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Saapuvilla olleet jäsenet

Muut saapuvilla olleet

Poissa

Lyly Lauri, puheenjohtaja
Kummola Kalervo, 1. varapuheenjohtaja, poistui 16:35
Aleksovski Atanas, 3. varapuheenjohtaja
Dundar-Järvinen Aila
Kivistö Anneli
Sasi Ilkka
Tulonen Irja
Mäkeläinen Suvi, poistui 14:28
Kaleva Lassi
Jaakko Stenhäll, varajäsen, poistui 16:43
Caglayan Merve, varajäsen
Torkkola Sinikka, varajäsen
Hanhilahti Vilhartti, varajäsen, saapui 14:29
Schafeitel Yrjö, varajäsen
Ikonen Anna-Kaisa, valtuuston pj., poistui 16:46
Salmi Pekka, valtuuston 1. vpj., poistui 16:46
Suomela Iiris, valtuuston 2. vpj., poistui 16:46
Aaltonen Mikko, valtuuston 3. vpj., poistui 16:46
Heinämäki Anna-Kaisa, apulaispormestari, saapui 14:47, poistui
16:41
Jäntti Aleksi, apulaispormestari, poistui 16:43
Loukaskorpi Johanna, apulaispormestari, poistui 15:59
Yli-Rajala Juha, konsernijohtaja
Maunu Anna-Maria, viestintäjohtaja, poistui 16:46
Aarnio Jouko, kaupunginlakimies, pöytäkirjanpitäjä
Nikkilä Elina T, päätösvalmistelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä
Hurme Taru, suunnittelujohtaja, saapui 13:19, poistui 14:45
Karppinen Elina, asemakaavapäällikkö, saapui 13:19, poistui 14:45
Nurminen Mikko, johtaja, saapui 13:19, poistui 15:10
Kyöttilä-Vettenranta Tiina, hallintolakimies, saapui 15:13, poistui
16:13
Salkoaho Tuukka, yhteysjohtaja, saapui 16:19, poistui 16:42
Lemmetty Arto, hallintoylilääkäri, saapui 16:19, poistui 16:42
Mustakallio Jaakko, 2. varapuheenjohtaja
Minkkinen Minna
Haapa-aho Olga
Vallin Veikko

Allekirjoitukset

Lyly Lauri
Puheenjohtaja
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Sihteeri
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Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty
11.12.2017

Ilkka Sasi

Irja Tulonen

muut allekirjoittajat

Elina T Nikkilä
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan nähtävänäolo
Yleisesti nähtävänä www.tampere.fi
12.12.2017

Elina T Nikkilä, päätösvalmistelusihteeri
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§ 676
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Päätösehdotus oli
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
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§ 677
Pöytäkirjan tarkastus
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Päätösehdotus oli
Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Ilkka Sasi ja Irja Tulonen (varalle
Lassi Kaleva ja Sinikka Torkkola).
Perustelut
Pöytäkirja on tarkastettavana viimeistään maanantaina
11.12.2017.
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Kaupunginhallitus, § 678, 04.12.2017
Kaupunginhallitus, § 668, 27.11.2017
§ 678
Yleiskaavoituksen työohjelma 2017-2021
TRE:8186/10.02.03/2017
Kaupunginhallitus, 04.12.2017, § 678
Valmistelija / lisätiedot:
Nurminen Mikko
Valmistelijan yhteystiedot
Yleiskaavapäällikkö Pia Hastio, puh. 040 801 6917,
etunimi.sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884,
etunimi.sukunimi@tampere.fi
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja
Päätösehdotus oli
Esitetään valtuuston päätettäväksi:
Yleiskaavoituksen työohjelma vuosille 2017 - 2021 hyväksytään.
Kokouskäsittely
Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden tässä
kokouksessa johtaja Mikko Nurmiselle, suunnittelujohtaja Taru
Hurmeelle ja asemakaavapäällikkö Elina Karppiselle. He saapuivat
kokoukseen tämän asian käsittelyn alkaessa.
Perustelut
Asia jäi pöydälle 27.11.2017 kokouksessa.
Esittelijä uudisti päätösehdotuksensa.
Tiedoksi
Taru Hurme, Elina Karppinen, Ari Vandell, Mika Periviita, Kaisu
Anttonen, Ville-Mikael Tuominen, Leena Viitasaari
Liitteet

1 Yleiskaavoituksen työohjelma, päivitetty

Kaupunginhallitus, 27.11.2017, § 668
Valmistelijat / lisätiedot:
Nurminen Mikko

Tampere
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja
04.12.2017

59/2017

7 (48)

Asiakirja on sähköisesti hyväksytty päätöksentekojärjestelmässä.

Päätös
Asia jätettiin pöydälle.
Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja
Päätösehdotus oli
Esitetään valtuuston päätettäväksi:
Yleiskaavoituksen työohjelma vuosille 2017 - 2021 hyväksytään.
Kokouskäsittely
Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden
johtaja Mikko Nurmiselle, yleiskaavapäällikkö Pia Hastiolle,
suunnittelujohtaja Taru Hurmeelle sekä asemakaavapäällikkö
Elina Karppiselle pykälien 668-669 ajaksi. He saapuivat
kokoukseen tämän asian käsittelyn alkaessa.
Iiris Suomela poistui kokouksesta.
Asian käsittelyn kuluessa puheenjohtaja ehdotti, että asia jätetään
pöydälle.
Kaupunginhallitus päätti jättää asian yksimielisesti pöydälle.
Perustelut
Tampere laatii kaupunkistrategian mukaista valtuustokausittain
päivittyvää yleiskaavaa. Tampereen kaupunginvaltuuston
13.11.2017 hyväksymä kaupunkistrategia ulottuu vuoteen 2030
sisältäen kaupungin kehittämisen pitkän aikavälin tavoitteet ja
valtuustokauden tavoitteet mittareineen.
Tulevaisuus on kaupunkien. Erityisesti suurten kaupunkien rooli
vahvistuu kansallisesti ja kansainvälisesti. Tampere on hyötynyt
kaupungistumiskehityksestä monella tapaa ja tavoittelee jatkossa
yhä suurempaa kasvua – kestävällä ja inhimillisellä tavalla.
Tampere haluaa olla vuoteen 2030 mennessä 300.000 asukkaan
viihtyisä ja elävä kaupunki, Suomen toinen metropoli. Tampereen
vahvuus on sujuva arki elämysten keskellä.
Ajantasainen yleiskaava on väline toiminallisesti tasapainoisen
ja laadukkaan kaupunkirakenteen kehittämiseksi.
Kantakaupungin eri alueilla tapahtuvaa kehitystä ja muutosta
on tarkoituksenmukaista ohjata osana kehittyvää ja täydentyvää
kaupunkia. Ajantasaisen yleiskaavan ylläpitäminen tarkoittaa
selvitys- ja tilastoaineistojen ylläpitoa sekä yhdyskuntarakenteessa
tavoitellun ja toteutuneen muutoksen seurantaa. Maankäyttöä
koskevan tiedon satavuuden parantaminen sekä eri osapuolta
syntyvän tiedon tallentaminen on osa päivittyvää yleiskaavaa.
Valtuustokauden aikana yleiskaavan laadinta työstetään jatkuvasti
kehittyväksi tietomalliksi.
Tampereen kaupunkistrategian keskeiset sisällöt jakaantuvat
neljään strategiseen painopisteeseen: yhdessä tekevä ja
inhimillinen, koulutuksen ja osaamisen kärjessä, luova ja
innovatiivinen sekä urbaani ja kestävästi kasvava. Strategian
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päämääristä valtuustokauden yleiskaavatyötä ohjaa vahvimmin
Urbaanin ja kestävän kasvun tavoitteet. Kantakaupungin lisäksi
valtuustokauden aikana on tarkoituksenmukaista ratkaista
Pohjois-Tampereen maankäyttökysymyksiä maankäyttö- ja
rakennuslain muutosten mutta myös mm. Teiskon matkailun
kehittämisen näkökulmasta.
Strategian mukaisesti kaupungin tavoitteena on kasvaa vuosittain
keskimäärin noin 3.000 uudella asukkaalla. Valtuustokauden
aikana kantakaupungin alueelle laadittavassa yleiskaavassa
kasvutavoite sovitetaan yhteen maankäytön, asumisen,
liikenteen, palvelujen, talouden ja investointien näkökulmista
ja kokonaisuutena. Kantakaupungissa kasvu tarkoittaa
yhdyskuntarakenteen tiivistämistä ja kasvun suuntaamista
ensisijaisesti joukkoliikennevyöhykkeelle ja aluekeskuksiin.
Raitiotietä kehitetään kaupungin liikennejärjestelmän runkona.
Yleiskaava varmistaa myös osaltaan strategian tavoitteen
'Tampere on hiilineutraali vuonna 2030'. Yhdyskuntarakenteen
energiatehokkuus paranee yhdyskuntarakennetta eheyttämällä,
siirtymällä käyttämään uusiutuvia energiamuotoja, suosimalla
kestävän liikkumisen ratkaisuja sekä säilyttämällä riittävä
viherverkosto ja metsäalueet. Kasvavassa kaupungissa
laadukkaiden ja monipuolisten viheralueiden ja -verkostojen sekä
vesistöjen kestävä hyödyntäminen vahvistaa hiilineutraalisuus
tavoitteen lisäksi kaupunkilaisten viihtyisyyttä ja kaupungin
vetovoimaa.
Pohjois-Tampereen strategisessa yleiskaavassa määritetään
asumisen ja elinkeinoelämän kehittämistavat sekä
painopistealueet. Palvelujen säilyttäminen ja saavutettavuus,
matkailun kehittäminen sekä vesihuollon tulevat linjaukset ovat
tärkeä osa alueen suunnittelua. Pohjois-Tampereen vahvana
keskittymänä yleiskaavoituksessa valmistellaan yleissuunnitelma
Kämmenniemen alueelle. Siinä tutkitaan palvelutaajaman
mahdollisia laajenemissuuntia tulevaisuuden tarpeita varten.
Yleiskaavatyöt Kantakaupungin ja Pohjois-Tampereen osalta
käynnistyvät alkuvuodesta 2018. Molempien yleiskaavojen osalta
kuntalaisten ja sidosryhmien osallistuminen toteutetaan erilaisina
asukas- ja työpajatilaisuuksina kaavatöiden aloitus-, valmistelu- ja
ehdotusvaiheissa. Yleiskaavat valmistuvat hyväksymiskäsittelyyn
vuoden 2020 loppuun mennessä.
Liitteet

1 Liite KH 27.11.2017 Yleiskaavoituksen työohjelma 2017-2021
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Kaupunginhallitus, § 679, 04.12.2017
Kaupunginhallitus, § 669, 27.11.2017
§ 679
Asemakaavoitusohjelma vuosille 2018-2022
TRE:8397/10.02.01/2017
Kaupunginhallitus, 04.12.2017, § 679
Valmistelija / lisätiedot:
Nurminen Mikko
Valmistelijan yhteystiedot
Asemakaavapäällikkö Elina Karppinen, puh. 040 800 4908,
etunimi.sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884,
etunimi.sukunimi@tampere.fi
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja
Päätösehdotus oli
Aasemakaavoitusohjelma vuosille 2018 - 2022 hyväksytään ja
lähetetään yhdyskuntalautakunnalle toimenpiteitä varten.
Kokouskäsittely
Suvi Mäkeläinen poistui asian käsittelyn aikana ja varajäsen
Vilhartti Hanhilahti saapui kokoukseen.
Taru Hurme, Elina Karppinen ja Mikko Nurminen poistuivat
kokouksesta ennen päätöksentekoa.
Perustelut
Asia jäi pöydälle 27.11.2017 kokouksessa.
Esittelijä uudisti päätösehdotuksensa.
Tiedoksi
Jäntti Aleksi, Nurminen Mikko, Ekholm Virpi, Heinävä Auli,
Anttonen Kaisu, Hurme Taru, Karppinen Elina, Montonen Hanna,
Hastio Pia, Vandell Ari, Periviita Mika, Tenhunen Tero, Larinkari
Mirjam
Liitteet

1 Asemakaavoitusohjelma 2018-2022
2 Oheismateriaali: Esittelyaineisto

Kaupunginhallitus, 27.11.2017, § 669
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Valmistelijat / lisätiedot:
Nurminen Mikko
Päätös
Asia jätettiin pöydälle.
Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja
Päätösehdotus oli
Aasemakaavoitusohjelma vuosille 2018 - 2022 hyväksytään ja
lähetetään yhdyskuntalautakunnalle toimenpiteitä varten.
Kokouskäsittely
Asian käsittelyn kuluessa puheenjohtaja ehdotti, että asia jätetään
pöydälle.
Kaupunginhallitus päätti jättää asian yksimielisesti pöydälle.
Mikko Nurminen, Pia Hastio, Taru Hurme ja Elina Karppinen
poistuivat kokouksesta.
Perustelut
Asemakaavoitusohjelma 2018–2022 on valmisteltu elinvoima
ja kilpailukyvyn, hyvinvoinnin sekä kaupunkiympäristön
palvelualueiden viranhaltijoiden yhteistyönä. Palvelualueiden
yksiköiden yhteinen yleispiirteisen maankäytön ohjausryhmä
on käsitellyt asiaa 26.9.2017, 24.10.2017 ja 14.11.2017.
Kaavoitusohjelma on liitteenä.
Asemakaavoituksen työkohteet:
Vuosien 2018–2022 asemakaavoitusohjelman lähtökohtina ovat
kaupunkistrategiassa asetetut tavoitteet rakentamisen riittävän
tason mahdollistamisesta ja monipuolisten asumisvaihtoehtojen
turvaamisesta. Ohjelmassa varaudutaan vuosittaiseen
3000 asukkaan väestönkasvun tavoitteisiin vastaamiseen
tulevalla viisivuotiskaudella. Uudesta sekä asuin-, että
palvelurakentamisen kaavoituksesta suurin osa tiivistää
yhdyskuntarakennetta ja suuntaa kasvua kaupungin keskuksiin
sekä joukkoliikennevyöhykkeille.
Keskustan kehitystä edistetään kaavoittamalla uutta maanalaista
pysäköintiä, laatimalla keskustaan korttelisuunnitelmia
asemakaavojen pohjaksi sekä asemakaavoittamalla
Asemakeskuksen ja Tampereen taidemuseon alueita
suunnittelukilpailuiden pohjalta. Särkänniemen ja Tullin alueilla
käynnistetään asemakaavoitus kehittämissuunnitelmien pohjalta.
Raitiotiehen tukeutuvaan asuinrakentamiseen liittyviä
asemakaavoja laaditaan raitiotielinjauksen läheisyyteen
mm. Hervantaan ja Kalevaan. Asemakaavoitetaan keskustan
ja kantakaupungin yhdyskuntarakennetta tiivistäviä
täydennysalueita, laaditaan asemakaavoja joiden myötä
turvataan palvelurakenteen kehittäminen, kaupungin strategisten
projektien ja rakennetun ympäristön kehittäminen sekä
arvokkaiden alueiden suojelu. Lisäksi laaditaan maanalaisten
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pysäköintilaitosten asemakaavoja sekä muita kaupungin ja
yksityisten maanomistajien hankkeita.
Asemakaavoja laadittaessa noudatetaan kaupunginhallituksen
suunnittelukokouksessa 7.9.2015 hyväksyttyjä maankäytön
kokonaisprosessin uudistamisen periaatteita ja toimintatapoja.
Ohjelmakohteet sijoittuvat pääosin kaupungin omistamalle
maalle. Näin mahdollistetaan kaupungin maapolitiikan ja
tontinluovutuksen tonttivarannon riittävyys ja asuntopoliittisten
tavoitteiden toteutuminen. Ohjelman toteutuksessa otetaan
huomioon arkkitehtuuriohjelman linjaukset. Ohjelmassa on
esitetty 45 yhdyskuntarakenteen kehittämisen kannalta keskeistä
asemakaavoituskohdetta. Työohjelmassa on tällä hetkellä lisäksi
myös noin 120 muuta asemakaavahanketta.
Määrällistä tavoitteena on kaavoittaa vuosittain asuinrakentamista
3.000 uudelle asukkaalle, joka vastaa noin 300.000 k-m2
asuntokerrosalaa. Asuntopoliittisen ohjelman mukaisesti
asuntokerrosalan on tavoitteena jakautua monipuolisesti eri
rakennustyyppeihin ja mahdollistaa erilaiset omistusmuodot.
Muuta kerrosalaa kaavoitetaan 100.000 k-m2.
Asumisen keskeisiä kohteita ovat Kalevan, Hervannan
pohjoisosan, Niemenrannan ja Viinikanlahden alueet,
pientalotonttien osalta Ojalan ja Nurmi-Sorilan asuntoalueet.
Sekoittunutta asumisen, kaupan ja toimitilojen aluetta
kaavoitetaan Hiedanrantaan ja keskustaan Asemakeskuksen
yhteyteen.
Yritystontti- ja toimitilatarjonnan kasvulle luodaan edellytykset
kaavoittamalla ohjelmakaudella rakentamista Kaupin kampuksen
yhteyteen, Aitovuoreen ja Tullin alueelle.
Täydennyskaavoituksen keskeisenä tavoitteena on
valmistautua raitiotien varren ja palveluverkon keskusten
täydennysrakentamiseen. Kaupunkirakenteen täydentämisen
kohteita ohjelmoidaan toteutettavaksi vuosittain noin 30 000 km2.
Vuodelle 2018 ajoittuu keskustan alueella Kunkun
parkin maanalaisen pysäköintilaitoksen ja siihen liittyvän
katuyhteyden kaavoitus, sekä Tullikamarin aukion asemakaava.
Asuinrakentamisen kohteita ovat Takojankadun ja Hippostalon
alueet Kalevassa, Hervannan pohjoisosa täydentyminen
suunnittelukilpailun pohjalta, Isokuusen viimeinen vaihe,
Käräjätörmän alue sekä Niemenrannan kolmas vaihe. Toimitilaja liikerakentamista kaavoitetaan Aitovuoren yritystoiminnan
alueelle sekä Hervannan pääakselille. Lahdesjärvellä uudistetaan
toimitilarakentamisen alueen asemakaavat toteuttamiskelpoisiksi.
Vuodelle 2019 ajoittuvat keskustan alueella Asemakeskuksen
ensimmäinen vaihe, Särkänniemen alueen kehittäminen,
Tampereen taidemuseon laajennus sekä museon ympäristön
kehittäminen. Hämpin parkin laajennus mahdollistaa
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Asemakeskuksen ja lähiympäristön kehittämisen.
Asuinrakentamisen kohteita ovat Hiedanrannan ensimmäisen
vaiheen asemakaavoitus, Lielahden keskusta-alue, Tesomajärven
koulun alue, Västinginmäki sekä Ojalan toinen vaihe. Toimitila- ja
liikerakentamista kaavoitetaan mm. Kaupin kampuksen yhteyteen,
Kalevanaukiolle sekä Hiedanrantaan. Hiedanrannan ja Lielahden
alueella asemakaavoituksen ohjelmointia voidaan tarkentaa
raitiotien linjauksen ja tulevan toteutuksen ajoituksen perusteella.
Vuodelle 2020 ajoittuvat keskustan alueella Tammelan
täydennysrakentamisen mahdollistava Toriparkki.
Asuinrakentamisen kohteita ovat Viinikanlahden uusi
asuinalue, Kaukajärven pohjoisranta, Hakametsän alueen
uudistaminen sekä Ojalan ja Hiedanrannan seuraavat vaiheet.
Iidesjärven perhepuisto kaavoitetaan vastaamaan viher- ja
virkistyspalveluiden tarjontaan tiivistyvässä kaupunkirakenteessa.
Toimitila- ja liikerakentamista kaavoitetaan Hakametsän ja
Hiedanrannan alueille.
Vuosina 2021-2022 jatkuu Asemakeskuksen, Hiedanrannan
ja Lielahden alueiden kaavoitus, uutena alueena käynnistyy
Ruotulan golfkentän alueelle tulevan asuinalueen kaavoitus
sekä Lakalaivan kaavoitus asuin- ja toimitila-alueena.
Asuinrakentamista täydentyy keskusta-alueille Turtolassa
ja Linnainmaalla. Uutta asuinaluetta kaavoitetaan Raholan
puhdistamon alueelle Pyhäjärven rannan tuntumaan. NurmiSorilan asemakaavoitus käynnistyy pientalopainotteisesti.
Vuosien 2018–2022 asemakaavoitusohjelma sisältää
asuntokerrosalaa yhteensä noin 1.648.000 k-m2 ja muuta
kerrosalaa noin 697.000 k-m2.
Liitteet

1 Oheismateriaali: Esittelyaineisto
2 Asemakaavoitusohjelma 2018-2022
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Kaupunginhallitus, § 680, 04.12.2017
Kaupunginhallitus, § 667, 27.11.2017
§ 680
Elinkeinoelämän Climate Leadership Council -verkostoon liittyminen
TRE:5958/00.01.05/2017
Kaupunginhallitus, 04.12.2017, § 680
Valmistelija / lisätiedot:
Nurminen Mikko
Valmistelijan yhteystiedot
Ympäristöjohtaja Kaisu Anttonen, puh. 050 63698,
etunimi.sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884,
etunimi.sukunimi@tampere.fi
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Eriävä mielipide
Lassi Kaleva ilmoitti päätökseen eriävän mielipiteen.
Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja
Päätösehdotus oli
Tampereen kaupunki liittyy elinkeinoelämän Climate Leadership
Council -verkostoon.
Vuosijäsenmaksu 10.000 euroa maksetaan elinvoiman ja
kilpailukyvyn palvelualueen ja kaupunkiympäristön palvelualueen
kestävä yhdyskunta -yksikön kesken tasan.
Kokouskäsittely
Mikko Nurminen oli asiantuntijana läsnä kokouksessa.
Anna-Kaisa Heinämäki saapui kokoukseen.
Asian käsittelyn kuluessa Lassi Kaleva teki seuraavan
muutosehdotuksen: Kaupunginhallitus päättää, ettei Tampereen
kaupunki liity elinkeinoelämän Climate Leadership Council verkostoon. Yrjö Schafeitel kannatti Kalevan muutosehdotusta.
Puheenjohtaja totesi, että oli tehty kannatettu muutosehdotus,
josta on äänestettävä.
Puheenjohtajan äänestysesitys: Esittelijän päätösehdotus KYLLÄ,
Kalevan muutosehdotus EI. Äänestyksen tulos: Esittelijän
päätösehdotus hyväksyttiin äänin 11-2.
Äänestys
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Esittelijän päätösehdotus KYLLÄ, Kalevan muutosehdotus EI.
Kyllä
Vilhartti Hanhilahti
Sinikka Torkkola
Aila Dündar-Järvinen
Anneli Kivistö
Atanas Aleksovski
Jaakko Stenhäll
Merve Caglayan
Ilkka Sasi
Irja Tulonen
Kalervo Kummola
Lauri Lyly
Ei
Yrjö Schafeitel
Lassi Kaleva
Perustelut
Asia jäi pöydälle 27.11.2017 kokouksessa.
Esittelijä uudisti päätösehdotuksensa.
Tiedoksi
Kaisu Anttonen, Elina Seppänen, Pirkko Koskinen, Teppo
Rantanen, Tuija Telén
Liitteet

1 CLC ry toimintakertomus 2016

Kaupunginhallitus, 27.11.2017, § 667
Valmistelijat / lisätiedot:
Nurminen Mikko
Päätös
Asia jätettiin pöydälle.
Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja
Päätösehdotus oli
Tampereen kaupunki liittyy elinkeinoelämän Climate Leadership
Council -verkostoon.
Vuosijäsenmaksu 10.000 euroa maksetaan elinvoiman ja
kilpailukyvyn palvelualueen ja kaupunkiympäristön palvelualueen
kestävä yhdyskunta -yksikön kesken tasan.
Kokouskäsittely
Asian käsittelyn kuluessa Kalervo Kummola ehdotti, että
asia jätetään pöydälle. Aleksovski kannatti Kummolan
pöydällepanoehdotusta.
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Kaupunginhallitus päätti jättää asian yksimielisesti pöydälle.
Perustelut
Climate Leadership Council (CLC) on suomalainen yhdistys ja
elinkeinoelämän verkosto, jonka jäsenenä on sekä merkittäviä
suomalaisia yrityksiä että muita organisaatioita. Yhdistyksen
perusajatus on, että kannattava ja kestävä liiketoiminta on
tehokkain keino vastata globaaleihin ympäristöhaasteisiin ja
haastaa organisaatioita nopeampiin toimiin ilmastonmuutoksen
torjunnassa. Tampereen pitää sitoutua näihin tavoitteisiin ja
toimia kunnianhimoisesti niiden saavuttamiseksi päästäkseen
yhdistyksen jäseneksi.
CLC vaikuttaa Suomen elinkeinoelämän ja
tutkimusorganisaatioiden kilpailukykyyn ja valmiuteen vastata
ilmastonmuutoksen hillintään ja luonnonvarojen säästämiseen.
Climate Leadership Council (CLC) on suomalainen yhdistys ja
elinkeinoelämän verkosto, jonka jäsenenä on sekä merkittäviä
suomalaisia yrityksiä että muita organisaatioita. Yhdistyksen
perusajatus on, että kannattava ja kestävä liiketoiminta on
tehokkain keino vastata globaaleihin ympäristöhaasteisiin ja
haastaa organisaatioita nopeampiin toimiin ilmastonmuutoksen
torjunnassa. Tampereen pitää sitoutua näihin tavoitteisiin ja
toimia kunnianhimoisesti niiden saavuttamiseksi päästäkseen
yhdistyksen jäseneksi.
CLC vaikuttaa Suomen elinkeinoelämän ja
tutkimusorganisaatioiden kilpailukykyyn ja valmiuteen
vastata ilmastonmuutoksen ja luonnonvarojen riittävyyden
tuomiin uhkiin sekä kykyyn hyödyntää näiden synnyttämiä
liiketoimintamahdollisuuksia. Yhdistys edistää alansa parhaiden
kansainvälisten käytäntöjen tunnetuksi tekemistä ja siirtämistä
Suomeen.
CLC kokoaa ja jakaa jäsenilleen tietoa globaaleista
ympäristötrendeistä ja tekee vertailuja muiden maiden parhaista
käytännöistä. Yhdistys käynnistää sen tarkoitusta tukevia
kehityshankkeita, tekee ehdotuksia ministeriöille ja julkisille
organisaatioille innovaatiojärjestelmän ja tutkimusohjelmien
kehittämiseksi sekä järjestää seminaareja ja erilaisia tilaisuuksia
tietoisuuden kasvattamiseksi ja liiketoimintamahdollisuuksien
löytämiseksi. CLC toimii jäsentensä yhteistyöelimenä ja edustaa
jäsenistöään kansainvälisissä yhteistyöorganisaatioissa
sekä identifioi suomalaista osaamista, joka toimii mallina
ilmastonmuutoksen tehokkaassa torjunnassa ja viestii tästä
kansainvälisillä foorumeilla.
Tampereen pormestariohjelmassa on sitouduttu tavoittelemaan
hiilineutraaliutta vuonna 2030, mikä antaa edellytyksiä myös
CLC:n jäsenyyteen. Toimenpiteitä ja välietapit tavoitteen
saavuttamiseksi on jo hahmoteltu. CLC:n jäsenenä Tampere saisi
tukea ilmastotavoitteidensa muodostamisessa ja saavuttamisessa
yhdistyksen verkostolta, vaikuttamistyöstä sekä jäsenille
järjestettävästä yhteistoiminnasta.
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Yhdistyksen jäsenmaksu on 10.000 euroa vuodessa, joka
voidaan jakaa tasan maksettavaksi elinvoiman ja kilpailukyvyn
palvelualueen ja kaupunkiympäristön palvelualueen kestävä
yhdyskunta -yksikön kesken.
Liitteet

1 CLC ry toimintakertomus 2016
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§ 681
Hallintosäännön muuttaminen
TRE:6898/00.01.01/2016
Valmistelija / lisätiedot:
Hirvelä Heli
Valmistelijan yhteystiedot
Hallintolakimies Tiina Kyöttilä-Vettenranta, puh. 040 778 0695,
etunimi.sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884,
etunimi.sukunimi@tampere.fi
Päätös
Esitetään valtuuston päätettäväksi:
Tampereen Tilakeskus Liikelaitos lakkaa kunnallisena
liikelaitoksena 1.1.2018 alkaen.
Valtuuston 23.1.2017 hyväksymään ja 12.6.2017 viimeksi
muuttamaan hallintosääntöön hyväksytään liitteen mukaiset
muutokset 11 §:ään, 15 §:ään, 16 §:ään, 21 §:ään, 22 §:ään, 23
§:ään, 33 §:ään, 36 §:ään, 52 §:ään, 63 §:ään, 65 §:ään, 104 §:ään
ja 120 §:ään.
Hallintosääntöön lisätään uusi 77 § Tietojensaantioikeus ja
pykälän jälkeen olevien pykälien numerointia muutetaan yhtä
suuremmaksi.
Hallintosäännön liitteeseen 1, Luottamushenkilöiden palkkiot ja
korvaukset, hyväksytään 4.12.2017 päivitetyn liitteen mukaiset
muutokset 3 §:ään, 4 §:ään ja 5:ään.
Valtuuston III varapuheenjohtajan ja kaupunginhallituksen
III varapuheenjohtajan vuosipalkkioita koskeva muutos tulee
voimaan 1.6.2017. Muut hallintosäännön ja sen litteen muutokset
tulevat voimaan 1.1.2018.
Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja
Päätösehdotus oli
Esitetään valtuuston päätettäväksi:
Tampereen Tilakeskus Liikelaitos lakkaa kunnallisena
liikelaitoksena 1.1.2018 alkaen.
Valtuuston 23.1.2017 hyväksymään ja 12.6.2017 viimeksi
muuttamaan hallintosääntöön hyväksytään liitteen mukaiset
muutokset 11 §:ään, 15 §:ään, 16 §:ään, 21 §:ään, 22 §:ään, 23
§:ään, 33 §:ään, 36 §:ään, 52 §:ään, 63 §:ään, 65 §:ään, 104 §:ään
ja 120 §:ään.
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Hallintosääntöön lisätään uusi 77 § Tietojensaantioikeus ja
pykälän jälkeen olevien pykälien numerointia muutetaan yhtä
suuremmaksi.
Hallintosäännön liitteeseen 1, Luottamushenkilöiden palkkiot ja
korvaukset, hyväksytään liitteen mukaiset muutokset 3 §:ään, 4
§:ään ja 5:ään.
Valtuuston III varapuheenjohtajan ja kaupunginhallituksen
III varapuheenjohtajan vuosipalkkioita koskeva muutos tulee
voimaan 1.6.2017. Muut hallintosäännön ja sen litteen muutokset
tulevat voimaan 1.1.2018.
Kokouskäsittely
Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden
hallintolakimies Tiina Kyöttilä-Vettenrannalle. Hän oli
asiantuntijana läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn aikana.
Mikko Aaltonen ja Johanna Loukaskorpi poistuivat kokouksesta
asian käsittelyn aikana.
Mikko Aaltonen palasi kokoukseen.
Keskustelun kuluessa asian esittelijä Juha Yli-Rajala muutti
päätösesitystään siten, että liitteen 3 §:ssä olevasta
kokouspalkkioiden ns. kolmen tunnin säännöstä luovutaan. Tällä
tavalla sääntö saadaan yksinkertaisemmaksi.
Puheenjohtaja totesi näin muutetun päätösesityksen olevan asian
käsittelyn pohjana.
Perustelut
Valtuusto hyväksyi 23.1.2017 hallintosäännön liitteineen.
Valtuusto on viimeksi hyväksynyt muutoksia hallintosääntöön
12.6.2017.
Valtuusto päätti 2.10.2017 perustaa Tampereen Tilapalvelut
Oy:n ja myydä perustettavalle yhtiölle Tampereen Tilakeskus
Liikelaitoksen liiketoiminnan.Tampereen Tilakeskus Liikelaitos
lakkaa 1.1.2018. Valtuuston tulee päättää Tilakeskus Liikelaitoksen
lakkaamisesta kunnallisena liikelaitoksena.
Hallintosäännön 11 §:ssä on lueteltu kaupungin liikelaitokset
ja niiden johtokunnat. Tampereen Tilakeskus liikelaitos ja
Tampereen Tilakeskus Liikelaitoksen johtokunta tulee poistaa
hallintosäännöstä.
Hallintosäännön 15 §:ssä on määritelty kaupunginhallituksen
toimivalta. Kaupunginhallituksen tehtävänä on mm ohjata
kaupunkistrategian laadintaa. Tätä tehtäväkohtaa on syytä
täsmentää siten, että kaupunginhallitus vastaa lisäksi
kaupunkistrategian tarkistamisesta vähintään kerran valtuuston
toimikaudessa. Kaupunginhallituksen ratkaisuvaltaan tulee lisätä
yhdistykseen liittyminen ja eroaminen.
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Hallintosäännön 16 §:ssä on kaupunginhallituksen
konsernijaoston tehtävät ja ratkaisuvalta. Konsernijaoston
ratkaisuvaltaan on syytä lisätä päättäminen liikelaitosten
organisointia koskevista linjauksista.
Hallintosäännön 21 §:ssä on elinvoima- ja osaamislautakunnan
erityistehtävät ja ratkaisuvalta. Lainsäädännön muuttuessa
vastaavat muutokset tulee päivittää lautakunnan tehtäviin ja
ratkaisuvaltaan.
Hallintosäännön 22 §:ssä on lueteltu asunto- ja
kiinteistölautakunnan erityistehtävät ja ratkaisuvalta.
Ratkaisuvaltaa tulee päivittää, koska kaupungin
kiinteistöomaisuus siirtyy 1.1.2018 alken Tampereen Tilakeskus
Liikelaitokselta elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueelle
kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka -palveluryhmän hallinnoitavaksi.
Hallintosäännön 23 § 10. kappaleeseen tulee korjata
ympäristöterveydenhuollon jaoston nimeksi alueellinen
ympäristöterveydenhuollon jaosto.
Hallintosäännön 33 §:ssä olevaan henkilöstöorganisaatiota
koskevaan tekstiin on syytä lisätä, että apulaispormestarit ja
konsernijohtaja ovat kaupunginhallituksen ja pormestarin alaisia.
Hallintosäännön 36 §:ssä on määritelty konsernijohtajan
päätösvalta. Konsernijohtajan ratkaisuvaltaan on syytä lisätä
muutoksenhakuoikeuden käyttäminen. Muutoksenhakuoikeuden
käyttäminen on hallintosäännön mukaan palvelualueen johtajilla
palvelualueidensa osalta ja toimitusjohtajilla liikelaitosten osalta.
Hallintosäännön 52 § koskee sivutoimia. Pykälään tulee lisätä,
että tehtävän tai toimen vaihtuessa on annettava uusi sivutoimiilmoitus.
Hallintosäännön 7 luvussa on taloudenhoitoa koskevat
määräykset. Määräyksiä tulee täsmentää seuraavien pykälien
osalta: Talousarvio ja taloussunnitelma § 63 ja toiminnan ja
talouden seuranta § 65.
Hallintosäännön 104 §:ssä on määräys siitä, että
ryhmäpuheenvuorossa tehty ehdotus otetaan äänestettäväksi,
vaikka sitä ei ole kannatettu. Säännös on syytä poistaa.
Hallintosäännön 120 §:n otsikko on kokouskutsu. Pykälään on
syytä lisätä, että asiakirjaan tehdään merkintä salassapidosta, jos
esityslistalla, liitteissä tai oheismateriaalissa on salassa pidettäviä
tietoja.
Hallintosäännön 8 luvussa on hallinnon ja talouden tarkastusta
koskevat määräykset. Tarkastuslautakunta on esittänyt,
että 8 lukuun lisätään uusi 77 § Tietojensaantioikeus.
Tarkastuslautakunnan esittämän 77 §:n 1. momentti tulee lisätä
hallintosääntöön. Sen sijaan tarkastuslautakunnan esittämää 77
§:n 2 momenttia ei tule lisätä hallintosääntöön, koska ehdotuksen
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sanamuoto on laajempi kuin valtuuston 15.5.2017 hyväksymässä
konserniohjeessa oleva sanamuoto samasta asiasta.
Hallintosäännön liite 1 sisältää määräykset luottamushenkilöiden
palkkioista ja korvauksista.
Liitteen 3 §:ssä olevan kokouspalkkioiden ns kolmen tunnin
säännön sanamuotoa tulee selventää. Sääntö rajataan koskemaan
vain valtuutettuja. Samoin on syytä tarkentaa, että saman
toimielimen saman päivänä tilaisuudet katsotaan kokouspalkkiota
laskettaessa yhdeksi kokoukseksi.
Liitteen 4 §:ssä on määritelty valtuuston ja kaupunginhallituksen
ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan vuosipalkkiot.
Valtuusto hyväksyi 12.6.2017 hallintosäännön muutoksen, jonka
mukaan valtuustossa ja kaupunginhallituksessa on ensimmäinen,
toinen ja kolmas varapuheenjohtaja. Luottamushenkilöiden
palkkioita ja korvauksia koskevaa liitettä tulee päivittää siten, että
4 §:än valtuuston varapuheenjohtajan vuosipalkkio 3.000 euroa
ja kaupunginhallituksen varapuheenjohtajan vuosipalkkio 3.000
euroa koskevat kaikkia varapuheenjohtajia.
Liitteen 5 §:ssä olevia vaalilautakunnan puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan sekä vaalitoimikunnan puheenjohtajan
palkkioita on syytä korottaa 260 eurosta 300 euroon.
Tiedoksi
konsernihallinto-palvelualueet-liikelaitokset
Liitteet

1 Liite kh 4.12.2017 hallintosääntö.docx
2 Liite kh 4.12.2017 hallintosäännön liite.docx
3 Tarkastuslautakunta 31.10.2017 § 89
4 Liite kh 4.12.2017 hallintosäännön liite, päivitetty 4.12.2017.docx
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§ 682
Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle ja valtionvarainministeriölle hallituksen
esitysluonnoksesta sosiaali- ja terveydenhuollon valinnanvapauslainsäädännöksi
TRE:8041/07.01.00/2017
Valmistelija / lisätiedot:
Kuosmanen Taru
Valmistelijan yhteystiedot
Yhteysjohtaja Tuukka Salkoaho, puh. 040 806 3086,
etunimi.sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884,
etunimi.sukunimi@tampere.fi
Päätös
Liitteenä oleva lausuntoluonnos Tampereen kaupungin
lausunnoksi sosiaali- ja terveysministeriölle ja
valtionvarainministeriölle hallituksen esitysluonnoksesta sosiaalija terveydenhuollon valinnanvapauslainsäädännöksi hyväksytään
kohdan 9d muutoksella; vastaus c "ei pääosin".
Eriävä mielipide
Ilkka Sasi, Sinikka Torkkola
Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja
Päätösehdotus oli
Liitteenä oleva lausuntoluonnos Tampereen kaupungin
lausunnoksi sosiaali- ja terveysministeriölle ja
valtionvarainministeriölle hallituksen esitysluonnoksesta sosiaalija terveydenhuollon valinnanvapauslainsäädännöksi hyväksytään.
Kokouskäsittely
Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden
yhteysjohtaja Tuukka Salkoaholle ja hallintoylilääkäri Arto
Lemmetylle. He olivat asiantuntijoina läsnä kokouksessa tämän
asian käsittelyn aikana.
Asian käsittelyn kuluessa Sinikka Torkkola teki lausuntoon
muutosehdotuksia, jotka ovat kokonaisuudessaan liitteenä.
Torkkolan muutosehdotukset raukesivat kannatuksen puutteessa
yhtä lukuunottamatta. Torkkolan muutosehdotus kohtaan 9d,
vastaukseksi "ei pääosin". Jaakko Stenhäll kannatti Torkkolan
ehdotusta.
Puheenjohtaja totesi, että oli tehty kannatettu muutosehdotus,
josta on äänestettävä.
Puheenjohtajan äänestysesitys: Torkkolan muutosehdotus
KYLLÄ, hylkäys EI. Äänestyksen tulos: 6-6, yksi poissa. Koska
äänet menivät tasan, puheenjohtajan ääni ratkaisi päätöksen.
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Puheenjohtaja Lauri Lyly oli äänestänyt muutosehdotuksen
puolesta, joten se tuli kaupunginhallituksen päätökseksi.
Atanas Aleksovski oli poissa kokoushuoneesta äänestyksen
aikana.
Edelleen puheenjohtaja totesi, että Torkkolan muut
muutosehdotukset olivat kannatuksen puuttuessa rauenneet.
Äänestys
Torkkolan muutosehdotus KYLLÄ, hylkäys EI.
Kyllä
Yrjö Schafeitel
Lassi Kaleva
Jaakko Stenhäll
Merve Caglayan
Sinikka Torkkola
Lauri Lyly
Ei
Ilkka Sasi
Irja Tulonen
Kalervo Kummola
Aila Dündar-Järvinen
Anneli Kivistö
Vilhartti Hanhilahti
Kalervo Kummola ja Anna-Kaisa Heinämäki poistuivat
kokouksesta.
Perustelut
Sosiaali- ja terveysministeriö on pyytänyt MannerSuomen kunnilta, kuntayhtymiltä, muilta sosiaalihuollonja terveydenhuollon palvelujen tuottajilta sekä muilta
jakelussa mainituilta tahoilta lausunnot liitteenä olevasta
perustuslakivaliokunnan lausunnon pohjalta muokatusta
luonnoksesta valinnanvapauslainsäädännöstä annettavaksi
hallituksen esitykseksi. Lausunnot pyydetään toimittamaan
sosiaali-ja terveysministeriöön 15.12.2017 klo 16.15 mennessä.
Lausuntoyhteenvedossa otetaan huomioon vain määräaikaan
mennessä saapuneet lausunnot.
Lausuntopyyntöön vastataan sähköisellä kyselyllä, jossa on
kohdennettuja kysymyksiä luonnoksesta hallituksen esitykseksi.
Lausuntopyynnön materiaalit löytyvät internet-osoitteesta: http://
alueuudistus.fi/lausuntopyynto-3-11-2017
Valinnanvapauslainsäädäntöä on valmisteltu osana soteja maakuntauudistusta. Tampereen kaupunki pitää soteuudistusta tarpeellisena ja kannattaa valinnanvapauden hallittua
laajentamista. Esitetty malli on kuitenkin edelleen monimutkainen
ja maakunnan järjestämistehtävien tavoitteellisen toteuttamisen
kannalta osin ristiriitainen. Valinnanvapaus ja sen seurauksena
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syntyväksi ajateltu monituottajuus voi toteutuessaan tukea
asiakkaan omaa aktiivisuutta, motivoitumista ja osallisuutta hänen
omien asioidensa ja sosiaali- ja terveystarpeiden sujuvassa ja
tuloksellisessa hoitamisessa. Lakiluonnoksessa esitetty malli
kaipaa kuitenkin edelleen selkeytystä.
Valinnanvapauslakiluonnoksesta on perustuslakivaliokunnan
kannanottoihin viitaten poistettu valinnanvapauspalveluiden
yhtiöittämisvelvollisuutta koskevat säännökset ja korvattu
ne maakunnan liikelaitoksen velvollisuudella organisoida
tuottamansa valinnanvapauspalvelut pitkälti yhtiöittämiseen
verrattavalla tavalla.
Perustuslain näkökulmasta tulee vielä tarkemmin
arvioida, täyttääkö valinnanvapauspalveluiden rajaus
ja yhtiöittämisvelvollisuuden poistaminen ehdotetulla
tavalla perustuslain 124 §:n asettamat reunaehdot julkisen
hallintotehtävän antamiselle muiden kuin viranomaisten
hoidettavaksi. Näyttää siltä, että niin sanotun perustason
terveydenhuoltopalveluissa ehdotettua markkinoille vientiä on
vaikea pitää julkisia palveluita täydentävinä palveluina.
Asiakassetelipalveluihin esitetään lakiehdotuksessa kuuluvaksi
sellaisia erikoissairaanhoidon palveluja, joiden laajamittaisella
toteuttamisella asiakassetelin avulla olisi merkittäviä
vaikutuksia maakuntien liikelaitosten mahdollisuuksiin taata
riittävät ja laadukkaat erikoisalojen palvelut ja erityisesti
ympärivuorokautinen päivystysvalmius koko maassa kaikissa
olosuhteissa.
Tampereen kaupungin näkemyksen mukaan maakunnalla tulisi
itsehallintonsa puitteissa olla oikeus päättää palveluista, joissa se
käyttää asiakasseteliä tarkoituksenmukaiseksi harkitsemallaan
tavalla. Lisäksi voitaisiin säätää maakunnalle velvollisuus asettaa
tavoitteet valinnanvapauden toteutumiselle ja seurata niiden
toteutumista.
Henkilökohtaista budjettia koskevat säännökset ovat Tampereen
kaupungin näkemyksen mukaan epäselviä eivätkä mahdollista
sen arviointia, millainen järjestelmä näiden perusteella syntyy.
Henkilökohtaisen budjetin käyttöönoton osalta Tampereen
kaupunki kannattaa pilotoinneista saatavien kokemusten
hyödyntämistä.
Tampereen kaupunki pitää lakiesitystä oikean suuntaisena siltä
osin, kun kaikkien yritysten on ilmoitettava suoran valinnan
piirissä olevan toiminnan tilinpäätös ja toimintakertomus sekä
viimeisen verotuksen verotettava tulo sekä maksuunpannun
veron määrä.
Lakiesitystä on pidettävä tietojen julkisuuden laajuuden osalta
kuitenkin puutteellisena, koska suuriltakaan konserneilta ei
pyydetä kaikkia niitä tietoja, joita pidetään yleisesti keskeisinä
aggressiivista verosuunnittelusta osviittaa antavina tietoina.
Tämän ennaltaehkäisemiseksi Tampereen kaupunki pitää
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tärkeänä, että yrityksiltä vaadittaviin taloustietoihin tulee vielä
muutoksia.
Suomessa terveys- ja hyvinvointierot ovat kansainvälisestikin
suuria erityisesti sosioekonomisesti heikoimmin toimeentulevien
ja muiden tuloryhmien ihmisten välillä. Uudistuksessa olisi
määritettävä erityisiä kannusteita siihen, että ensisijaiset
palvelutuottajat kohdistaisivat myönteistä erityishuomioita ja
etsivää työotetta kaikkein heikoimmassa ja haavoittuvimmassa
asemassa oleviin väestöryhmiin ja heidän lähiyhteisöihinsä.
Palvelujen saatavuus ei vielä sellaisenaan takaa terveys- ja
hyvinvointierojen kaventumista, vaan sitä edistävät parhaiten
palvelujen oikea kohdentuminen ja niiden vaikuttavuus.
Osana uudistusta onkin kansallisesti määriteltävä palvelujen
vaikuttavuudelle mittarit, joita maakunnat voivat palvelujen
järjestäjinä hyödyntää. Vaikuttavien palvelukokonaisuuksien
luominen edellyttää järjestäjältä riittäviä keinoja ja uudenlaista
osaamista yhdenmukaisten hoito- ja palvelukokonaisuuksien
ja palvelujen integraation varmistamiseksi. Monituottajamalli
aiheuttaa haasteen eri palveluiden yhteensovittamiselle.
Haavoittuvassa asemassa oleville ihmisille järjestelmä
saattaa osoittautua monimutkaisemmaksi, ja edellyttää siksi
huomattavasti nykyistä vahvempaa palveluneuvontaa ja -ohjausta.
Terveyserojen kaventamisessa keskeistä on panostus
kansansairauksien, kuten tyypin 2 diabeteksen ja depression,
ennalta ehkäisyyn ja vähentämiseen. Näihin voidaan
pääasiallisesti vaikuttaa muilla kuin terveydenhuollon keinoilla.
Keskiöön tältä osin nouseekin kuntien edellytykset tehdä
kokonaisvaltaista terveyden ja hyvinvoinnin edistämistyötä.
Terveyserojen kaventaminen ja eriarvoisuuden vähentäminen
edellyttävät merkittävää eri hallinnonalojen yhteistyötä
ja kohdennettuja toimia kaikille tarkoitettujen sosiaali- ja
terveyspalvelujen lisäksi kaikkein haavoittuvimmassa asemassa
oleville, esimerkiksi pienituloisille, opiskelu- ja työelämän
ulkopuolella oleville ja ikääntyville.
Tampereen kaupungin lausuntoluonnos asiasta on esityslistan
liitteenä.
Tiedoksi
Taru Kuosmanen, Tuukka Salkoaho
Liitteet

1 Lausuntopyyntö, kirje 03.11.2017
2 HEluonnos laiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sote-huollossa,
yksityiskohtaiset perustelut
3 HEluonnos laiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja
terveydenhuollossa, pykäläehd.
4 HEluonnos laiksi asiakkaan valinnanvap. sote-huollossa,
säätämisjärjestys
5 HEluonnos laiksi asiakkaan valinnanvap. sosiaali- ja
terveydenhuollossa, vaikutusarv.
6 Tampereen kaupungin lausuntoluonnos
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7 HEluonnos laiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja
terveydenhuollossa, yleisper.
8 Sinikka Torkkolan muutosehdotukset ja eriävä mielipide
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§ 683
Pirkanmaan kirjoituskilpailun palkintolautakunnan täydentäminen 2018
TRE:8598/00.00.03/2017
Valmistelija / lisätiedot:
Kuosmanen Taru
Valmistelijan yhteystiedot
Kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja Lauri Savisaari, puh. 040 801 6081,
etunimi.sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884,
etunimi.sukunimi@tampere.fi
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja
Päätösehdotus oli
Pirkanmaan kirjoituskilpailun palkintolautakuntaan vuodelle 2018
nimetään kahden erovuorossa olevan jäsenen tilalle kirjailija Katja
Kaukonen ja runoilija Arto Lappi.
Pirkanmaan kirjoituskilpailun palkintolautakunnan jäsenille
maksetaan kokouspalkkion, 180 euroa/kokous, lisäksi
hallintosäännön liitteen 1, § 4:n mukaisesti työmäärään perustuva
350 euron suurinen kertapalkkio.
Perustelut
Tampereen kaupunginkirjasto järjestää vuosittain Pirkanmaan
kirjoituskilpailun maakuntakirjastoalueen harrastajakirjoittajille.
Pirkanmaan kirjoituskilpailun palkintolautakuntaan kuuluu neljä
jäsentä, joista aina kaksi on vuorollaan erovuorossa. Erovuorossa
ovat kirjailija Tiina Lehikoinen ja tutkija, kirjailija Markku
Soikkeli. Heidän tilalleen vuoden 2018 palkintolautakuntaan
ehdotetaan kirjailija Katja Kaukosta ja runoilija Arto Lappia.
Palkintolautakunnan muut jäsenet ovat kirjailija Anneli Kanto ja
toimittaja Matti Kuusela.
Pirkanmaan kirjoituskilpailun palkintolautakunnan jäsenet lukevat
ja arvioivat kilpailuun vuosittain saapuvat noin 300 novellia ja
runovalikoimaa. Jäsenet antavat lyhyet lausunnot parhaimmista
teksteistä palkinnon saajien nimeämiseksi. Palkintolautakunta
on myös lupautunut antamaan suullista palautetta kilpailun
osanottajille kilpailun jälkeen.
Hallintosäännön liitteen 1 mukaan toimielinten puheenjohtajalle
sekä jäsenelle mahdollisesti maksettavan työmäärään perustuvan
kertapalkkion määrää kaupunginhallitus.
Tiedoksi
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Katja Kaukonen, Arto Lappi, Lauri Savisaari, Pirkko Lindberg,
Emma Salmi
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Kaupunginhallitus, § 684, 04.12.2017
Yhdyskuntalautakunnan ympäristö- ja rakennusjaosto, § 45, 07.12.2016
Kaupunginhallitus, § 215, 19.12.2016
Kaupunginhallitus, § 235, 20.12.2016
§ 684
Pirkanmaan ELY-keskuksen päätös Sikosuon Kirviälänmäen rauhoittamisesta
luonnonsuojelualueeksi
TRE:6786/11.01.03/2016
Kaupunginhallitus, 04.12.2017, § 684
Valmistelija / lisätiedot:
Nurminen Mikko
Valmistelijan yhteystiedot
Ympäristönsuojeluyksikkö, ympäristösuunnittelija Eeva Punju,
puh. 040 806 2184, etunimi.sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884,
etunimi.sukunimi@tampere.fi
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja
Päätösehdotus oli
Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätös
PIRELY/10045/2016 Sikosuon Kirviälänmäen rauhoittamisesta
luonnonsuojelulailla merkitään tiedoksi.
Kokouskäsittely
Jaakko Stenhäll ja Aleksi Jäntti poistuivat kokouksesta.
Perustelut
Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on
17.11.2017 päätöksellään (PIRELY/10045/2016) rauhoittanut
luonnonsuojelualueeksi noin 1,1 hehtaarin määräalan
tiloista Pappilan puistomaat RN.o 4:0, Karinmaa RN:o 10.50
ja nimetön RN:o 5569:8. Alue on Tampereen kaupungin
omistuksessa ja sen rauhoittamista on esitetty ELY:lle Tampereen
kaupunginhallituksen päätöksellä 20.12.2016.
ELY on tehnyt rauhoituspäätöksen luonnonsuojelulain 24 §:n
nojalla. Päätökseen on kirjattu alueen rauhoitusmääräykset ja
päätöksen liitteenä on alueen rajaus. Alue on lehtipuuvaltaista
rehevää kangasmetsää, jossa on runsaasti mm. haapoja.
Alueella on runsas hyönteis- ja kasvilajisto. Alueella sijaitsee
Sikosuonmäki-niminen arkeologinen kohde, joka luokitellaan
kulttuuriperintökohteeksi. Kohde on tulkittu kulttipaikaksi, mutta
siitä ei ole löydetty merkkejä kiinteästä muinaisjäännöksestä.
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Tiedoksi
ympäristö- ja rakennusjaosto, Anne J. Tuominen, Timo Koski, Taru
Hurme, Eeva Punju
Liitteet

1 Pirkanmaan ELY-keskuksen päätös Sikosuon Kirviälänmäen
rauhoittamisesta

Yhdyskuntalautakunnan ympäristö- ja rakennusjaosto, 07.12.2016, § 45
Valmistelijat / lisätiedot:
Pasi Halme pasihalm
Pasi.Halme@tampere.fi
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Pasi Halme, Ympäristönsuojelupäällikkö
Päätösehdotus oli
Ympäristö- ja rakennusjaosto päättää esittää
kaupunginhallitukselle,
että Sikosuon Kirviälänmäen luonnonsuojelualueelle haetaan
Pirkanmaan ELY-keskukselta luonnonsuojelulain mukaista
rauhoitusta 1,07 hehtaarin laajuiselle alueelle luonnonsuojelulain
edellyttämällä tavalla.
Perustelut
Tampereen kaupunki perustaa luonnonsuojeluohjelman 20122020 mukaisesti luonnonsuojelualueen Pappilan Sikosuon
Kirviälänmäelle. Alueen laajuus on 1,07 hehtaaria, pääosaksi
lehtipuuvaltaista metsää, jossa on mm. runsaasti haapoja.
Suojelun tarkoituksena on suojella alueen kasvillisuutta
ja hyönteislajistoa. Myös linnusto on runsaslajista (mm.
silmälläpidettävä sirittäjä Phylloscopus sibilatrix), lisäksi siellä on
tavattu harvinaisia perhosia (mm. silmälläpidettävä pensasmittari
Macaria loricaria). Kasvillisuutta edustaa rauhoitettu ja alueellisesti
uhanalainen soikkokaksikko (Listera ovata). Lisäksi siellä kasvaa
runsaasti harvinaisehkoa jänönsalaattia (Mycelis muralis) ja
muita lehtokasveja, kuten mustakonnanmarja (Actaea spicata)
ja kyläkellukka (Geum urbanum). Alueen keskellä on kukkula,
jossa sijaitsee arkeologinen kohde, joka luokitellaan mahdolliseksi
kiinteäksi muinaisjäännökseksi (mj. rek.nro 837010024). Kohde on
tulkittu kulttipaikaksi. Kiinteät muinaisjäännökset on rauhoitettu
muinaismuistolain nojalla ja niiden luvaton kajoaminen on
kielletty. Mikäli paikkaan kohdistuu kajoavia toimenpiteitä,
niistä tulee olla etukäteen yhteydessä museoviranomaiseen.
Ehdotettavan luonnonsuojelualueen vierestä kulkee vilkas kevyen
liikenteen väylä.
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Luonnonsuojelualueelle on laadittu rajaus ja
rauhoitusmääräykset.

Liitteet

1 Sikosuon Kirviälänmäen rauhoitusmääräykset.docx
2 Sikosuon rajaus.jpg

Kaupunginhallitus, 19.12.2016, § 215
Valmistelijat / lisätiedot:
Nurminen Mikko
Päätös
Asia jätettiin pöydälle.
Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja
Päätösehdotus oli
Sikosuon Kirviälänmäen luonnonsuojelualueelle haetaan
Pirkanmaan ELY-keskukselta luonnonsuojelulain mukaista
rauhoitusta 1,07 hehtaarin laajuiselle alueelle luonnonsuojelulain
edellyttämällä tavalla.
Kokouskäsittely
Ilkka Sasi teki pöydällepanoehdotuksen, jota Anneli Kivistö
kannatti.
Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Sasin
pöydällepanoehdotuksen.
Liitteet

1 Sikosuon Kirviälänmäen rauhoitusmääräykset.docx
2 Sikosuon rajaus.jpg

Kaupunginhallitus, 20.12.2016, § 235
Valmistelijat / lisätiedot:
Nurminen Mikko
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja
Päätösehdotus oli
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Sikosuon Kirviälänmäen luonnonsuojelualueelle haetaan
Pirkanmaan ELY-keskukselta luonnonsuojelulain mukaista
rauhoitusta 1,07 hehtaarin laajuiselle alueelle luonnonsuojelulain
edellyttämällä tavalla.
Perustelut
Asia jäi pöydälle 19.12.2016.
Esittelijä uudisti päätösehdotuksensa.
Liitteet

1 Sikosuon rajaus.jpg
2 Sikosuon Kirviälänmäen rauhoitusmääräykset.docx
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Kaupunginhallitus, § 685, 04.12.2017
Yhdyskuntalautakunta, § 97, 29.11.2016
Yhdyskuntalautakunta, § 327, 28.11.2017
§ 685
Asemakaava nro 8639, Vuores, Isokuusi III, asemakaavan laatiminen ja
asemakaavamuutos
TRE:2398/10.02.01/2016
Kaupunginhallitus, 04.12.2017, § 685
Valmistelija / lisätiedot:
Nurminen Mikko
Valmistelijan yhteystiedot
Kaavoitusarkkitehti Anna-Leena Toivonen, puh 040 5169741,
etunimi.sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884,
etunimi.sukunimi@tampere.fi
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja
Päätösehdotus oli
Esitetään valtuuston päätettäväksi:
Asemakaavaehdotus nro 8639 (päivätty 3.10.2016 ja tarkistettu
14.11.2016 ja 20.11.2017) hyväksytään.
Tiedoksi
Pirkanmaan ELY-keskus, muistuttaja, kiinteistötoimi, kuulutus, Jalo
Tarja/tupa
Liitteet

1 Liite Yla 28.11.2017 Asemakaavakartta ja poistettava
asemakaava
2 Liite Yla 28.11.2017 Asemakaavan selostus
3 Liite Yla 28.11.2017 Asemakaavan selostuksen liitelomake
4 Liite Yla 28.11.2017 rakentamistapaohje
5 Liite Yla 28.11.2017 palautekooste ehdotus
6 Oheismateriaali Yla 28.11.2017 havainnekuva
7 Oheismateriaali Yla 28.11.2017 Vuores raitiotien tilavaraus
8 Oheismateriaali Yla 28.11.2017 Vesihuollon yleissuunnitelma
9 Oheismateriaali Yla 28.11.2017 hulevesisuunnitelma
10 Oheismateriaali Yla 28.11.2017 kaupallisten palvelujen mitoitus
11 Oheismateriaali Yla 28.11.2017 Meluselvitys
12 Oheismateriaali Yla 28.11.2017 Liikenneverkko suunnitelma
13 Oheismateriaali Yla 28.11.2017 Katujen yleissuunnitelma:
tyyppipoikkileikkaukset
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14 Oheismateriaali Yla 28.11.2017 Katujen yleissuunnitelma:
asemapiirustus
15 Oheismateriaali Yla 28.11.2017 Kiviainestutkimukset
16 Oheismateriaali Yla 28.11.2017 Lepakkoselvitys
17 Oheismateriaali Yla 28.11.2017 rakennettavuusselvitys
18 Oheismateriaali Yla 28.11.2017 vastineluettelo OAS- ja
valmisteluvaihe
19 Oheismateriaali Yla 28.11.2017 palautekooste valmisteluvaihe
20 Oheismateriaali Yla 28.11.2017 palautekooste oas-vaihe

Yhdyskuntalautakunta, 29.11.2016, § 97
Valmistelijat / lisätiedot:
Karppinen Elina
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Elina Karppinen, Asemakaavapäällikkö
Päätösehdotus oli
Asemakaavaehdotus nro 8639 (päivätty 3.10.2016 ja tarkistettu
14.11.2016) hyväksytään asetettavaksi nähtäville ja
esitetään nähtävilläolon jälkeen kaupunginhallituksen ja
valtuuston hyväksyttäväksi.
Perustelut
Kaupunkiympäristön palvelualue on valmistellut 3.10.2016
päivätyn ja 14.11.2016 tarkistetun asemakaavan ja
asemakaavan muutoksen nro 8639. Asian hyväksyminen kuuluu
kaupunginvaltuuston toimivaltaan.
Lisätietoja osoitteesta: http://www.tampere.fi/cgi-bin/kaava/
kaavadoc?8639
Diaarinumero: TRE:2398/10.02.01/2016 pvm. 5.4.2016
Kaava-alue
Suunnittelualue sijaitsee Särkijärven eteläpuolella, noin
seitsemän kilometriä Tampereen ydinkeskustasta etelään ja
alle 1,5 kilometriä Vuoreskeskuksesta pohjoiseen. Alue sisältää
Isokuusen yleissuunnitelman pohjoiset korttelialueet ja Vuoreksen
puistokatua.
Noin 20 ha laajuinen suunnittelualue on Tampereen kaupungin
omistuksessa olevaa pääosin rakentamatonta kuusivaltaista
sekametsää. Alueen pohjoisosa on alavaa, itä- ja etelä-osat
kaakkois- luoteissuuntaista harjannetta.
Tavoite
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Pirkanmaan maakuntakaavaehdotuksessa 2040 Isokuusi III:n alue
on osoitettu yhdyskuntarakenteeltaan tiiviiksi tehokkaaseen ja
joustavaan joukkoliikennejärjestelmään tukeutuvaksi alueeksi.
Kaavoitusohjelmaan vuosille 2016–2018 on Isokuusi III:n
tavoitteeksi merkitty 28 000 k-m² ja 80 pientaloasuntoa.
Asemakaavan tavoitteiksi on kirjattu:
•
viihtyisä pikkukaupunkimainen asuinpainotteinen alue
luonnon helmassa
•

kattavat luontoyhteydet

•

monipuoliset asuinrakennus- ja asuntotyypit

•
rakentamisen sovittaminen monimuotoiseen
maastoon
•
mahdollisimman monipuoliset palvelut
saavutettavissa kävellen
•

pienten lasten yksikkö sekä monikäyttötila

•

päivittäistavarakauppa

•
puurakentamisen edistämisen yhteistyösopimuksen
huomioiminen (Tampereen kaupunki, TTY, TAMK, TEM, METLA)
•

hulevesien laadullinen ja määrällinen hallinta

•
osa-alueiden tehokkuuksien ja rakennustyyppien
alustava optimoiminen kaukolämpöverkon ja muiden teknisten
verkostojen näkökulmasta
Kaavaprosessin vaiheet
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuulutettiin nähtäville 28.4.–
19.5.2016 väliseksi ajaksi sekä lähettiin tiedoksi osallisille.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saatiin 4
viranomaiskommenttia sekä 3 mielipidettä.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta jätetyissä mielipiteissä
tuotiin esiin huoli asunto-kannan sopeuttamisesta Särkijärven
luonto-maisemaan ja rakennuskannan korkeuden ja tonttien
rakennustehokkuuden pitämisestä kohtuullisina. Mielipiteissä
toivottiin kaavojen nro 8502 ja 8587 pikaista valmistelua ja
Särkijärven rantojen vapaa-ajan kiinteistöjen alkuperäisen
rakennusoikeuden palauttamista.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta jätetyissä kommenteissa
tuotiin esiin, että ympäristöarvojen turvaamiseksi hulevesien
hallinta edellyttää toimenpiteitä etenkin rakentamisen aikana ja
alueen ulkoilureitistön suunnittelussa tulee huomioida rannan
luontoarvot. Lisäksi tuotiin esiin huoli Tervaslammenpuiston
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rakentamisen vaikutuksista. Todettiin, että hulevesiselvitys on
laadittava. Todettiin, että alueelle aikaisemmin tehdyt arkeologiset
inventoinnit ovat riittävät eikä rakennetun kulttuuriperinnön
osalta ole huomautettavaa. Kaavan tavoitteita pidettiin
kannatettavina, lukuun ottamatta pikkukaupunkimaisuutta
ja kylämäistä rakennetta. Asemakaavan toivottiin tehostavan
Isokuusen yleissuunnitelmassa alueelle esitettyä maankäyttöä
ja todettiin osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitettyjen
tavoitteiden olevan Pirkanmaan 1. maakuntakaavan mukaisia.
Valmisteluvaiheessa tilattiin selvitykset alueen lepakkotilanteesta,
rakennettavuudesta ja kiviaineksen laadusta. Lisäksi käynnistettiin
suunnittelu hulevesien ja liikennemelun hallinnasta sekä
katualueista ja kunnallistekniikasta ja käytiin neuvotteluja mm.
ympäristönsuojelun kanssa. Valmisteluvaiheen suunnitelmia
tarkasteltiin ja kehitettiin palautteessa esitetyt asiat huomioiden.
Valmisteluvaiheen aineisto asetettiin nähtäville 6.10–27.10.2016
mielipiteiden jättämistä varten. Nähtävilläolosta tiedotettiin
kuulutuksella 6.10.2016.
Tarkistettu osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetettiin
nähtäville 6.10–27.10.2016 väliseksi ajaksi ja lähettiin tiedoksi
osallisille. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa tarkistettiin mm.
nimen ja suunnittelijoiden yhteystietojen osalta.
Valmisteluvaiheen aineistosta jätettiin 2 mielipidettä ja 3
lausuntoa.
Ensimmäisessä mielipiteessä tuotiin esiin, että Särkijärven
rantakiinteistöjen tietoimitus on kesken ja että Särkijärven rantaa
koskevassa asemakaavassa tulee vahvistaa alueella olevien
rakennuspaikkojen rakennusoikeudet ja lisärakennusoikeudet.
Todettiin vuosia jatkuneen epävarmuuden aiheuttavan
rantakiinteistöjen omistajille kohtuutonta haittaa. Vaadittiin
asemakaavan nro 8502 edistämistä ja rakennuspaikkojen
rakennusoikeuksien voimaan saattamista sekä tietoimituksen
loppuun saattamista ennen kaavan nro 8639 hyväksymistä.
Toisessa mielipiteessä esitettiin Hervannan ja Vuoreksen
välille sijoittuvan pyöräilyn pääreitin linjaamista Särkijärven
sillan suuntaan, sillä sen nähtiin olevan merkityksellinen
läpikulkuliikenteelle Hervannasta Lahdesjärven, keskustan ja
Pirkkalan suuntiin. Lisäksi esitettiin pyöräliikenteen sijoittamista
ajoradalle nopeusrajoitukseltaan 30 km/h määritellyillä kaduilla.
Pirkanmaan liiton lausunnossa esitettiin asemakaavaluonnoksen
maankäyttöä tehostettavaksi, sillä tehokkaampi rakenne
lisäisi joukkoliikenteen käyttäjiä, mahdollisuuksia
monipuolisempiin palveluihin ja suurempaan ekotehokkuuteen.
Asemakaavaluonnoksen todetaan olevan Pirkanmaan 1.
maakuntakaavan mukainen.
Ympäristönsuojelun lausunnossa tuotiin esiin, että Vuoreksen
puistokadun varren asunnot on voitava tuulettaa myös
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rakennuksen hiljaiselle puolelle ja ulko-oleskelualueilla
on huolehdittava riittävästä melusuojauksesta. Kaavassa
esitettiin määrättäväksi erillispientalotonteille toteutettava
rinnerakentaminen ja tonttien luiskausten rajoittaminen
tonteille. Todettiin, että maaston muodot aiheuttavat erityisiä
vaatimuksia hulevesien hallinnalle ja esitettiin huoli pienten
tonttien rakennusaikaisesta hulevesien hallinnasta. Esitettiin
Tervaslammenpuiston rakentamista ylärinteeseen suoalueen
pehmeikön sijaan. Lisäksi puiston rakentamisen vaikutuksia
esitettiin arvioitavaksi kaavassa.
Pirkanmaan maakuntamuseolla ei ollut hankkeeseen
huomautettavaa.
Palautteesta tehtiin yhteenveto ja laadittiin vastineet.
Valmisteluvaiheessa saadun palautteen mukaisesti kaavaan
korttelialueet tarkasteltiin alueen rakennustehokkuuden
parantamiseksi. Kaavaan lisättiin vaatimus asuntojen
pääikkunoiden avautumisesta ainakin liikennemelulta suojatun
pihan puolelle sekä rakennusten ketjuttamisesta liikennemelulta
suojatun piha-alueen muodostamiseksi korttelin sisäosiin ja
ulko-oleskelualueiden melun ohjearvojen huomioimisesta
myös korttelia vaiheittain toteutettaessa. Erillispientalojen ja
asuinrakennusten korttelialueille osoitettiin määräys rakennusten
porrastamisesta luonnollisen maanpinnan mukaisesti. Lisäksi
kerrosluvut tarkistettiin rakennusratkaisujen sovittamiseksi
katukorkoihin ja maaston korkeuksiin. Tonttien rajaus yleisiä
alueita vasten määriteltiin kaavamääräyksin. Lisäksi määrättiin
rakentamisaikaisen hulevesienhallintasuunnitelman esittämisestä
asianosaiselle viranomaiselle.
Ehdotusvaiheessa viimeisteltiin alueen melu- ja hulevesiselvitykset
sekä katujen ja vesihuollon yleissuunnitelmat sekä
liikenneverkkosuunnitelma. Kaava-asiakirjat tarkistettiin
asemakaavaehdotukseksi.
Asemakaavan keskeinen sisältö
Asemakaavalla mahdollistetaan Isokuusen keskusaukion,
pienten lasten yksikön, keskustan asuinkerrostalokorttelien
sekä keskustan laidoille sijoittuvien asuinkerrostalojen ja
rivitaloja ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialueiden
sekä erillispientalovaltaisten korttelialueiden rakentaminen.
Pohjoisimmat korttelialueet muodostavat porttimaisen
saapumisen Vuorekseen Särkijärven sillan jälkeen. Keskusaukion
yhteyteen mahdollistetaan 2000 k-m² päivittäistavarakaupan ja
pienempien liike-, toimisto- ja työtilojen sijoittuminen. Keskustaalue toimii tulevaisuudessa Isokuusen noin 4000 asukkaan
kohtaamispaikkana.
Korttelialueiden itä- ja luoteispuoleiset luontoarvoja sisältävät
metsäalueet säilytetään osana Suolijärven ja Rautalepänrannan
metsäaluetta ja lehmusmetsiköt määritellään suojelumerkinnöin.
Tervaslammenpuisto täydentyy kaavan myötä ja tulee
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tarjoamaan Isokuusen asukkaille mm. pelikentän ja leikkialueen.
Virkistysreitistö kytkeytyy Vuoreksen muuhun reittiverkostoon.
Rakentamistapaa ohjaavin ja tontinkäyttösuunnitelmia koskevin
määräyksin varmistetaan Isokuuseen aikaisemmin vahvistetuissa
kaavoissa linjatun kaupunkikuvallisen ilmeen jatkuminen
asemakaava-aluetta rakennettaessa. Puurakentamisen
edistämisen -hankkeen tavoitteita huomioidaan kaava-alueella
julkisivu- ja runkomateriaalia ohjaavin määräyksin.
Kaava-alueen rakentamisen ympäristövaikutusten
rajoittamiseksi, kaavamääräyksissä määritellään tonttikohtaiset
hulevesien viivytysvaatimukset ja osoitetaan yleisille alueille
hulevesien viivytykselle riittävät alueet. Lisäksi edellytetään
rakentamisaikaisten hulevesien hallinnasta riittäviä suunnitelmia
ja maanrakennukseen käytettävän kiviaineksen arseeni- ja
rikkipitoisuuden selvittämistä ennen kiviaineksen käyttöä.
Kaava-alueen pinta-ala on noin 20 ha. Asemakaava-alueen
kokonaiskerrosala on 46 250 m². Kerrosalan suhde kaava-alueen
alaan eli aluetehokkuus on 0,23. Erillispientalotontteja kaavaalueelle muodostuu 84 kpl. Alueen asukasmääräksi arvioidaan
esitetyllä kerrosalalla muodostuvan noin 885 asukasta.
Asuinkerrostalokortteleihin sijoittuu liike-, toimisto- ja työtilaa
yhteensä 2900 k-m² ja julkisten lähipalvelurakennusten
korttelialueelle on varattu 3650 k-m². Alueelle arvioidaan syntyvän
90-100 työpaikkaa.
Asemakaavan keskeiset vaikutukset
- tukee kaupungin täydennysrakentamistavoitetta
- lisää ja monipuolistaa asumisvaihtoehtojen tarjontaa Isokuusen
alueella
- mahdollistaa lähipalvelujen, päivittäistavarakaupan ja pienten
lasten yksikön rakentamisen alueelle
- profiloi Isokuusen teollisen puurakentamisen mallialueeksi
Suomessa
- vastaa ilmastotavoitteisiin, joihin Tampere on sitoutunut
- vaikuttaa Vuoreksen yritystalouteen paikallisesti lisäten kaupan,
ravintoloiden ja lähipalvelujen kilpailua alueella väestöpohjan
lisäystä vastaavasti
- lisää liikennettä Vuoreksen puistokadulla
- tehostaa joukkoliikenteen ja kuntateknisen verkoston
hyödyntämistä
- toteuttaminen johtaa olemassa olevan luonnonympäristön
merkittävään muutokseen
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- täydentää alueen ulkoilu- ja kevyenliikenteenverkkoa
- huomioi Rautalepänrannan ja Niinimetsän lehmusmetsiköt
suojelumerkinnöin
- huomioi Särkijärven vedenlaadun sekä rannan tervaleppäkorvet
näiden säilyttämiseen tähtäävin hulevesimerkinnöin sekä
edellyttämällä rakentamiseen käytettävästä kiviaineksesta riittäviä
haitta-ainetutkimuksia
Toteuttaminen
Mikäli asemakaavan hyväksymisprosessi etenee ilman valituksia,
on asemakaava lainvoimainen keväällä 2017. Asemakaava voidaan
toteuttaa sen saatua lainvoiman. Rakentaminen alkaa katujen
ja kuntatekniikan toteuttamisella. Kaavan mahdollistama uuden
asuinalueen ja palvelujen rakentuminen on todennäköistä 2020luvulla.
Kiinteistötoimella ei ole huomauttamista asemakaavasta.
Liitteet

1 Liite Asemakaavakartta ja poistettava asemakaava
2 Liite Asemakaavaselostus
3 Liite Asemakaavaselostuksen liitelomake
4 Oheismateriaali Havainnekuva
5 Oheismateriaali Aloitusvaiheen palautekooste
6 Oheismateriaali Valmisteluvaiheen palautekooste
7 Oheismateriaali Hulevesisuunnitelma
8 Oheismateriaali Meluselvitys
9 Oheismateriaali Rakennettavuusselvitys
10 Oheismateriaali Lepakkoselvitys
11 Oheismateriaali Kaupallisten palveluiden mitoitus
12 Oheismateriaali Liikenneverkkosuunnitelma
13 Oheismateriaali Katujen yleissuunnitelma, Asemapiirustus
14 Oheismateriaali Katujen yleissuunnitelma,
Tyyppipoikkileikkaukset
15 Oheismateriaali Vesihuollon yleissuunnitelma
16 Oheismateriaali Vastineluettelo
17 Oheismateriaali Rakentamistapaohje
18 Oheismateriaali Kiviainesselvitys

Yhdyskuntalautakunta, 28.11.2017, § 327
Valmistelijat / lisätiedot:
Karppinen Elina
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Mikko Nurminen, Johtaja
Päätösehdotus oli
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Asemakaavaehdotus nro 8639 (päivätty 3.10.2016 ja
tarkistettu 14.11.2016 ja 20.11.2017) hyväksytään ja esitetään
edelleen kaupunginhallituksen ja valtuuston hyväksyttäväksi.
Kokouskäsittely
Kaavoitusarkkitehti Anna-Leena Toivonen esitteli asian kokouksen
alussa kohdassa Ajankohtaiset asiat.
Perustelut
Kaupunkiympäristön palvelualue on valmistellut 3.10.2016
päivätyn ja 14.11.2016 ja 20.11.2017 tarkistetun asemakaavan ja
asemakaavan muutoksen nro 8639. Asian hyväksyminen kuuluu
kaupunginvaltuuston toimivaltaan.
Lisätietoja osoitteesta: http://www.tampere.fi/cgi-bin/kaava/
kaavadoc?8639
Diaarinumero: TRE:2398/10.02.01/2016 pvm. 5.4.2016
Yhdyskuntalautakunta hyväksyi asemakaavaehdotuksen
asetettavaksi yleisesti nähtäville ajalle 1.12.2016–2.1.2017.
Nähtävilläoloaikana asemakaavaehdotuksesta jätettiin yksi
muistutus. Muistutuksessa vaadittiin Särkijärven rannalla
sijaitseville Messukylän tiloille 8:65, 8:66, 8:67, 8:68 ja 8:104
johtavan tien tietoimituksen loppuun saattamista ennen
asemakaavan 8639 hyväksymistä. Yksityistietoimitus on merkitty
kiinteistörekisteriin 10.5.2017 ja rantakiinteistöille perustettu
tieoikeudet. Muistutus ei vaikuttanut asemakaavaan.
Nähtävilläoloajan jälkeen saapui kaksi muistutusta, joissa
kritisoitiin kiviaitojen rakentamista puukaupunginosaan
ja ristikkoikkunoiden kieltämistä rakentamistapaohjeessa.
Rakentamistapaohjetta tarkennettiin ikkunoiden osalta kieltämällä
vanhaa rakentamistapaa imitoivien pienijakoisen ruudutuksen
käyttäminen alueella, jonka ilme on määrätty moderniksi.
Asemakaavaehdotukseen tehtiin tarkastus Konkelonkadun
päähän, josta poistettiin itäisempi slep-määräyksen alainen
alue. Lepakkoselvityksessä esitetään Särkijärven rannan
tuntumaan suunniteltavan ulkoilureitin linjaamista siten, että
rantaan rajoittuva metsäalue ei liiaksi kaventuisi. Ulkoilureitin
tarkemman tarkastelun yhteydessä se linjattiin rinteeseen
lähelle Konkelonkadun pään korttelialuetta. Korttelialueen ja
ulkoilureitin väliin jäävän alueen slep-määräyksen mukaisen
puiden hoidon todettiin olevan epärealistista, mutta rantaan
rajoittuvan metsäalueen säilyvän muuttumattomana.
30.12.2016 valmistuneessa Vuoreksen puistokadun
raitiotien tilavarauksen ja maankäyttötarkastelujen
aluevaraussuunnitelmassa oli todettu raitiotiepysäkin
Isokuusentanhuan kohdalla tarvitsevan suuremman tilavarauksen.
Tilavaraus huomioitiin asemakaavasuunnitelmassa tarkistamalla
korttelin 7745 rajausta.
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Isokuusen keskustan asuinkerrostalojen korttelialueet
muutettiin asuinkerrostalojen ja rivitalojen ja muiden
kytkettyjen asuinrakennusten korttelialueiksi, kun kortteleihin
suunniteltiin tarkempi tonttijako Kiinteistötoimen pyynnöstä.
Samalla tarkistettiin korttelien rakennusalat, kerrosluvut ja
rakennusoikeudet tonteille. Vuoreksen Puistokadun varren
korttelialueiden kulmiin määriteltiin korkeusasema, jonka tasolle
rakennuksen julkisivun yläreuna on vähintään rakennettava.
Lisäksi Vuoreksen Puistokadun päätteeksi muodostuvan
rakennuksen julkisivu merkittiin kaupunkikuvan kannalta
merkittävä julkisivuksi.
Putkikeräyksen verkostojen tarkennuttua tarkistettiin julkisten
lähipalvelurakennusten korttelia ja rakennusalaa suuremmaksi.
Lisäksi Sydänpuuntanhualla tarkennettiin aluetta, jolla tonttiajo on
sallittua ja nimettiin Mahlatiehye, Pihkatiehye ja Lauhapolku.
Sydänpuunkadun varren ET-korttelialuetta laajennettiin siten,
että sille mahtuu paitsi muuntamo myös tietoverkon aluejakamo.
Hallinharjanteen varren ET-korttelialuetta laajennettiin siten,
että siihen mahtuu muuntamon lisäksi myös puhelinmasto ja
laitesuoja.
Asemakaavan yleismääräystä ja rakentamistapaohjetta
tarkistettiin muuttuneiden korttelialueiden osalta.
Tarkistukset ovat kokonaisuudessa vähäisiä eivätkä edellytä
asemakaavaehdotuksen asettamista uudelleen nähtäville.
Liitteet

1 Liite Yla 28.11.2017 Asemakaavakartta ja poistettava
asemakaava
2 Liite Yla 28.11.2017 rakentamistapaohje
3 Liite Yla 28.11.2017 Asemakaavan selostus
4 Liite Yla 28.11.2017 Asemakaavan selostuksen liitelomake
5 Oheismateriaali Yla 28.11.2017 havainnekuva
6 Oheismateriaali Yla 28.11.2017 Vuores raitiotien tilavaraus
7 Oheismateriaali Yla 28.11.2017 Vesihuollon yleissuunnitelma
8 Oheismateriaali Yla 28.11.2017 hulevesisuunnitelma
9 Oheismateriaali Yla 28.11.2017 kaupallisten palvelujen mitoitus
10 Oheismateriaali Yla 28.11.2017 Meluselvitys
11 Oheismateriaali Yla 28.11.2017 Liikenneverkko suunnitelma
12 Oheismateriaali Yla 28.11.2017 Katujen yleissuunnitelma:
tyyppipoikkileikkaukset
13 Oheismateriaali Yla 28.11.2017 Katujen yleissuunnitelma:
asemapiirustus
14 Oheismateriaali Yla 28.11.2017 Kiviainestutkimukset
15 Oheismateriaali Yla 28.11.2017 Lepakkoselvitys
16 Oheismateriaali Yla 28.11.2017 rakennettavuusselvitys
17 Oheismateriaali Yla 28.11.2017 vastineluettelo OAS- ja
valmisteluvaihe
18 Oheismateriaali Yla 28.11.2017 palautekooste valmisteluvaihe
19 Oheismateriaali Yla 28.11.2017 palautekooste oas-vaihe
20 Liite Yla 28.11.2017 palautekooste ehdotus
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§ 686
Lautakuntien ja jaostojen ym. sekä viranhaltijoiden ym. päätösten otto-oikeus
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja
Päätösehdotus oli
Pöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä ei oteta kaupunginhallituksen
käsiteltäväksi.
Perustelut
Kaupunginhallitukselle on saapunut seuraavat pöytäkirjat:
- kaupunginhallituksen konsernijaoston 28.11.2017
- Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan
22.11.2017 pöytäkirja, johon kaupunginhallituksella on päätösten
laillisuusvalvonnan edellyttämä otto-oikeus
- yhdyskuntalautakunnan 28.11.2017
- Tampereen Tilakeskus liikelaitoksen johtokunta 23.11.2017
sekä seuraavat viranhaltijapäätökset:
Ammatillisen koulutuksen johtaja, Toisen asteen koulutuspalvelut
§ 209 Ammatillisen ohjaajan toimen täyttäminen Tredussa
1.1.2018 alkaen, 28.11.2017
§ 210 Tikaspajan ammatillisen ohjaajan toimen täyttäminen
Tampereen seudun ammattiopistossa, 28.11.2017
§ 211 Erikoissuunnittelijan ottaminen maahanmuuttaja- ja
tutkintoja edeltävään koulutukseen, 28.11.2017
Apulaispormestari, sosiaali- ja terveyspalvelut sekä sivistys- ja
kulttuuripalvelut
§ 10 Selvityksen antaminen Länsi- ja Sisä-Suomen
aluehallintovirastolle, 28.11.2017
Apulaispormestari, yhdyskuntapalvelut, joukkoliikennepalvelut
sekä jätehuoltopalvelut
§ 5 Lausunto Vaitinaron vesitäytöstä sekä valmisteluluvasta,
28.11.2017
Hallintojohtaja
§ 109 Henkilöstösuunnittelijan toimen täyttäminen
Konsernipalveluyksikkö Kopparissa, 24.11.2017
§ 111 Määräaikaisen projektipäällikön tehtävän irtisanominen
Konsernipalveluyksikkö Kopparissa, 29.11.2017
§ 106 Tampereen kaupungin ja Tallink Silja Oy:n välinen sopimus
risteilyistä, 23.11.2017
Hiedanrannan hankekehitysjohtaja
§ 11 Kestävän kehityksen Hiedanranta, 29.11.2017
§ 12 Hiedanranta, YVA-tarpeen arviointi, 29.11.2017
§ 13 Hiedanranta, biokaasun tuotannon koe- ja
demonstraatiolaitteet , 29.11.2017
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§ 14 Möljän ja muraaleitten valaistus osaksi Valoviikkoja,
suunnittelun tilaaminen Whitenight Lighting Oy:ltä, 29.11.2017
Johtaja, hyvinvoinnin palvelualue
§ 109 Työnohjausta koskevan sopimuksen hyväksyminen,
24.11.2017
§ 110 Edustajien nimeäminen Tays erityisvastuualueen sosiaalija terveydenhuollon viranomaisasioiden yhteistyöryhmään,
28.11.2017
Kirjasto- ja kansalaisopistoyksikön johtaja
§ 47 Kahden tietopalvelusihteerin toimen täyttäminen, 28.11.2017
§ 48 Määräaikaisen kirjastonhoitajan palkkaaminen, 28.11.2017
Pelastusjohtaja
§ 137 Elektronisen suurtehohälyttimen hankinta, 24.11.2017
§ 138 Arvion mukaisen henkilökohtaisen lisän myöntäminen,
Micklin, 24.11.2017
Pelastuspäällikkö, ensihoitopalvelut
§ 77 Ensihoitajien virkoihin nimittäminen, 29.11.2017
Pormestari
§ 201 Köyhyystyöryhmän nimeäminen, 27.11.2017
§ 202 Korjattu päätös: ehdokkaan nimeäminen opiskelijoiden
oikeusturvalautakuntaan 1.1.2018-31.12.2020, 24.11.2017
§ 203 Keskustan liikennejärjestelytyöryhmän nimeäminen,
27.11.2017
§ 204 Asunnottomuuden ennaltaehkäisyn toimenpideohjelmaan
(AUNE) liittyvän asunnottomuustyöryhmän päivittäminen,
27.11.2017
§ 205 Tampereen ja Pirkanmaan EU-toimiston ohjausryhmän
nimeäminen, 27.11.2017
§ 206 Raitiotien rakentamisen haittojen ehkäisy -työryhmän
nimeäminen, 27.11.2017
§ 207 Huumeongelman tilannekuva ja haittojen ennaltaehkäisty työryhmän nimeäminen, 27.11.2017
§ 208 Vieraanvaraisuus Lokomon Sairauskassalle, 29.11.2017
§ 209 Vieraanvaraisuus WASCON 2018 ja ICCCBE 2018 konferensseille 5.6.2018, 29.11.2017
§ 210 Vieraanvaraisuus Sininen tulevaisuus -puolueelle
16.12.2017, 29.11.2017
Strategiajohtaja
§ 9 Riskienhallinnan asiantuntijan palkkaaminen strategia- ja
kehittämisyksikköön, 27.11.2017
Tietohallintojohtaja
§ 118 Timecon GMS 4.3. perusohjelmisto- ja
työasemalisenssihankinta, 24.11.2017
§ 119 Talous- ja henkilöstöhallinnon kokonaisarkkitehtuurin
kuvaamisen hankinta, 24.11.2017
§ 120 Muutos Lupapiste-Palvelusopimukseen: Yleiset alueet moduulin sopimuksen voimassaoloaika, 24.11.2017
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§ 121 Tieto Oyj:n kanssa tehdyn IT -palvelusopimuksen
laajentaminen SIAM -palvelulla, 24.11.2017
§ 122 Data-analytiikka liiketoiminnassa -koulutuksen hankinta
Louhia Analytics Oy:ltä, 30.11.2017
§ 123 Suunterveydenhuollon Lifecare Ajanvaraus
integraatiopalvelu/ODA-järjestelmä, 30.11.2017
Yritys- ja yhteiskuntasuhdejohtaja, Elinvoiman ja kilpailukyvyn
palvelualue
§ 63 Virastotalon valaistus itsenäisyyspäivänä, 27.11.2017
§ 62 Markkinointisuunnittelijan palkkaaminen yhteiskuntasuhteet
-yksikköön , 27.11.2017
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§ 687
Tiedoksi merkittävät asiat
TRE:237/00.01.03/2017
Päätös
Merkittiin tiedoksi.
Päätösehdotus oli
Merkitään tiedoksi.
Kokouskäsittely
Anna-Kaisa Ikonen, Pekka Salmi, Iiris Suomela, Mikko Aaltonen ja
Anna-Maria Maunu poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn
jälkeen.
Perustelut
1) Pirkanmaan liitto on lähettänyt kaupungille
Pirkanmaan maakuntavaltuuston esityslistan 4.12.2017
(TRE:194/00.03.01/2017). Esityslista ja pöytäkirja löytyvät
kokonaisuudessaan internetistä osoitteesta http://
pirkanmaajulkaisu.ktweb.fi/
2) Pirkanmaan sairaanhoitopiiri on lähettänyt kaupungille
Pirkanmaan sairaanhoitopiirin valtuuston 11.12.2017 esityslistan
(TRE:518/00.03.01/2017). Esityslista ja pöytäkirja löytyvät
kokonaisuudessaan internetistä sivuilta http://www.pshp.fi/ktweb/
3) Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä on
lähettänyt kaupungille Tampereen kaupunkiseudun
kuntayhtymän yhtymäkokouksen esityslistan 21.12.2017
(TRE:509/00.03.01/2017). Esityslista ja pöytäkirja
löytyvät kokonaisuudessaan internetistä sivuilta http://
www.tampereenseutu.fi/paatoksenteko/seutuhallitus/
4) Kiinalainen helmityö, jonka erityisasiantuntija Pekka Kivekäs
on vastaanottanut Guangzhoun kaupungin opetusviraston ja
rehtorien delegaatiolta 27.11.2017.
Liitteet

1 Maakuntavaltuuston asialista 4.12.2017
2 PSHP valtuuston asialista 11.12.2017
3 TKSKY yhtymäkokous asialista 21.12.2017
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Oikaisuvaatimus
§679, §680, §683
Oikaisuvaatimusohje
Oikaisuvaatimusohje
Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka
oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa
(asianosainen) sekä kunnan jäsen.
Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös
sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.
Oikaisuviranomainen
Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.
Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:
Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere
Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://
www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi
Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen
tietoturvallisuudesta.
Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Tiedoksisaanti
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän
kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä
tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei
muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän
kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai
erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei
lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on
pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai
arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen
jälkeen.
Oikaisuvaatimus
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän
allekirjoitettava.
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Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa
oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä
oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan
päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen
postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.
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Muutoksenhakukielto
§676, §677, §678, §681, §682, §684, §685, §686, §687
Muutoksenhakukielto
Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:
-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija
on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille
työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)

