää pienemmäksi kuin pohjoispuolen kerrostalotontin
tehokkuus. Ali-Huikkaantien lähiympäristö on kerrostalovaltaista,
ympäristössä ja kaavoitettavan tontin länsisivulla on omakotitaloja.
Seurakuntatalon p-alueella autopaikkoja on 18 (1ap/30 k-m2), lisäksi
talon pohjoissivulle sopii muutama invapaikka. Kerrostalojen
rakennusalat on nyt osoitettu kahteen eri massaan, jotta tontille ei
muodostu yhtä isoa rakennusta.
Seurakuntatalon tärkein tila sali on sisätiloista osoitettu säilytettäviksi
avoimena tilana. Sisätilojen alkuperäisiä osia ei ole katsottu olevan
asemakaavatasolla tarpeen määrätä suojeltavaksi. Sisääntulopihan
viistoa linjaa korostava aita on osoitettu säilytettäväksi. Lisäksi kaavassa
on määräys pihan viimeistelystä korkeatasoisesti. Maasto laskee
seurakuntatalolta etelään, joten kaksi neljäkerroksista kerrostaloa
sijoittuvat seurakuntataloon nähden alarinteeseen ja mahdollisimman
kauas tontin eteläosaan, mikä lisää ympäristöön sopeutumista.
Seurakuntatalon tontti on ehdotuksessa osoitettu palvelurakennusten
tontiksi ja eteläosa asuinkerrostalojen tontiksi. Samalla kerrostalojen
asuinrakennusoikeutta on luonnosvaiheesta laskettu 200 k-m2:ä.
Asemakaavamuutoksella ei ole merkittäviä vaikutuksia yritystalouteen.
Asemakaava voidaan toteuttaa sen saatua lainvoiman.
Kiinteistötoimella ei ole huomautettavaa.
Asemakaavaehdotuksesta pyydetään viranomaislausunto Pirkanmaan
maakuntamuseolta.
Tiedoksi
hakija, Pirkanmaan maakuntamuseo, Sirpa Lehtonen
Liitteet

Oheismateriaali

1 Liite yla 5.3.2019 Asemakaava
2 Liite yla 5.3.2019 Selostus
3 Liite yla 5.3.2019 Seurantalomake
4 Liite YLA 5.3.2019 Lausunto
1 Oheismateriaali yla 5.3.2019 Havainne
2 Oheismateriaali yla 5.3.2019 Rakennushistoriaselvitys
3 Oheismateriaali yla 5.3.2019 Hulevesiselvitys

Yhdyskuntalautakunta, 10.09.2019, § 255
Valmistelijat / lisätiedot:
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Elina Karppinen
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Mikko Nurminen, Johtaja
Päätösehdotus oli
Asemakaavaehdotus nro 8531 (päivätty 21.5.2018, tarkistettu 18.2.2019)
hyväksytään ja esitetään kaupunginhallituksen ja edelleen
kapunginvaltuuston hyväksyttäväksi edellyttäen, että kaavan
toteuttamiseen liittyvät sopimukset on hyväksytty.
Perustelut
Kaupunkiympäristön kehittäminen on valmistellut 21.5.2018 päivätyn ja
18.2.2019 tarkistetun asemakaavan ja asemakaavamuutoksen nro 8531.
Asian hyväksyminen kuuluu kaupunginvaltuuston toimivaltaan.
Lisätietoja osoitteessa: http://www.tampere.fi/cgi-bin/kaava/kaavadoc?
8531
Dno: TRE: 592/10.02.01/2018
Asemakaavaehdotus oli nähtävillä 7.3 - 8.4.2019. Ehdotuksesta ei saatu
lausuntoja eikä muistutuksia.
Asemakaavaehdotukseen ei ole tehty muutoksia ehdotuksen
nähtävilläolon jälkeen.
Tiedoksi
kv:n päätöksestä: hakija, maakuntamuseo, Pirkanmaan Ely-keskus, Tarja
Jalo, Sirpa Lehtonen
Liitteet

Oheismateriaali

1 Liite Yla 10.9.2019 Asemakaavakartta
2 Liite Yla 10.9.2019 Asemakaavan selostus
3 Liite Yla 10.9.2019 Asemakaavan seurantalomake
1 Oheismateriaali Yla 10.9.2019 Havainnekuva
2 Oheismateriaali Yla 10.9.2019 Rakennushistoriaselvitys
3 Oheismateriaali Yla 10.9.2019 Hulevesiselvitys
4 Oheismateriaali Yla 10.9.2019 Lausunnot valmisteluvaihe
5 Oheismateriaali Yla 10.9.2019 Kommentit OAS
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Kaupunginhallitus, § 416, 30.09.2019
Yhdyskuntalautakunta, § 190, 25.06.2019
Yhdyskuntalautakunta, § 256, 10.09.2019
§ 416
Asemakaava nro 8647, Multisilta, Multisillan koulun alue, uusi asuinalue ja päiväkoti
TRE:6202/10.02.01/2016
Kaupunginhallitus, 30.09.2019, § 416
Valmistelija / lisätiedot:
Mikko Nurminen
Valmistelijan yhteystiedot
Asemakaavapäällikkö Elina Karppinen, puh. 040 800 4908 ja
kaavoitusarkkitehti Jari Vaarma, puh. 044 423 5512, 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 8647 (päivätty 03.12.2018, tarkistettu
17.06.2019) hyväksytään.
Perustelut
Asemakaavalla mahdollistetaan Multisillan entisen koulun alueen
täydennysrakentaminen. Kaavassa on osoitettu uusi tontti päiväkodille ja
asumista noin 250 uudelle asukkaalle kerrostalovaltaisesti. Alueen
eteläosaan on osoitettu rivitalojen ja muiden kytkettyjen
asuinrakennusten korttelialue. Suunnittelualue kokonaisuudessaan on
Tampereen kaupungin omistuksessa.
Tiedoksi
Pirkanmaan ELY-keskus, Aila Taura, Jarmo Viljakka, Sirpa Lehtonen, Terhi
Peltoniemi
Liitteet

Oheismateriaali

1 Liite Yla 10.9.2019 Asemakaava
2 Liite Yla 10.9.2019 Asemakaavan selostus
3 Liite Yla 10.9.2019 Asemakaavan seurantalomake
1 Oheismateriaali Yla 10.9.2019 Havainnekuva
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2 Oheismateriaali Yla 10.9.2019 Havainnekuva pysäköinnin jyvitys
3 Oheismateriaali Yla 10.9.2019 Hulevesiselvitys ja vesihuollon
yleissuunnitelma
4 Oheismateriaali Yla 10.9.2019 Katuyleissuunnitelma
5 Oheismateriaali Yla 10.9.2019 Luontoselvitys
6 Oheismateriaali Yla 10.9.2019 Meluselvitys
7 Oheismateriaali Yla 10.9.2019 Rakennettavuusselvitys
8 Oheismateriaali Yla 10.9.2019 Palaute- ja vastineraportti
Yhdyskuntalautakunta, 25.06.2019, § 190
Valmistelijat / lisätiedot:
Elina Karppinen
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Mikko Nurminen, Johtaja
Päätösehdotus oli
Asemakaavaehdotus nro 8647 (päivätty 3.12.2018, tarkistettu 17.6.2019)
hyväksytään asetettavaksi nähtäville.
Asemakaavaehdotus esitetään nähtävilläolon jälkeen
kaupunginhallituksen ja edelleen valtuuston hyväksyttäväksi.
Perustelut
Kaupunkiympäristön palvelualue on valmistellut 3.12.2018 päivätyn ja
17.6.2018 tarkistetun asemakaavamuutoksen nro 8647. Asian
hyväksyminen kuuluu kaupunginvaltuuston toimivaltaan. Lisätietoja
osoitteessa: https://www.tampere.fi/cgi-bin/kaava/kaavadoc?8647
Diaarinumero TRE:6202/10.02.01/2016
Asemakaavan keskeinen sisältö
Asemakaavalla mahdollistetaan Multisillan entisen koulun alueen
täydennysrakentaminen. Kaavassa on osoitettu uusi tontti päiväkodille ja
asumista noin 250 uudelle asukkaalle. Uutta asuinrakennusoikeutta
muodostuu 14400 k-m2, josta AK -tonteilla on noin 11 200 k-m2 ja AR -

tonteilla 3200 k-m2. Päiväkodin tontilla rakennusoikeutta on noin 6000 k-

m2. AK- ja LPA -korttelialueen yhteenlasketuksi aluetehokkuudeksi (e)
muodostuu noin 0,87. AR -korttelialueen tehokkuusluku e=0,4. Y-tontin
tehokkuusluku e=1,0. Suunnittelualue kokonaisuudessaan on Tampereen
kaupungin omistuksessa.
Asemakaavaprosessin vaiheet
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuulutettiin nähtäville 17.11.–
15.12.2016. Suunnittelu keskeytyi ja asemakaavan tavoitteita arvioitiin
uudelleen. Tarkistettu osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja
asemakaavan valmisteluaineisto kuulutettiin nähtäville 7.12.2018 -
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11.1.2019. Aineistosta saatiin kahdeksan viranomaisten kommenttia ja
kaksi mielipidettä. Palaute- ja vastineraportti on kaava-aineiston liitteenä.
Saadun palautteen perusteella asemakaavan merkintöjä ja määräyksiä
täsmennettiin ehdotusvaiheeseen. Kaavan perusratkaisu pysyi samana.
Asemakaavan toteuttaminen
Asemakaava voidaan toteuttaa sen saatua lainvoiman.
Lausunnot
Lausunto pyydetään Pirkanmaan ELY-keskukselta.
Tiedoksi
Aila Taura, Jarmo Viljakka, Sirpa Lehtonen, Terhi Peltoniemi, Pirkanmaan
ELY-keskus, Fingrid Oyj (kirjaamo@fingrid.fi)
Liitteet

Oheismateriaali

1 Liite YLA 25.6.2019 Asemakaava
2 Liite YLA 25.6.2019 Asemakaavan selostus
3 Liite YLA 25.6.2019 Asemakaavan seurantalomake
1 Oheismateriaali YLA 25.6.2019 Havainnekuva
2 Oheismateriaali YLA 25.6.2019 Katuyleissuunnitelma
3 Oheismateriaali YLA 25.6.2019 Meluselvitys
4 Oheismateriaali YLA 25.6.2019 Hulevesiselvitys ja vesihuollon
yleissuunnitelma
5 Oheismateriaali YLA 25.6.2019 Luontoselvitys
6 Oheismateriaali YLA 25.6.2019 Rakennettavuusselvitys
7 Oheismateriaali YLA 25.6.2019 Palaute- ja vastineraportti

Yhdyskuntalautakunta, 10.09.2019, § 256
Valmistelijat / lisätiedot:
Elina Karppinen
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Mikko Nurminen, Johtaja
Päätösehdotus oli
Asemakaavaehdotus nro 8647 (päivätty 03.12.2018, tarkistettu
17.06.2019) hyväksytään ja esitetään kaupunginhallituksen ja edelleen
kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.
Perustelut
Kaupunkiympäristön palvelualue on valmistellut 03.12.2018 päivätyn ja
17.06.2019 tarkistetun asemakaavamuutoksen nro 8647. Asian
hyväksyminen kuuluu kaupunginvaltuuston toimivaltaan.
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Lisätietoja osoitteessa: https://www.tampere.fi/cgi-bin/kaava/kaavadoc?
8647
Diaarinumero: TRE:6202/10.02.01/2016
Asemakaavaehdotus oli nähtävillä 27.06.-16.08.2019. Siitä ei saatu
muistutuksia eikä lausuntoja. Pirkanmaan ELY-keskus ilmoitti, että se ei
lausu kaavasta.
Asemakaavaehdotukseen ei ole tehty muutoksia nähtävilläolon jälkeen.
Tiedoksi
kv:n päätöksestä: Pirkanmaan ELY-keskus, Aila Taura, Jarmo Viljakka,
Sirpa Lehtonen, Terhi Peltoniemi
Liitteet

Oheismateriaali

1 Liite Yla 10.9.2019 Asemakaava
2 Liite Yla 10.9.2019 Asemakaavan selostus
3 Liite Yla 10.9.2019 Asemakaavan seurantalomake
1 Oheismateriaali Yla 10.9.2019 Havainnekuva
2 Oheismateriaali Yla 10.9.2019 Havainnekuva pysäköinnin jyvitys
3 Oheismateriaali Yla 10.9.2019 Hulevesiselvitys ja vesihuollon
yleissuunnitelma
4 Oheismateriaali Yla 10.9.2019 Katuyleissuunnitelma
5 Oheismateriaali Yla 10.9.2019 Luontoselvitys
6 Oheismateriaali Yla 10.9.2019 Meluselvitys
7 Oheismateriaali Yla 10.9.2019 Rakennettavuusselvitys
8 Oheismateriaali Yla 10.9.2019 Palaute- ja vastineraportti
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§ 417
Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös tuntiopettajan virkasuhteen irtisanomisasiassa
TRE:4434/01.02.07/2018
Valmistelija / lisätiedot:
Teppo Rantanen
Valmistelijan yhteystiedot
Lakimies Minna Kaipinen, puh. 040 800 4581, 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
Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös 19/0738/2, diaarinumero 02024
/18/2207, merkitään tiedoksi.
Perustelut
Tampereen seudun ammattiopiston toimialajohtaja on päättänyt
14.6.2018 irtisanoa tuntiopettajan virkasuhteen viranhaltijalain 35 §:n
perusteella, koska tuntiopettaja on rikkonut virkasuhteesta johtuvia
virkavelvollisuuksiaan olennaisella tavalla käyttäytymällä epäasiallisesti
opiskelijoita ja muuta henkilöstöä kohtaan. Tampereen kaupunginhallitus
on päätöksellään 27.8.2018 § 346 hylännyt tuntiopettajan
oikaisuvaatimuksen, jossa hän vaati toimialajohtajan päätöksen
kumoamista. Tuntiopettaja valitti kaupunginhallituksen päätöksestä
Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen ja vaati kaupunginhallituksen ja
toimialajohtajan päätösten kumoamista sekä yhteensä 14 549,45 euron
määräisten oikeudenkäyntikulujensa korvaamista laillisine
viivästyskorkoineen. Hallinto-oikeus järjesti asiassa suullisen käsittelyn
7.5.2019.
Hämeenlinnan hallinto-oikeus hylkäsi 20.6.2019 antamassaan
päätöksessä, päätösnumero 19/0738/2, tuntiopettajan valituksen
oikeudenkäyntikuluvaatimuksineen. Hallinto-oikeus velvoitti
tuntiopettajan korvaamaan kaupungin oikeudenkäyntikulut 1 950 eurolla
viivästyskorkoineen. Hallinto-oikeus katsoi, että ottaen huomioon
tuntiopettajalle aiemmin annettu varoitus ja hänen käytöksensä
opettajana sen jälkeen, on irtisanomiselle ollut hänestä johtuva
viranhaltijalain 35 §:n 1 momentissa tarkoitettu asiallinen ja painava syy.
Toimialajohtajan ja kaupunginhallituksen päätökset eivät näin ollen ole
tuntiopettajan esittämillä perusteilla lainvastaisia.
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Hallinto-oikeuden päätös on lainvoimainen.
Liite sisältää henkilötietoja, eikä sitä näin ollen julkaista internetissä.
Tiedoksi
Outi Kallioinen, Ari Mäkitalo, Kristiina Karppi, Maija Kirvesoja, Minna
Kaipinen
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Kaupunginhallitus, § 418, 30.09.2019
Yhdyskuntalautakunta, § 270, 17.09.2019
§ 418
Valtuustoaloite Kuokkamaantien turvallisuuden pikaiseksi parantamiseksi - Jouni Ovaska
TRE:8289/08.00.01/2018
Kaupunginhallitus, 30.09.2019, § 418
Valmistelija / lisätiedot:
Mikko Nurminen
Valmistelijan yhteystiedot
Suunnittelupäällikkö Ari Vandell, puh. 040 564 4518, 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:
Jouni Ovaskan valtuustoaloite ja yhdyskuntalautakunnan lausunto
merkitään tiedoksi.
Aloite ei anna aihetta muihin kuin lausunnossa
mainittuihin toimenpiteisiin.
Liitteet

1 Valtuustoaloite

Yhdyskuntalautakunta, 17.09.2019, § 270
Valmistelijat / lisätiedot:
Ari Vandell
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Mikko Nurminen, Johtaja
Päätösehdotus oli
Esitetään kaupunginhallituksen ja edelleen kaupunginvaltuuston
päätettäväksi:
Jouni Ovaskan valtuustoaloite ja siihen annettu lausunto merkitään
tiedoksi.
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Aloite ei anna aihetta muihin kuin lausunnossa
mainittuihin toimenpiteisiin.
Perustelut
Valtuustoaloitteessa toivotaan liikenteen rauhoittamistoimenpiteitä
Kuokkamaantiellä sijaitsevalle valo-ohjaamattomalle suojatielle.
Aloitteessa perusteina on esitetty suojatien suuri käyttäjämäärä, noin 600
kouluun menevää lasta päivittäin. Toimenpiteinä toivotaan valaistuksen
parantamista ja huomion kiinnittämistä ajonopeuksiin.
Tampereen yhdyskuntalautakunta hyväksyi 29.12.2016 päivitetyn
nopeusrajoitusjärjestelmän (§157), jossa asuinalueille on esitetty 30 km/h
aluenopeusrajoitus. Aluenopeusrajoitusten muutokset toteutetaan
vuosien 2017-2021 kuluessa tarkempien asuinaluekohtaisten
suunnitelmien perusteella. Samalla toteutetaan tarvittavat liikenteen
rauhoittamistoimenpiteet, ja arvioidaan pyöräilyn mahdollinen
sijoittaminen ajoradalle. Yhdyskuntalautakunta hyväksyy
asuinaluekohtaiset suunnitelmat.
Valtuustoaloitteessa mainittu suojatie sijaitsee Nekalan alueella. Viinikka-
Nekalan alueelle suunnitellaan parhaillaan aluerajoituksen 30 km/h
toteuttamista. Liikennejärjestelmäyksikkö on laatinut alueen
aluerajoituksesta 30 km/h suunnitelman, jossa on esitetty aluerajoituksen
laajuus ja sitä tukevat rauhoittamistoimenpiteet alueella.
Nopeusrajoitussuunnitelmasta järjestettiin karttakysely, jossa asukkailla
ja kuntalaisilla oli mahdollisuus kertoa mielipiteensä suunnitelmasta ja
esittää kartalla turvattomiksi koetut paikat Nekalan asuinalueella. Kysely
oli avoinna 24.1. - 11.2.2019 ja siihen saatiin 465 vastausta. 30 km/h-
aluerajoituksen suunnitelmaehdotusta ja karttakyselyn tuloksia esiteltiin
asukastilaisuudessa Normaalikoululla 20.2.2019. Asukastilaisuus
järjestettiin yhdessä ”Kestävät ja turvalliset koulumatkat” -hankkeen
tilaisuuden kanssa. Asukastilaisuudessa turvallisuuden osalta esille
nousivat mm. Nekalantien suuntaisten suojateiden turvallisuus
(kääntyvät ajoneuvot ongelmana), koulun kohdan saattoliikenne,
Ahlmannintien ja Kuokkamaantien turvallisuus.
Kuokkamaantiellä on ollut useamman kerran ollut nopeusnäyttötaulu
muistuttamassa autoilijoita ajonopeuksista. Ajonopeuksien seurannan
mukaan keskinopeus Kuokkamaantiellä koulun kohdalla on 31-33 km/h.
Liikennejärjestelmän suunnitteluyksikkö on esittänyt
nopeusrajoitussuunnitelmassa Kuokkamaantielle aluenopeusrajoitusta
30 km/h. Suunnitelmassa on esitetty rauhoittamistoimenpiteitä
Kuokkamaantielle. Tavoitteena on toteuttaa fyysisiä
rauhoittamistoimenpiteitä vuoden 2020 aikana. Toimenpiteiden
toteuttamisen aikataulua on yhteensovitettu Mustametsän
päiväkotihankkeen kanssa. Uusi päiväkoti sijaitsee Kuokkamaantien
varrella, Normaalikoulun vieressä. Päiväkoti valmistuu vuonna 2020.
Rauhoittamistoimenpiteiden suunnittelussa ja saattoliikennepaikkojen
osoittamisessa on tehty yhteistyötä koulun vanhempainyhdistyksen ja
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opettajakunnan kanssa. Keskustelujen perusteella turvattomuuden
aiheuttaa autoilijoiden piittaamattomuus tieliikennelain mukaisesta
suojatiesäännöstä: "Suojatietä lähestyvän ajoneuvon kuljettajan on
ajettava sellaisella nopeudella, että hän voi tarvittaessa pysäyttää ennen
suojatietä. Kuljettajan on annettava esteetön kulku jalankulkijalle, joka on
suojatiellä tai astumassa sille." Lisäksi Kuokkamaantien varteen
pysäköidyt autot aiheuttavat näkemäesteen. Koivulanpuistikossa sijaitsee
pysäköintialue, jonne nykyisin on liikennöinti sallittua myös
Kuokkamaantien puolelta. Pysäköintialueelta poistuvat risteävät kapean
jalkakäytävän yli kohdassa, joka sijaitsee koululaisten käyttämän
suojatien läheisyydessä (noin 20 metrin etäisyydellä). Pysäköintialueelle
ja sieltä pois liikennöidään vilkkaasti koululaisten vilkkaimman
saapumisajankohdan kanssa, mikä aiheuttaa vaaratilanteita.
Turvattomaksi koetulle, ja koululaisten vilkkaasti käyttämälle suojatielle
toteutetaan nk. nopeina toimenpiteinä suojatien havaittavuuden ja
turvallisuuden parantamiseksi pysäköintikielto- ja ajojärjestelyjä.
Suojatien havaittavuutta parannetaan mm. valaistuksella, herätevarsilla
ja väliaikaisella keskisaarekkeen muotoilulla. Lisäksi Kuokkamaantien
suojatiellä on järjestetty syksyllä 2019 suojatiepäivystyksiä osana ”
Turvallisesti ja kestävästi kouluun” -hanketta, jolle Liikennejärjestelmän
suunnitteluyksikkö sai rahoitusta Traficomilta.
Tiedoksi
Kaupunginhallitus
Liitteet

1 Valtuustoaloite - Jouni Ovaska
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Kaupunginhallitus, § 419, 30.09.2019
Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta, § 63, 12.09.2019
§ 419
Valtuustoaloite uusi linja Tampereen seudun joukkoliikenteeseen Härmälänrannasta kohti
Tampereen keskustaa - Ari Wigelius
TRE:1988/08.00.01/2019
Kaupunginhallitus, 30.09.2019, § 419
Valmistelija / lisätiedot:
Mikko Nurminen
Valmistelijan yhteystiedot
Joukkoliikennejohtaja Mika Periviita, puh. 050 326 7007 ja
suunnittelupäällikkö Juha-Pekka Häyrynen, puh. 050 552 6124, 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:
Ari Wigeliuksen valtuustoaloite ja Tampereen kaupunkiseudun
joukkoliikennelautakunnan antama lausunto merkitään tiedoksi.
Aloite ei anna aihetta muihin kuin lausunnossa mainittuihin
toimenpiteisiin.
Tiedoksi
Ari Wigelius, Juha-Pekka Häyrynen
Liitteet

1 Valtuustoaloite

Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta, 12.09.2019, § 63
Valmistelijat / lisätiedot:
Juha-Pekka Häyrynen
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Mika Periviita, Joukkoliikennejohtaja
Päätösehdotus oli
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Esitetään Tampereen kaupunginhallituksen ja edelleen
kaupunginvaltuuston päätettäväksi:
Ari Wigeliuksen valtuustoaloite ja siihen annettu vastaus merkitään
tiedoksi. Joukkoliikenteen palveluryhmä edistää aloitevastauksessa
kuvattuja toimia kulloisenkin hyväksytyn talousarvion puitteissa.
Perustelut
Ari Wigelius esittää 11.3.2019 valtuustoaloitteessaan, että Tampereen
seudun joukkoliikenne (Nysse) selvittää nopealla aikataululla uuden linjan
perustamista Härmälänrannasta Tampereen
keskustaan. Härmälänrannan alue on kasvanut vauhdilla ja
kasvaa edelleen, mikä on lisännyt bussien matkustajamäärää alueella
voimakkaasti,
Kuten aloitteessa todetaan, eivät täyteen ahdetut linja-autot houkuttele
käyttämään joukkoliikennettä. Tarve alueen joukkoliikenteen jatkuvaan
kehittämiseen on olemassa. Härmälän alueen
joukkoliikenteen vuorotarjontaa on lisätty viimeksi elokuussa 2018, jolloin
linjaa 11 ryhdyttiin liikennöimään ruuhka-aikoina 8 kertaa tunnissa.
Samassa yhteydessä pystyttiin samoja autoja hyödyntäen avaamaan uusi
nopea työmatkaliikenteen linja 27 keskustan ja Sarankulman välille.
Härmälästä keskustaan liikennöivät tällä hetkellä linjat 1 ja 11, molemmat
8 kertaa tunnissa, eli Valmentinkadun pysäkiltä keskustaan kulkee vuoro
3-4 min välein. Lisäksi liikennöi linja 65 Hervantaan kaksi kertaa
tunnissa. Linjojen 1 ja 11 aikataulut on suunniteltu niin, että vuorojen
välille jäisi Nuolialantiellä 3-4 min. Käytännön liikennetilanteet johtavat
usein kuitenkin siihen, että kaksi vuoroa saapuu pysäkille peräkkäin ja
näiden jälkeen tulee hieman pidempi tauko. Varsinkin tällaisen
pidemmän tauon (enintään 10 min) jälkeen Valmetinkadun pysäkki on
aloitteessa kuvatulla tavalla matkustajista ruuhkautunut.
Aloitteessa ehdotettu uusi linja Härmälänrannasta ei ole mahdollinen
ainakaan vuoden 2020 aikana, koska alueella ei ole valmiina bussin
kääntöpaikaksi sopivaa katutilaa. Alueen katujen mitoituksessa on ollut
lähtökohtana, että Niilo Härmälän katua ja Vanhansillankatua on
mahdollista liikennöidä busseilla ja päätepysäkki olisi mahdollista
sijoittaa Samiveturinpuiston kohdalle. Alueelle suunnitellut kadut ovat
kuitenkin vielä työmaa-alueena, eivätkä siten liikennöitävissä. Ajoyhteys
Härmälänojan yli Pirkkalan puolelle Pereentielle on käytännössä
olemassa, mutta Pirkkalan puolella alue ei ole asemakaavassa
vahvistettua katualuetta. Tampereen kaupunki on keskustellut Pirkkalan
kunnan kanssa katuyhteyden avaamiseksi joukkoliikenteen käyttöön,
mutta asiasta ei ole vielä tehty Pirkkalan puolella ratkaisua.
Ajoyhteys Härmälänrannasta Pereentielle avaisi joukkoliikenteen
reittisuunnittelussa uusia mahdollisuuksia. Härmälänrannan alue ei ole
välttämättä optimaalisin paikka bussireitin päätepysäkiksi. Alue
on suunniteltu ja rakennettu varsin tiiviiksi. Bussin päätepysäkiksi
jouduttaisiin varaamaan enemmän tilaa katualueelta kuin reitin
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välipysäkin käyttöön. Lisäksi lähellä on Partolan kaupallisten palveluiden
keskittymä, jota myös Härmälän asukkaat käyttävät. Alueen läpi kulkeva
reitti mahdollistaisi yhteydet esim. Partolan alueelle nykyisen linjan 11
tapaan. Pelkästään Tampereen keskustasta Härmälänrantaan kulkeva
linja on teknisesti mahdollista toteuttaa siinä vaiheessa, kun Niilo
Härmälän katu ja Vanhansillankatu on rakennettu valmiiksi.
Joukkoliikennelautakunta päättää linjareiteistä aikataulukausittaisen
palvelutasopäätöksen yhteydessä. Härmälän alueen
linjastokokonaisuutta ja sen mahdollisuuksia vastata kasvavaan
matkustuskysyntään tarkastellaan ja suunnitellaan vielä erikseen ennen
Linjasto 2021 -suunnitelman yksityiskohtaisen toteutuksen vahvistavaa
joukkoliikennelautakunnan palvelutasopäätöstä.
Ennen mahdollisia reittimuutoksia kasvatetaan linjojen 1 ja 11
matkustajakapasiteettia vaihtamalla busseja nykyistä suurempiin. Linjalla
11 siirrytään käyttämään 12 metriä pitkien 2-akselisten bussien sijaan
pelkästään 15 metriä pitkiä telibusseja elokuussa 2020. Tämä on ratkaistu
linjan kilpailutuksen yhteydessä kesällä 2019. Linjalla 1
valmistellaan yhdessä TKL:n kanssa nivelbussien asteittaista
käyttöönottoa. Ensimmäiset nivelbussit linjalle saadaan liikenteeseen
vuonna 2020, mikäli TKL:lle myönnetään tarvittava investointimääräraha
vuodelle 2020. Seuraavina vuosina nivelbussien määrää on suunniteltu
lisättävän niin, että muutaman vuoden kuluttua koko linja 1 voitaisiin
liikennöidä nivelbusseilla. Joukkoliikenteen talousarviossa 2020 on
varauduttu kalustokoon kasvattamisen aiheuttamiin kustannuksiin.
Bussivuorojen määrän lisäämisen ja kalustokoon kasvattamisen lisäksi
olisi tärkeää pyrkiä lyhentämään pysäkillä kuluvaa aikaa ja nopeuttamaan
muillakin toimilla joukkoliikenteen kulkua, koska Nuolialantiellä
pysäkkitila on loppumassa kesken ja bussit alkavat ruuhkauttaa toisiansa.
Pysäkkiaikoja voidaan lyhentää ottamalla käyttöön useamman
sisäänkäyntioven toimintamalli. Linjalla 2 on ollut vuoden 2019 aikana
käynnissä "keskeltä kyytiin" kokeilu, jonka tulokset ovat olleet
pääsääntöisesti positiivisia. Käytännön laajentaminen koskemaan myös
Nuolialantiellä liikennöiviä linjoja edellyttäisi linja-autojen varustamista
keskioven matkakortinlukijoilla sekä tiettyjä toimintatapojen muutoksia.
Näihin toimenpiteisiin ei ole varauduttu joukkoliikenteen vuoden 2020
talousarviossa.
Tiedoksi
kh
Liitteet

1 Valtuustoaloite
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Kaupunginhallitus, § 420, 30.09.2019
Asunto- ja kiinteistölautakunta, § 132, 04.09.2019
§ 420
Valtuustoaloite kuhan alamitan ja verkkojen alimman sallitun silmäkoon nostamiseksi
Tampereen vesialueilla - Juhana Suoniemi
TRE:6136/14.00.01/2018
Kaupunginhallitus, 30.09.2019, § 420
Valmistelija / lisätiedot:
Teppo Rantanen
Valmistelijan yhteystiedot
Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.
sukunimi@tampere.fi ja 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.
Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja
Päätösehdotus oli
Esitetään valtuuston päätettäväksi:
Juhana Suoniemen valtuustoaloite ja asunto- ja kiinteistölautakunnan
lausunto merkitään tiedoksi.
Aloite ei anna aihetta muihin toimenpiteisiin.
Tiedoksi
Juhana Suoniemi, Anne J Tuominen
Liitteet

1 Valtuustoaloite

Asunto- ja kiinteistölautakunta, 04.09.2019, § 132
Valmistelijat / lisätiedot:
Anne Tuominen
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Teppo Rantanen, Johtaja
Päätösehdotus oli
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Esitetään kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuuston
päätettäväksi:
Juhana Suoniemen valtuustoaloite ja siitä annettu lausunto merkitään
tiedoksi.
Aloite ei anna aihetta muihin toimenpiteisiin.
Perustelut
Juhana Suoniemi esittää 17.9.2018 jättämässään valtuustoaloitteessa
mm., että Tampere nostaa verkkojen silmäkokorajoituksen kuhapitoisilla
vesialueillaan 55 millimetriin säilyttäen sallittuna alle 27 mm silmäkoon
ns. muikkuverkot, ja että kuhan alamitta nostetaan 45
senttimetriin. Aloitteessa esitetään myös, että kaupunki ottaa aktiivisen
roolin kuhan alamitan nostamiseksi koko seudun kalastusalueilla.
Vuoden 2019 alussa kalastusalueet lakkautettiin yleiskokousten
päätöksillä ja perustettiin 1.1.2016 voimaan tulleen kalastuslain
mukaisesti uudet kalatalousalueet. Tampereen kaupungin omistamat
yksityisvesialueet kuuluvat Näsijärven kalatalousalueeseen ja Pirkkalan
kalatalousalueeseen, johon mm. Pyhäjärvi kuuluu.
Kalatalousalueet ovat käynnistäneet kalastuslain mukaisesti käyttö- ja
hoitosuunnitelmien laatimisen. Ehdotukset suunnitelmiksi tulee
valmistella vuoteen 2020 mennessä. Ely-keskus vahvistaa käyttö- ja
hoitosuunnitelmat, ja niiden toimeenpanosta vastaavat kalatalousalueet.
Käyttö- ja hoitosuunnitelman tarkoitus on turvata kalavarojen kestävä
käyttö ja tuotto sekä biologinen monimuotoisuus. Suunnitelman
valmistelun pohjana ovat mm. aiempien kalastusalueiden teettämät
tutkimukset, kuten valtuustoaloitteessa mainittu Kuhan lisääntymisikä ja -
koko Pirkanmaan järvillä -tutkimus (Kolari Ismo ja Westermark Ari), ja
muu pitkäjänteinen kalavarojen kehityksen seuranta sekä
paikallistuntemus.
Käyttö- ja hoitosuunnitelmassa tarkastellaan vesistöjä kuten Näsijärveä ja
Pyhäjärveä kokonaisuuksina vesialueen omistuksesta riippumatta.
Suunnitelma sisältää mm. ehdotukset kalakantojen hoitotoimenpiteiksi ja
ehdotukset alueellisiksi kalastuksen säätelytoimenpiteiksi. Kalastuksen
säätelytoimet tulisi perustua paikalliseen tilanteeseen kuten kalakannan
tilaan, vesistön rehevyyteen ja tuottokykyyn. Pirkanmaan
kalatalouskeskuksen asiantuntijan Ismo Kolarin yhteenvedon mukaan
esimerkiksi hidaskasvuisissa vahvoissa kuhakannoissa kalastettavien
kuhien koon kasvattaminen ja kalastusrajoitukset eivät näytä lisäävän
kuhan kokonaissaaliita, vaan vaikutus voi olla päinvastainen luonnollisen
kuolevuuden ja tiheydestä riippuvan kasvun hidastumisen seurauksena.
Kun taas nopeakasvuisissa kuhakannoissa, jollaisia Tampereen isot järvet
eivät ole, on kasvupotentiaalin hyödyntäminen järkevää käyttämällä
silmäkooltaan sopivan harvoja verkkoja ja vapakalastuksessa
kalastusasetuksen määrittämää minimialamittaa (42 cm) korkeampaa
pyyntimittaa. Humuspitoisissa järvissä kuten Pyhäjärven pohjoisosassa,
ruokakalaksi käytettävän kuhan kokoa ja ikää ei myöskään kannata
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kasvattaa ylen määrin kohonneiden elohopeapitoisuuksien takia.
Kalakantoihin vaikuttaminen kalastuksen säätelyn keinoin tulisikin
arvioida huolellisesti eri näkökulmista asiantuntijatyönä.
Kiinteistötoimen näkemyksen mukaan Tampereen kaupungin ei ole
mielekästä uudistaa kalastusmääräyksiään ennen kalatalousalueiden
käyttö- ja hoitosuunnitelmien valmistumista, vaan määräykset tulisi
uudistaa käyttö- ja hoitosuunnitelmien mukaisiksi niiden vahvistuttua.
Kalastuksen kannalta olisi mielekästä, jos kalastusmääräykset saataisiin
järvikohtaisiksi, eivätkä ne perustuisi vesialueen omistukseen. Kalastajien
näkökulmasta usein tehtävät kalastusmääräysten muutokset eivät
myöskään ole mielekkäitä.
Tiedoksi
kh
Liitteet

1 Valtuustoaloite
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Kaupunginhallitus, § 421, 30.09.2019
Asunto- ja kiinteistölautakunta, § 131, 04.09.2019
§ 421
Valtuustoaloite keskustan alueen kalastusmahdollisuuksien parantamiseksi - Ilkka
Porttikivi ym.
TRE:4592/14.00.01/2018
Kaupunginhallitus, 30.09.2019, § 421
Valmistelija / lisätiedot:
Teppo Rantanen
Valmistelijan yhteystiedot
Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.
sukunimi@tampere.fi ja 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.
Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja
Päätösehdotus oli
Esitetään valtuuston päätettäväksi:
Ilkka Porttikiven ym. valtuustoaloite ja asunto- ja
kiinteistölautakunnan lausunto merkitään tiedoksi.
Aloite ei anna aihetta muihin kuin lausunnossa
todettuihin toimenpiteisiin.
Tiedoksi
Ilkka Porttikivi, Anne J Tuominen
Liitteet

1 Valtuustoaloite

Asunto- ja kiinteistölautakunta, 04.09.2019, § 131
Valmistelijat / lisätiedot:
Anne Tuominen
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Teppo Rantanen, Johtaja
Päätösehdotus oli
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Esitetään kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuuston
päätettäväksi:
Ilkka Porttikiven ym. valtuustoaloite ja siitä annettu lausunto merkitään
tiedoksi.
Aloite ei anna aihetta muihin kuin lausunnossa
todettuihin toimenpiteisiin.
Perustelut
Ilkka Porttikivi ehdottaa yhdessä 39 valtuutetun kanssa 18.6.2018
jättämässään valtuustoaloitteessa, että keskustan alueen
kalastusmahdollisuuksia parannetaan ja Tammerkosken kalastusluvan
hankkimista sujuvoitetaan.
Tampereen kaupungin kalastuslupia on voinut hankkia Kalapassin
verkkokaupasta vuodesta 2011 lähtien. Kalapassin käteismyyntipisteenä
toimii tällä hetkellä Lielahdessa sijaitseva Nippon Verkko Oy.
Kalapassijärjestelmä on Pirkanmaan kalatalouskeskuksen ylläpitämä ja
sen kautta on myynnissä kaikki Tampereen kaupungin kalastusluvat sekä
useiden kalastuskuntien ja kalatalousalueiden kalastusluvat. Pirkanmaan
kalatalouskeskus on selvittänyt vuonna 2018 käteismyyntipisteiden
lisäämistä, mutta yhteistyökumppania ei ole vielä löytynyt. Kalapassin
verkkokaupassa voi asioida vain suomeksi. Kalatalouskeskus ei ole saanut
englanninkielisen version toteutukseen rahoitusta, ja koska asiakaskunta
on arvioitu olevan hyvin pieni, ei toteutus omin varoin ole ollut
mahdollinen. Kalapassijärjestelmä on koettu yleisesti hyvin toimivaksi
erityisesti siksi, että tieto kalastuslupien myynnistä on myös
kalastuksenvalvojien käytössä.
Tammerkosken kalastuslupa-automaattia ei ole palautettu maastoon
Koskipuiston ravintolan peruskorjauksen jälkeen. Kiinteistötoimen
näkemyksen mukaan Kalapassijärjestelmä palvelee valtaosaa asiakkaista.
Lupa-automaatin palauttamiseksi on tullut vain yksittäinen toive.
Ensisijaisena toimenpiteenä nähdään Kalapassin käteismyyntipisteen
lisääminen keskustan läheisyyteen, mitä Pirkanmaan kalatalouskeskus
pyrkii edistämään syksyn kuluessa.
Kiinteistötoimi on uudistanut kalastuksen viestintämateriaalia vuosien
2018-2019 aikana. Kaupungin sivuilla on uusi yleisesite kalastuksesta
Tampereen vesialueilla sekä esitteet Pahalammin ja Tammerkosken
erityiskalastuskohteista. Pahalammilla on opastaulu myös maastossa ja
Koskipuistoon on tulossa opastaulu. Niissä on informaatiota myös
englanniksi ja Pahalammin osalta lisäksi venäjäksi. Kaikkien esitteiden
tekstit on käännetty englanniksi ja kaupungin sivuille perustetaan
englanninkieliset kalastussivut. Zanderland sivustolla esitellään laajasti
eri kielillä Pirkanmaan kalastuskohteita ja mm. luvanmyyntiä, joten sitä
hyödynnetään kaupungin viestinnässä.
Kaupungin eri yksiköiden yhteistyöhankkeessa tarkastellaan parhaillaan
luontovirkistyksen palvelutarpeiden kehittämistä. Ohjelmassa otetaan

Tampere
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja
30.09.2019

33/2019

33 (42)

kantaa koko kaupungin osalta palveluiden kehittämistarpeisiin kuten
tiedotukseen, opasteisiin ja rakenteisiin esimerkiksi nuotiopaikkoihin
ja katoksiin. Tämän työn osana tarkastellaan myös kalastuksen
palvelutarpeiden kehittämistä. Työssä hyödynnetään eri
asukaskyselyiden aineistoja. Tampereella on erinomaisia
lähikalastuskohteita, joiden kehittäminen pienillä toimenpiteillä tekisi
niistä entistä houkuttelevampia kuten aloitteessa todetaan.
Tiedoksi
kh
Liitteet

1 Valtuustoaloite
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Kaupunginhallitus, § 422, 30.09.2019
Asunto- ja kiinteistölautakunta, § 133, 04.09.2019
§ 422
Valtuustoaloite selvityksen tekemiseksi yhteistyössä kauppahallin yrittäjien ja Alko Oy:n
kanssa mahdollisuudesta Alkon pienmyymälän perustamiseksi Tampereen Kauppahalliin -
Jouni Markkanen ja Anneli Kivistö ym.
TRE:1481/14.00.01/2019
Kaupunginhallitus, 30.09.2019, § 422
Valmistelija / lisätiedot:
Teppo Rantanen
Valmistelijan yhteystiedot
Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044 ja tilapäällikkö Niko
Suoniemi, puh. 040 806 2794, 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:
Jouni Markkasen ja Anneli Kivistön ym. valtuustoaloite ja asunto- ja
kiinteistölautakunnan lausunto merkitään tiedoksi.
Aloite ei anna aihetta muihin toimenpiteisiin.
Tiedoksi
Jouni Markkanen, Anneli Kivistö, Niko Suoniemi
Liitteet

1 Valtuustoaloite

Asunto- ja kiinteistölautakunta, 04.09.2019, § 133
Valmistelijat / lisätiedot:
Niko Suoniemi
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Teppo Rantanen, Johtaja
Päätösehdotus oli
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Esitetään kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuuston
päätettäväksi:
Jouni Markkasen ja Anneli Kivistön ym. valtuustoaloite ja sitä annettu
lausunto merkitään tiedoksi.
Aloite ei anna aihetta muihin toimenpiteisiin.
Perustelut
Jouni Markkanen ja Anneli Kivistö ovat 26 valtuutetun kanssa esittäneet,
että tehdään selvitys yhteistyössä kauppahallin yrittäjien ja Alko Oy:n
kanssa mahdollisuudesta Alkon pienmyymälän perustamiseksi
Tampereen Kauppahalliin. Alkon saaminen Tampereen Kauppahalliin on
katsottu edistävän Tampereen ruoka- ja juomakulttuuria sekä lisäävän
Kauppahallin vetovoimaa.
Tampereen kaupunki on kiinteistön omistajana lähestynyt Alko Oy:ä
tässä asiassa ja tiedustellut heidän halukkuutta tuoda myymälä
Kauppahalliin. Alko Oy:llä on kuitenkin tällä hetkellä kattava ja tiheä
myymäläverkosto Tampereen alueella. Alko Oy ei aio laajentaa
palveluverkostoaan Tampereen alueella eikä näin ollen tällä hetkellä ole
halukkuutta tuoda myymälää Kauppahalliin. Kauppahallin vetovoiman ja
tunnettuuden kehittämiseksi on viime vuoden aikana käynnistetty
erilaisia kehittämistoimenpiteitä.
Tiedoksi
kh
Liitteet

1 Valtuustoaloite
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§ 423
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:
- kaupunginhallituksen konsernijaoston 18.9.2019
- yhdyskuntalautakunnan 17.9.2019
sekä seuraavat viranhaltijapäätökset:
Apulaispormestari, sosiaali- ja terveyspalvelut sekä sivistys- ja
kulttuuripalvelut
§ 27 Lausunto muistioluonnokksesta vapaan sivistystyön kautta hankitun
osaamisen tunnistamisesta ym., 25.09.2019
Apulaispormestari, yhdyskuntapalvelut, joukkoliikennepalvelut sekä
jätehuoltopalvelut
§ 25 Lausunto Tampereen Sähkölaitos Oy:n vesilain ja ympäristölain
mukaisesta lupahakemuksesta, 19.09.2019
Johtaja, hyvinvoinnin palvelualue
§ 47 Saatavien poistaminen tileistä ja perinnästä sosiaali- ja
terveyslautakunnan alaisissa yksiköissä, 26.09.2019
§ 46 Artteli-kumppanuusyhdistys ry:n ja Tampereen kaupungin välinen
aiesopimus, 19.09.2019
Konsernijohtaja
§ 116 Jalitsu Oy:n lainan takaisinmaksuohjelman muutos, 25.09.2019
§ 118 Palvelualueiden johtajien ja konserniyksiköiden johtajien
varahenkilöt, 20.09.2019
§ 119 Salainen: 23.09.2019
Palvelulinjapäällikkö, Lasten, nuorten ja perheiden palvelut
§ 129 Palveluneuvojan viran täyttäminen, 24.09.2019
Pormestari
§ 99 Vieraanvaraisuus Tampereen elokuvajuhlat - Tampere Film Festival
ry:lle, 25.09.2019
§ 100 Vammaisneuvoston jäsenten osallistuminen Henkilökohtaisen avun
päiville Helsingissä, 25.09.2019
§ 101 Vammaisneuvoston jäsenten osallistuminen
Vammaisneuvostopäiville Vantaalla, 25.09.2019
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§ 102 Vieraanvaraisuus Musiikki & Media -tapahtumalle 3.10.2019,
25.09.2019
Strategiajohtaja
§ 28 Valo- ja vesiteoksen tilaaminen Valoviikkojen ja Tampereen 240-
juhlavuoden tapahtumaviikon yhteyteen, 25.09.2019
Tietohallintojohtaja
§ 78 Vuodelta 2018 uudelleen budjetoidun ICT-kehittämismäärärahan
allokointi - Elinvoima ja kilpailukyky (EKI), 23.09.2019
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§ 424
Tiedoksi merkittävät asiat
TRE:112/00.01.03/2019
Päätös
Merkittiin tiedoksi.
Päätösehdotus oli
Merkitään tiedoksi.
Perustelut
1) Lautakuntiin menossa olevia asioita
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§ 425
Muotokuvien teettäminen (ei julkisuuteen vielä tässä vaiheessa)
TRE:5551/00.04.02/2019
Valmistelija / lisätiedot:
Lauri Lyly
Valmistelijan yhteystiedot
Pormestarin sihteeri Ritva Vakkuri, puh. 0400 780 866 ja
kokoelmapäällikkö Suvi-Mari Eteläinen, 044 263 0580, 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
Päätösehdotus oheisen liitteen mukaisesti.
Kokouskäsittely
Anna-Kaisa Ikonen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn alkaessa.
Perustelut
Muotokuvan teettäminen kaupunginvaltuuston puheenjohtajasta ja
johtavista henkilöistä on ollut perinne, jota myös Tampereen kaupunki on
noudattanut. Tampereen kaupungin siirryttyä vuonna 2007
pormestarijärjestelmään on muotokuvan teettämistä koskevia
periaatteita tarkennettu siten, että muotokuva voidaan teettää
kaupunginvaltuuston puheenjohtajasta, kun hän on toiminut tässä
tehtävässä vähintään neljä vuotta. Kuitenkin kaupunginhallitus voi
päättää muotokuvan teettämisestä lyhyemmänkin ajan pohjalta, jos
henkilöllä on merkittäviä muita ansioita. Pääsääntöisesti pormestarista
teetetään muotokuva, kun hän on toiminut tässä tehtävässä vähintään
neljä vuotta.
Muotokuvien teettämisestä päätöksen tekee kaupunginhallitus.
Sopimukset laaditaan Tampereen kaupungin hallintoyksikön lakiasioissa.
Tiedoksi
nimetyt, Jukka Männikkö, Suvi-Mari Eteläinen, Ritva Vakkuri, Riikka
Viitaniemi
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Muutoksenhakukielto
§412, §413, §414, §415, §416, §417, §418, §419, §420, §421, §422, §423, §424
Muutoksenhakukielto
Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:
-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä
viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa
(KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
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Oikaisuvaatimus
§425
Oikaisuvaatimusohje
Oikaisuvaatimusohje
Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen,
velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan
jäsen.
Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös
sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.
Oikaisuviranomainen
Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.
Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:
Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere
Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.
tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi
Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen
tietoturvallisuudesta.
Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Tiedoksisaanti
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua
siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan
saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen
lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen
osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta
määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä,
vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa
ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Oikaisuvaatimus
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän
allekirjoitettava.
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Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa
oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä
oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo
15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu
lähettäjän omalla vastuulla.

