KAUPUNGINHALLITUKSESSA KÄSITELLYT ASIAT AJALLA 5.9.2016–31.5.2017
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Kaupunginhallitus, kokous 5.9.2016
§ 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§ 2 Pöytäkirjan tarkastus
§ 3 Kadunnimitoimikunnan asettaminen (TRE:7894/00.01.05/2014)
§ 4 Kaupunkikuvatoimikunnan asettaminen (TRE:7895/00.01.05/2014)
§ 5 Konsernihallinnon varahenkilöiden nimeäminen v. 2016 (TRE:89/01.02.01/2016)
§ 6 Tampereen kaupungin maaseutuohjelma 2020 - Hallitusti luonnollinen - väliarviointiraportti
(TRE:5218/00.01.03/2016)
§ 7 Tampereen kaupungin lausunto terveydenhuoltolain ja sosiaalihuoltolain sekä
päivystysasetuksen muutoksista (TRE:3486/06.00.02/2016)
§ 8 Tampereen kaupungin lausunto Pirkanmaan sairaanhoitopiirille alueellisen
apuvälinepalvelun suunnitelmasta (TRE:4352/06.02.00/2016)
§ 9 Asemakaavan muutos Kaleva-Petsamo-Kauppi-Kissanmaa, Kekkosentie-Teiskontie,
joukkoliikennesilta, liikenne- ja katualuetta, kaava nro 8602 (TRE:6939/10.02.01/2015)
§ 10 Valtuustoaloite Etyk-veistoksen sijoittamiseksi sen arvoiselle paikalle - Terhi Kiemunki ym.
(TRE:4330/12.00.01/2015)
§ 11 Lautakuntien ja jaostojen ym. pöytäkirjat sekä viranhaltijoiden ym. päätöspöytäkirjat
Lisäpykälät
§ 12 Tiedoksi merkittävät asiat

Kaupunginhallitus, kokous 12.9.2016
§ 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§ 14 Pöytäkirjan tarkastus
§ 15 Tampereen päivä 2016 (TRE:322/00.04.02/2016)
§ 16 Tavara-aseman siirron tavoitekustannustason tarkistaminen ja Tavara-aseman ja
Rautatieläisten asuinrakennuksen tontin jatkokehittämisen käynnistäminen
(TRE:7368/02.07.01/2015)
§ 17 Tampereen kaupungin lausunto Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän seutuyksikön
talousarvioraamista 2017 (TRE:4432/02.02.01/2016)
§ 18 Pirkanmaan ELY-keskuksen päätös Peltolammin-Pärrinkosken luonnonsuojelualueen
laajentamisesta (TRE:5269/11.01.03/2016)
§ 19 Pirkanmaan ELY-keskuksen päätös luonnonsuojelualueen perustamisesta Hallilan
Pehkusuolle (TRE:5267/11.01.03/2016)
§ 20 Asemakaava nro 8602, Kaleva, Petsamo ja Kauppi, Kekkosentie-Teiskontie,
joukkoliikennesilta, liikenne- ja katualuetta, asemakaavan muutos (TRE:6939/10.02.01/2015)
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§ 21 Tiedoksi merkittävät asiat
§ 22 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Kaupunginhallitus, kokous 26.9.2016
§ 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§ 24 Pöytäkirjan tarkastus
§ 25 Tampereen päivänä 2016 myönnettävät Tampereen palkinnot (ei julkisuuteen vielä tässä
vaiheessa) (TRE:322/00.04.02/2016)
§ 26 Tampereen päivänä 2016 jaettavat ansiomitalit (ei julkisuuteen vielä tässä vaiheessa)
(TRE:322/00.04.02/2016)
§ 27 Kaupunginvaltuuston päätösten täytäntöönpano 2016 (TRE:7853/00.00.03/2015)
§ 28 Tampereen raitiotien toteutuspäätös (TRE:6365/08.01.01/2016)
§ 29 Raitiotieallianssin osan 1 toteutusvaiheen allianssisopimuksen hyväksyminen
(TRE:6365/08.01.01/2016)
§ 30 Tampereen Veden vesijohtojen ikähyvitys raitiotiehankkeen osan 1 rakentamisessa
(TRE:6371/02.05.02/2016)
§ 31 Kaupunginhallituksen kokoukset vuonna 2017 (TRE:6331/00.00.03/2016)
§ 32 Pormestarin vuoden 2017 talousarvion esittely 24.10.2016 sekä kaupunginvaltuuston
iltakoulun järjestäminen Sote-uudistuksesta (TRE:6583/00.04.01/2016)
§ 33 Eron myöntäminen Satu Sipilälle kaupunginhallituksen varajäsenyydestä ja uuden
varajäsenen vaali (TRE:6251/00.00.03/2016)
§ 34 Eron myöntäminen Seppo Silvennoiselle kaupunginhallituksen henkilöstöjaoston
jäsenyydestä ja uuden jäsenen vaali (TRE:5217/00.00.03/2016)
§ 35 Tiina Elovaaran luottamustoimen toteaminen päättyneeksi ja henkilöstöjaoston
varajäsenen vaali (TRE:5205/00.00.03/2016)
§ 36 Kaupunginhallituksen henkilöstöjaoston varajäsenen vaali (TRE:7884/00.00.03/2014)
§ 37 Timo Hanhilahden luottamustoimen toteaminen päättyneeksi ja kaupunginhallituksen
liiketoimintajaoston varajäsenen vaali (TRE:5213/00.00.03/2016)
§ 38 Timo Hanhilahden luottamustoimen toteaminen päättyneeksi ja kaupunginhallituksen
edustajan määrääminen Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokuntaan
(TRE:5213/00.00.03/2016)
§ 39 Kaupunginhallituksen edustajan määrääminen kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen
johtokuntaan (TRE:6446/00.03.01/2016)
§ 40 Ulla-Maija Wallinin luottamustoimen toteaminen päättyneeksi ja tarkastuslautakunnan
varajäsenen vaali (TRE:5384/00.00.03/2016)
§ 41 Ulla-Maija Wallinin luottamustoimen toteaminen päättyneeksi ja uuden varajäsenen
valitseminen vammaisneuvostoon (TRE:5384/00.00.03/2016)
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§ 42 Yhdyskuntalautakunnan varajäsenen vaali (TRE:7689/00.00.03/2014)
§ 43 Eurocities-kaupunkien ilmastojulistukseen liittyvään Green Digital Charter -peruskirjan
hyväksyminen (TRE:6468/04.04.00/2016)
§ 44 Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle asemakaavaehdotusta nro 8600 koskevasta
valituksesta (TRE:5376/10.02.01/2016)
§ 45 Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle talousarviomuutosta sekä Rantaväylän tunneli
-hankkeen laajuusmuutosten hyväksymistä koskevasta valituksesta (TRE:1889/02.02.01/2015)
§ 46 Lautakuntien ja jaostojen ym. pöytäkirjat sekä viranhaltijoiden ym. päätöspöytäkirjat
§ 47 Kaupunginhallituksen tiedoksi merkittävät asiat v. 2016 (TRE:6117/00.01.03/2016)
Lisäpykälät
§ 48 Raitiotien kehitysohjelman perustaminen ja ohjelmasuunnitelman hyväksyminen

Kaupunginhallitus, kokous 3.10.2016
§ 48 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§ 49 Pöytäkirjan tarkastus
§ 50 Tampereen raitiotien toteutuspäätös ja toteutusmallin valinta (TRE:6365/08.01.01/2016)
§ 51 Raitiotieallianssin osan 1 toteutusvaiheen allianssisopimuksen hyväksyminen
(TRE:6365/08.01.01/2016)
§ 52 Tampereen Veden vesijohtojen ikähyvitys raitiotiehankkeen osan 1 rakentamisessa
(TRE:6371/02.05.02/2016)
§ 53 Raitiotiejärjestelmän toteutusmallin valinta (Asia käsitellään yhdistettynä §:ään 50)
(TRE:567/00.01.03/2016)
§ 54 Raitiotien kehitysohjelman perustaminen ja ohjelmasuunnitelman hyväksyminen
(TRE:3692/00.01.02/2016)
§ 55 Tampereen raitiotien kalustotoimittajan valinta (julkinen päätöksenteon jälkeen)
(TRE:1985/02.07.01/2016)
§ 56 Eron myöntäminen kaupunginhallituksen varajäsenyydestä sekä kaupunginhallituksen
henkilöstöjaoston jäsenyydestä - Silvennoinen Seppo (TRE:5217/00.00.03/2016)
§ 57 Eron myöntäminen kaupunginhallituksen jäsenyydestä ja henkilöstöjaoston
varajäsenyydestä - Elovaara Tiina (TRE:5205/00.00.03/2016)
§ 58 Timo Hanhilahden luottamustoimen toteaminen päättyneeksi ja kaupunginhallituksen
liiketoimintajaoston varajäsenen vaali (TRE:5213/00.00.03/2016)
§ 59 Ulla-Maija Wallinin luottamustoimen toteaminen päättyneeksi ja uuden varajäsenen
valitseminen vammaisneuvostoon (TRE:5384/00.00.03/2016)
§ 60 Ei julkinen
§ 61 Kaupunginhallituksen vastaus tarkastuslautakunnan vuoden 2015 arviointikertomuksessa
esitettyihin huomioihin (TRE:7400/02.02.01/2015)
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§ 62 Tampereen kaupungin toiminnan ja talouden katsaus - välitilinpäätös 8/2016
(TRE:6590/02.02.01/2016)
§ 63 Kunkun parkin maanalaisen pysäköintilaitoksen toteutus ja operoinnin kilpailutus
(TRE:6640/02.07.01/2016)
§ 64 Tampereen kaupungin julkisen taiteen periaatteet (TRE:8537/00.01.05/2014)
§ 65 Avustushakemus Eppu Normaali -elokuvan toteutuskustannuksiin
(TRE:6779/00.04.00/2016)
§ 66 Tampereella järjestettävien suurtapahtumien tilannekatsaus 2017–2021
(TRE:6830/00.01.03/2016)
§ 67 Lautakuntien ja jaostojen ym. pöytäkirjat sekä viranhaltijoiden ym. päätöspöytäkirjat

Kaupunginhallitus, kokous 10.10.2016
§ 68 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§ 69 Pöytäkirjan tarkastus
§ 70 Läsnäolo-ja puheoikeuden myöntäminen
§ 71 Tampereen kaupungin lausunto sote- ja maakuntauudistusta koskevasta hallituksen
esitysluonnoksesta (TRE:6032/00.01.02/2016)
§ 72 Lausunto Pirkanmaan somaattisen erikoissairaanhoidon selvityshankeen väliraportista
(TRE:6278/06.02.03/2016)
§ 73 Tampereen kaupungin kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus
(TRE:6902/11.01.00/2016)
§ 74 Kaupunginvaltuuston iltakoulun järjestäminen 17.10.2016 - Hallintosäännön
valmistelutilanne ja 7.11.2016 Smart Cities ja digitalisointi (TRE:6996/00.04.01/2016)
§ 75 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Kaupunginhallitus, kokous 24.10.2016
§ 76 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§ 77 Pöytäkirjan tarkastus
§ 78 Lasten, lapsiperheiden ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen -rahaston perustaminen ja
palvelujen hankkiminen tulosperusteisella rahoitussopimus-toimintamallilla
(TRE:6067/02.04.02/2016)
§ 79 Tesoman hyvinvointikeskuksen allianssikilpailutus ja kehitysvaiheen kumppanin valinta
(julkinen päätöksenteon jälkeen) (TRE:2241/02.07.01/2016)
§ 80 Tiina Elovaaran luottamustoimen toteaminen päättyneeksi ja kaupunginhallituksen
henkilöstöjaoston varajäsenen vaali (TRE:5205/00.00.03/2016)
§ 81 Timo Hanhilahden luottamustoimen toteaminen päättyneeksi ja kaupunginhallituksen
liiketoimintajaoston varajäsenen vaali (TRE:5213/00.00.03/2016)
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§ 82 Tampereen ympäristöterveyden taksa (TRE:6415/02.04.03/2016)
§ 83 Asiakasmaksun käyttöönotto lääkinnällisen kuntoutuksen puhe- ja toimintaterapiassa
(TRE:7029/02.04.03/2016)
§ 84 Korkeimman hallinto-oikeuden päätös asemakaavaa nro 8454 koskevassa asiassa
(TRE:3151/10.02.01/2015)
§ 85 Tampereen kaupungin lausunto Pirkanmaan alueellisesta hyvinvointikertomuksesta 2017–
2020 (TRE:6061/06.02.00/2016)
§ 86 Työllisyydenhoidon ja muiden työllisyyttä tukevien toimien raportti tammi-elokuu 2016
(TRE:4018/00.01.03/2016)
§ 87 Asuntotontin Härmälä-1912-4, 837-301-1912-0004, Tuiskunkatu 1 (837-301-1912-0004)
myyminen Kiinteistö Oy M2-Kodit - nimiselle yhtiölle (TRE:5198/02.06.02/2016)
§ 88 Luovutusehtojen vahvistaminen asuntotontille Vuores-7673-4 (837-327-7673-0004),
Koipitaipaleenkatu 12 ja tontin vuokraaminen Asunto Oy Tampereen Vuoreksen Kotiranta nimiselle yhtiölle (TRE:6069/10.00.03/2016)
§ 89 Luovutusehtojen vahvistaminen tontille XXVI-646-2, Muotialantie 36 (837-126-0646-0002)
ja tontin vuokraaminen Tampereen Kotilinnasäätiölle (TRE:5309/10.00.03/2016)
§ 90 Luovutusehtojen vahvistaminen asuntotontille Peltolammi-5954-15, Säästäjänkuja 1 (837323-5954-0015) ja tontin vuokraaminen Kiinteistö Oy Säästäjäntorille
(TRE:6569/10.00.03/2016)
§ 91 Luovutusehtojen vahvistaminen asuntotontille Lentävänniemi-2748-2, Halkoniemenkuja 4
(837-273-2748-0002) ja tontin varaaminen Rakennusliike Lapti Oy:lle (TRE:7022/10.00.03/2016)
§ 92 Luovutusehtojen vahvistaminen asuntotontille Lentävänniemi-2748-1, Halkoniemenrinne
3/Halkoniemenkuja 2 (837-273-2748-0001) ja tontin varaaminen Rakennustoimisto HT-Talot
Oy:lle (TRE:7022/10.00.03/2016)
§ 93 Luovutusehtojen vahvistaminen asuntotontille Lentävänniemi-2747-1, Halkoniemenrinne
1/Halkoniemenkatu 1, (837-273-2747-0001) ja tontin varaaminen VRP Länsi-Suomi Oy:lle
(TRE:7022/10.00.03/2016)
§ 94 Luovutusehtojen vahvistaminen asuntotontille Lentävänniemi-2745-2,
Männistönkatu2/Männistönraitti 6 (837-273-2745-0002) ja tontin varaaminen Gradina Oy:lle
(TRE:7022/10.00.03/2016)
§ 95 Asemakaava nro 8192, Hervantajärven asuinalue (TRE:1317/10.02.01/2014)
§ 96 Tiedoksi merkittävät asiat (TRE:6117/00.01.03/2016)
§ 97 Lautakuntien ja jaostojen ym. pöytäkirjat sekä viranhaltijoiden ym. päätöspöytäkirjat

Kaupunginhallitus, kokous 31.10.2016
§ 98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§ 99 Pöytäkirjan tarkastus
§ 100 Kaupunginvaltuuston päätösten täytäntöönpano 2016 (TRE:7853/00.00.03/2015)

6(28)

§ 101 Tuloveroprosentista, kiinteistöveroprosenteista ja muiden verojen perusteista
päättäminen (TRE:7477/02.03.01/2016)
§ 102 Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2017–2020 taloussuunnitelman hyväksyminen sekä
talousarvion yhteydessä käsiteltävät valtuustoaloitteet ja talousarvioon liittyvät asiat
(TRE:1450/02.02.01/2016)
§ 103 Tavara-aseman siirto (TRE:7368/02.07.01/2015)
§ 104 Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus 2017 – 2020 - lausuntopyyntö
(TRE:6061/06.02.00/2016)
§ 105 Työllisyydenhoidon palvelujen raportit v. 2016 (TRE:4018/00.01.03/2016)
§ 106 Tiina Elovaaran luottamustoimen toteaminen päättyneeksi ja kaupunginhallituksen
henkilöstöjaoston varajäsenen vaali (TRE:5205/00.00.03/2016)
§ 107 Vuorestalon 2-vaiheen hankesuunnitelman päivityksen hyväksyminen jatkosuunnittelun
pohjaksi (TRE:4929/10.03.07/2016)
§ 108 Tampereen kansallisen kaupunkipuiston tarveselvitys (TRE:4187/00.01.08/2015)
§ 109 Luovutusehtojen vahvistaminen asuntotonteille Lentävänniemi-2743-1 (837-273-27430001) ja Lentävänniemi-2746-2 (837-273-2746-0002) ja tonttien varaaminen Lemminkäinen
Talo Oy:lle (TRE:7311/10.00.03/2016)
§ 110 Tontin Kaukajärvi-60-5809-13 (837-60-5809-13) myyminen As Oy Tampereen
Kaukajärven Vinkkeli -nimiselle yhtiölle ja Kiinteistö Oy Tampereen Kaukajärven Vinkkeli nimiselle yhtiölle (TRE:7401/02.06.02/2016)
§ 111 Valtuustoaloite arkkitehti Wivi Lönnin (1871–1966) elämäntyön huomioimiseksi
Tampereella - Anne Liimola ym. (TRE:6613/12.00.01/2015)
§ 112 Valtuustoaloite turvapaikanhakijoiden kustannusten resursointi kaupungin tehtävien
turvaamiseksi - Aarne Raevaara ym. (TRE:1890/02.00.01/2016)
§ 113 Valtuustoaloite Tampere-matkailun edistämiseksi - Ulla-Leena Alppi ym.
(TRE:510/14.00.01/2016)
§ 114 Valtuustoaloite mielenterveys- ja päihdeneuvoston perustamiseksi Tampereelle - Aila
Dündar-Järvinen (TRE:3398/06.00.01/2016)
§ 115 Valtuustoaloite kaupungin osakeyhtiöiden hallitusten jäsenten nimitystoimikunnan
perustamiseksi - Jari Heinonen (TRE:7862/00.00.01/2015)
§ 116 Valtuustoaloite Tampereen Särkänniemen Delfinaarion sulkemiseksi - Aila DündarJärvinen (TRE:5871/06.00.01/2015)
§ 117 Lautakuntien ja jaostojen ym. pöytäkirjat sekä viranhaltijoiden ym. päätöspöytäkirjat

Kaupunginhallitus, kokous 7.11.2016
§ 118 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§ 119 Pöytäkirjan tarkastus
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§ 120 Tampereen yliopiston ja Tampereen teknillisen yliopiston esitys säätiön
perustajajäsenyydestä (TRE:3462/00.03.01/2016)
§ 121 Tampereen kansallisen kaupunkipuiston tarveselvitys (TRE:4187/00.01.08/2015)
§ 122 Johtosääntöjen muutokset 1.1.2017 alkaen (TRE:826/00.01.01/2016)
§ 123 Tammelan jalkapallostadionin aluetta koskevan Lemminkäinen Talo Oy:n kanssa tehdyn
yhteistyösopimuksen hyväksyminen (TRE:7282/10.00.03/2016)
§ 124 Tampereen Messu- ja Urheilukeskus Oy:n osakeantiin osallistuminen, pääomalainan
konvertointi sijoitukseksi yhtiön omaan pääomaan sekä osakassopimuksen päivittäminen
(TRE:6869/02.04.00/2016)
§ 125 Tampereen kaupungin poistosuunnitelman muuttaminen (TRE:7157/00.01.01/2016)
§ 126 Tampereen kaupungin ja Pirkkalan kunnan psykiatristen avohoitopalvelujen
yhdistyminen (TRE:7641/00.01.06/2016)
§ 127 Tampereen kaupungin lausunto sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisen lakiesityksestä
(TRE:7664/06.02.00/2016)
§ 128 Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi pelastustoimen järjestämisestä,
SM061:00/2015 (TRE:6014/09.05.00/2016)
§ 129 Satu Sipilän luottamustoimen toteaminen päättyneeksi ja kaupunginhallituksen
liiketoimintajaoston jäsenen vaali (TRE:6251/00.00.03/2016)
§ 130 Kaupungin ja Tampereen ev. lut. srk-yhtymän välisen asemakaavamuutokseen nro 8301
liittyvän maankäyttösopimuksen hyväksyminen (TRE:6291/10.00.03/2016)
§ 131 Korkeimman hallinto-oikeuden päätös Rantatien tunnelia koskevassa asiassa
(TRE:7488/10.03.02/2016)
§ 132 Korkeimman hallinto-oikeuden päätös Rantatunnelin allianssin toteutusvaiheen
sopimusta koskevan valituksen johdosta (TRE:7488/10.03.02/2016)
§ 133 Ei julkinen, sisältää henkilötietoja
§ 134 Lautakuntien ja jaostojen ym. pöytäkirjat sekä viranhaltijoiden ym. päätöspöytäkirjat
§ 135 Tiedoksi merkittävät asiat (TRE:6117/00.01.03/2016)

Kaupunginhallitus, kokous 21.11.2016
§ 136 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§ 137 Pöytäkirjan tarkastus
§ 138 Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen
§ 139 Kaupunginvaltuuston päätösten täytäntöönpano 2016 (TRE:7853/00.00.03/2015)
§ 140 Vuosiloman myöntäminen pormestari Anna-Kaisa Ikoselle (TRE:7785/01.02.03/2016)
§ 141 Ei julkinen, sisältää henkilötietoja
§ 142 Lausunto Kangasalan kunnan Etelä-Lamminrahkan ja Lahdentien (Vt 12) eritasoliittymän
asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta (TRE:6723/10.02.00/2016)
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§ 143 Tampereen kansallisen kaupunkipuiston tarveselvitys (TRE:4187/00.01.08/2015)
§ 144 Hatanpään akuuttisairaalan 1. vaiheen tarvesuunnitelma (TRE:7474/10.03.06/2016)
§ 145 Yksityisten terveydenhuollon tilojen tarkastusmaksun kumoaminen
(TRE:7752/02.04.03/2016)
§ 146 Alue-Alvari-toiminnan ja aluetoimijaverkoston yhdistäminen alueverkostoksi
(TRE:7913/00.01.02/2016)
§ 147 Tampereen kaupungin talouskatsaus 10/2016 (TRE:6590/02.02.01/2016)
§ 148 Muutosten tekeminen vuoden 2016 talousarvioon (TRE:1889/02.02.01/2015)
§ 149 Tontin 837-113-0202-0013, Voimakatu 18, myyminen Kiinteistö Oy Pohjola Perusyhtiö
Häme 13 -nimiselle yhtiölle (TRE:5296/02.06.02/2016)
§ 150 Tampereen kaupunkiseudun maapoliittiset toimintatavat (TRE:6808/10.00.02/2016)
§ 151 Ei julkinen
§ 152 Tampereen kaupungin avustustoiminnan yleiset periaatteet -asiakirjan päivittäminen
(TRE:6394/00.01.01/2015)
§ 153 Tampereen Vauhtipuisto ry:n avustushakemus Teiskon Ilmailu- ja
moottoriurheilukeskuksessa sijaitsevan motocross-radan kastelujärjestelmän toteuttamiseksi
(TRE:2193/12.04.00/2016)
§ 154 Valtuustoaloite terveydenhuollon palveluiden järjestämiseksi paperittomille henkilöille Tampereen vihreä valtuustoryhmä (TRE:5882/06.00.01/2015)
§ 155 Lautakuntien ja jaostojen ym. pöytäkirjat sekä viranhaltijoiden ym. päätöspöytäkirjat
§ 156 Tiedoksi merkittävät asiat (TRE:6117/00.01.03/2016)

Kaupunginhallitus, kokous 28.11.2016
§ 157 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§ 158 Pöytäkirjan tarkastus
§ 159 Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen
§ 160 Kaupunginvaltuuston päätösten täytäntöönpano 2016 (TRE:7853/00.00.03/2015)
§ 161 Hallintosäännön hyväksyminen (TRE:6898/00.01.01/2016)
§ 162 Toisen asteen koulutuksen organisoinnin linjaukset (TRE:6235/00.01.02/2016)
§ 163 Tampereen Raitiotie Oy:n perustaminen (TRE:7335/14.02.00/2016)
§ 164 Tampereen kaupungin lausuntoluonnos Tampereen kaupunkiseudun tulevaisuuden
kaupunkiseutu -strategiasta (TRE:7615/00.01.07/2016)
§ 165 Lausunto Nokian kaupungin Kolmenkulman työpaikka-alueen keskiosan
asemakaavaluonnoksesta ja asemakaavan muutosluonnoksesta (TRE:7363/10.02.01/2016)
§ 166 Tammelan jalkapallostadionin aluetta koskevan Lemminkäinen Talo Oy:n kanssa tehdyn
yhteistyösopimuksen hyväksyminen (TRE:7282/10.00.03/2016)
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§ 167 Lautakuntien ja jaostojen ym. pöytäkirjat sekä viranhaltijoiden ym. päätöspöytäkirjat

Kaupunginhallitus, kokous 12.12.2016
§ 168 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§ 169 Pöytäkirjan tarkastus
§ 170 Hallintosäännön hyväksyminen (6898/00.01.01/2016)
§ 171 Tampereen Vauhtipuisto ry:n avustushakemus Teiskon Ilmailu- ja
moottoriurheilukeskuksessa sijaitsevan motocross-radan kastelujärjestelmän toteuttamiseksi
(TRE:2193/12.04.00/2016)
§ 172 Linnainmaan hyvinvointikeskuksen toisen vaiheen hankesuunnitelman hyväksyminen
jatkosuunnittelun pohjaksi (TRE:7872/10.03.06/2016)
§ 173 Pirkanmaan kirjoituskilpailun palkintolautakunnan täydentäminen 2017
(TRE:8487/00.00.03/2016)
§ 174 Varavaltuutetun määrääminen Kokoomuksen ja RKP:n Tampereen valtuustoryhmälle
(TRE:4084/00.00.03/2016)
§ 175 Varavaltuutetun määrääminen Tampereen sosiaalidemokraattiselle valtuustoryhmälle
(TRE:5137/00.00.03/2016)
§ 176 Valtuutettujen ja varavaltuutettujen eroilmoitukset luottamustoimista
(TRE:7880/00.00.03/2016)
§ 177 Riitta Koskisen eroaminen kaupunginhallituksen varajäsenen luottamustoimesta ja uuden
varajäsenen vaali (TRE:7880/00.00.03/2016)
§ 178 Emilia Olkasen eroaminen sivistys- ja elämänlaatupalvelujen lautakunnan varajäsenen
luottamustoimesta ja uuden varajäsenen vaali (TRE:7880/00.00.03/2016)
§ 179 Emilia Olkasen eroaminen yhdyskuntalautakunnan varajäsenen luottamustoimesta ja
uuden varajäsenen vaali (TRE:7880/00.00.03/2016)
§ 180 Emilia Olkasen eroaminen yhdyskuntalautakunnan jätehuoltojaoston jäsenen
luottamustoimesta ja uuden jäsenen vaali (TRE:7880/00.00.03/2016)
§ 181 Emilia Olkasen eroaminen Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan
jäsenen luottamustoimesta ja uuden jäsenen vaali (TRE:7880/00.00.03/2016)
§ 182 Matti Heinivahon eroaminen tarkastuslautakunnan varapuheenjohtajan ja jäsenen
luottamustoimesta sekä uuden jäsenen ja varapuheenjohtajan vaali (TRE:7880/00.00.03/2016)
§ 183 Riitta Koskisen eroaminen Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuuston
varajäsenen luottamustoimesta ja uuden varajäsenen vaali (TRE:7880/00.00.03/2016)
§ 184 Riitta Koskisen eroaminen Pirkanmaan maakuntavaltuuston varajäsenen
luottamustoimesta ja uuden varajäsenen vaali (TRE:7880/00.00.03/2016)
§ 185 Kaupunginhallituksen edustajan nimeäminen Tampereen kaupungin henkilöstökassan
johtokuntaan vuodeksi 2017 (TRE:7439/00.03.01/2016)

10(28)

§ 186 Tampereen kaupungin omistamien voimalaitosten, sähköasemien ja pumppaamoiden
rakennusteknisten osien myyminen Tampereen Sähkölaitos Oy:lle, Tampereen Sähköverkko
Oy:lle ja Tampereen Vera Oy:lle (TRE:6020/02.06.02/2016)
§ 187 Rahoitussopimuksen solmiminen Euroopan neuvoston kehityspankki CEB:n kanssa
(TRE:8447/02.04.00/2016)
§ 188 Tampereen Kansi ja areenahanke - SRV Rakennus Oy:n, kaupungin ja Liikenneviraston
välisen rakentamisaikaa koskevan sopimuksen hyväksyminen (TRE:7020/10.00.02/2015)
§ 189 Tampereen Kansi ja Areena -hankkeen toteutussopimuksen mukaisen Areenakonsortion
rakentamispäätöksen valmistelun tilannekatsaus (TRE:2686/10.00.02/2016)
§ 190 Luovutusehtojen vahvistaminen asuntotontille 837-327-7678-0001, Koukkurannankatu
16 ja tontin varaaminen Insinööritoimisto LaRa Oy:lle (TRE:7022/10.00.03/2016)
§ 191 Oikaisuvaatimus päätöksestä koskien suunnittelukustannusten maksamista Suomen
Hopealinja Oy:lle (TRE:7440/02.02.01/2016)
§ 192 Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle Tampereen raitiotien toteutuspäätöstä
koskevaan valitukseen (TRE:6365/08.01.01/2016)
§ 193 Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle Kissanmaan suojelukaavan 8186 valituksesta
(TRE:6013/10.02.01/2016)
§ 194 Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle asemakaavaehdotusta nro 8534 koskevasta
valituksesta (TRE:7884/10.02.01/2016)
§ 195 Tiedoksi merkittävät asiat (TRE:6117/00.01.03/2016)
§ 196 Tampereen ammattikorkeakoulu Oy:n eläkevastuiden järjestäminen (jatkopykälä)
(TRE:8819/01.02.04/2016)
§ 197 Lautakuntien ja jaostojen ym. pöytäkirjat sekä viranhaltijoiden ym. päätösten otto-oikeus
(jatkopykälä)

Kaupunginhallitus, kokous 19.12.2016
§ 198 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§ 199 Pöytäkirjan tarkastus
§ 200 Asemakaavoitusohjelma 2017–2021 (TRE:8017/10.02.01/2016)
§ 201 Tampereen kaupunkikonsernin maankäytön toteuttamisen ja investointien pitkän
aikavälin suunnitelma PALM 2017–2031 (TRE:8083/10.00.02/2016)
§ 202 Keskustan työnaikaisten liikennejärjestelyiden tilannekatsaus ja lähiaikojen toimenpiteet
haittojen lieventämiseksi (TRE:8889/00.01.02/2016)
§ 203 Riitta Koskisen eroaminen kaupunginhallituksen henkilöstöjaoston varajäsenen
luottamustoimesta ja uuden varajäsenen vaali (TRE:7880/00.00.03/2016)
§ 204 Kaupunginhallituksen edustajan määrääminen Sara Hildénin taidemuseon johtokuntaan
(TRE:7880/00.00.03/2016)
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§ 205 Matti Heinivahon eroaminen kadunnimitoimikunnan puheenjohtajan ja jäsenen
luottamustoimesta sekä uuden jäsenen ja puheenjohtajan vaali (TRE:7880/00.00.03/2016)
§ 206 Pirkanmaan pelastustoimen neuvottelukunnan toimikauden jatkuminen
()TRE:8839/00.01.05/2016
§ 207 Maahanmuuttajaneuvoston toimikauden jatkaminen (TRE:8771/00.01.05/2016)
§ 208 Vanhusneuvoston toimikauden jatkaminen (TRE:8770/00.01.05/2016)
§ 209 Vammaisneuvoston toimikauden jatkaminen (TRE:8769/00.01.05/2016)
§ 210 Alueellisten työryhmien eli Alue-Alvarien toimikauden jatkaminen
(TRE:8876/00.01.05/2016)
§ 211 Pormestarin ja apulaispormestareiden sidonnaisuudet (TRE:2256/01.02.00/2016)
§ 212 Esitys yleisiksi ennakkoäänestyspaikoiksi vuoden 2017 kuntavaaleissa
(TRE:8786/00.00.02/2016)
§ 213 Esitys vaalipäivän äänestyspaikoiksi kuntavaaleissa (TRE:8789/00.00.02/2016)
§ 214 Selvitykset hankintojen tehostamis- ja varmistustoimenpiteistä
(TRE:8614/02.02.01/2016)
§ 215 Sikosuon Kirviälänmäen luonnonsuojelualueen rauhoittaminen luonnonsuojelulailla
(TRE:6786/11.01.03/2016)
§ 216 Valtuustoaloite toimeentulotuen byrokratian keventämiseksi - Anna Kontula ym.
(TRE:5271/05.00.01/2015)
§ 217 Lautakuntien ja jaostojen ym. pöytäkirjat sekä viranhaltijoiden ym. päätösten otto-oikeus
(jatkopykälä)

Kaupunginhallitus, kokous 20.12.2016
§ 218 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§ 219 Pöytäkirjan tarkastus
§ 220 Läsnäolo- ja puheoikeudet
§ 221 Tampereen kaupunkikonsernin maankäytön toteuttamisen ja investointien pitkän
aikavälin suunnitelma PALM 2017–2031 (TRE:8083/10.00.02/2016)
§ 222 Asemakaavoitusohjelma 2017–2021 (TRE:8017/10.02.01/2016)
§ 223 Riitta Koskisen eroaminen kaupunginhallituksen henkilöstöjaoston varajäsenen
luottamustoimesta ja uuden varajäsenen vaali (TRE:7880/00.00.03/2016)
§ 224 Kaupunginhallituksen edustajan määrääminen Sara Hildénin taidemuseon johtokuntaan
(TRE:7880/00.00.03/2016)
§ 225 Matti Heinivahon eroaminen kadunnimitoimikunnan puheenjohtajan ja jäsenen
luottamustoimesta sekä uuden jäsenen ja puheenjohtajan vaali (TRE:7880/00.00.03/2016)
§ 226 Pirkanmaan pelastustoimen neuvottelukunnan toimikauden jatkuminen
(TRE:8839/00.01.05/2016)
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§ 227 Maahanmuuttajaneuvoston toimikauden jatkaminen (TRE:8771/00.01.05/2016)
§ 228 Vanhusneuvoston toimikauden jatkaminen (TRE:8770/00.01.05/2016)
§ 229 Vammaisneuvoston toimikauden jatkaminen (TRE:8769/00.01.05/2016)
§ 230 Alueellisten työryhmien eli Alue-Alvarien toimikauden jatkaminen
(TRE:8876/00.01.05/2016)
§ 231 Pormestarin ja apulaispormestareiden sidonnaisuudet (TRE:2256/01.02.00/2016)
§ 232 Esitys yleisiksi ennakkoäänestyspaikoiksi vuoden 2017 kuntavaaleissa
(TRE:8786/00.00.02/2016)
§ 233 Esitys vaalipäivän äänestyspaikoiksi kuntavaaleissa (TRE:8789/00.00.02/2016)
§ 234 Selvitykset hankintojen tehostamis- ja varmistustoimenpiteistä
(TRE:8614/02.02.01/2016)
§ 235 Sikosuon Kirviälänmäen luonnonsuojelualueen rauhoittaminen luonnonsuojelulailla
(TRE:6786/11.01.03/2016)
§ 236 Valtuustoaloite toimeentulotuen byrokratian keventämiseksi - Anna Kontula ym.
(TRE:5271/05.00.01/2015)
§ 237 Lautakuntien ja jaostojen ym. pöytäkirjat sekä viranhaltijoiden ym. päätösten otto-oikeus

Kaupunginhallitus, kokous 9.1.2017
§ 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§ 2 Pöytäkirjan tarkastus
§ 3 Läsnäolo- ja puheoikeudet
§ 4 Kaupunginvaltuuston päätösten täytäntöönpano 2016 (TRE:7853/00.00.03/2015)
§ 5 Hallintosäännön hyväksyminen (TRE:6898/00.01.01/2016)
§ 6 Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan johtosäännön päivittäminen
(TRE:121/00.01.01/2017)
§ 7 Esitys yleisiksi ennakkoäänestyspaikoiksi vuoden 2017 kuntavaaleissa
(TRE:8786/00.00.02/2016)
§ 8 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjojen nähtävänä pitäminen v. 2017 (TRE:8935/00.00.03/2016)
§ 9 Muutos päätökseen omavelkaisen takauksen antamisesta Tampereen Vuokratalosäätiön
rahalaitoslainoille (TRE:6748/02.04.04/2015)
§ 10 Kunta-alan energiatehokkuussopimukseen liittyminen (TRE:9236/11.01.00/2016)
§ 11 Tarkastuslautakunnan varapuheenjohtajan ja jäsenen vaali (TRE:7880/00.00.03/2016)
§ 12 Yhdyskuntalautakunnan jätehuoltojaoston varajäsenen vaali (TRE:7880/00.00.03/2016)
§ 13 Tiederahaston toimikunnan jäsenen valinta eronneen tilalle (TRE:9062/00.03.01/2016)
§ 14 Kaupunginvaltuuston iltakoulu 20.2.2017, Yritysfoorumi - PK-yritysten merkitys
aluetalouteen Pirkanmaan kunnissa (TRE:9242/00.04.01/2016)
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§ 15 Perkiönkadulla sijaitsevan Härmälän vanhan kaatopaikan kunnostus, urakoitsijan valinta
(julkinen vasta päätöksenteon jälkeen) (TRE:8983/02.07.01/2016)
§ 16 Luovutusehtojen vahvistaminen, Lielahti erityisalueet 263E (Rahtimiehenkatu 7) ja
vuokraaminen Tampereen Sähkölaitos Oy:lle (TRE:9047/10.00.03/2016)
§ 17 Luovutusehtojen vahvistaminen tontille 837-109-0145-0002 (Poijukatu 1) ja tontin
vuokraaminen Tampereen Sähkölaitos Oy:lle (TRE:7620/10.00.03/2016)
§ 18 Lausunto Kangasalan kunnan strategisesta yleiskaavaluonnoksesta
(TRE:7813/10.02.03/2016)
§ 19 Pirkanmaan ELY-keskuksen päätös luonnonsuojelualueen perustamisesta määräalalle
Rukojylhän tilasta (TRE:9038/11.01.03/2016)
§ 20 Korkeimman hallinto-oikeuden päätös Sisaruspohjan osayleiskaavaa koskevasta
valituksesta (TRE:1983/10.02.03/2015)
§ 21 Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös Nurmi-Sorilan osayleiskaavaa koskevista
valituksista (TRE:6385/10.02.03/2015)
§ 22 Asemakaava nro 8604 Hallila, Hervanta, Korkinmäki, Lukonmäki, Muotiala, Turtola, Uusi
asemakaava ja asemakaavan muutos (TRE:7100/10.02.01/2014)
§ 23 Valtuustoaloite toimenpideohjelman kasvun saamiseksi - Tampere äkillisen
rakennemuutoksen alueena - Antti Ivanoff ym. (TRE:5281/14.00.01/2015)
§ 24 Lautakuntien ja jaostojen ym. pöytäkirjat sekä viranhaltijoiden ym. päätösten otto-oikeus
§ 25 Ei julkinen
§ 26 Ei julkinen

Kaupunginhallitus, kokous 16.1.2017
§ 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§ 28 Pöytäkirjan tarkastus
§ 29 Tiederahaston toimikunnan jäsenen valinta eronneen tilalle (TRE:9062/00.03.01/2016)
§ 30 Korkeimman hallinto-oikeuden päätös asemakaavaa nro 8083 koskevassa asiassa
(TRE:2491/10.02.01/2015)
§ 31 Ei julkinen, sisältää henkilötietoja
§ 32 Asemakaava nro 8479, Kalevanrinne XIX, liikenne- ja virkistysaluetta, Sarvijaakonkatu
(TRE:3758/10.02.01/2016)
§ 33 Lautakuntien ja jaostojen ym. pöytäkirjat sekä viranhaltijoiden ym. päätösten otto-oikeus
§ 34 Tiedoksi merkittävät asiat (TRE:237/00.01.03/2017)

Kaupunginhallitus, kokous 23.1.2017
§ 35 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
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§ 36 Pöytäkirjan tarkastus
§ 37 Läsnäolo- ja puheoikeudet
§ 38 Tampereen kansallisen kaupunkipuiston tarveselvitys (TRE:4187/00.01.08/2015)
§ 39 Kantakaupungin yleiskaava 2040 - luonnosvaiheen palautteen käsittely ja
kaavaehdotuksen ratkaisut (TRE:3662/10.02.03/2015)
§ 40 Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen Tampereen nuorisovaltuuston edustajille
toimielinten kokouksissa 31.5.2017 saakka (TRE:9076/00.00.03/2016)
§ 41 Varavaltuutetun määrääminen Kokoomuksen ja RKP:n Tampereen valtuustoryhmälle
(TRE:7880/00.00.03/2016)
§ 42 Varavaltuutetun määrääminen Kokoomuksen ja RKP:n Tampereen valtuustoryhmälle
(TRE:7880/00.00.03/2016)
§ 43 Varavaltuutetun määrääminen Tampereen vihreälle valtuustoryhmälle
(TRE:7880/00.00.03/2016)
§ 44 Varavaltuutetun määrääminen Perussuomalaisten Tampereen valtuustoryhmälle
(TRE:7880/00.00.03/2016)
§ 45 Eron myöntäminen Raimo Laaksoselle varavaltuutetun luottamustoimesta
(TRE:362/00.00.03/2017)
§ 46 Eron myöntäminen Raimo Laaksoselle ikäihmisten palvelujen lautakunnan varajäsenen
luottamustoimesta ja varajäsenen vaali (TRE:362/00.00.03/2017)
§ 47 Eron myöntäminen Raimo Laaksoselle terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen
lautakunnan varajäsenen luottamustoimesta ja varajäsenen vaali (TRE:362/00.00.03/2017)
§ 48 Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategian hyväksyminen (TRE:7615/00.01.07/2016)
§ 49 Kuntien Tiera Oy:n osakemerkintä (TRE:371/02.04.00/2017)
§ 50 Tampereen kaupungin omavelkaisen takauksen myöntäminen Pirkan Opiskelija-asunnot
Oy:lle (TRE:105/02.04.04/2017)
§ 51 Kaupunginhallituksen nimenkirjoitus ja haasteiden vastaanottaminen kaupungin puolesta
(TRE:386/00.01.01/2017)
§ 52 Kuntavaalien 2017 vaalilautakuntien asettaminen (TRE:494/00.00.02/2017)
§ 53 Oikaisuvaatimus hallintojohtajan päätökseen koskien taloussihteerin työsopimuksen
irtisanomista (TRE:8715/01.02.07/2016)
§ 54 Oikaisuvaatimus kaupunginhallituksen päätöksestä myöntää avustusta Tampereen
Vauhtipuisto ry:lle Teiskon ilmailu- ja moottoriurheilukeskuksessa sijaitsevan motocross-radan
kastelujärjestelmän toteuttamiseksi (TRE:2193/12.04.00/2016)
§ 55 Heksara Oy:n ja Muuratpuu Pohjonen Oy:n hankintaoikaisu (TRE:5193/02.07.01/2016)
§ 56 Asemakaava nro 8604 Hallila, Hervanta, Korkinmäki, Lukonmäki, Muotiala, Turtola, Uusi
asemakaava ja asemakaavan muutos (TRE:7100/10.02.01/2014)
§ 57 Lautakuntien ja jaostojen ym. pöytäkirjat sekä viranhaltijoiden ym. päätösten otto-oikeus
§ 58 Tiedoksi merkittävät asiat (TRE:237/00.01.03/2017)
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Kaupunginhallitus, kokous 30.1.2017
§ 59 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§ 60 Pöytäkirjan tarkastus
§ 61 Kaupunginvaltuuston päätösten täytäntöönpano 2017 (TRE:659/00.00.03/2017)
§ 62 Selitys Korkeimmalle hallinto-oikeudelle Tampereen Kansi ja Areena -hankkeen
hankintapäätöstä koskevista valituksista (TRE:2686/10.00.02/2016)
§ 63 Asemakaava nro 8426, Härmälä, Perkiönkatu 65–69 ja 73–75, kortteleiden
täydennysrakentaminen (TRE:6374/10.02.01/2016)
§ 64 Asemakaava nro 8627, Viiala, Nuijatie 31, täydennysrakentaminen vuokra-asumiseen
(TRE:8066/10.02.01/2015)
§ 65 Lautakuntien ja jaostojen ym. pöytäkirjat sekä viranhaltijoiden ym. päätösten otto-oikeus
§ 66 Tiedoksi merkittävät asiat (jatkopykälä) (TRE:237/00.01.03/2017)

Kaupunginhallitus, kokous 6.2.2017
§ 66 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§ 67 Pöytäkirjan tarkastus
§ 68 Tampereen kaupungin yhdenvertaisuussuunnitelma 2017–2021 (TRE:756/00.01.02/2017)
§ 69 Terveydenhuoltolain muutos ja Pirkanmaan somaattisen erikoissairaanhoidon
selvityshankkeen loppuraportti (TRE:6278/06.02.03/2016)
§ 70 Muutosten tekeminen vuoden 2017 talousarvioon (TRE:1450/02.02.01/2016)
§ 71 Katsaus valtuustoaloitteiden ja kuntalaisaloitteiden käsittelystä (TRE:177/00.00.01/2017)
§ 72 Sosiaali- ja terveyslautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelma 2017
(TRE:6209/02.02.01/2016)
§ 73 Sivistys- ja kulttuurilautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelma 2017
(TRE:6210/02.02.01/2016)
§ 74 Asunto- ja kiinteistölautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelma 2017
(TRE:6212/02.02.01/2016)
§ 75 Elinvoima- ja osaamislautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelma 2017
(TRE:6211/02.02.01/2016)
§ 76 Yhdyskuntalautakunnan ja Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan
palvelu- ja vuosisuunnitelma 2017 (TRE:6213/02.02.01/2016)
§ 77 Konsernihallinnon ja konsernipalveluyksikkö Kopparin vuoden 2017 palvelu- ja
vuosisuunnitelmien hyväksyminen (TRE:747/02.02.01/2017)
§ 78 Konsernipalveluyksikkö Kopparin hinnat 1.1.2017 alkaen (TRE:582/02.04.03/2017)
§ 79 Tampereen pakolaiskiintiön tilapäinen korottaminen (TRE:8343/02.04.01/2016)
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§ 80 Luottamushenkilöiden palkkiot ja korvaukset -liitteen hyväksyminen hallintosääntöön
(TRE:6898/00.01.01/2016)
§ 81 Pormestarin ja apulaispormestarien palkka tulevalla valtuustokaudella
(TRE:858/01.03.01/2017)
§ 82 Kuntavaalien 2017 vaalitoimikuntien asettaminen ja ennakkoäänestyksen toimittaminen
laitoksissa (TRE:494/00.00.02/2017)
§ 83 Lausunto Pirkanmaan käräjäoikeudelle lautamiesten lukumäärästä
(TRE:451/00.00.03/2017)
§ 84 Luovutusehtojen vahvistaminen asuntotontille 327 (Vuores)-7632-3, Pirttisuonraitti 4 ja
tontin vuokraaminen NCC Suomi Oy:lle perustettavan yhtiön/perustettavien yhtiöiden lukuun
(TRE:7022/10.00.03/2016)
§ 85 Asunto oy. Sammonkatu 30 –nimiselle yhtiölle vuokratun tontin 119 (XIX)-836-0010
(Sammonkatu 30) vuokra-ajan jatkaminen (TRE:691/10.00.03/2017)
§ 86 Asunto Oy Väinämöisenkulma –nimiselle yhtiölle vuokratun tontin 129 (Kaleva)-820-10
(Väinämöisenkatu 21) vuokra-ajan jatkaminen (TRE:692/10.00.03/2017)
§ 87 Asemakaava nro 8192, Hervantajärven asuinalue (TRE:1317/10.02.01/2014)
§ 88 Asemakaava nro 8586, Lielahti, Teivaalantie 3-5 ja Teivaankatu 2-8, teollisuuskorttelin
muuttaminen asuinkäyttöön (TRE:488/10.02.01/2015)
§ 89 Kaupungin ja Kiinteistö Oy Teivaalantie 3 välisen asemakaavamuutokseen nro 8586
liittyvän maankäyttösopimuksen hyväksyminen (TRE:712/10.00.03/2017)
§ 90 Kaupungin ja Kiinteistöosakeyhtiö Teivaalankatu 5 välisen asemakaavamuutokseen nro
8586 liittyvän maankäyttösopimuksen hyväksyminen (TRE:714/10.00.03/2017)
§ 91 Kaupungin ja Kiinteistö Oy Teivaanportti välisen asemakaavamuutokseen nro 8586
liittyvän maankäyttösopimuksen hyväksyminen (TRE:716/10.00.03/2017)
§ 92 Ei julkinen, sisältää henkilötietoja
§ 93 Valtuustoaloite jätteiden lajittelun parantamiseksi Tampereella - Tampereen vihreä
valtuustoryhmä (TRE:7076/11.00.01/2015)
§ 94 Valtuustoaloite ultrapienten hiukkasten mittaamisen aloittamiseksi Tampereen
keskustassa - Pekka Salmi ym. (TRE:3396/11.00.01/2016)
§ 95 Valtuustoaloite postin ja kaupungin yhteispalveluista Tampereella - Jari Heinonen
(TRE:7069/00.00.01/2015)
§ 96 Lautakuntien ja jaostojen ym. pöytäkirjat sekä viranhaltijoiden ym. päätösten otto-oikeus
§ 97 Tiedoksi merkittävät asiat (TRE:237/00.01.03/2017)
§ 98 Ei julkinen
§ 99 Ei julkinen
§ 100 Ei julkinen
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Kaupunginhallitus, kokous 13.2.2017
§ 101 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§ 102 Pöytäkirjan tarkastus
§ 103 Läsnäolo- ja puheoikeudet
§ 104 Tampereen kansallisen kaupunkipuiston tarveselvitys (TRE:4187/00.01.08/2015)
§ 105 Tampereen kaupungin yhdenvertaisuussuunnitelma 2017–2021 (TRE:756/00.01.02/2017)
§ 106 Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle raitiotien toteutuspäätöstä koskeviin
valituksiin (TRE:6365/08.01.01/2016)
§ 107 Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle vuoden 2017 talousarviota koskevaan
valitukseen (TRE:1450/02.02.01/2016)
§ 108 Ei julkinen, sisältää henkilötietoja
§ 109 Sosiaali- ja terveyslautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelma 2017
(TRE:6209/02.02.01/2016)
§ 110 Sivistys- ja kulttuurilautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelma 2017
(TRE:6210/02.02.01/2016)
§ 111 Asunto- ja kiinteistölautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelma 2017
()TRE:6212/02.02.01/2016
§ 112 Elinvoima- ja osaamislautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelma 2017
(TRE:6211/02.02.01/2016)
§ 113 Yhdyskuntalautakunnan ja Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan
palvelu- ja vuosisuunnitelma 2017 (TRE:6213/02.02.01/2016)
§ 114 Konsernihallinnon ja konsernipalveluyksikkö Kopparin palvelu- ja vuosisuunnitelma 2017
(TRE:747/02.02.01/2017)
§ 115 Pirkanmaan pelastuslaitoksen palvelu- ja vuosisuunnitelma 2017
(TRE:2964/02.02.01/2016)
§ 116 Lautakuntien ja jaostojen ym. pöytäkirjat sekä viranhaltijoiden ym. päätösten otto-oikeus
§ 117 Tiedoksi merkittävät asiat (TRE:237/00.01.03/2017)

Kaupunginhallitus, kokous 20.2.2017
§ 118 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§ 119 Pöytäkirjan tarkastus
§ 120 Läsnäolo- ja puheoikeudet
§ 121 Tampereen kansallisen kaupunkipuiston tarveselvitys (TRE:4187/00.01.08/2015)
§ 122 Tampereen kaupungin yhdenvertaisuussuunnitelma 2017–2021 (TRE:756/00.01.02/2017)
§ 123 Talous- ja strategiaprosessin aikataulu vuonna 2017 (TRE:1010/02.02.01/2017)
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§ 124 Hatanpään sairaalan ja Tampereen yliopistollisen sairaalan hallinnollisen yhdistymisen
valmistelun käynnistäminen (TRE:6278/06.02.03/2016)
§ 125 Työllisyydenhoidon ja muiden työllisyyttä tukevien toimien raportti tammi-joulukuu 2016
(TRE:4018/00.01.03/2016)
§ 126 Piia Kurjen varavaltuutetun luottamustoimen päättyminen (TRE:558/00.00.03/2017)
§ 127 Piia Kurjen luottamustoimen päättyminen sekä sivistys- ja elämänlaatupalvelujen
lautakunnan jäsenen vaali (TRE:558/00.00.03/2017)
§ 128 Piia Kurjen luottamustoimen päättyminen sekä yhdyskuntalautakunnan
jätehuoltojaoston varajäsenen vaali (TRE:558/00.00.03/2017)
§ 129 Kuntavaalien vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien täydentäminen
()TRE:494/00.00.02/2017
§ 130 Keskusvaalilautakunnan sihteerien palkkio kuntavaaleissa 2017
(TRE:1253/01.03.01/2017)
§ 131 Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös kaupunginhallituksen vaalia ja lautakuntien
vaaleja koskevien valitusten johdosta (TRE:7684/00.00.03/2014)
§ 132 Oikaisuvaatimus kiinteistöjohtajan päätökseen puun kaatumista koskevassa
vahingonkorvausasiassa (TRE:6203/03.07.01/2016)
§ 133 Perkiönkadun pilaantuneen maan vastaanotto Pirkanmaan jätehuollolta
(TRE:735/11.02.02/2017)
§ 134 Perkiönkadun pilaantuneen maan vastaanotto - hankinta (TRE:736/02.07.01/2017)
§ 135 Valtuustoaloite verkkokalastuksen määräysten ja kuhan alamitan muuttamiseksi
Tampereen vesialueilla - Juhana Suoniemi ym. (TRE:2114/14.00.01/2015)
§ 136 Lautakuntien ja jaostojen ym. pöytäkirjat sekä viranhaltijoiden ym. päätösten otto-oikeus
§ 137 Tiedoksi merkittävät asiat (TRE:237/00.01.03/2017)
§ 138 Ei julkinen

Kaupunginhallitus, kokous 6.3.2017
§ 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§ 140 Pöytäkirjan tarkastus
§ 141 Läsnäolo- ja puheoikeudet
§ 142 Kaupunginvaltuuston päätösten täytäntöönpano 2017 (TRE:659/00.00.03/2017)
§ 143 Tampereen kaupungin tilinpäätösennuste 2016 (TRE:6590/02.02.01/2016)
§ 144 Sijoitustoiminnan vuosiraportti 2016 (TRE:996/02.02.01/2017)
§ 145 Ottolainauksen vuosiraportti 2016 (TRE:995/02.02.01/2017)
§ 146 Työllisyydenhoidon ja muiden työllisyyttä tukevien toimien raportti tammi-joulukuu 2016
(TRE:4018/00.01.03/2016)
§ 147 Hallintorakennusten tilankäytön uudistamisen periaatteet (TRE:809/10.03.07/2017)
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§ 148 Kuntavaalien vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien täydentäminen
(TRE:494/00.00.02/2017)
§ 149 Hämeen Päihdehuollon kuntayhtymän purkamisen taloudellinen loppuselvitys
(TRE:8127/00.01.07/2013)
§ 150 Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen
(TRE:925/00.03.01/2017)
§ 151 Sopimus yhteisestä toimielimestä Tampereen ja Oriveden sosiaali- ja terveydenhuollon
tehtävien hoitamisessa (TRE:1654/00.01.07/2017)
§ 152 Sopimus yhteisestä toimielimestä Tampereen ja Ylöjärven kansalaisopistotoiminnan
tehtävien hoitamisessa ()TRE:1655/00.01.07/2017
§ 153 Sopimus yhteisestä toimielimestä ympäristöterveydenhuollon viranomaistehtävien
hoitamisessa (TRE:1656/00.01.05/2017)
§ 154 Tampereen ja Tarton kaupunkien yhteistyöpöytäkirjan 2017 - 2018 hyväksyminen
allekirjoitettavaksi (TRE:1736/04.04.02/2017)
§ 155 Maankäyttösopimuksen hyväksyminen kaupungin ja Tam-Rakenne Oy:n kesken koskien
asemakaavamuutosta nro 8425 (TRE:930/10.00.03/2017)
§ 156 Asuntotontin 301 (Härmälä)-1911-1 vuokraaminen Setlementtiasunnot Oy:lle sekä
Asunto Oy Tampereen Härmälänrannan Kaunotar ja Asunto Oy Tampereen Härmälänrannan
Kulkuri -nimisille yhtiöille (TRE:912/10.00.03/2017)
§ 157 Luovutusehtojen vahvistaminen tontille 837-065-7102-4 (Hervanta) ja tontin varaaminen
Lujatalo Oy:lle ja Lakea Oy:lle (TRE:1528/10.00.03/2017)
§ 158 Luovutusehtojen vahvistaminen tontille 837-045(Vehmainen)-4602-2 ja tontin
varaaminen Betoco Asunnot Oy:lle (TRE:1531/10.00.03/2017)
§ 159 Luovutusehtojen vahvistaminen tontille 837-065(Hervanta)-7102-3 ja tontin varaaminen
Tampereen Vuokratalosäätiö sr:lle (TRE:8710/10.00.03/2016)
§ 160 Aitolahden Koikansuon luonnonsuojelualueen muodostaminen luonnonsuojelulain
nojalla (TRE:657/11.01.03/2017)
§ 161 Ojala-Lamminrahkan alueen toimeenpanosuunnitelman päivitys 2017
(TRE:1262/10.00.02/2017)
§ 162 Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös koskien asemakaavaehdotusta nro 8257
(TRE:2502/10.02.01/2016)
§ 163 Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle asemakaavaehdotusta nro 8192 koskevista
valituksista (TRE:574/10.02.01/2017)
§ 164 Ei julkinen, sisältää henkilötietoja
§ 165 Oikaisuvaatimus sairaanhoitajan toimen täyttämisestä sairaala- ja kuntoutuspalvelujen
leikkaustoiminnan palvelulinjan LEIKO- yksikössä (TRE:7500/01.02.01/2016)
§ 166 Lautakuntien ja jaostojen ym. pöytäkirjat sekä viranhaltijoiden ym. päätösten otto-oikeus
§ 167 Tiedoksi merkittävät asiat (TRE:237/00.01.03/2017)
§ 168 Ei julkinen
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Kaupunginhallitus, kokous 13.3.2017
§ 169 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§ 170 Pöytäkirjan tarkastus
§ 171 Eräiden kaupunginhallituksen toimivaltaan kuuluvien asioiden siirtäminen elinvoiman ja
kilpailukyvyn palvelualueen viranhaltijoille (TRE:976/00.02.01/2017)
§ 172 Työvoima- ja yrityspalveluiden alueellista kokeilua koskevien yhteistyösopimusten
hyväksyminen ja työ- ja elinkeinoministeriön lausuntopyyntö kokeilua koskevasta
lakiesityksestä (TRE:3210/14.05.00/2016)
§ 173 Lautakuntien ja jaostojen ym. sekä viranhaltijoiden ym. päätösten otto-oikeus
§ 174 Tiedoksi merkittävät asiat (TRE:237/00.01.03/2017)

Kaupunginhallitus, kokous 20.3.2017
§ 175 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§ 176 Pöytäkirjan tarkastus
§ 177 Läsnäolo- ja puheoikeudet
§ 178 Potilasasiamiehen selvitys vuodelta 2016 (TRE:1036/00.01.03/2017)
§ 179 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2016 (TRE:1037/00.01.03/2017)
§ 180 Maakunnan väliaikaishallinnon järjestäminen (TRE:1525/00.01.06/2017)
§ 181 Tampereen kaupungin ja valtion välinen sopimus asunnottomuuden ennaltaehkäisyn
toimenpideohjelman toteutuksesta 2016-2019 (AUNE) (TRE:6166/10.04.01/2016)
§ 182 Tampereen kaupungin lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle ja
valtionvarainministeriölle hallituksen esitysluonnoksesta sosiaali- ja terveydenhuollon
valinnanvapauslainsäädännöksi (TRE:909/06.00.02/2017)
§ 183 Tampereen kaupungin lausunto Tulevaisuuden kunta -reformin parlamentaarisen
työryhmän väliraportista (TRE:7560/00.03.00/2015)
§ 184 Selonteko sisäisen valvonnan ja konsernivalvonnan järjestämisestä sekä arvio
merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä (TRE:1942/00.05.01/2017)
§ 185 Sisäisen tarkastuksen toimintakertomus 2016 (TRE:1942/00.05.01/2017)
§ 186 Kuntavaalien vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien täydentäminen
(TRE:494/00.00.02/2017)
§ 187 Keskusvaalilautakunnan väliaikaisten varajäsenten määrääminen
(TRE:2047/00.00.03/2017)
§ 188 Kuntavaalien 2017 ehdokaslistojen yhdistelmä (TRE:2047/00.00.03/2017)
§ 189 Oikaisuvaatimus sidosyksikköhankinnasta Perkiönkadun pilaantuneen maan vastaanotto
Pirkanmaan jätehuollolta (TRE:735/11.02.02/2017)
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§ 190 Lautakuntien ja jaostojen ym. pöytäkirjat sekä viranhaltijoiden ym. päätösten otto-oikeus
§ 191 Tiedoksi merkittävät asiat (TRE:237/00.01.03/2017)

Kaupunginhallitus, kokous 27.3.2017
§ 192 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§ 193 Pöytäkirjan tarkastus
§ 194 Kaupunginvaltuuston päätösten täytäntöönpano 2017 (TRE:659/00.00.03/2017)
§ 195 Tampereen kaupungin lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle ja
valtionvarainministeriölle hallituksen esitysluonnoksesta sosiaali- ja terveydenhuollon
valinnanvapauslainsäädännöksi (TRE:909/06.00.02/2017)
§ 196 Tampereen kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös (TRE:8364/02.02.02/2016)
§ 197 Luovutusehtojen vahvistaminen asuntotontille 837-015-4923-0011 (Ristinarkku) ja tontin
vuokraaminen Asunto Oy Tampereen Sammon Puksipuu -nimiselle yhtiölle
(TRE:2041/10.00.03/2017)
§ 198 Lautakuntien ja jaostojen ym. pöytäkirjat sekä viranhaltijoiden ym. päätösten otto-oikeus
§ 199 Tiedoksi merkittävät asiat (TRE:237/00.01.03/2017)

Kaupunginhallitus, kokous 3.4.2017
§ 200 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§ 201 Pöytäkirjan tarkastus
§ 202 Läsnäolo- ja puheoikeudet
§ 203 Hatanpään sairaalan ja Tampereen yliopistollisen sairaalan toiminnallisen ja hallinnollisen
yhdistämisen projektisuunnitelma (TRE:6278/06.02.03/2016)
§ 204 Tulevaisuuden kaupunkiseutu strategian toteutusohjelmaehdotuksen hyväksyminen
(TRE:7615/00.01.07/2016)
§ 205 Vuosiloman myöntäminen pormestari Anna-Kaisa Ikoselle (TRE:2423/01.02.03/2017)
§ 206 Pormestarin ja apulaispormestareiden sidonnaisuudet (TRE:2449/01.02.00/2017)
§ 207 Kaupungin edustajien nimeäminen kutsuntalautakuntiin (TRE:2350/00.03.02/2017)
§ 208 Kuntavaalien vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien täydentäminen
(TRE:494/00.00.02/2017)
§ 209 Tampereen kaupungin lausunto Seuratalo Morkun rakennussuojeluesityksestä
(TRE:1737/11.04.01/2017)
§ 210 Pirkanmaan ELY-keskuksen päätös luonnonsuojelualueen perustamisesta Vuoreksen
Koukkujärven pohjoispäähän (TRE:375/11.01.03/2016)
§ 211 Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös asemakaavaehdotusta nro 8256 koskevassa
asiassa (TRE:2489/10.02.01/2016)
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§ 212 Lautakuntien ja jaostojen ym. pöytäkirjat sekä viranhaltijoiden ym. päätösten otto-oikeus

Kaupunginhallitus, kokous 10.4.2017
§ 213 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§ 214 Pöytäkirjan tarkastus
§ 215 Läsnäolo- ja puheoikeudet
§ 216 Tampereen kaupungin lausunto maakuntien rahoitusta koskevan lakiluonnoksen
täydentämisestä (TRE:1988/02.04.00/2017)
§ 217 Hallintosäännön muuttaminen (TRE:6898/00.01.01/2016)
§ 218 Sopimus yhteisestä toimielimestä joukkoliikenteen viranomaistehtävien hoitamisessa
(TRE:2640/00.01.05/2017)
§ 219 Sopimus yhteisestä toimielimestä ammatillisen koulutuksen viranomaistehtävien
hoitamisessa (TRE:2642/00.01.05/2017)
§ 220 Sopimus yhteisestä toimielimestä jätehuollon viranomaistehtävien hoitamisessa
(TRE:1650/00.01.05/2017)
§ 221 Säätiöyliopiston perustamiskirjan ja sääntöjen muutosten hyväksyminen
(TRE:3462/00.03.01/2016)
§ 222 Tampereen kaupungin ja Bonava Suomi Oy:n välisen esisopimusluonnoksen
hyväksyminen koskien tonttia 837-020-5102-0015 (Messukylä) (TRE:2487/10.00.03/2017)
§ 223 Kiinteistö Oy Kaukajärven Liiketalo -nimisellä yhtiöllä vuokralla olevan tontin Kaukajärvi5827-2 vuokraehtojen tarkistaminen (TRE:1220/10.00.03/2017)
§ 224 Asemakaava nro 8577, XXV (Vihioja), Normaalikoulun laajennus ja uusi päiväkoti
(TRE:5335/10.02.01/2014)
§ 225 Lautakuntien ja jaostojen ym. sekä viranhaltijoiden ym. päätösten otto-oikeus

Kaupunginhallitus, kokous 24.4.2017
§ 226 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§ 227 Pöytäkirjan tarkastus
§ 228 Kaupungin edustajien nimeäminen kutsuntalautakuntiin (TRE:2350/00.03.02/2017)
§ 229 Vuoden 2017 kuntavaaleissa valtuutetuiksi valitut ja heidän varajäsenensä
(TRE:3057/00.00.02/2017)
§ 230 Pietarin Helsinki-keskuksen edustustosopimuksen päättäminen
(TRE:1622/04.04.00/2017)
§ 231 Tampereen kaupungin lausunto hallituksen esityksestä laiksi alueiden kehittämisestä ja
kasvupalveluista (TRE:1751/00.01.07/2017)
§ 232 Nuohouksesta perittävien maksujen tarkistaminen (TRE:2017/09.05.00/2017)
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§ 233 Oikaisuvaatimukset koskien Tampereen Taidemuseon alueen sekä Pyynikintorin yleistä
kansainvälistä suunnittelukilpailua (TRE:2383/00.01.05/2016)
§ 234 Oikaisuvaatimus koskien tontin 837-045-4621-0002 (Vehmainen) varaamista Karhen
Rakennus Oy:lle (TRE:1534/10.00.03/2017)
§ 235 Oikaisuvaatimus koskien tontin 837-327-7635-0004 (Vuores) varaamista Sievitalo Oy:lle
(TRE:1591/10.00.03/2017)
§ 236 Luovutusehtojen vahvistaminen asuntotontille 837-240-3813-0005 ja tontin
vuokraaminen Asunto Oy Tampereen Charmi, Asunto Oy Tampereen Mäntyrinne, Asunto Oy
Tampereen Koivulaakso ja Kiinteistö Oy Tampereen Tesoman Palvelukoti -nimisille yhtiöille
(TRE:9266/10.00.03/2016)
§ 237 Hämeenlinnan hallinto-oikeuden välipäätös vuoden 2017 talousarviota koskevassa
asiassa (TRE:1450/02.02.01/2016)
§ 238 Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös asemakaavaa nro 8048 koskevassa asiassa
(TRE:1178/10.02.01/2016)
§ 239 Asemakaava nro 8478, Kalevanrinteen asuinalueen länsiosa (TRE:6770/10.02.01/2016)
§ 240 Kaupungin ja Sislin Oy:n välisen asemakaavamuutokseen nro 8478 liittyvän
maankäyttösopimuksen hyväksyminen (TRE:2791/10.00.03/2017)
§ 241 Valtuustoaloite vammaisten ja vajaakuntoisten ihmisten kokeman syrjinnän
ehkäisemiseksi sekä mahdollisuuksista työllistyä Tampereella - Aila Dündar-Järvinen
(TRE:9174/05.00.01/2016)
§ 242 Lautakuntien ja jaostojen ym. pöytäkirjat sekä viranhaltijoiden ym. päätösten otto-oikeus
§ 243 Tiedoksi merkittävät asiat (TRE:237/00.01.03/2017)

Kaupunginhallitus, kokous 2.5.2017
§ 244 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§ 245 Pöytäkirjan tarkastus
§ 246 Kaupunginvaltuuston päätösten täytäntöönpano 2017 (TRE:659/00.00.03/2017)
§ 247 Muutosten tekeminen vuoden 2017 talousarvioon (TRE:1450/02.02.01/2016)
§ 248 Tampereen kaupunkikonsernin tytäryhteisöjen konserniohje (TRE:418/00.01.01/2017)
§ 249 Tampereen kaupungin omistajaohjauksen periaatteet (TRE:6841/00.01.01/2016)
§ 250 Varavaltuutetun määrääminen Kokoomuksen ja RKP:n Tampereen valtuustoryhmälle
(TRE:558/00.00.03/2017)
§ 251 Korkeimman hallinto-oikeuden päätös kunnallista virkavaalia koskevassa asiassa
(TRE:1269/01.02.01/2013)
§ 252 Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle asemakaavaehdotusta nro 8192 koskevista
valituksista (TRE:2698/10.02.01/2017)
§ 253 Valituksen tekeminen korkeimmalle hallinto-oikeudelle koskien hallinto-oikeuden
päätöstä keskustan strategisesta osayleiskaavasta (TRE:2509/10.02.03/2016)

24(28)

§ 254 Kantakaupungin yleiskaava 2040 (TRE:3662/10.02.03/2015)
§ 255 Asemakaava nro 8610, Lakalaiva, Rautaharkko ja Taatala, Tampereen seudun
keskuspuhdistamo (Sulkavuori) (TRE:314/10.02.01/2016)
§ 256 Asemakaava nro 8611, XXII (Hatanpää) ja Rantaperkiö, Tampereen seudun
keskuspuhdistamo (Vihilahti) (TRE:315/10.02.01/2016)
§ 257 Maanalainen asemakaava nro 8612, Rantaperkiö ja Rautaharkko, Tampereen seudun
keskuspuhdistamo (Sulkavuori - Vihilahti) (TRE:316/10.02.01/2016)
§ 258 Maanalainen asemakaava nro 8613, XXII (Hatanpää), Tampereen seudun
keskuspuhdistamo (Vihilahti - Viinikanlahti) (TRE:317/10.02.01/2016)
§ 259 Valtuustoaloite sateenkaarinuorten hyvinvoinnin edistämiseksi - Minna Minkkinen ym.
(TRE:7859/12.00.01/2015)
§ 260 Lautakuntien ja jaostojen ym. sekä viranhaltijoiden ym. päätösten otto-oikeus
§ 261 Tiedoksi merkittävät asiat (TRE:237/00.01.03/2017)
§ 262 Ei julkinen

Kaupunginhallitus, kokous 8.5.2017
§ 263 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§ 264 Pöytäkirjan tarkastus
§ 265 Tampereen kaupungin talouskatsaus 3/2017 (TRE:3389/02.02.01/2017)
§ 266 Suurtapahtumien tilannekatsaus ja linjaukset (TRE:3031/00.01.03/2017)
§ 267 Valtuustoryhmien toiminnan tukemisen periaatteet (TRE:1703/00.01.01/2017)
§ 268 Valtuustoaloite päiväkotien ja koulujen sisäilmaongelmien ennaltaehkäisemiseksi Tampereen Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä (TRE:7529/10.00.01/2016)
§ 269 Valtuustoaloite sosiaalisen raportoinnin aloittamiseksi Tampereella - Jari Heinonen ym.
(TRE:5113/05.00.01/2016)
§ 270 Lautakuntien ja jaostojen ym. sekä viranhaltijoiden ym. päätösten otto-oikeus

Kaupunginhallitus, kokous 15.5.2017
§ 271 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§ 272 Pöytäkirjan tarkastus
§ 273 Valtuuston vaalilautakunnan vaali (TRE:3181/00.00.03/2017)
§ 274 Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali
(TRE:3176/00.00.03/2017)
§ 275 Pormestarin vaali (TRE:3179/01.02.01/2017)
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§ 276 Elinvoima- ja osaamislautakunnan sekä asunto- ja kiinteistölautakunnan
apulaispormestarin vaali (TRE:3186/01.02.01/2017)
§ 277 Sosiaali- ja terveyslautakunnan sekä sivistys- ja kulttuurilautakunnan apulaispormestarin
vaali (TRE:3183/01.02.01/2017)
§ 278 Yhdyskuntalautakunnan, joukkoliikennelautakunnan ja jätehuoltolautakunnan
apulaispormestarin vaali (TRE:3184/01.02.01/2017)
§ 279 Kaupunginhallituksen vaali (TRE:3180/00.00.03/2017)
§ 280 Asunto- ja kiinteistölautakunnan vaali (TRE:3189/00.00.03/2017)
§ 281 Elinvoima- ja osaamislautakunnan vaali (TRE:3195/00.00.03/2017)
§ 282 Sivistys- ja kulttuurilautakunnan vaali (TRE:3187/00.00.03/2017)
§ 283 Sosiaali- ja terveyslautakunnan vaali (TRE:3185/00.00.03/2017)
§ 284 Yhdyskuntalautakunnan vaali (TRE:3192/00.00.03/2017)
§ 285 Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan vaali (TRE:3194/00.00.03/2017)
§ 286 Alueellisen jätehuoltolautakunnan vaali (TRE:3193/00.00.03/2017)
§ 287 Tarkastuslautakunnan vaali (TRE:3268/00.03.01/2017)
§ 288 Keskusvaalilautakunnan vaali (TRE:3269/00.00.03/2017)
§ 289 Edustajien nimeäminen Pirkanmaan liiton kuntien edustajainkokoukseen
(TRE:1376/00.03.01/2017)
§ 290 Keskusvaalilautakunnan puheenjohtajan palkkio kuntavaaleissa 2017
(TRE:3707/01.03.01/2017)
§ 291 Pelastusjohtajan varahenkilöt (TRE:2369/01.02.01/2017)
§ 292 Salibandy Club Classic ry:n miesten suomenmestarijoukkueen ja vuoden 2016
maailmanmestaruuden voittaneiden pelaajien palkitseminen (TRE:3502/00.04.02/2017)
§ 293 Salibandy Club Classic ry:n naisten suomenmestarijoukkueen palkitseminen
(TRE:3500/00.04.02/2017)
§ 294 Tampereen kaupungin osallistuminen Tapparan kultajuhlatapahtuman kustannuksiin
(TRE:3718/02.02.01/2017)
§ 295 Hissiavustusten ja Tampereen Vuokra-asunnot Oy:lle myönnettävien avustusten
delegointi ja myöntämisohjeet (TRE:4501/10.04.02/2015)
§ 296 Asemakaava nro 8559, Linnainmaa, Kotipellonkatu, Linnainmaankatu, uusi asuinalue ja
tonttien jakaminen (TRE:4164/10.02.01/2014)
§ 297 Ei julkinen, sisältää henkilötietoja
§ 298 Valtuustoaloite koskien lastensuojelun keinoja puuttua huoltokiusaamiseen ja
vieraantumiseen - Sirkkaliisa Virtanen ym. (TRE:9175/05.00.01/2016)
§ 299 Areenayhtiön osakassopimuksen, osakepääomasijoituksen ja antolainan hyväksyminen
(TRE:2686/10.00.02/2016)
§ 300 Konsernijohtajan johtajasopimus ja tavoitteet vuodelle 2017 (TRE:3659/00.01.01/2017)
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§ 301 Lautakuntien ja jaostojen ym. sekä viranhaltijoiden ym. päätösten otto-oikeus
§ 302 Tiedoksi merkittävät asiat (TRE:237/00.01.03/2017)
§ 303 Kantakaupungin yleiskaava 2040 hyväksyminen (jatkopykälä) (TRE:3662/10.02.03/2015)

Kaupunginhallitus, kokous 29.5.2017
§ 304 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§ 305 Pöytäkirjan tarkastus
§ 306 Läsnäolo- ja puheoikeudet
§ 307 Kaupunginvaltuuston päätösten täytäntöönpano 2017 (TRE:659/00.00.03/2017)
§ 308 Ilmoitukset valtuustoryhmien muodostamisesta (TRE:3382/00.00.03/2017)
§ 309 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanpitäjien määrääminen (TRE:3392/00.00.03/2017)
§ 310 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjojen nähtävänä pitäminen v. 2017
(TRE:8935/00.00.03/2016)
§ 311 Kaupunginvaltuuston kokousaikataulu vuodelle 2017 (TRE:4923/00.00.03/2016)
§ 312 Sara Hildénin taidemuseon johtokunnan vaali (TRE:3284/00.00.03/2017)
§ 313 Tampereen Infra Liikelaitoksen johtokunnan vaali (TRE:3247/00.00.03/2017)
§ 314 Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen johtokunnan vaali (TRE:3249/00.00.03/2017)
§ 315 Tampereen Tilakeskus Liikelaitoksen johtokunnan vaali (TRE:3250/00.00.03/2017)
§ 316 Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunnan vaali (TRE:3251/00.00.03/2017)
§ 317 Tampereen Voimia Liikelaitoksen johtokunnan vaali (TRE:3252/00.00.03/2017)
§ 318 Pirkanmaan käräjäoikeuden lautamiesten vaali (TRE:451/00.00.03/2017)
§ 319 Kiinteistötoimitusten uskottujen miesten vaali (TRE:3286/00.00.03/2017)
§ 320 Edustajien nimeäminen Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuustoon
(TRE:3168/00.03.01/2017)
§ 321 Edustajien nimeäminen Sisä-Suomen poliisilaitoksen neuvottelukuntaan
(TRE:3352/00.03.01/2017)
§ 322 Tampereen Vuokratalosäätiön hallituksen jäsenten valitseminen toimikaudeksi 2017–
2020 (TRE:3467/00.03.01/2017)
§ 323 Vaikuttavuusinvestointisopimuksen hyväksyminen lasten, lapsiperheiden ja nuorten
palvelukokonaisuudesta ja työllistymiseen liittyvän vaikuttavuusinvestointimallin valmistelu
(TRE:3596/02.04.02/2017)
§ 324 Kaupin kehityshyvinvointikeskuksen tarveselvitys ja hankkeen eteneminen
(TRE:2748/10.03.07/2017)
§ 325 Kansainvälisen tasa-arvopalkinnon yhteistyösopimus (TRE:3759/00.04.02/2017)
§ 326 Keskustan strategisen osayleiskaavan täytäntöönpano (TRE:2509/10.02.03/2016)
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§ 327 Asunto Oy Liisankalliolle vuokratun asuntotontin 837-120-0415-0001 (XX) vuokra-ajan
jatkaminen (TRE:3635/10.00.03/2017)
§ 328 Asunto Oy Sammonkartanolle vuokratun asuntotontin 837-120-0415-0042 (XX) vuokraajan jatkaminen (TRE:3636/10.00.03/2017)
§ 329 Asunto Oy Sammonkatu 21-23:lle vuokratun asuntotontin 837-129-0816-0002 vuokraajan jatkaminen (TRE:3637/10.00.03/2017)
§ 330 Asunto Oy Tohlopinpihalle vuokrattujen asuntotonttien 837-223-2210-0003 ja 2212-0001
vuokra-ajan jatkaminen (TRE:3713/10.00.03/2017)
§ 331 Asemakaava nro 8617, Koivistonkylä - Ilokkaanpuisto, Nirva - Hylliniitynkatu ja
Hylliniitynpuisto, täydennysrakentaminen (TRE:3060/10.02.01/2014)
§ 332 Kotkanrannan ranta-asemakaava, kaava nro 040 (TRE:3263/10.02.01/2016)
§ 333 Valtuustoaloite kaupungin toimenpiteiksi yhdenvertaisuuslain esteettömyystavoitteiden
viemiseksi yrityksiin - Tampereen vihreä valtuustoryhmä (TRE:1497/03.00.01/2017)
§ 334 Valtuustoaloite Tampereen rakennushankkeiden aikataulujen ja liikenteen muutosten
saattaminen kaikkien tietoon - Kokoomuksen ja RKP:n valtuustoryhmä
(TRE:5115/07.00.01/2016)
§ 335 Valtuustoaloite sääolosuhteiden huomioimiseksi uimalaiturien portaiden poistamisessa ja
vuoropysäköinnin aikataulutuksessa - Anne Liimola ym. (TRE:7866/10.00.01/2015)
§ 336 Valtuustoaloite liikenteen sujuvoittamiseksi - Keskustan Tampereen valtuustoryhmä
(TRE:677/08.00.01/2017)
§ 337 Valtuustoaloite ajonopeuksien alentamiseksi Tampereen keskustassa ja asuinalueilla Tampereen vihreä valtuustoryhmä (TRE:5885/08.00.01/2015)
§ 338 Valtuustoaloite pusikoitumisen torjumiseksi Tampereen kaupungissa - Jari Niemelä ym.
(TRE:2779/10.00.01/2015)
§ 339 Valtuustoaloite Tove Jansson -nimikkopuiston perustamiseksi Tampere-talon
läheisyyteen - Aila Dündar-Järvinen (TRE:1190/10.00.01/2016)
§ 340 Valtuustoaloite Hämeenkadun itäpään avaamiseksi liikenteelle yöaikaan - Seppo
Silvennoinen (TRE:3397/08.00.01/2016)
§ 341 Valtuustoaloite Tesoman lähijunaseisakkeen rakentamisen nopeuttamiseksi - Terhi
Kiemunki (TRE:1512/08.00.01/2017)
§ 342 Valtuustoaloite selvityksen tekemiseksi Viistokadun palauttamiseksi ratikan rakentamisen
ajaksi - Aila Dündar-Järvinen (TRE:672/08.00.01/2017)
§ 343 Korkeimman hallinto-oikeuden päätös palkkaa vastaavaa korvausta koskevassa
valitusasiassa (TRE:8687/03.07.02/2016)
§ 344 Lautakuntien ja jaostojen ym. sekä viranhaltijoiden ym. päätösten otto-oikeus
§ 345 Tiedoksi merkittävät asiat (TRE:237/00.01.03/2017)
§ 346 Ei julkinen
§ 357 Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali (jatkopykälä)
(TRE:3176/00.00.03/2017)
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§ 358 Kaupunginhallituksen vaali (jatkopykälä) (TRE:3180/00.00.03/2017)

