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Aika 24.04.2017, klo 17:00 - 18:04

Paikka Kaupunginvaltuuston istuntosali

Käsitellyt asiat

§ 97 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 98 Pöytäkirjan tarkastus

§ 99 Läsnäolo- ja puheoikeudet

§ 100 Tiedoksi merkittävät asiat

§ 101 Hallintosäännön muuttaminen

§ 102 Sopimus yhteisestä toimielimestä joukkoliikenteen
viranomaistehtävien hoitamisessa

§ 103 Sopimus yhteisestä toimielimestä ammatillisen koulutuksen
viranomaistehtävien hoitamisessa

§ 104 Sopimus yhteisestä toimielimestä jätehuollon
viranomaistehtävien hoitamisessa

§ 105 Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös
asemakaavaehdotusta nro 8256 koskevassa asiassa

§ 106 Valtuustoaloite yhteispalveluiden perustamiseksi Postin ja
Tampereen kaupungin kesken - Jari Heinonen

§ 107 Valtuustoaloite jätteiden lajittelun parantamiseksi
Tampereella - Tampereen vihreä valtuustoryhmä

§ 108 Valtuustoaloite ultrapienten hiukkasten mittaamisen
aloittamiseksi Tampereen keskustassa - Pekka Salmi ym.

§ 109 Valtuustoaloite verkkokalastuksen määräysten ja kuhan
alamitan muuttamiseksi Tampereen vesialueilla - Juhana
Suoniemi ym.

§ 110 Valtuustoaloitteet kokouksessa

§ 111 Kokousraportit

Lisäpykälät

§ 112 Vuoden 2017 kuntavaaleissa valtuutetuiksi valitut ja heidän
varajäsenensä

§ 113 Valtuustoaloite itsepuolustuslajien lisäämiseksi Tampereen
kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelmaan osaksi
liikunnanopetusta - Terhi Kiemunki

§ 114 Valtuustoaloite autokouluopetuksen järjesteämiseksi toisen
asteen oppilaitoksiin - Seppo Silvennoinen ym.
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§ 115 Valtuustoaloite ilmaisen matkustamisen
käyttöönottamiseksi tapahtumalipulla tapahtumapaikalle ja
takaisin - Seppo Silvennoinen ym.

§ 116 Valtuustoaloite varattujen liikuntavuorojen ulkopuolella
olevien liikuntavuorojen antamiseksi kuntalaisten vapaaseen
käyttöön - Petri Rajala

§ 117 Valtuustoaloite lasten tapaturmien tilastoinnin
kehittämiseksi kaupungin päiväkodeissa ja kouluissa - Anne
Liimola ym.

§ 118 Valtuustoaloite tekonurmikenttien lisäämiseksi koulujen
pihoille - Antti Ivanoff ym.

§ 119 Valtuustoaloite koskien Onkiniemen tehdaskiinteistön ja sen
alueen kehittämissuunnitelmaa - Jukka Gustafsson ym.
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Saapuvilla olleet jäsenet
Marin Sanna, puheenjohtaja
Tulonen Irja, 1. varapuheenjohtaja
Schafeitel Yrjö, 2. varapuheenjohtaja
Raevaara Aarne
Dundar-Järvinen Aila
Rantaviita-Tiainen Anna-Kaarina
Ikonen Anna-Kaisa
Liimola Anne
Kivistö Anneli
Ivanoff Antti
Aleksovski Atanas
Sirén Elina
Erkki Axen
Hanna Hakko
Heikki Luoto
Sasi Ilkka
Ilmari Rostila
Sirniö Ilpo
Irene Roivainen
Mustakallio Jaakko
Heinonen Jari
Jarmo Rantanen
Loukaskorpi Johanna, saapui 17:22
Markkanen Jouni
Suoniemi Juhana
Jukka Gustafsson
Hyötynen Kalle
Laila Koskela
Lasse Oksanen
Kaleva Lassi
Kostiainen Leena
Rauhala Leena
Kajan Maija
Höyssä Matti
Aaltonen Mikko
Mikko Alatalo
Mikko Leppälahti
Minkkinen Minna
Talonen Minna
Oras Tynkkynen
Salmi Pekka
Peter Löfberg
Pia Viitanen
Ahonen Reeta
Ollila Riitta
Satu Hassi , saapui 17:07
Satu Sipilä
Salminen Seppo
Silvennoinen Seppo
Virtanen Sirkkaliisa
Sofia Vikman
Jokinen Tarja
Mattila Tero
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Tiina Elovaara
Hanhilahti Timo
Kampman Ulla
Alppi Ulla-Leena
Jutila Varpu
Rantanen Ilpo, varajäsen
Lauri Helke , varajäsen
Lehtokannas Heini, varajäsen, poistui 17:22
Siuro Petri, varajäsen
Terhi Kiemunki , varajäsen
Järvelä Ilkka, varajäsen
Heilimo Hanna-kaisa, varajäsen
Rajala Petri, varajäsen
Forsberg Markku, varjäsen
Haapa-aho Olga, varajäsen
Moisio Jani, varajäsen, saapui 17:41, poistui 17:42

Muut saapuvilla olleet
Nyyssönen Tuire, sihteeri
Yli-Rajala Juha, konsernijohtaja
Aarnio Jouko, kaupunginlakimies
Kyöttilä-Vettenranta Tiina, hallintolakimies
Mäkinen Merja, päätösvalmistelusuunnittelija
Maunu Anna-Maria, viestintäjohtaja
Aviles Mauricio, nuorisovaltuutettu
Julin Sofia, nuorisovaltuutettu

Poissa
Aleksi Jäntti
Anna Kontula
Heinämäki Anna-Kaisa
Harri Airaksinen
Harri Jaskari
Siik Kirsikka
Olli-Poika Parviainen
Virtanen Pertti
Timo Vuohensilta

Allekirjoitukset

Marin Sanna
Puheenjohtaja

Nyyssönen Tuire
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty
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Peter Löfberg
 

 
 

Muut allekirjoittajat
 

 
 

Tiina Kyöttilä-Vettenranta,
hallintolakimies
 

 

Jouni Markkanen
 

 
 

Jouko Aarnio, kaupunginlakimies
 

 
 

Merja Mäkinen,
päätösvalmistelusuunnittelija
 

 

Pöytäkirjan nähtävänäolo
Pöytäkirja yleisesti nähtävillä kirjaamossa Puutarhakatu 6
3.5.2017

Tuire Nyyssönen, pöytäkirjanpitäjä
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§ 97
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Merkittiin, että
valtuuston vahvuus oli 65 valtuutettua.

Päätösehdotus oli
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
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§ 98
Pöytäkirjan tarkastus

Päätös
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Peter Löfberg ja Jouni Markkanen.
Varalla Minna Minkkinen ja Jaakko Mustakallio.

Päätösehdotus oli
Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.



Tampere Pöytäkirja 5/2017 8 (52)
Kaupunginvaltuusto 24.04.2017

§ 99
Läsnäolo- ja puheoikeudet

Päätös
Läsnäolo- ja puheoikeuksia ei ollut.
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§ 100
Tiedoksi merkittävät asiat

Päätös
Onnittelupuhe

Puheenjohtaja onnitteli uusia valtuutettuja ja paikkansa uusineita
valtuutettuja, sekä kiitti kaikkia mukana olleita ehdokkaita.

Ylimääräisen asian käsiteltäväksi ottaminen

Valtuusto päätti yksimielisesti ottaa lisäesityslistalla olevan
seuraavan asian käsiteltäväkseen: Vuoden 2017 kuntavaaleissa
valtuutetuiksi valitut ja heidän vara-jäsenensä.

Valtuuston talous- ja strategiaseminaari 2.5.

Kaupunginvaltuuston vuosittainen talous- ja strategiaseminaari
järjestetään 2.5.2017 Tampere-talossa klo 9.30-15.00.
Seminaarissa kerrotaan sote- ja maakuntauudistuksen
etenemisestä ja uudistuksen taloudellisista vaikutuksista,
kuvataan lähtökohtia vuoden 2018 toiminnan ja talouden
suunnittelulle ja arvioidaan kulunutta valtuustokautta ja
kaupunki-strategian toteutumista. Lisäksi seminaarissa annetaan
eväitä uusille valtuutetuille uudelle valtuustokaudelle ja uuden
kaupunkistrategiatyön valmisteluun. Uuden valtuustokauden
alkaessa talous- ja strategiaseminaariin kutsutaan myös kaikki
uudet valtuutetut. Ilmoittautuminen tehdään ensisijaisesti e-
lomakkeella 24.4.2017 mennessä (https://palvelut2.tampere.fi/e3/
lomakkeet/13786/lomake.html) tai vaihtoehtoisesti sähköpostitse
tilaisuudet@tampere.fi .



Tampere Pöytäkirja 5/2017 10 (52)
Kaupunginvaltuusto 24.04.2017

Kaupunginvaltuusto, § 101, 24.04.2017
Kaupunginhallitus, § 217, 10.04.2017

§ 101
Hallintosäännön muuttaminen

TRE:6898/00.01.01/2016

Kaupunginvaltuusto, 24.04.2017, § 101

Valmistelija / lisätiedot:
Hirvelä Heli

Valmistelijan yhteystiedot
Hallintolakimies Tiina Kyöttilä-Vettenranta, puh. 040
778 0695 ja lakimies Juha Perämaa, puh. 040 503 9038,
etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä
Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884,
etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus oli
Valtuuston 23.1.2017 hyväksymään ja 20.2.2017 muuttamaan
sekä 1.6.2017 voimaan tulevaan hallintosääntöön hyväksytään
liitteen mukaiset korjaukset ja lisäykset 10 §:ään, 47 §:ään sekä
hallintosäännön lopussa olevaan voimaantuloa koskevaan
kohtaan.

Kokouskäsittely

Aarne Raevaara teki seuraavan muutosehdotuksen:

Tekstilisäys
2 luku Toimielinorganisaatio
10 § Lautakunnat ja niiden jaostot
Alueellinen jätehuoltolautakunta

Lautakunnassa on apulaispormestari ja 17 muuta jäsentä ja
jokaiselle henkilökohtainen varajäsen.
Tampereen valtuusto valitsee apulaispormestarin lisäksi 8
jäsentä. Kaupunkiseudun kunnat valitsevat yhteensä 4 sekä muut
yhteistoiminta-alueen kunnat 5 jäsentä.

Aarne Raevaara teki seuraavan muutosehdotuksen:

Tekstilisäys:
11 luku Valtuuston kokoukset
98 § Esteellisyys
Uudeksi viimeiseksi kappaleeksi:
Esteellisyyttä koskeva ratkaisu on perusteltava pöytäkirjassa.
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Jari Heinonen ja Lassi Kaleva kannattivat Raevaaran
muutosehdotuksia.

Puheenjohtajan äänestysesitys 10 §: Raevaaran muutosehdotus
JAA, muutosehdotuksen hylkääminen EI. Äänestysesitys
hyväksyttiin. Äänestyksen tulos: Raevaaran muutosehdotus
hylättiin äänin 8-59.

Puheenjohtajan äänestysesitys 98 §: Raevaaran muutosehdotus
JAA, muutosehdotuksen hylkääminen EI. Äänestysesitys
hyväksyttiin. Äänestyksen tulos: Raevaaran muutosehdotus
hylättiin äänin 8-58, 1 poissa.

Tiedoksi
ko-pa-li

Liitteet
1 Päivitetty liite kh 10.4.2017 hallintosääntö
2 Oheismateriaali: Äänestyslistat 101 §

Kaupunginhallitus, 10.04.2017, § 217

Valmistelijat / lisätiedot:
Hirvelä Heli

Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Juha Yli-Rajala

Päätösehdotus oli
Esitetään valtuuston päätettäväksi:

Valtuuston 23.1.2017 hyväksymään ja 20.2.2017 muuttamaan
sekä 1.6.2017 voimaan tulevaan hallintosääntöön hyväksytään
liitteen mukaiset korjaukset ja lisäykset 10 §:ään, 47 §:ään sekä
hallintosäännön lopussa olevaan voimaantuloa koskevaan
kohtaan.

Perustelut
Valtuusto hyväksyi 23.1.2017 hallintosäännön liitteineen
lukuunottamatta Luottamushenkilöiden palkkioita ja
korvauksia koskevaa liitettä, jonka valtuusto hyväksyi
20.2.2017. Kaupunginhallitus päätti 30.1.2017, että valtuuston
23.1.2017 tekemää päätöstä ei laiteta täytäntöön alueellisen
jätehuoltolautakunnan kokoonpanon osalta.

Kuntien väliset yhteistoimintasopimukset, joissa Tampereen
kaupunki on osapuolena, aiheuttavat muutoksia hallintosääntöön.
Yhteistoimintasopimukset on tarkistettu.  Hallintosäännön
lautakuntia ja niiden jaostoja koskevaan 10 §:ään tulee tehdä
kokoonpanoihin liittyviä täsmennyksiä siltä osin kuin ne koskevat
kuntien välistä yhteistoimintaa.
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Kaupunginvaltuuston hyväksymän hallintosäännön
mukaan ammatillisen koulutuksen yhteistoiminta-asioissa
elinvoima- ja osaamislautakunnan kokoonpanoon kuuluu 11
Tampereen kaupungin valitseman jäsenen lisäksi 5 muiden
yhteistoiminta-alueen kuntien valitsemaa jäsentä. Kuntien
kesken käydyissä sopimusneuvotteluissa on tältä osin
päädytty ratkaisuun, jossa elinvoima- ja osaamislautakunnan
kokoonpanoon kuuluu 11 Tampereen kaupungin valitseman
jäsenen lisäksi 6 muiden yhteistoiminta-alueen kuntien
valitsemaa jäsentä. Neuvotteluiden lopputuloksen johdosta
on syytä muuttaa kaupungin tulevan hallintosäännön 10 §:ää
yhteistoimintasopimuksen mukaiseksi siten, että kokoonpanoon
kuuluisi 5:n muiden kuntien valitseman jäsenen sijasta 6 muiden
kuntien valitsemaa jäsentä.

Kaupunginvaltuuston hyväksymän hallintosäännön mukaan
 kuntien yhteisen jätehuoltoviranomaisen eli alueellisen
jätehuoltolautakunnan kokoonpanoon kuuluu 9 Tampereen
kaupungin valitsemaa jäsentä ja 5 muiden yhteistoiminta-
alueen kuntien valitsemaa jäsentä. Kuntien kesken käydyissä
sopimusneuvotteluissa on kuitenkin päädytty ratkaisuun, jossa
alueellisen jätehuoltolautakunnan kokoonpanoon kuuluu
7 Tampereen kaupungin valitsemaa jäsentä ja 5 muiden
yhteistoiminta-alueen kuntien valitsemaa jäsentä. Neuvotteluiden
lopputuloksen johdosta on syytä muuttaa kaupungin tulevan
hallintosäännön 10 §:ää yhteistoimintasopimuksen mukaiseksi
siten, että kokoonpanoon kuuluisi 9 Tampereen kaupungin
valitseman jäsenen sijasta 7 Tampereen kaupungin valitsemaa
jäsentä.

Hallintosäännön 47 §:ään, joka koskee virkasuhteeseen ottamista
ilman julkista hakumenettelyä lisätään kolmas, nykyisessä
voimassa olevassa hallintosäännössä oleva kohta, joka on
epähuomiossa jäänyt pois uudesta hallintosäännöstä.

Uuden hallintosäännön tullessa voimaan 1.6.2017 suurin osa
nykyisistä lautakunnista lakkaa olemasta. Lakkaavilla lautakunnilla
ja niiden jaostoilla ei ole toimivaltaa tehdä päätöksiä 1.6.2017
alkaen. Myös kaupunginhallituksen nykyiset jaostot lakkaavat.
Kaupunginhallitus tulee oikeuttaa päättämään vanhoilta
lautakunnilta, niiden jaostoilta ja kaupunginhallituksen jaostoilta
 keskeneräisiksi jäävät asiat.  

Kesäkuun alussa saattaa tulla tehtäväksi uusien lautakuntien
toimivaltaan kuuluvia kiireisiä päätöksiä ennen kuin uudet
lautakunnat on valittu. Kaupunginhallitus tulee valtuuttaa
tekemään tarvittaessa päätöksiä 1.6.2017 alkaen kunnes uudet
lautakunnat ja niiden jaostot on valittu.

Kokouskäsittely

Anna-Kaisa Heinämäki saapui kokoukseen.

Liitteet
1 Päivitetty liite kh 10.4.2017 hallintosääntö
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Kaupunginvaltuusto, § 102, 24.04.2017
Kaupunginhallitus, § 218, 10.04.2017

§ 102
Sopimus yhteisestä toimielimestä joukkoliikenteen viranomaistehtävien hoitamisessa

TRE:2640/00.01.05/2017

Kaupunginvaltuusto, 24.04.2017, § 102

Valmistelija / lisätiedot:
Hirvelä Heli, Linnamaa Reija

Valmistelijan yhteystiedot
Joukkoliikennejohtaja Mika Periviita puh. 050 3267 007 ja lakimies
Juha Perämaa puh. 040 503 9039, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä
Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884,
etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus oli
Liitteenä oleva sopimus yhteisestä toimielimestä joukkoliikenteen
viranomaistehtävien hoitamisessa hyväksytään.

Tiedoksi
sopijakunnat, Heli Hirvelä, Reija Linnamaa, Mika Periviita, Juha
Perämaa

Liitteet
1 Joukkoliikennesopimus 1.11.2011
2 Sopimus yhteisestä toimielimestä (joukkoliikenne)

Kaupunginhallitus, 10.04.2017, § 218

Valmistelijat / lisätiedot:
Hirvelä Heli, Linnamaa Reija

Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Juha Yli-Rajala

Päätösehdotus oli
Esitetään valtuuston päätettäväksi:

Liitteenä oleva sopimus yhteisestä toimielimestä joukkoliikenteen
viranomaistehtävien hoitamisessa hyväksytään.

Perustelut
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Tampereen kaupunki, Kangasalan kunta, Lempäälän kunta,
Nokian kaupunki, Oriveden kaupunki, Pirkkalan kunta, Vesilahden
kunta ja Ylöjärven kaupunki ovat 1.1.2011 alkaen sopineet kuntien
yhteisestä toimielimestä joukkoliikenteen viranomaistehtävien
hoitamisessa. Sopimuksen tarkoituksena on ollut sopia EU:n
palvelusopimusasetuksen sekä kansallisen joukkoliikennelain
(869/2009) mukaisesti yksinomaan sopijakuntien alueella
harjoitettavan reitti- ja kutsujoukkoliikenteen lupaviranomaisesta,
muista palvelusopimusasetuksessa ja joukkoliikennelaissa
paikalliselle toimivaltaiselle viranomaiselle säädetyistä tehtävistä
sekä kuntien keskenään sopimista joukkoliikenteen tehtävistä.

Sopijakunnat ovat muodostaneet joukkoliikennelain
mukaisen yhteistoiminta-alueen ja alueen kuntien yhteisenä
toimielimenä on toiminut Tampereen kaupunkiseudun
joukkoliikennelautakunta.

Tampereen kaupungin toimintamallia on uudistettu ja sen
mukainen organisaatio on aloittanut toimintansa 1.1.2017, pois
lukien uudet poliittiset toimielimet, jotka aloittavat toimintansa
1.6.2017. Uuden toimintamallin myötä on muun muassa luovuttu
kaupungin sisäisestä tilaaja-tuottaja -mallista ja palvelut on jaettu
kolmelle palvelualueelle (hyvinvointi, elinvoima ja kilpailukyky sekä
kaupunkiympäristö). Myös toimielinrakenne muuttuu 1.6.2017
voimaan tulevan uuden hallintosäännön myötä.

Yhteistoimintasopimukset, joissa Tampereen kaupunki on
osapuolena, on tarkistettu vastaamaan Tampereen kaupungin
uutta toimintamallia. Samalla yhteistoimintasopimuksiin on
tehty muita pienempiä muun muassa kuntalain muutoksesta
johtuvia täsmennyksiä sekä yhdenmukaistettu eri aikoina
tehtyjen sopimusten rakennetta. Sopimusten perustarkoitus
säilyy ennallaan. Sopimusten mukaisia tehtäviä hoitaessaan
Tampereen kaupunki toimii kuntalain (410/2015) 51 §:n mukaisena
vastuukuntana.

Joukkoliikenteen osalta kuntien yhteisenä toimielimenä
jatkaa 1.6.2017 alkaen Tampereen kaupunkiseudun
joukkoliikennelautakunta. Lautakuntaan kuuluu edelleen yhteensä
14 jäsentä ja kullakin jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.
Tampereen kaupunki valitsee 7 jäsentä ja heille henkilökohtaiset
varajäsenet. Muut sopijakunnat valitsevat kukin 1 jäsenen ja
hänelle 1 henkilökohtaisen varajäsenen.

Yhteistoimintasopimuksen uudistamisesta ja vanhan sopimuksen
korvaamisesta on neuvoteltu sopijakuntien kesken. Uusi sopimus
tulee hyväksyä kaikkien sopijakuntien valtuustoissa ennen
1.6.2017. Tampereen kaupungin 1.6.2017 voimaan tulevassa
hallintosäännössä on huomioitu yhteistoimintasopimuksen
sisältämät muutokset.

Liitteet
1 Sopimus yhteisestä toimielimestä (joukkoliikenne)
2 Joukkoliikennesopimus 1.11.2011
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Kaupunginvaltuusto, § 103, 24.04.2017
Kaupunginhallitus, § 219, 10.04.2017

§ 103
Sopimus yhteisestä toimielimestä ammatillisen koulutuksen viranomaistehtävien
hoitamisessa

TRE:2642/00.01.05/2017

Kaupunginvaltuusto, 24.04.2017, § 103

Valmistelija / lisätiedot:
Hirvelä Heli, Linnamaa Reija

Valmistelijan yhteystiedot
Erityisasiantuntija Pekka Kivekäs, puh. 0400 760 620 ja lakimies
Juha Perämaa, puh. 040 503 9039, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä
Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884,
etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus oli
Liitteenä oleva sopimus yhteisestä toimielimestä ammatillisen
koulutuksen viranomaistehtävien hoitamisessa hyväksytään.

Tiedoksi
sopijakunnat, Heli Hirvelä, Reija Linnamaa, Pekka Kivekäs, Juha
Perämaa

Liitteet
1 Sopimus ammatillisesta koulutuksesta 1.1.2013
2 Sopimus yhteisestä toimielimestä (ammatillinen koulutus)

Kaupunginhallitus, 10.04.2017, § 219

Valmistelijat / lisätiedot:
Hirvelä Heli, Linnamaa Reija

Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Juha Yli-Rajala

Päätösehdotus oli
Esitetään valtuuston päätettäväksi:

Liitteenä oleva sopimus yhteisestä toimielimestä ammatillisen
koulutuksen viranomaistehtävien hoitamisessa hyväksytään.
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Perustelut
Tampereen kaupunki, Ikaalisten kaupunki, Kangasalan kunta,
Lempäälän kunta, Nokian kaupunki, Oriveden kaupunki,
Pirkkalan kunta, Pälkäneen kunta, Ruoveden kunta, Vesilahden
kunta, Virtain kaupunki ja Ylöjärven kaupunki ovat 1.1.2013
alkaen sopineet kuntien yhteisestä toimielimestä ammatillisen
koulutuksen viranomaistehtävien hoitamisessa. Sopimuksen
tarkoituksena on järjestää sopijakunnissa voimassa olevan
lainsäädännön mukaista ammatillista koulutusta Tampereen
kaupungille myönnetyssä järjestämisluvassa määrätyn
koulutustehtävän mukaisesti.

Sopijakunnat ovat muodostaneet ammatillisen koulutuksen
yhteistoiminta-alueen ja alueen kuntien yhteisenä
toimielimenä on toiminut Tampereen kaupungin osaamis- ja
elinkeinolautakunta.

Tampereen kaupungin toimintamallia on uudistettu ja sen
mukainen organisaatio on aloittanut toimintansa 1.1.2017, pois
lukien uudet poliittiset toimielimet, jotka aloittavat toimintansa
1.6.2017. Uuden toimintamallin myötä on muun muassa luovuttu
sisäisestä tilaaja-tuottaja -mallista, palvelut on jaettu kolmelle
palvelualueelle (hyvinvointi, elinvoima ja kilpailukyky sekä
kaupunkiympäristö), ja toimielinrakenne muuttuu 1.6.2017
voimaan tulevan uuden hallintosäännön myötä.

Yhteistoimintasopimukset, joissa Tampereen kaupunki on
osapuolena, on tarkistettu vastaamaan Tampereen kaupungin
uutta toimintamallia. Samalla yhteistoimintasopimuksiin on
tehty muita pienempiä muun muassa kuntalain muutoksesta
johtuvia täsmennyksiä sekä yhdenmukaistettu eri aikoina
tehtyjen sopimusten rakennetta. Sopimuksen perustarkoitus
säilyy ennallaan. Sopimuksen mukaisia tehtäviä hoitaessaan
Tampereen kaupunki toimii kuntalain (410/2015) 51 §:n mukaisena
vastuukuntana. Sopimus on kuntalain 52 §:n mukainen sopimus
kuntien yhteisestä toimielimestä.

Ammatillisen koulutuksen osalta kuntien yhteisenä toimielimenä
toimii 1.6.2017 alkaen Tampereen kaupungin elinvoima- ja
osaamislautakunta. Elinvoima- ja osaamislautakuntaan kuuluu
yhteensä 11 Tampereen kaupungin valitsemaa jäsentä ja
kullekin jäsenelle henkilökohtainen varajäsen. Lautakunnan
kokoonpanoon lisätään muiden kuntien yhdessä valitsemat
6 jäsentä ja kullekin jäsenelle henkilökohtainen varajäsen.
Lautakunta toimii tässä laajennetussa kokoonpanossa kuntien
yhteisenä toimielimenä yhteistoiminta-alueen asioissa.

Yhteistoimintasopimuksen uudistamisesta ja vanhan sopimuksen
korvaamisesta on neuvoteltu sopijakuntien kesken. Uusi sopimus
tulee hyväksyä kaikkien sopijakuntien valtuustoissa ennen
1.6.2017. Tampereen kaupungin 1.6.2017 voimaan tulevassa
hallintosäännössä on huomioitu yhteistoimintasopimuksen
sisältämät muutokset.

Liitteet
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1 Sopimus yhteisestä toimielimestä (ammatillinen koulutus)
2 Sopimus ammatillisesta koulutuksesta 1.1.2013
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Kaupunginvaltuusto, § 104, 24.04.2017
Kaupunginhallitus, § 220, 10.04.2017

§ 104
Sopimus yhteisestä toimielimestä jätehuollon viranomaistehtävien hoitamisessa

TRE:1650/00.01.05/2017

Kaupunginvaltuusto, 24.04.2017, § 104

Valmistelija / lisätiedot:
Hirvelä Heli, Linnamaa Reija

Valmistelijan yhteystiedot
Vs. jätehuoltoinsinööri Hannele Tiitto, puh. 040 806
3362 ja lakimies Juha Perämaa, puh. 040 503 9039,
etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä
Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884,
etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus oli
Liitteenä oleva sopimus yhteisestä toimielimestä jätehuollon
viranomaistehtävien hoitamisessa hyväksytään.

Kokouskäsittely

Aarne Raevaara ehdotti, että asia palautetaan uudelleen
valmisteltavaksi:

Jari Heinonen kannatti Raevaaran palautusehdotusta.

Puheenjohtajan äänestysesitys: Raevaaran palautusehdotus
JAA, asian käsittelyn jatkamien Ei. Äänestysesitys hyväksyttiin.
Äänestyksen tulos: Raevaaran palautusehdotus hylättiin äänin
8-59.

Aarne Raevaara ehdotti, että päätösehdotus hylätään.

Lassi Kaleva kannatti Raevaaran hylkäysehdotusta

Puheenjohtajan äänestysesitys: Kaupunginhallituksen ehdotus
JAA, Raevaaran hylkäysehdotus EI. Äänestysesitys hyväksyttiin.
Äänestyksen tulos: Raevaaran hylkäysehdotus hylättiin äänin
57-10.

Tiedoksi
Sopijakunnat, Heli Hirvelä, Reija Linnamaa, Hannele Tiitto, Juha
Perämaa

Liitteet
1 Jätehuoltosopimus 1.5.2012
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2 Sopimus yhteisestä toimielimestä (jätehuolto)
3 Oheismateriaali: Äänestyslistat 104 §

Kaupunginhallitus, 10.04.2017, § 220

Valmistelijat / lisätiedot:
Hirvelä Heli, Linnamaa Reija

Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Juha Yli-Rajala

Päätösehdotus oli
Esitetään valtuuston päätettäväksi:

Liitteenä oleva sopimus yhteisestä toimielimestä jätehuollon
viranomaistehtävien hoitamisessa hyväksytään.

Perustelut
Tampereen kaupunki, Hämeenkyrön kunta, Ikaalisten kaupunki,
Juupajoen kunta, Kangasalan kunta, Lempäälän kunta, Mänttä-
Vilppulan kaupunki, Nokian kaupunki, Oriveden kaupunki,
Parkanon kaupunki, Pirkkalan kunta, Pälkäneen kunta, Ruoveden
kunta, Sastamalan kaupunki, Vesilahden kunta, Virtain kaupunki
ja Ylöjärven kaupunki ovat 1.5.2012 alkaen sopineet kuntien
yhteisestä toimielimestä jätehuollon viranomaistehtävien
hoitamisessa. Jätelain (646/201) mukaan kunnilla on oltava
yhteinen jätehuoltoviranomainen, kun kunnat ovat siirtäneet
kunnan jätehuollon järjestämiseen liittyvät palvelutehtävät
kuntien omistamalle jäteyhtiölle.

Sopijakunnat ovat muodostaneet jätehuollon yhteistoiminta-
alueen ja alueen kuntien yhteisenä toimielimenä on toiminut
Tampereen kaupungin yhdyskuntalautakunnan jätehuoltojaosto.

Tampereen kaupungin toimintamallia on uudistettu ja sen
mukainen organisaatio on aloittanut toimintansa 1.1.2017, pois
lukien uudet poliittiset toimielimet, jotka aloittavat toimintansa
1.6.2017. Uuden toimintamallin myötä on muun muassa luovuttu
kaupungin sisäisestä tilaaja-tuottaja -mallista ja palvelut on jaettu
kolmelle palvelualueelle (hyvinvointi, elinvoima ja kilpailukyky sekä
kaupunkiympäristö). Myös toimielinrakenne muuttuu 1.6.2017
voimaan tulevan uuden hallintosäännön myötä.

Yhteistoimintasopimukset, joissa Tampereen kaupunki on
osapuolena, on tarkistettu vastaamaan Tampereen kaupungin
uutta toimintamallia. Samalla yhteistoimintasopimuksiin on
tehty muita pienempiä muun muassa kuntalain muutoksesta
johtuvia täsmennyksiä sekä yhdenmukaistettu eri aikoina
tehtyjen sopimusten rakennetta. Sopimusten perustarkoitus
säilyy ennallaan. Sopimusten mukaisia tehtäviä hoitaessaan
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Tampereen kaupunki toimii kuntalain (410/2015) 51 §:n mukaisena
vastuukuntana.

Jätehuollon osalta kuntien yhteisenä toimielimenä toimii 1.6.2017
alkaen Tampereen kaupungin alueellinen jätehuoltolautakunta.
Jätehuoltolautakuntaan kuuluu yhteensä 12 jäsentä ja kullakin
jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Tampereen kaupunki
valitsee seitsemän jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet,
Tampereen kaupunkiseudun kunnat yhteensä kaksi jäsentä ja
heille henkilökohtaiset varajäsenet sekä muut kunnat yhteensä
kolme jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Tampereen
kaupunkiseudun kuntien (kaksi jäsentä) ja muiden kuntien (kolme
jäsentä) osalta sekä jäsen- että varajäsenpaikat vuorottelevat
kuntien kesken kahden vuoden välein siten, että kukin kunta
nimeää jäsenen ja varajäsenen vuorollaan aakkosjärjestyksessä. 

Yhteistoimintasopimuksen uudistamisesta ja vanhan sopimuksen
korvaamisesta on neuvoteltu sopijakuntien kesken. Uusi sopimus
tulee hyväksyä kaikkien sopijakuntien valtuustoissa ennen
1.6.2017. Tampereen kaupungin 1.6.2017 voimaan tulevassa
hallintosäännössä on huomioitu yhteistoimintasopimuksen
sisältämät muutokset.

Liitteet
1 Jätehuoltosopimus 1.5.2012
2 Sopimus yhteisestä toimielimestä (jätehuolto)
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Kaupunginvaltuusto, § 105, 24.04.2017
Kaupunginhallitus, § 211, 03.04.2017

§ 105
Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös asemakaavaehdotusta nro 8256 koskevassa
asiassa

TRE:2489/10.02.01/2016

Kaupunginvaltuusto, 24.04.2017, § 105

Valmistelija / lisätiedot:
Nurminen Mikko

Valmistelijan yhteystiedot
Kaavoitusarkkitehti Sari Pietilä, puh. 040 806 2699 ja lakimies
Patricia Nikko, puh. 0400 239 710, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä
Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884,
etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätös
Asia merkittiin tiedoksi.

Päätösehdotus oli
Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös 7.2.2017 nro 17/0031/2
merkitään tiedoksi.

Kokouskäsittely

Valtuusto päätti yksimielisesti, että Aarne Raevaara on esteellinen
asian käsittelyyn ja päätöksentekoon (kuntalaki 52 §). Raevaara
poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.
Varavaltuutettu Jani Moisio saapui kokoukseen.

Antti Ivanoff ilmoitti olevansa esteellinen asian käsittelyyn ja
päätöksentekoon (kuntalaki 52 §). Ivanoff poistui kokouksesta
asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Raevaara palasi kokoukseen esteellisyyden päätyttyä, jolloin
varavaltuutettu Moision valtuutus päättyi.

Tiedoksi
Elina Karppinen, Riikka Rahkonen, Sari Pietilä, Patricia Nikko

Liitteet
1 Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös 07.02.2017

Kaupunginhallitus, 03.04.2017, § 211

Valmistelijat / lisätiedot:
Nurminen Mikko
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Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Juha Yli-Rajala

Päätösehdotus oli
Esitetään valtuuston päätettäväksi:

Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös 7.2.2017 nro 17/0031/2
merkitään tiedoksi.

Perustelut
Kaupunginvaltuusto hyväksyi 15.2.2016 § 31
asemakaavaehdotuksen nro 8256, Ylä-Pispala, Pyynikki,
asemakaavan muutos, Pispalan asemakaavan uudistamisen I-
vaihe. Päätöksestä jätettiin Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen
neljä valitusta. Valituksen tekijät olivat 1) Aarne Raevaara, 2) Antti
Ivanoff, 3) Marja Kaikkonen sekä 4) Sari Rainne ja Vesa-Pekka
Rainne.

Hämeenlinnan hallinto-oikeus antoi asiassa päätöksen 7.2.2017.
Hallinto-oikeus ei tutkinut Aarne Raevaaran valituksessa
olevia hallintokanteluksi tulkittavia väitteitä eikä vaatimusta
Tampereen kaupungin ohjaamisesta eikä Marja Kaikkosen
vaatimusta yhdistyksistä ja ryhmistä kaupungilla olevan listan
julkaisemisesta. Hallinto-oikeus hylkäsi vaatimuksen saman
listan hankkimisesta oikeudenkäyntiaineistoon. Hallinto-
oikeus ei tutkinut Marja Kaikkosen selityksessä esitettyä uutta
valitusperustetta. Muilta osin hallinto-oikeus hylkäsi valitukset ja
oikeudenkäyntikuluvaatimukset.

Korkeimman hallinto-oikeuden kirjaamosta 10.3.2017 saadun
tiedon mukaan Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätöksestä ei
ole valitettu korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Hallinto-oikeuden
päätös on siten lainvoimainen.

Asemakaava on kuulutettu voimaan 13.3.2017.

Liitteet
1 Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös 07.02.2017
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Kaupunginvaltuusto, § 106, 24.04.2017
Kaupunginhallitus, § 95, 06.02.2017
Kaupunginvaltuusto, § 51, 20.02.2017

§ 106
Valtuustoaloite yhteispalveluiden perustamiseksi Postin ja Tampereen kaupungin
kesken - Jari Heinonen

TRE:7069/00.00.01/2015

Kaupunginvaltuusto, 24.04.2017, § 106

Valmistelija / lisätiedot:
Kuosmanen Taru

Valmistelijan yhteystiedot
Suunnittelupäällikkö Sisko Hiltunen, puh. 040 561 3305
etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä
Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884,
etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus oli
Jari Heinosen valtuustoaloite ja siihen annettu lausunto merkitään
tiedoksi.

Aloite ei anna aihetta muihin toimenpiteisiin.

Perustelut
Asia jäi pöydälle 20.2.2017.

Tiedoksi
Jari Heinonen, Sisko Hiltunen

Liitteet
1 Valtuustoaloite

Kaupunginhallitus, 06.02.2017, § 95

Valmistelijat / lisätiedot:
Kuosmanen Taru

Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Juha Yli-Rajala

Päätösehdotus oli
Esitetään valtuuston päätettäväksi:
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Jari Heinosen valtuustoaloite ja siihen annettu lausunto merkitään
tiedoksi.

Aloite ei anna aihetta muihin toimenpiteisiin.

Perustelut
Jari Heinonen esittää valtuustoaloitteessaan Tampereen
kaupungin palvelujen ja erityisesti Postin palvelujen yhteisten
toimipaikkojen perustamista. Tampereen kaupungin strategiassa,
Yhteinen Tampere - näköalojen kaupunki, yhtenä tavoitteena
on, että keskustan ja aluekeskusten asemaa vahvistetaan
palvelukeskittyminä. Tampereen palvelumallityötä on
tehty yhdessä asukkaiden kanssa ja tavoitteena on ollut
palvelukeskittymien sijoittaminen niin, että asukkaiden arjen
sujuvuutta helpotetaan mahdollisuuksien mukaan.

Palvelumallityössä alueelliset hyvinvointikeskukset sijoittuvat
aluekeskuksiin Lielahteen, Tesomalle, Linnainmaalle, Hervantaan
ja Lakalaiva-Peltolammin alueelle. Lakalaiva-Peltolammin
alueen aluekeskus on tulevaisuuden kehittämiskohde.
Hyvinvointikeskuksissa on paljon julkisia palveluita, palvelukirjo
eroaa alueellisesti jonkin verran toisistaan. Tavoitteena on lisäksi,
että keskusten tilat mahdollistavat esimerkiksi yhdistysten
tarjoamia tilaisuuksia ja palveluita. Hyvinvointikeskusten
lähellä tai jopa saman katon alla on myös muita palveluita, joita
alueen asukkaat käyttävät ja näin kaikki palvelut ovat helposti
saavutettavissa keskeisellä paikalla. Lielahdessa esimerkiksi Posti
on samassa fyysisessä ympäristössä. Hervannassa sekä Posti että
Kela ovat aivan julkisten palvelujen läheisyydessä. Liikekeskuksien
yhteyteen on tullut myös pakettiautomaatteja, jotka osaltaan
helpottavat asiointia. Lisäksi Kela:n kanssa on tehty yhteistyötä
mm. niin, että Nuorten taloon jalkautuu työntekijöitä aika-ajoin.

Liitteet
1 Valtuustoaloite

Kaupunginvaltuusto, 20.02.2017, § 51

Valmistelijat / lisätiedot:
Kuosmanen Taru

Päätös
Asia jätettiin pöydälle.

Päätösehdotus oli
Jari Heinosen valtuustoaloite ja siihen annettu lausunto merkitään
tiedoksi.

Aloite ei anna aihetta muihin toimenpiteisiin.

Kokouskäsittely

Atanas Aleksovski ehdotti,
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että asia jätetään pöydälle.

Ilkka Sasi kannatti Aleksovskin pöydällepanoehdotusta.

Valtuusto päätti yksimielisesti, että asia jätetään pöydälle.

Liitteet
1 Valtuustoaloite
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Kaupunginvaltuusto, § 107, 24.04.2017
Kaupunginhallitus, § 93, 06.02.2017
Kaupunginvaltuusto, § 52, 20.02.2017

§ 107
Valtuustoaloite jätteiden lajittelun parantamiseksi Tampereella - Tampereen vihreä
valtuustoryhmä

TRE:7076/11.00.01/2015

Kaupunginvaltuusto, 24.04.2017, § 107

Valmistelija / lisätiedot:
Nurminen Mikko

Valmistelijan yhteystiedot
Ympäristöjohtaja Kaisu Anttonen, puh. 050 636 98,
etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä
Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884,
etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus oli
Tampereen Vihreän valtuustoryhmän valtuustoaloite ja siihen
annettu vastaus taustaselvityksineen merkitään tiedoksi.

Kaupungin kiinteistöjen jätehuollon toimintatapojen kehittäminen
ja järjestämis- ja seurantavastuut selvennetään ja ohjeistetaan,
tarvittavat palvelut määritellään ja tuotteistetaan sekä
palveluryhmien resurssointitarve selvitetään yhteistyöprojektissa
vuoden 2017 aikana.

Perustelut
Asia jäi pöydälle 20.2.2017.

Tiedoksi
Tampereen vihreä valtuustoryhmä, Arto Vuojolainen, Kaisu
Anttonen, Virpi Ekholm, Petri Mölsä, Tarja Alatalo, Sakari
Suominen, Eeva Palmolahti, Aino Järventausta, Pasi Halme,
Hannele Tiitto

Liitteet
1 Valtuustoaloite

Kaupunginhallitus, 06.02.2017, § 93

Valmistelijat / lisätiedot:
Nurminen Mikko
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Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Juha Yli-Rajala

Päätösehdotus oli
Esitetään valtuuston päätettäväksi:

Tampereen Vihreä valtuustoryhmän valtuustoaloite ja siihen
annettu vastaus taustaselvityksineen merkitään tiedoksi.

Kaupungin kiinteistöjen jätehuollon toimintatapojen kehittäminen
ja järjestämis- ja seurantavastuut selvennetään ja ohjeistetaan,
tarvittavat palvelut määritellään ja tuotteistetaan sekä
palveluryhmien resurssointitarve selvitetään yhteistyöprojektissa
vuoden 2017 aikana.

Perustelut
Vihreiden valtuustoryhmä esitti valtuustoaloitteessaan 9.11.2015,
että kaupunki parantaa kuntalaisten jätteiden lajittelua yleisillä
alueilla ja julkisissa tiloissa asentamalla niihin tarvittavat erilliset
astiat eri jätteille. Lisäksi esitetään, että kaupunki parantaa
yksiköidensä jätteiden lajittelua lisäämällä lajittelumahdollisuuksia
yksiköissään ja tehostamalla organisaatioiden välistä yhteistyötä ja
tiedotusta.

Jätehuollon tehtävät ja vastuut Tampereella ovat jakautuneet
usean toimijan vastuulle. Jätehuollon toimintaympäristössä on
myös viime vuosina tapahtunut erityisesti lainsäädäntömuutoksia
mm. viranomaistehtävissä ja tuottajavastuullisten jätteiden osalta.

Myös kaupunkiorganisaation omien toimintojen ja kiinteistöjen
jätehuoltoon liittyvät tehtävät ja vastuut jakautuvat usealle eri
toimijalle. Nykymallilla lajittelu ja kierrätys kaupungin kiinteistöissä
onnistuu, mutta koska yhteiset toimintamallit ja ohjeet kuitenkin
puuttuvat ja vastuissa ja seurannassa on epäselvyyksiä, käytännön
jätehuollon ratkaisut vaihtelevat. Jätehuollon toimintatapojen
linjaamiseen, kehittämiseen ja seurantaan kaupunkitasolla ei
ole osoitettu selkeää vastuutahoa, minkä vuoksi jäteasioiden
kokonaiskuva on epäselvä. Jätehuollon käytäntöjä on viety
kaupunkiorganisaatiossa eteenpäin osana ympäristöpolitiikan
koordinaatiota ja kestävien toimintatapojen edistämistyötä mm.
ekotukitoiminnassa.

Kestävä yhdyskunta -yksikössä laadittiin valtuustoaloitevastausta
varten selvitys, jossa koottiin taustatietoja kaupungin kiinteistöjen
ja yleisten alueiden nykyisestä jätehuollosta, jätehuollon vastuista,
viestinnästä ja kehittämiskohteista. Materiaalia on kerätty eri
toimijoilta kyselyjen ja tapaamisten yhteydessä sekä kokoamalla
yhteen kestävä yhdyskunta -yksikössä toteutetut ja meneillään
olevat jätehuoltoon liittyvät ympäristövastuullisen toiminnan
kehittämiskohteet. (Liite 3)

Selvityksen mukaan julkisten alueiden yleisen siisteyden ylläpito
keskustan alueella vaatii edelleen kehittämistä. Eri jätelajien
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lajitteluastioiden lisääminen ilman kattavaa lajitteluneuvontaa ei
tuota toivottavaa tulosta, ja lajitteluastioiden ja -mahdollisuuksien
laajentuessa voi jätelajien huonosta laadusta tulla ongelma.
Jätteiden lajittelumahdollisuudet kaupungin ylläpitämissä
julkisissa tiloissa ovat tällä hetkellä melko rajalliset. Tähän
liittyvissä selvityksissä on tunnistettu tarve ja halu parantaa
jätteiden lajittelua ja joitakin toimenpiteitä on jo käynnistetty,
esimerkiksi Pirkanmaan Jätehuolto tarjoaa lasin ja metallin
maksuttoman keräyksen.

Kestävä yhdyskunta -yksikössä on hahmoteltu kaupungin
toimialojen jätehuolto-ohjeistusta Tampereen kaupungin
ympäristöpolitiikassa 2020 mainituille kiinteistöjen pääryhmille.
Kaupungin henkilökunnan ja kiinteistöjen jätehuoltovalmiuksia
on tarvetta lisätä jätehuolto-ohjeistuksen lisäksi koulutuksen,
viestinnän ja muiden yhteisesti määriteltyjen tukitoimintojen,
kuten toimitilapalvelujen avulla. Lajittelumahdollisuuksien
parantamisen lisäksi jäteasioiden painopistettä tulisi siirtää yhä
voimakkaammin jätteen synnyn ehkäisyyn. Tämä edellyttää,
että myös palvelujen ja tuotteiden tuotannossa ja hankinnoissa
sekä palvelusopimuksissa kiinnitetään huomiota jätteen synnyn
ehkäisyyn ja materiaalitehokkuuteen. Tähän liittyviä tavoitteita on
asetettu myös Tampereen kaupungin ympäristöpolitiikka 2020 -
asiakirjassa.

Tampereen kaupungin kestävä yhdyskunta -yksikössä työstetään
parhaillaan Tampereen kaupungin tiekarttaa resurssiviisaaseen
tulevaisuuteen. Tavoitteena on hahmottaa kaupungin etenemistä
päästöttömään, jätteettömään ja kulutukseltaan kestävään
tulevaisuuteen vuoteen 2050 mennessä. Resurssiviisas toiminta
tehostaa luonnonvarojen käyttöä ja päästöjen vähentämistä
samalla kun talous vahvistuu ja hyvinvoinnin edellytykset
lisääntyvät. Resurssiviisas yhteisö toimii, tuottaa ja kuluttaa niin,
että varsinaista jätettä ei synny tai jätemäärät ovat vähäisiä.
Materiaalit, ylijäämät, sivuvirrat ja ravinteet kiertävät eri
tavoin tuotanto- ja kulutusketjuissa ja esimerkiksi palveluilla
ja innovoinneilla luodaan tuotteille lisäarvoa. Resurssiviisaan
toimintatavan yksi edellytys on jätteiden tehokas ja oikea lajittelu
ja eri jakeiden tehokas hyödyntäminen. Tiekartan toimenpiteisiin
kirjataan kaupungin yksiköiden ja toimialojen jätehuollon
kehittäminen ja jätteen synnyn ehkäisy. Jäteasioiden on oltava
kaupunkiorganisaatiossa nykyistä selkeämmin tiedostettu ja
hallittu kokonaisuus.

Jotta kaupungin oman toiminnan ja kiinteistöjen jätehuollon
laatua ja ohjeistusta voidaan kehittää esimerkiksi
omistajaohjauksen keinoin, tarvitaan jätehuoltokokonaisuuden
tarkempaa määrittelyä kuten vastuiden selkeyttämistä
sekä palvelutarpeiden kartoitusta, palvelujen määrittelyä ja
riittävää resursointia ja ohjeistusta eri vastuutahoilla. Tätä
varten perustetaan yhteistyöprojekti, jota koordinoi kestävä
yhdyskunta -yksikkö ja johon osallistuvat kaupungin jätepalveluja
tilaavat keskeiset yksiköt ja niitä tuottavat sekä kehittävät
liikelaitokset ja yhtiöt. Projektissa määriteltyjä jätehuollon
palveluja voisivat tulevaisuudessa tuotteistaa ja tuottaa kaupungin
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omat liikelaitokset ja tytäryhteisöt esimerkiksi Tilakeskus
liikelaitos tiloihin liittyvien käyttäjäpalvelujen, Voimia liikelaitos
siivouspalvelujen ja Infra liikelaitos kaupunkitilaan liittyvien
jätehuoltopalvelujen osalta. 

Liitteet
1 Liite 1 Valtuustoaloite
2 Liite 2 Jätehuollon tehtävät ja vastuut
3 Liite 3 Selvitys jätteiden lajittelumahdollisuuksista Tampereen
yleisillä alueilla ja julkisissa tiloissa

Kaupunginvaltuusto, 20.02.2017, § 52

Valmistelijat / lisätiedot:
Nurminen Mikko

Päätös
Asia jätettiin pöydälle.

Päätösehdotus oli
Tampereen Vihreä valtuustoryhmän valtuustoaloite ja siihen
annettu vastaus taustaselvityksineen merkitään tiedoksi.

Kaupungin kiinteistöjen jätehuollon toimintatapojen kehittäminen
ja järjestämis- ja seurantavastuut selvennetään ja ohjeistetaan,
tarvittavat palvelut määritellään ja tuotteistetaan sekä
palveluryhmien resurssointitarve selvitetään yhteistyöprojektissa
vuoden 2017 aikana.

Kokouskäsittely

Ilkka Sasi ehdotti,

että asia jätetään pöydälle.

Atanas Aleksovski kannatti Sasin pöydällepanoehdotusta.

Valtuusto päätti yksimielisesti, että asia jätetään pöydälle.

Liitteet
1 Liite 1 Valtuustoaloite
2 Liite 2 Jätehuollon tehtävät ja vastuut
3 Liite 3 Selvitys jätteiden lajittelumahdollisuuksista Tampereen
yleisillä alueilla ja julkisissa tiloissa
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Kaupunginvaltuusto, § 108, 24.04.2017
Kaupunginhallitus, § 94, 06.02.2017
Kaupunginvaltuusto, § 53, 20.02.2017

§ 108
Valtuustoaloite ultrapienten hiukkasten mittaamisen aloittamiseksi Tampereen
keskustassa - Pekka Salmi ym.

TRE:3396/11.00.01/2016

Kaupunginvaltuusto, 24.04.2017, § 108

Valmistelija / lisätiedot:
Nurminen Mikko

Valmistelijan yhteystiedot
Ympäristötarkastaja Ari Elsilä, p. 050 5215 149,
etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä
Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884,
etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus oli
Pekka Salmen ym. valtuustoaloite ja sen perusteella suunnitellut
toimenpiteet merkitään tiedoksi.

Ultrapienten hiukkasten pitoisuuksien mittaamiseen tarvittavien
laitteiden hankkiminen otetaan huomioon vuoden 2018
talousarviota laadittaessa.

Perustelut
Asia jäi pöydälle 20.2.2017.

Tiedoksi
Pekka Salmi, Ari Elsilä, Pasi Halme

Liitteet
1 Valtuustoaloite

Kaupunginhallitus, 06.02.2017, § 94

Valmistelijat / lisätiedot:
Nurminen Mikko

Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Juha Yli-Rajala
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Päätösehdotus oli
Esitetään valtuuston päätettäväksi:

Pekka Salmen ym. valtuustoaloite ja sen perusteella suunnitellut
toimenpiteet merkitään tiedoksi.

Ultrapienten hiukkasten pitoisuuksien mittaamiseen tarvittavien
laitteiden hankkiminen otetaan huomioon vuoden 2018
talousarviota laadittaessa.

Perustelut
Pekka Salmi on 16.5.2016 tehnyt yhdessä 52 muun valtuutetun
kanssa valtuustoaloitteen ultrapienten hiukkasten mittaamisen
aloittamiseksi Tampereen keskustassa.
  
Lainsäädäntö ja ohjelmat

Lain kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta (64/1986) 6 §:n
mukaan kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävänä on
ympäristönsuojelun valvomiseksi ja edistämiseksi kunnassa mm.
huolehtia ympäristön tilan seurannasta sekä siihen liittyvistä
selvityksistä ja tutkimuksista ja edistää kunnan yhteistyötä muiden
viranomaisten ja yhteisöjen kanssa ympäristönsuojeluasiassa.

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 43 §:n mukaan kunnan on
alueellaan huolehdittava paikallisten olojen edellyttämästä
tarpeellisesta ympäristön tilan seurannasta asianmukaisin
menetelmin.

Valtioneuvoston asetuksessa (38/2011) ilmanlaadusta säädetään
mm. ilman epäpuhtauksien sitovista ja tavoitteellisista
enimmäispitoisuuksista, ilmanlaadun seuranta-alueista,
ilmanlaadun mittauksista ja muista arviointimenetelmistä.

Tampereen pormestariohjelmassa 2013 - 2016 todetaan mm.
että ”Kaupunki toimii aktiivisesti yhteistyössä alan yritysten,
korkeakoulujen ja valtion viranomaisten kanssa hyödyntäen myös
rahoitustahoja, kuten EU ja TEKES. Keskeisenä tavoitteena on
synnyttää alalle uusiin innovaatioihin perustuvia työpaikkoja.”

Tampereen ilmanlaadun seuranta

Tampereen kaupunki seuraa alueensa ilmanlaatua
viisivuotiskausittain uusittavan ilmanlaadun
yhteistarkkailusopimuksen ja -suunnitelman puitteissa. Viimeisin
sopimus on tehty vuosille 2016 - 2020 (yrja 10.11.2015, 156 §).
Tarkkailun kustannukset jyvitetään kuluvalla sopimuskaudella 13
ympäristölupavelvollisen laitoksen ja kaupungin kesken päästöjen
perusteella määräytyvin maksuosuuksin.

Tampereella mitattiin pienhiukkasten lukumääräpitoisuuksia
vuosina 2006 - 2009 tamperelaisen yrityksen valmistamalla Elpi-
analysaattorilla. Mittausjakson aikana pienhiukkasten (halkaisija
alle 2,5 µm) lukumääräpitoisuuden vuosikeskiarvot vaihtelivat
Pirkankadun mittausasemalla välillä 14000 - 32000 kpl/cm3.
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Pirkankadun mittausasemalla pitoisuudet olivat vuosina 2006 -
2007 keskimäärin hieman suurempia kuin Helsingissä Kehä I:n
varrella myöhemmin - vuonna 2012 - eri menetelmällä tehdyissä
mittauksissa (joissa vuosikeskiarvo oli 19500 kpl/cm3).

Valtioneuvoston asetuksessa (38/2011) ei ole annettu raja-arvoja
hiukkasten lukumääräpitoisuudelle (jota aloitteessa esitetään
mitattavaksi) eikä siinä ole nimetty lukumääräpitoisuuksien
mittaamiselle vertailumenetelmää. Tampereen ilmanlaadun
yhteistarkkailusopimuksessa mukana olevia toiminnanharjoittajia
ei voi erikseen asiasta neuvottelematta (voimassa olevasta
sopimuksesta poiketen) velvoittaa maksamaan ei-lakisääteisten
ja lainsäädännön laatutavoitteista poikkeavien mittausten ja
selvitysten kustannuksia.

Vuonna 2004 rakennetun Tampereen ilmanlaadun
mittausjärjestelmän atk-laitteisto (xp-käyttöjärjestelmineen
ja ohjelmistoineen sekä yksi hiukkasanalysaattori) on
tarkoitus uusia voimassa olevan sopimuksen mukaisesti joka
tapauksessa esittämällä vuoden 2018 budjettiin noin 65 000
€:n investointivaraus (josta noin 60% jää lopulta kaupungin
maksuosuudeksi). Atk-laitteiston uusimisella mahdollistetaan
mm. uusien laitetyyppien liittäminen järjestelmään ja luodaan
mahdollisuuksia kehitteillä olevien mallinnusmenetelmien
hyödyntämiselle ja viestinnän tehostamiselle.

Esitys selvityksestä ja mahdollisesta mittausprojektista
  
Ympäristönsuojeluyksikkö ehdottaa tilattavaksi kevään 2017
aikana selvityksen, jonka tulosten perusteella vuonna 2018
käynnistetään mahdollinen mittausprojekti ultrapienten
hiukkasten lukumääräpitoisuuksien mittaamiseksi Tampereen
keskustassa. Ympäristönsuojeluyksikkö koordinoi arviolta noin
25 000 euroa maksavan selvityksen, jonka kaupunkiympäristön
palvelualue rahoittaa. Tämän lisäksi vuoden 2018 budjettiin
tehdään noin 30 000 euron varaus ultrapienten hiukkasten
pitoisuuksien mittaamiseen käytettävien laitteiden
hankkimiseksi.  
 
Selvitys teetetään esimerkiksi diplomityönä. Selvityksen
yhtenä tavoitteena on arvioida mittausprojektin tarve.
Selvityksessä arvioidaan myös pienhiukkaspäästöille altistumisen
kannalta keskeisimmät ongelmakohteet mittauslaitteiden
sijoittamispaikkojen optimoimiseksi. Samalla tutkitaan jo
olemassa olevien, hiukkaspäästöjen lukumääräpitoisuuksiakin
koskevien Euro6-normien vaikutuksia ja selvitetään, onko muuta
pienhiukkasten lukumääräpitoisuuksia koskevaa lainsäädäntöä tai
ohjeistusta vireillä.

Työssä käydään läpi myös ulkoilmamittauksiin soveltuvia
pienhiukkasten lukumääräpitoisuuksien mittaustekniikoita ja
vertaillaan niiden käyttökelpoisuutta ja kustannustehokkuutta
kaupunki-ilman jatkuvatoimisessa mittaamisessa. Samalla
arvioidaan eri kaupunkien (ulkoilman pienhiukkasten
lukumääräpitoisuuksia koskevien) mittaustulosten
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vertailukelpoisuutta. Myös mittaustulosten raportoinnissa
käytettävää aikaresoluutiota (minuutti, tunti vai vuorokausi)
pohditaan terveysvaikutustutkimustulosten pohjalta ja
luonnostellaan kynnysarvoja ilmanlaatutiedottamisessa
käytettävään ilmanlaatuindeksiin hiukkasten
lukumääräpitoisuuksien osalta.

Liitteet
1 Valtuustoaloite

Kaupunginvaltuusto, 20.02.2017, § 53

Valmistelijat / lisätiedot:
Nurminen Mikko

Päätös
Asia jätettiin pöydälle.

Päätösehdotus oli
Pekka Salmen ym. valtuustoaloite ja sen perusteella suunnitellut
toimenpiteet merkitään tiedoksi.

Ultrapienten hiukkasten pitoisuuksien mittaamiseen tarvittavien
laitteiden hankkiminen otetaan huomioon vuoden 2018
talousarviota laadittaessa.

Kokouskäsittely

Atanas Aleksovski ehdotti,

että asia jätetään pöydälle.

Ilkka Sasi kannatti Aleksovskin pöydällepanoehdotusta.

Valtuusto päätti yksimielisesti, että asia jätetään pöydälle.

Liitteet
1 Valtuustoaloite
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Kaupunginvaltuusto, § 109, 24.04.2017
Kaupunginhallitus, § 135, 20.02.2017

§ 109
Valtuustoaloite verkkokalastuksen määräysten ja kuhan alamitan muuttamiseksi
Tampereen vesialueilla - Juhana Suoniemi ym.

TRE:2114/14.00.01/2015

Kaupunginvaltuusto, 24.04.2017, § 109

Valmistelija / lisätiedot:
Rantanen Teppo T

Valmistelijan yhteystiedot
Metsätalouspäällikkö Anne Tuominen, puh. 050 517 7053,
etunimi.j.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä
Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884,
etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus oli
Juhana Suoniemen ym. valtuustoaloite ja siihen annettu vastaus
merkitään tiedoksi.

Aloite ei anna aihetta muihin toimenpiteisiin.

Kokouskäsittely

Juhana Suoniemi ehdotti, että asia palautetaan uudelleen
valmisteltavaksi.

Maija Kajan ja Petri Siuro kannattivat Suoniemen
palautusehdotusta.

Puheenjohtajan äänestysesitys: Suoniemen palautusehdotus
JAA, asian käsittelyn jatkaminen EI. Äänestysesitys hyväksyttiin.
Äänestyksen tulos: Suoniemen palautusehdotus hylättiin äänin
21-41,  poissa 5.

Tiedoksi
Juhana Suoniemi, kiinteistötoimi

Liitteet
1 Valtuustoaloite
2 Oheismateriaali: Äänestyslista 109 §

Kaupunginhallitus, 20.02.2017, § 135
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Valmistelijat / lisätiedot:
Rantanen Teppo T

Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Juha Yli-Rajala

Päätösehdotus oli
Esitetään valtuuston päätettäväksi:

Juhana Suoniemen ym. valtuustoaloite ja siihen annettu vastaus
merkitään tiedoksi.

Aloite ei anna aihetta muihin toimenpiteisiin.

Perustelut
Kaupunginvaltuutettu Juhana Suoniemi ym. esittävät valtuusto-
aloitteessaan, että Tampere ottaa edistyksellisen roolin
kalakantojen tuoton parantamisessa ja nostaa verkkojen
silmäkoon kuhapitoisilla vesialueilla 55 millimetriin säilyttäen
sallittuna alle 27 mm silmäkoon niin sanotut muikkuverkot.
Aloitteessa esitetään lisäksi, että Tampere nostaa kuhan alamitan
45 senttimetriin vesialueillaan ja ottaa aktiivisen roolin alamitan
nostamiseksi seudun kalastusalueilla.

Pirkanmaalla on käynnissä laaja, kuhan lisääntymisikää ja -kokoa
selvittävä tutkimushanke. Selvityksen tavoitteena on tutkia minkä
ikäisenä ja kokoisena kuha kutee ensimmäisen kerran Pirkanmaan
eri järvillä. Luonnonvarakeskuksen mukaan lisääntymisiässä
ja -koossa voi olla merkittäviäkin eroja eri järvien ja jopa eri
selkävesien välillä. Tutkimuksessa on mukana 13 järvialuetta,
joilta kerätään näytteitä. Mukana ovat esimerkiksi molemmat
suuret Tampereen järvet, Näsijärvi ja Pyhäjärvi. Tulosten pohjalta
on tavoitteena määritellä järvikohtaisia suosituksia kuhan
kalastuksen järjestämiseksi. Hankkeen loppuraportti julkaistaan
keväällä 2017.

Uusi kalastuslaki ja siihen liittyvä asetus astuivat voimaan
1.1.2016. Asetuksella kuhan alamitta nousi vuoden 2016 alussa 42
senttimetriin aiemman 37 senttimetrin sijaan. Pyhäjärvellä kuhan
alamitta oli kuitenkin jo pitkään ollut Pirkkalan kalastusalueen
päätöksellä 40 senttimetriä.

Uuden kalastuslain myötä kalastusalueet poistuvat ja niiden tilalle
muodostetaan laajempia kalatalousalueita. Kalatalousalueen
tehtävänä on mm. kalavarojen kestävän käytön ja hoidon
suunnittelu sekä käyttö- ja hoitosuunnitelman valmistelu
toimialueelleen. Käyttö- ja hoitosuunnitelmat vahvistaa ELY-
keskus.

Käynnissä olevasta kuhatutkimuksesta saadaan konkreettista
pohjatietoa päätöksentekoa varten. Kalastamisen rajoittaminen
tulisi lisäksi harkita kokonaisuutena, jolloin esimerkiksi eri
kalalajit tulisi hyödynnettyä paremmin. Käytännön kalastamisen
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järjestämisen kannalta olisi lisäksi suotuisaa, että yhdellä
vesialueella olisi yhdenmukaiset kalastusmääräykset.
Kiinteistötoimen näkemyksen mukaan kuhan alamittaa ei
ole syytä nostaa tässä vaiheessa Tampereen kaupungin
yksityisvesialueilla 45 senttimetriin, eikä muuttaa myöskään
kalastusmääräyksiä verkkokalastuksen osalta, kun kuhan
lisääntymisikää ja -kokoa tutkitaan parhaillaan laajasti
Pirkanmaalla. Lisäksi olisi aiheellista seurata ja osallistua
uusien kalatalousalueiden käyttö- ja hoitosuunnitelmien
valmisteluun, ja tehdä tarvittavat muutokset kaupungin
kalastusmääräyksiin myöhemmin tutkimustiedon ja uusien käyttö-
ja hoitosuunnitelmien pohjalta.

Liitteet
1 Valtuustoaloite
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§ 110
Valtuustoaloitteet kokouksessa

Päätös
Merkittiin.

Päätösehdotus oli
Kokouksessa jätetyt valtuustoaloitteet liitetään pöytäkirjaan kukin
eri pykälänä kokousraporttien jälkeen.

Perustelut
Kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyn jälkeen on
valtuustoryhmällä, valtuutetulla ja valtuutetun sijaan tulleella
varavaltuutetulla oikeus tehdä kirjallisia aloitteita kaupungin
toimintaa ja hallintoa koskevista asioista siitä puheenjohtajalle
tai sähköisesti sihteeristölle ennakkoon ilmoitettuaan. Aloite
annetaan puheenjohtajalle.
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§ 111
Kokousraportit

TRE:7094/00.02.01/2016

Päätös
Kokousraportit otettiin pöytäkirjaan liitteiksi.

Päätösehdotus oli
Kokousraportit otetaan pöytäkirjaan liitteiksi.

Liitteet
1 Kokousraportti 24.4.
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Kaupunginvaltuusto, § 112, 24.04.2017
Kaupunginhallitus, § 229, 24.04.2017

§ 112
Vuoden 2017 kuntavaaleissa valtuutetuiksi valitut ja heidän varajäsenensä

TRE:3057/00.00.02/2017

Kaupunginvaltuusto, 24.04.2017, § 112

Valmistelija / lisätiedot:
Hirvelä Heli

Valmistelijan yhteystiedot
Keskusvaalilautakunnan 1. sihteeri Juha Perämaa, puh. 040 503
9038, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä
Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884,
etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätös
Asia merkittiin tiedoksi.

Päätösehdotus oli
Keskusvaalilautakunnan ilmoitus vuoden 2017 kuntavaaleissa
valtuutetuiksi valituista ja heidän varajäsenistään merkitään
tiedoksi.

Perustelut
Vaalilain 95 §:n mukaan keskusvaalilautakunnan on viipymättä
vaalien tuloksen vahvistamisen jälkeen annettava luettelo
valtuutetuiksi valituista ja heidän varajäsenistään valtuustolle.

Keskusvaalilautakunta vahvisti kuntavaalien tuloksen 12.4.2017.
Keskusvaalilautakunta lähettää ohessa kaupunginhallitukselle ja
edelleen valtuustolle annettavaksi luettelon 9.4.2017 toimitetuissa
kuntavaaleissa valituista valtuutetuista ja heidän varajäsenistään.

Tiedoksi
Juha Perämaa, Luottamushenkilömuutokset

Liitteet
1 Kuntavaalit 2017, valtuutetut ja varavaltuutetut

Kaupunginhallitus, 24.04.2017, § 229

Valmistelijat / lisätiedot:
Hirvelä Heli

Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Esittelijä: Juha Yli-Rajala

Päätösehdotus oli
Esitetään valtuuston päätettäväksi:

Keskusvaalilautakunnan ilmoitus vuoden 2017 kuntavaaleissa
valtuutetuiksi valituista ja heidän varajäsenistään merkitään
tiedoksi.

Asia esitellään ylimääräisenä valtuuston 24.4.2017 kokouksessa.

Perustelut
Vaalilain 95 §:n mukaan keskusvaalilautakunnan on viipymättä
vaalien tuloksen vahvistamisen jälkeen annettava luettelo
valtuutetuiksi valituista ja heidän varajäsenistään valtuustolle.

Keskusvaalilautakunta vahvisti kuntavaalien tuloksen 12.4.2017.
Keskusvaalilautakunta lähettää ohessa kaupunginhallitukselle ja
edelleen valtuustolle annettavaksi luettelon 9.4.2017 toimitetuissa
kuntavaaleissa valituista valtuutetuista ja heidän varajäsenistään.

Liitteet
1 Kuntavaalit 2017, valtuutetut ja varavaltuutetut
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§ 113
Valtuustoaloite itsepuolustuslajien lisäämiseksi Tampereen kaupungin perusopetuksen
opetussuunnitelmaan osaksi liikunnanopetusta - Terhi Kiemunki

TRE:3332/12.00.01/2017

Päätös
Valtuustoaloite lähetetään kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

Perustelut
Terhi Kiemunki luki ja jätti allekirjoittamansa valtuustoaloitteen.

Liitteet
1 Valtuustoaloite - Terhi Kiemunki
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§ 114
Valtuustoaloite autokouluopetuksen järjesteämiseksi toisen asteen oppilaitoksiin -
Seppo Silvennoinen ym.

TRE:3333/12.00.01/2017

Päätös
Valtuustoaloite lähetetään kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

Perustelut
Seppo Silvennoinen luki ja jätti yhdessä kahden muun valtuutetun
kanssa allekirjoittamansa valtuustoaloitteen.

Liitteet
1 Valtuustoaloite - Seppo Silvennoinen
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§ 115
Valtuustoaloite ilmaisen matkustamisen käyttöönottamiseksi tapahtumalipulla
tapahtumapaikalle ja takaisin - Seppo Silvennoinen ym.

TRE:3334/08.00.01/2017

Päätös
Valtuustoaloite lähetetään kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

Perustelut
Seppo Silvennoinen luki ja jätti yhdessä kahden muun valtuutetun
kanssa allekirjoittamansa valtuustoaloitteen.

Liitteet
1 Valtuustoaloite - Seppo Silvennoinen
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§ 116
Valtuustoaloite varattujen liikuntavuorojen ulkopuolella olevien liikuntavuorojen
antamiseksi kuntalaisten vapaaseen käyttöön - Petri Rajala

TRE:3335/12.00.01/2017

Päätös
Valtuustoaloite lähetetään kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

Perustelut
Petri Rajala luki ja jätti allekirjoittamansa valtuustoaloitteen.

Liitteet
1 Valtuustoaloite - Petri Rajala
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§ 117
Valtuustoaloite lasten tapaturmien tilastoinnin kehittämiseksi kaupungin
päiväkodeissa ja kouluissa - Anne Liimola ym.

TRE:3336/05.00.01/2017

Päätös
Valtuustoaloite lähetetään kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

Perustelut
Anne Liimola luki ja jätti yhdessä 13 muun valtuutetun kanssa
allekirjoittamansa valtuustoaloitteen.

Liitteet
1 Valtuustoaloite - Anne Liimola
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§ 118
Valtuustoaloite tekonurmikenttien lisäämiseksi koulujen pihoille - Antti Ivanoff ym.

TRE:3339/12.00.01/2017

Päätös
Valtuustoaloite lähetetään kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

Perustelut
Antti Ivanoff  luki ja jätti yhdessä 35 muun valtuutetun kanssa
allekirjoittamansa valtuustoaloitteen.

Liitteet
1 Valtuustoaloite - Antti Ivanoff
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§ 119
Valtuustoaloite koskien Onkiniemen tehdaskiinteistön ja sen alueen
kehittämissuunnitelmaa - Jukka Gustafsson ym.

TRE:3340/10.00.01/2017

Päätös
Valtuustoaloite lähetetään kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

Perustelut
Jukka Gustafsson luki ja jätti yhdessä 39 muun valtuutetun kanssa
allekirjoittamansa valtuustoaloitteen.

Liitteet
1 Valtuustoaloite - Jukka Gustafsson
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Muutoksenhakukielto
§97, §98, §99, §100, §105, §106, §107, §108, §109, §110, §111, §112, §113, §114,
§115, §116, §117, §118, §119

Muutoksenhakukielto
Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä jotka koskevat
- yksinomaan valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 91 §)
- virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija
on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille
työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
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Valitusosoitus
§101, §102, §103, §104

Valitusosoitus
Yllä mainittuihin valtuuston päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella
valituksella.

Valituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen,
velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä
kunnan jäsen.

Valituksen peruste
Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että
1. päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
2. päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
3. päätös on muuten lainvastainen.

Valitusviranomainen
Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
puhelin 029 56 4220/vaihde
telefax 029 56 42269
sähköposti hameenlinna.hao@oikeus.fi
virka-aika: klo 8.00-16.15

Valitusaika
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on
asetettu yleisesti nähtäväksi. 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 tai muu
sellainen päivä, jona työt virastoissa on keskeytettävä, saa tehtävän toimittaa
ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Tiedoksisaanti kaavan ja rakennusjärjestyksen hyväksymispäätöksestä
Kaavan tai rakennusjärjestyksen hyväksymistä koskevan päätöksen katsotaan
kuitenkin tulleen asianosaisen tietoon silloin, kun pöytäkirja on asetettu
yleisesti nähtäville.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei
lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu
sellainen päivä, jona työt virastoissa on keskeytettävä, saa tehtävän toimittaa
ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valituskirjelmän sisältö
Valituskirjassa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
- päätös, johon haetaan muutosta
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- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet.

Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti
allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on
mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.

Valituskirjaan on liitettävä
- päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä selvitys siitä
päivästä, josta valitusaika alkaa
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu
viranomaiselle

Valituskirjelmän toimittaminen
Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle
Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle viraston aukioloaikana. Omalla vastuulla
valituskirjan voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Valituksen voi toimittaa
myös sähköisesti tai telefaxilla. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää
allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan
alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Valituksen on oltava perillä
valitusajan viimeisenä päivänä, riippumatta siitä toimitetaanko valitus postitse
tai sähköisesti.

Oikeudenkäyntimaksu
Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu
on 250 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.


