§ 156, KHLIJA 8.12.2015 13:00
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Khlija 8.12.2015
Päätösehdotus. Puheenjohtaja:
Liiketoimintajaosto päättää
todeta kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

§ 157, KHLIJA 8.12.2015 13:00
Pöytäkirjantarkastajat
Khlija 8.12.2015

Pöytäkirja tarkastetaan viimeistään keskiviikkona 9.12.2015.

Päätösehdotus. Puheenjohtaja:
Liiketoimintajaosto päättää,
että tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan jäsenet Harri Airaksinen ja Anneli Kivistö (varalle Petri Siuro).

§ 158, KHLIJA 8.12.2015 13:00

TRE: 7534/2015

Kiinteistöomaisuuden myynnin periaatteet ja myyntikohteet
Lisätietoja valmistelusta: kiinteistöjohtaja Mikko Nurminen,
puh. 040 801 2665, toimitusjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044 ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolainen, puh 050 345 1397,
etunimi.sukunimi@tampere.fi
Khlija 8.12.2015

Rahoitusjohtaja Arto Vuojolainen:
”Tampereen kaupunki on aika ajoin tarkistellut omaisuuden myynnin mahdollisuuksia osana kaupungin pääomien järkevää käyttöä ja tulevien investointien rahoitusta. Edellinen laajempi omaisuuden myynnin tilannekatsaus
ja periaatepäätös on tehty kaupunginhallituksen suunnittelujaoston kokouksissa 30.11.2009 § 99 ja 15.12.2009 § 108. Päätöksissä linjattiin erityisesti kiinteistöomaisuuden myynnin periaatteista.
Tämän jälkeen aihetta on seurattu vuosittain kaupunginhallituksen suunnittelujaoston ja edelleen liiketoimintajaoston kokouksissa sekä sivuttu eri yhteyksissä päätöksentekoelimissä ja johtoryhmien kokouksissa. Omaisuuden myynnin periaatteiksi suunnittelujaosto linjasi vuonna 2009, että omaisuutta voidaan myydä uusien investointien rahoittamiseksi ja että omaisuutta tulee myydä oikea-aikaisesti ja kaupungille mahdollisimman edullisilla ehdoilla. Nämä periaatteet ovat tarkoituksenmukaisia ja toimivia ja ne
voidaan edelleen hyväksyä.
Erityisesti kiinteistö- ja rakennusomaisuutta on myös myyty tehtyjen linjausten mukaisesti. Näistä kaupunki on vuosina 2010-2015 saanut myyntituloja noin 52 milj. euroa, josta myyntivoiton osuus on yli 50 prosenttia.
Edelleen rakennusten myynnin yhteydessä on tehty maanvuokrasopimuksia, joista kaupungille vuosittain tulevat maanvuokratulot ovat noin 0,6
milj.euroa.
Omaisuuden myynnin periaatteita ja myyntikohteita käsiteltiin edellisen
kerran kaupunginhallituksen liiketoimintajaostossa 30.9.2014. Tuolloin käsiteltiin sekä osake- että kiinteistöomistusta.
Kiinteistöomaisuuden myynnin toteuttamisen osalta esitetään em. vuoden
2009 linjauksia tarkentavina seuraavaa: Myynnin toteuttamisessa pääsääntönä on avoin ja julkinen tarjouskilpailu. Mikäli tarjouskilpailu ei johda
tyydyttävään hintaan, myyntiä voidaan jatkaa neuvottelumenettelyllä. Sekä
tarjouskilpailussa että neuvottelumenettelyssä kaupunki käyttää tarvittaessa kiinteistövälittäjää. Mikäli myytävässä kohteessa on ollut pitkäaikainen
vuokralainen, kohde voidaan myydä vuokralaiselle suoraan neuvottelumenettelyllä edellyttäen, että vuokralainen on osallistunut kohteen kehittämiseen eikä kohteen käyttötarkoitus olennaisesti muutu. Markkinahintaisuuden varmistamiseksi kohteesta pyydetään tällöin ulkopuolinen riippumaton
hinta-arvio (tarvittaessa kaksi kappaletta).
Liitteissä esitetään kiinteistöomaisuuden osalta erityyppisesti ryhmiteltynä
kohteita, joiden myyntiä on tarkoitus valmistella. Osa kohteista vaatii pitkäjänteistä kehittämistä, osa on nopeasti realisoitavissa. Edelleen kohdekohtaisesti on esitetty myynnin valmisteluun liittyviä toimenpiteitä.
Varsinaiset myyntipäätökset tehdään voimassaolevien päätösdelegointien
mukaisesti.”

Päätösehdotus. Konsernijohtaja Yli-Rajala:
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TRE: 7534/2015

Liiketoimintajaosto päättää
hyväksyä edellä esitetyt kiinteistöomaisuuden myynnin periaatteet, ja
hyväksyä osaltaan myyntikohteet jatkovalmistelun pohjaksi.

Ilmoitus

Mikko Nurminen/kito, Virpi Ekholm/Tike, Arto Vuojolainen

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, (60238)
etunimi.sukunimi@tampere.fi

Liite

Omaisuuden myynnin tilannekatsaus, rakennetut kiinteistöt
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Omaisuuden myynnin tilannekatsaus/
Rakennetut kiinteistöt

Lija 8.12.2015

8.12.2015

Mikko Nurminen, Virpi Ekholm
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Taustaa
- Suja linjasi omaisuuden myynnin periaatteet
kokouksissaan 30.11. ja 15.12.2009
- omaisuutta myydään investointien rahoittamiseksi
- myynnit oikea-aikaisesti ja kaupungille
mahdollisimman edullisilla ehdoilla, ”ei ole pakko
myydä”
- tehdään yhteistyössä tiken ja kiton kanssa
- seuranta vuosittain (suja 2.11.10, 13.2.12; suko
25.3.13, 9.12.13; lija 21.10.13, 30.9.14)
- kaksi ryhmää: suoraan myytävät ja kaavakehityksen
kautta myytävät
8.12.2015

Mikko Nurminen, Virpi Ekholm
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Myynnin toteuttamisperiaatteet
- Pääsääntönä avoin ja julkinen tarjouskilpailu
- kilpailuiden toteuttamisessa käytetään kiinteistönvälittäjää
tarvittaessa
- Mikäli tarjouskilpailu ei johda tyydyttävään hintaan, jatketaan
neuvottelumenettelyllä hintapyynnöllä
- tarvittaessa välittäjä apuna
- Pitkäaikaiselle vuokralaiselle kohde voidaan myydä suoraan
neuvottelumenettelyllä edellyttäen että
- vuokralainen osallistunut kohteen kehittämiseen
- myynnin yhteydessä kohteen käyttötarkoitus ei muutu
- kohteesta pyydetään hinnoittelun pohjaksi ulkopuolinen
riippumaton arvio (tarvittaessa 2 kpl)

8.12.2015

Mikko Nurminen, Virpi Ekholm
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Myytyjä / kehitettyjä kohteita 2010-2015
-

Kauppa-Häme (ostaja Sponda Oyj)

-

Pispanlinnan alue (ostaja Kotilinnasäätiö)

-

Posion ja Peltomäen retkeilyalueat (ostajina yksityishenkilöt)
Takahuhdin vanhainkodin alue (asemakaava lainvoimainen, pääosa tonteista vuokrattu
Kotilinnasäätiölle ja Satolle)
Koskitalo (ostaja Tampereen Ammattiklubi)
Sairaalakatu 6 osa (Suomen Vapaakirkko)

Pyynikin uimahallin maja/tontti (vuokrattu YIT:lle)

Kesäniemen rakennukset+tontit, Ylöjärvi (ostajina yksityishenkilöt)
Haarlan palatsi (ostaja D-Kulma Oy)

Rajaniemen huvilakiinteistö, Ruovesi (ostaja yksityishenkilö)
Mediatalo/Finlaysonin alue (ostaja Varma)

Pohjolankatu, ent. Haarlan kiinteistö (ostaja Kotilinnasäätiö, SRV/tontinvuokraus)
Matkailutalo (ostaja Restamax)

Tirkkolan lomakiinteistö, Ylöjärvi (ostaja yksityishenkilö)

Sorin nuorisotalo (ostaja Senaatti Kiinteistöt/tontti, rakennus purettu)
Ent. sosiaali- ja terveysasema, Satamakatu (ostajat Luja Talo ja VTS)

Vehkalinnan huvilakiinteistö, Mänttä-Vilppula (ostaja yksityishenkilö)

yksittäisiä (n. 20 kpl) kohteita, joiden kunkin reaalisointiarvo alle 200.000 €

myyntitulot yhteensä n. 53 milj.€
vuokrattujen
tonttien pääoma-arvo n. 14 milj. € (n.Mikko
0,7
milj. €/v)
8.12.2015
Nurminen, Virpi Ekholm
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Myyntivalmistelussa olevat kohteet
-

-

-

-

-

Haapasen huvila, Pyynikki, tarjouskilpailu päättyi 27.10.15
-

paras tarjous 850.000, ehdollinen (ei riittävä)

-

jatketaan myyntiä pohjahinnalla

Ylioppilastalo, tarjouskilpailu päättyi 27.10.15
-

paras tarjous 1-1,5 meur, ehdollinen (ei riittävä)

-

jatketaan myyntiä pohjahinnalla

Perttulan talouskeskus
-

tarjouskilpailu päättyi 18.9.15, paras tarjous n. 260.000 €

-

KH:n linjauksen mukaisesti neuvotellaan vain rakennuksien myynnistä kyläyhdistykselle

Kämmenniemen terveysasema
-

tarjouskilpailu päättyi 18.9.15, paras tarjous 30.000 € (ei riittävä)

-

myyntiä jatkettu pohjahinnalla, esitetään myytäväksi tarjouksella 46.500 €

Virolaisen asuinrakennus, Vuores
-

-

tarjouskauppa, ei toistaiseksi tarjouksia

Aarnikuja 2, omakotikiinteistö, Kaukajärvi
-

vuokralaisen kanssa neuvoteltu vuokrasopimuksen päättämisestä kesään 2016, jonka jälkeen
käynnistetään myyntitoimet

-

käytetään välitysliikettä
8.12.2015

Mikko Nurminen, Virpi Ekholm
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Myytäväksi kehitettäviä kohteita
2016- 18
palvelukäytöstä poistuvat
-

Pellervon koulun alue (ei käytössä, asemakaavan muutos, koulurakennuksen purku)

-

Hervannan lukion alue (väistötilana, kehitettävä tonttialue, koulurakennuksen myynti)

-

Tesomajärven koulu (poistuu käytöstä 2018, tontin kehittäminen)

-

Tesomankujan päiväkoti (poistuu käytöstä uuden päiväkodin valmistuttua, tontin kehittäminen)

-

Tesoman kirjasto (poistuu palvelukäytöstä Tesomantorin valmistumisen myötä 2017)

-

Peltolammin koulu (eteläisen alueen palveluverkko tutkinnassa, tyhjentymässä koulun sijainnin
siirtyessä lähemmäs joukkoliikennekäytävää, tontin kehittäminen)

-

Messukylän päiväkoti (tyhjentymässä kaavakehityksen myötä, päiväkodille uusi sijainti, tontin
kehittäminen)

-

Kalevan lastentalo (käyttötarkoituksen muutos, tontin kaavallinen kehittäminen)

-

Palhoniemen huoltokoti, Ylöjärvi/Kuru (tyhjentymässä, ranta-alueiden kehittäminen)

-

Eteläpuiston kohteet (de Gamlas Hem yms.), arvioidaan palvelutilatarve kaavoituksen yhteydessä

8.12.2015

Mikko Nurminen, Virpi Ekholm
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Myytäväksi kehitettäviä kohteita
2016- 18
muu omaisuus
-

Raholan kartanon alue (asemakaavoitetaan asuntokäyttöön)

-

Maisansalo (odottaa kehittämisideaa/golfkenttä ?)

-

Koskipuiston ravintolakiinteistö/Rosso (asemakaavoitetaan oma tontti, myydään vuokralaiselle)

-

Tampellan alueen pientalot (tontin muodostaminen)

-

Onkiniemen tehdasrakennukset (Särkänniemen yleissuunnitelma vireillä)

-

Pulesjärven leirintäalue (ranta-asemakaava loma-asuntokäyttöön)

-

Koukkuniemen yksittäiset kohteet (Koukkuniemen asemakaavoitus)

-

Sairaalakatu 6 loppuosa (tyhjenee 2016, alueen kehittäminen)

-

Tavara-asema (kaupungin omistukseen Senaatilta, myydään siirron jälkeen)

8.12.2015

Mikko Nurminen, Virpi Ekholm
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Myytäväksi kehitettäviä kohteita
2018- Härmälän leirintäalue + Lepolan päiväkotikiinteistö (yleiskaava/alueen uusi
käyttö 2019-)
- Kaupin sairaalan alue (mahdollisen vastaanottokeskuskäytön jälkeen)
- Kristillan alue (lähialueen kehittäminen, asemakaavan muutos)
- Kalmarin entinen tehdasrakennus
- Hatanpään sairaalan määrätyt rakennukset, kaavoitus hyväksytyn
palveluiden masterplanin pohjalta, toimenpiteet sote-ratkaisujen jälkeen
- Nekalan lastentalo (Mustametsän päiväkodin valmistumisen jälkeen)
- Pyynikintie 2 (väistötilakäytössä, ennen kehittämistä arvioitava uudelleen
tarve palvelukäytössä)
- Metsolan perhetukikeskus, kaavoituksen kautta? VAK-yleiskaava tulkinta

8.12.2015

Mikko Nurminen, Virpi Ekholm
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Suoraan myytäviä kohteita
2016-2018
-

-

Lamminpään entinen kirjasto (asemakaavamuutoksen jälkeen alkuvuosi 2016)

Aarnikuja 2, omakotikiinteistö Kaukajärvi (vuokrasopimuksen päättymisen jälkeen kesä
2016)
Veturitalli 2, (aikaisintaan 2017, odottaa asemakeskuksen suunnitteluratkaisuja)
Pispalanvaltatie 52 (asemakaavan muutoksen jälkeen)

Pispalanharju 32 (Pispalan asemakaavan muutoksen jälkeen)

entinen asuinrakennus / Takahuhdin palvelukeskus (tonttijakoratkaisujen jälkeen)

-

Viitapohjan koulu

-

Vehmaisten päiväkoti (käytön päätyttyä)

-

-

Epilän päiväkoti (käytön päätyttyä)

Nekalankatu 53 (pienteollisuuskäyttöön, Nekalan maankäytön tulevat linjaukset?)
Kaanaan koulu (nostettu takaisin)

Heinätorin vaakahuone (kaupungin omistuksessa oleva osa - vuokralaiselle)
Yksittäisiä pieniarvoisia kohteita

----------------------------------------------------------------

8.12.2015
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-

Toimenpiteet / ”pohdittavat”

Ihalan retkeilyalue
-

-

Hirvitalo
-

-

-

-

neuvottelussa 5 vuoden vuokrasopimus Rajaportin Saunayhdistyksen kanssa ulkopuolisen
vuokratasolausunnon pohjalta – keskeytyneet yhdistyksen puolelta

-

vuokralainen ilmaissut kiinnostuksensa rakennusten ostamiseen

-

esitetään, että rakennusten myyntineuvotteluita jatketaan vuokralaisen kanssa vuokrauksen
vaihtoehtona esitettyjen myyntiperiaatteiden mukaisesti

Kauppahalli
pidetään ja kehitetään kaupungin omistuksessa edistämässä keskustan elinvoimaisuutta

A-kilta/Uramonkatu, Tahmela
-

-

vuokrasopimusta jatkettiin 5 vuotta vuokralaisen (Pispalan kulttuuriyhdistys) kanssa

Ompelijantalo / Rajaportin sauna

-

-

vuokrattiin kilpailun jälkeen keväällä 2015 viiden vuoden määräaikaisella sopimuksella

toistaiseksi voimassa oleva vuokrasopimus jatkuu

Kurpitsatalo, Tahmela
-

toistaiseksi voimassa oleva vuokrasopimus jatkuu

8.12.2015

Mikko Nurminen, Virpi Ekholm
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-

Toimenpiteet / ”pohdittavat”

Tammerkosken rannan kohteet:
-

vanha kirjastotalo:

-

lehtilukusali:

-

Frenckellin konttori

-

kulttuuripalvelut tarkoitus keskittää tänne – esiselvitys käynnissä
ei myyntitoimenpiteitä

- poistuu palvelukäytöstä 2016
- haetaan kilpailulla ulkopuolista vuokralaista
- määräaikainen käyttötarkoituksen muutos koulutilaksi (2020 saakka)
- ei toistaiseksi myyntitoimenpiteitä

8.12.2015

Mikko Nurminen, Virpi Ekholm
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Pellervon koulun alue, Kaleva

Esitys 8.12.2015:
•
•
•
•

•

koulurakennus tyhjänä
rakennuksen pinta-ala n. 5.600 m2
tontin pinta-ala n. 15.400 m2
asemakaavan muuttaminen monipuoliseen
asuinkäyttöön vireillä, valmistuminen
asemakaavaohjelmassa 2017
koulurakennuksesta tehty rakennushistoriallinen
arviointi, huonokuntoinen rakennus voidaan
purkaa

-

koulurakennus puretaan

-

luovutetaan ns. normaaliin asumiseen (ei
konseptikilpailua) asemakaavan saatua
lainvoiman

-

alueelle sijoitetaan päiväkoti
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Hervannan lukion alue, Hervanta

•
•
•
•

•

koulu terveyskeskuksen remontin väistötilana ja
turvapaikanhakijoiden väliaikaisena majoitustilana
koulun pinta-ala n. 2.400 m2
tontin (Y) pinta-ala n. 2,7 ha
asemakaavan muutos rakentamattoman tontin
osan asuinkäyttöön muuttamisesta
valitusprosessissa
lukion myynnistä yhteisökäyttöön neuvoteltu

Esitys 8.12.2015:
-

Toistaiseksi koulurakennusta hyödynnetään
terveyskeskuksen väistötilana ja
turvapaikanhakijoiden hätämajoitustilana

-

Alueen asemakaavan saatua lainvoiman
tontit vuokrataan ja vanha lukiorakennus
myydään (vuokra-alue) ulkopuoliseen
arvioon perustuvaan hintaan tai kilpailun
perusteella
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Tesomajärven koulun alue

•
•
•
•

Koulurakennuksen pinta-ala n. 4.700 m2
käyttö päättymässä 2018 kun Tesoman
yhtenäiskoulu valmistuu
tontin pinta-ala 34.700 m2
Tesoman yleissuunnitelmassa tutkittu alueen
maankäytön vaihtoehtoja

Esitys 8.12.2015:
-

asemakaavan muutoksella selvitetään
tontin käyttötarkoituksen muutosta pääosin
asuinkäyttöön

-

koulurakennuksen mahdollinen uusi käyttö
tai purkaminen arvioidaan asemakaavan
yhteydessä

-

tonttialueet tullaan vuokraamaan
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Tesoman päiväkoti

•
•
•

Päiväkotirakennuksen koko n. 1.400 m2
Tontin pinta-ala n. 1.900 m2
käyttö päättymässä 2018 kun Tesoman uusi
päiväkoti valmistuu

Esitys 8.12.2015:
-

asemakaavan muutoksella selvitetään
tontin käyttötarkoituksen muutosta
asuinkäyttöön

-

päiväkotirakennuksen mahdollinen
purkaminen

-

tontti tullaan vuokraamaan
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Tesoman kirjasto

•
•

•

kirjastorakennuksen koko n. 1.200 m2
Uuden asemakaavan mukainen tontti n. 2.300 m2
Kirjastokäyttö päättyy 2017 kun kirjasto siirtyy
valmistuvaan liikekeskukseen
2015 lainvoiman saaneessa asemakaavassa
moninaiset käyttömahdollisuudet (C)

Esitys 8.12.2015:
-

Uuden liikekeskuksen valmistuttua pyritään
myymään

-

Myynnissä otetaan huomioon tuleva uusi
käyttö

-

tontti tullaan vuokraamaan
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Peltolammin koulun alue

•
•
•

Koulurakennuksen pinta-ala n. 5.000 m2?
tontin pinta-ala 56.000 m2
käyttö mahdollisesti päättymässä 2010 luvulla
kun Peltolammin uusi koulu valmistuu
(asemakaavan muutos uuden koulun
mahdolllistamiseksi asemakaavaohjelmassa
2017)

Esitys 8.12.2015:
-

asemakaavan muutoksella selvitetään
tontin käyttötarkoituksen muutosta pääosin
asuinkäyttöön

-

koulurakennuksen mahdollinen uusi käyttö
tai purkaminen arvioidaan asemakaavan
yhteydessä

-

tonttialueet tullaan vuokraamaan
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Messukylän päiväkodin alue

•
•
•
•

•
•

Päiväkotirakennuksen pinta-ala n. 350 m2?
tontin pinta-ala 5.600 m2
Tarve päiväkodin
laajentamiseksi/peruskorjaamiseksi
Neuvoteltu mahdollisuudesta ostaa Messkukylän
koulun vieressä oleva entinen huoltoasematontti
ja omakotikiinteistö, joihin NCC;llä esisopimus
Selvitetty alustavasti päiväkodin sijoittumista em.
tonttien alueelle koulun pihapiirin yhteyteen
Tällöin nykyinen päiväkodin tontti mahdollista
ottaa asuinkäyttöön

Esitys 8.12.2015:
-

asemakaavan muutoksella selvitetään
tontin käyttötarkoituksen muutosta pääosin
asuinkäyttöön

-

päiväkotirakennus puretaan

-

tonttialueet tullaan vuokraamaan NCC:lle
(jolla esisopimus päiväkodin uuden
sijoituspaikan tontteihin)
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Kalevan lastentalo

Esitys 8.12.2015:
•
•
•
•
•
•
•
•

rakennuksien pinta-ala n. 9.700 m2
tontin pinta-ala n. 6.300 m2
päiväkotikäyttö päättynyt
toistaiseksi osittain avopalveluiden käytössä
kosteusongelmia
ei sovellu palveluverkon käyttöön (Saukonpuiston
koulun yhteydessä laajennussuunnitelmat)
osa Kalevan valtakunnallisesti arvokasta
kulttuuriympäristöä (RKY selvitys 06/2015)
asemakaavan muutos käynnistynyt

-

asemakaavan muutoksen yhteydessä
arvioidaan käyttötarkoituksen muutoksen ja
täydennysrakentamisen mahdollisuudet

-

kilpailutus kaavaprosessin aikana (tai
jälkeen)

-

säilytettävät rakennukset myydään ja
kehitetyt tontit vuokrataan
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Palhoniemen huoltokoti, Kuru, Ylöjärvi

•
•
•
•

Vuonna 1915 valmistuneen päärakennuksen
pinta-ala n. 1.651 br-m2
lisäksi kaksi muuta asuinrakennusta (yht. n. 431
br-m2) sekä talousrakennuksia 16 kpl
Huoltokoti toiminta päättymässä kohteessa 2016
Ylöjärven kaupunki ei ole kiinnostunut kohteen
ostamisesta

Esitys 8.12.2015:
-

Haetaan kohteen kehittämiseksi rantaasemakaavaa

-

Ranta-asemakaavan yhteydessä arvioidaan
säilytettävän rakennuksen
käyttömahdollisuudet

-

tila myydään määräaloina tai
kokonaisuudessaan ranta-asemakaavan
valmistuttua

§ 158, KHLIJA 8.12.2015 13:00 / Pykälän liite: Omaisuuden myynnin tilannekatsaus, rakennetut kiinteistöt

Eteläpuiston kohteet

•

useita rakennuksia (osa palvelukäytössä, osa
tyhjänä) vireillä olevan Eteläpuiston asemakaavan
alueella mm.
•
•

•

•

De Gamlas Hem (Pirkanmaan muusikko-opisto)
entinen kulkutautisairaala

asemakaava vireillä ja asemakaavaehdotuksen
valmistuminen 2016 asemakaavoitusohjelman
mukaisesti
rakennetun ympäristön suojelukysymykset
arvioidaan asemakaavan yhteydessä

Esitys 8.12.2015:
-

käyttötarkoitukset ja palvelutilatarve
arvioidaan asemakaavan muutoksen
yhteydessä

-

toimenpiteet asemakaavan saatua
lainvoiman perustuen kaavan
käyttötarkoituksiin
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Raholan kartanon alue

•
•
•
•

päärakennuksen pinta-ala n. 500 m2,
asuinkäytössä
useita muita rakennuksia, esim.
siirtolapuutarhayhdistyksen käytössä
tontin pinta-ala n. 9.400 m2
vireillä asemakaavan muuttaminen pääosin
asuinkäyttöön,

Esitys 8.12.2015:
-

rakennukset myydään asemakaavan saatua
lainvoiman perustuen kaavan
käyttötarkoituksiin, tontit vuokrataan
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Maisansalo

•

•

•
•
•
•

alueelle hyväksyttiin asemakaava (golf yms)
2000-luvun alussa, kaatui KHO:ssa riittämättömiin
selvityksiin
kiinnostusta em. käyttöön edelleen olemassa,
edellyttäisi karavaanarialueen vuokrasopimuksen
irtisanomista
entinen vanhainkoti vuokrattu ravintolakäyttöön
rakennuksissa merkittävää korjaustarvetta
uusi asemakaavoitus odottaa käynnistymistä
kaipaa kuningasideaa + kehittämiskumppania,
onko edelleen golf

Esitys 8.12.2015:
-

haetaan ideakilpailulla 2016 kumppania

-

asemakaavoitetaan
kumppanuuskaavoituksena

-

myydään asemakaavaprosessin jälkeen
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Koskipuiston ravintola / Rosso

•
•
•
•
•
•

ravintolarakennuksen pinta-ala n. 500 m2
sijaitsee puistoalueella
Pirkanmaan Osuuskauppa pitkäaikainen
vuokralainen
POK kiinnostunut ostamaan/kehittämään
Myös muut toimijat ilmaisseet
kiinnostuksensa/toivoneet kilpailua
asemakaavan muuttaminen vireillä (oma
tontti+lisärakennusoikeus).
Asemakaavamuutoksen laadinnassa pohjana
POK:n hankesuunnitteleua

Esitys 8.12.2015:
-

Asemakaavan muutos ehdotusvaiheessa

-

Myydään nykyiselle pitkäaikaiselle
vuokralaiselle asemakaavan saatua
lainvoiman

-

tontti vuokrataan

-

Kauppahinta määritetään perustuen
ulkopuolisiin arvioihin (2 kpl)
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Herrainmäen pientalot / Kanta-Tampella

Esitys 8.12.2015:
•
•
•

3 kpl suojeltuja huvila/asuinrakennuksia
ovat YIT:n hallinassa ja ylläpidossa, siirtyvät
kaupungin hallintaan lähivuosina
ei tonttialueita, sijaitsevat puistossa

-

muodostetaan vuokrauskelpoiset
tontit/alueet

-

myydään hintakilpailun perusteella
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Onkiniemen tehdasrakennukset

Esitys 8.12.2015:
•
•
•

tehdasrakennus (n. 13.000 m2), voimalaitos +
varastorakennuksia
tontin pinta-ala n. 22.000m2
tehdasrakennus vuokrattu sekä ulkoiseen (
taiteilijoita, muusikoita, käsityöläisiä) että
sisäiseen (museo-, nuorisopalvelut) käyttöön

-

kehitetään Särkänniemen yleissuunnitelman ja
asemakaavan yhteydessä

-

käyttötarkoituksien perusteella arvioidaan
myyntikohteet
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Pulesjärven leirintäalue

•
•
•

leirintäaluekäyttö päättynyt 2015
rantaviivaa n. 500 m, pinta-ala n. 14 ha
Sauna/lomarakennus+leirintäalueen rakenteita
(katoksia yms.)

Esitys 8.12.2015:
-

laaditaan ranta-asemakaava lomaasuntokäyttöön

-

myydään kaavan saatua lainvoiman
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Sairaalankatu 6

Esitys 8.12.2015:
•
•
•

koulukäyttö päättyy 2016, kun toiminta siirtyy
Santalahteen
päärakennus n. 7008 br-m2
tontin pinta-ala 10.407 m2

8.12.2015

-

ideakilpailu, jonka pohjalta tarvittaessa
tontin kehittäminen – rakennuksen
myynti/tontin vuokraus

-

kiinteistön kehittäminen yhteistyössä
kilpailun voittajan kanssa

TAMPEREEN TILAKESKUS LIIKELAITOS
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Tavara-asema

Esitys 8.12.2015:
•

•

•
•

Tavara-asema ja entinen säilytettävä
asuinrakennus sisältyvät valitusprosessissa
olevan Ratapihankadun asemakaavan alueeseen
Tehdyn maankäyttösopimuksen mukaisesti
rakennukset siirtyvät Senaattikiinteistöiltä
kaupungin omistukseen asemakaavan saatua
lainvoiman
Asemakaavan mukaisesti Tavara-asemaa
siirrettävä n. 30 metriä
kaupunki toteuttaa tavara-aseman siirron

8.12.2015

-

haetaan kilpailun (hinta+idea) kohteelle
ostajaa

-

omistuksen siirtyminen tavara-aseman
siirron jälkeen

TAMPEREEN TILAKESKUS LIIKELAITOS
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Kaupin sairaala

•
•
•
•

suojellun sairaalarakennuksen pinta-ala n.
22.000 m2
osa laajempaa Y-rakennusten aluetta
sairaalatoiminta päättymässä tontin pinta-ala
n. 22.000m2
toimii turvapaikanhakijoiden
hätämajoituskohteena ja suunnitellaan
pysyvämmän vastaanottokeskuksen
perustamista sairaalatoiminnan päättymisen
jälkeen

Esitys 8.12.2015:
- yleissuunnitelman/asemakaavan
muutoksen avulla tutkitaan kohteen/alueen
muuttamista pääosin asuinkäyttöön
- myydään asemakaavamuutoksen jälkeen,
kun tarve turvapaikanhakijoiden
mahdollisena vastaanottokeskuksena
päättyy
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KALMARIN TEOLLISUUSRAKENNUS
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Hissikatu 3, Tampere

Esitys 8.12.2015:
•
•
•
•

rakennus n. 1.400 br-m2
tontin pinta-ala n. 5.900 m2
kaavamerkintä Y / sr–18 / vr–3 / pirak
vuokrattu Hämeen moottorikerho ry:lle

8.12.2015

-

ideakilpailu, jonka pohjalta tarvittaessa
tontin kehittäminen – rakennuksen
myynti/tontin vuokraus / hyödyntäminen
datakeskushankkeeseen liittyen

-

kiinteistön kehittäminen yhteistyössä
kilpailun voittajan kanssa
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NEKALAN LASTENTALO

valokuvat © GoogleMaps

Jokipohjantie 13, Tampere

•
•
•
•

päiväkotikäyttö päättyy, kun Mustametsän
päiväkoti valmistuu 2018 (?)
rakennus n. 2200 br-m2/1900 hu-m2
nykyinen käyttö: päiväkoti, neuvola, asuntoja
tontin pinta-ala 6.300 m2

8.12.2015

Esitys 8.12.2015:
-

tontin kehittäminen/käyttötarkoituksen
muutos?

-

rakennuksen myynti/tontin vuokraus
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Pyynikintie 2 (ent. Teku) / MUUTOS

•
•
•
•

rakennuksen pinta-ala n. 10.000 m2
tontin pinta-ala n. 6.000 m2
Tredun ja Amurin koulun ym. väistötilana
tutkittu alustavasti kohteen muuttamista
asuinkäyttöön. Vaikea toteuttaa

Esitys 8.12.2015:
-

pidetään toistaiseksi väistötilana

-

kouluverkkotarpeiden selvityksien jälkeen
arvioidaan myyntimahdollisuudet uudelleen

-

pidättäydytään toistaiseksi myynnistä
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METSOLAN PERHETUKIKESKUS
Kiint.nro
2117
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Tuomikuja 8, Tampere

•
•

•
•
•
•

Metsola-rakennuksen käyttämä kerrosala n. 790
m2
rakennus yhteydessä viereiseen Tuomikujan
päiväkotiin – yhteinen keittiö sijaitsee Metsolan
puolella
tontin pinta-ala n. 9.900 m2
tontilla rakennusoikeutta 2.200 m2, josta
käyttämättä n. 450 m2
toiminta siirtyy Metsolasta Kissanmaan
perhetukikeskukseen 2016
yleiskaavan VAK tulkinta selvitettävä ennen
uuden käytön suunnittelua
8.12.2015

Esitys 8.12.2015:
-

yleiskaavan valmistumisen jälkeen
arvioidaan kiinteistön
kehitysmahdollisuudet
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Lamminpään kirjasto

•
•
•
•

rakennuksen pinta-ala n. 300 m2
Y-tontti
rakennus tyhjänä kirjastotoiminnan päätyttyä
asemakaavan muuttaminen asuinkäyttöön vireillä

Esitys 8.12.2015:
-

myydään rakennus + tontti 2015/2016
tarjousten perusteella
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Veturitalli

•
•
•
•
•
•
•

suojeltu rakennus
rakennuksen pinta-ala n. 1.900 m2
tontin pinta-ala 3.800 m2
pilaantuneisuusongelmia
täydellinen peruskorjaustarve
kaava sallii moninaisen käytön
kytkeytyy asemakeskushankkeeseen

Esitys 8.12.2015:
-

myydään idea+hintakilpailun kautta kun
asemakeskushankkeen sisältö ja kohteen
kytkentä riittävästi selvinnyt (tod.näk. 20172018)
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PISPALANVALTATIE 52, Pispala

•
•
•
•
•

rakennus tyhjänä, sijaitsee pieneltä osin
asemakaavan mukaisella katualueella
rakennukselle haettiin purkulupaa 2010. Yrja ei
myöntänyt
kito hakenut kohteeseen haettu asemakaavan
muutosta, OAS tehty 2011, kaava ei ole edennyt)
Rakennuksen kunto välttävä, merkittäviä
peruskorjaustarpeita. Rakennus säilytetään.
ollut valtausten kohteena

Esitys 8.12.2015:
-

myydään rakennus + n. 360 m2:n tontti
keväällä 2016 tarjouskilpailun perusteella

-

pohjana asemakaavaluonnos
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PISPALANHARJU 32, Pispala

•
•
•
•

rakennus tyhjänä/vallattuna
Y-tontti, tarkoitus muuttaa Pispalan asemakaavan
1-vaiheessa asuinkäyttöön
asemakaavaehdotus valmistunut
Rakennuksen kunto välttävä, merkittäviä
peruskorjaustarpeita. Rakennus säilytetään.
Lisäksi asemakaavassa uudisrakennusoikeus
samalla tontilla

Esitys 8.12.2015:
-

myydään rakennus + tontti tarjouskilpailun
perusteella asemakaavan saatua lainvoiman
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Entinen asuinrakennus / Takahuhdin palvelukeskus

•
•
•

rakennuksen pinta-ala n. 300 m2
osa AKR-tonttia
tyhjänä (vesivahinko)

Esitys 8.12.2015:
-

pyritään muodostamaan oma tontti
(sisältäen AR-lisärakennusoikeutta)

-

myydään tarjouskilpailun perusteella 2016
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Viitapohjan koulu

•
•

•

rakennukset vuokrattu yksityiseen
kurssitoimintaan
rantaosayleiskaavan kyläaluetta (AT), Viitapohjan
osayleiskaavaluonnoksen (-99) yleisten
rakennusten korttelialuetta
tontti/tila 3,7 ha

Esitys 8.12.2015:
-

myydään riittävällä tonttialueella
tarjouskilpailun perusteella
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Epilän päiväkoti

•
•
•

rakennuksen pinta-ala n. 900 m2
tontin pinta-ala n. 1.900 m2
nykyinen käyttö:
•
•

päiväkoti
asuntoja

•

päiväkotikäyttö päättymä

•

asemakaava sallii asumisen

Esitys 8.12.2015:
-

myydään tarjouskilpailulla tontteineen
päiväkotikäytön päätyttyä
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VEHMAISTEN PÄIVÄKOTI
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Seimenkatu 1, Tampere

•
•
•
•

rakennus n. 940 br-m2
tontin pinta-ala n. 4.900 m2
kaavamerkintä Y
päiväkotikäyttö päättyy syksyllä 2016 Vehmaisten
koulun ja päiväkodin valmistuttua

8.12.2015

Esitys 8.12.2015:
-

myydään palvelukäytön päätyttyä
tarjouskilpailulla
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Nekala, Viinikankatu 53, teollisuus- ja varastokiinteistö

•
•
•

•

rakennusten (2 kpl) pinta-ala n. 7850 m2,
tontin pinta-ala n. 14.300 m2
tiloista osa vuokrattu HH-kiinteistöpalveluille, joka
halukas ostamaan kohteen. Nykyistä toimitilaa
Hervannassa kehitettäisiin
täydennysrakentamiseen
Nekalan/alueen pitkän tähtäimen tavoitteet
ratkotaan kantakaupungin yleiskaavassa
(työpaikka/toimitila-alue?)

Esitys 8.12.2015:
-

Kohde myydään ulkopuolisiin arvioihin
perustuvalla hinnalla vuokralaiselle

-

vuokratontti
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ENT. KAANAAN KOULU JA TALOUSRAKENNUS
Kiint.nro
2471

© Kaanaan kyläyhdistys

Moottorikeskuksentie 55, Tampere

Esitys 8.12.2015:
•
•
•

päärakennus n. 120 br-m2, lisäksi talousrakennus
tontin pinta-ala n. 21.800 m2
vuokrattu Kaanaan kyläyhdistykselle

8.12.2015

-

myydään ”riittävällä” tonttialueella

-

tarjotaan ostettavaksi kyläyhdistykselle

-

toissijaisesti myydään tarjousten
perusteella
TAMPEREEN TILAKESKUS LIIKELAITOS
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VAAKAHUONE
Pyynikintori 5, Tampere

•
•
•
•

•

vaakahuone n. 80 br-m2
sijaitsee torialueella
kaavamerkintä HEINÄTORI / 110 sr-3
osa liikkeenharjoittajan laajempaa
ravintolakokonaisuutta samalla sijainnilla,
suunnitelma vuodelta 2007
liikkeenharjoittajalla voimassa erillinen
maanvuokrasopimus kaupungin kanssa
8.12.2015

Kiint.nro
321

Esitys 8.12.2015:
-

Kohde myydään ulkopuolisiin arvioihin
perustuvalla hinnalla vuokralaiselle

-

tonttialueen vuokrasopimusta jatketaan
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TRE: 7256/2015

Jäsenten nimeäminen Tullinkulman Työterveys Oy:n hallitukseen vuonna 2016
alkavaksi toimikaudeksi
Lisätietoja valmistelusta: rahoitusjohtaja Arto Vuojolainen,
puh. 050 345 1397, etunimi.sukunimi@tampere.fi
Khlija 8.12.2015

Rahoitusjohtaja Arto Vuojolainen:
”Osakeyhtiölain mukaan yhtiökokous valitsee yhtiön hallituksen jäsenet.
Vaikka hallituksen jäsenet valitaan yleensä kalenterivuodeksi kerrallaan,
koskee kaupunginhallituksen liiketoimintajaoston ohjaus kahden vuoden
toimikautta. Nyt valittavien kaupungin edustajien toimikausi on 2015-2016
ja se päättyy kevään 2017 yhtiökokoukseen.
Hallituksen jäsenmäärä on määrätty yhtiöjärjestyksessä. Kaupungin hyvä
hallinto- ja johtamistapa -ohje täydentää osakeyhtiölakia ja muun lainsäädännön mukanaan tuomia velvoitteita. Ohjetta noudatetaan kaupungin tytäryhtiöissä ja suositellaan noudatettavaksi myös osakkuus- ja osaomistusyhtiöissä. Ohjeen ja myös uuden juuri hyväksytyn Kuntalain 47 §:n mukaan hallituksen jäseneksi valittavalla on oltava tarkoituksenmukainen toimialan, organisaation toiminnan sekä hallinnon ja johtamisen asiantuntemus ja mahdollisuus käyttää riittävästi aikaa tehtävän hoitamiseen. Tämän
takaamiseksi hallituksen jäsen voi toimia samanaikaisesti korkeintaan kolmessa kaupungin yhtiön hallituksessa. Hallituksen jäsenen on oltava myös
yhtiöstä aidosti riippumaton ohjeen tarkoittamalla tavalla.
Kaupunginhallituksen hyväksymän hyvä hallinto- ja johtamistapaohjeen
mukaan kaupunkikonserniin kuuluvissa yhteisöissä hallituksen jäsenen kokouspalkkio on sama kuin Tampereen kaupunginhallituksen jäsenen kokouspalkkio. Puheenjohtajalle kokouspalkkio maksetaan 50 prosentilla korotettuna. Liiketoimintajaosto päätti 27.10.2015 Tullinkulman Työterveys
Oy:n hallitusten jäsenten vuosipalkkioiksi puheenjohtajalle 4000 euroa ja
jäsenille 2000 euroa.
Osakeyhtiölaki ei sinällään määrää hallituksen jäsenen osaamisesta, mutta
sisältää rajoja mm. esteellisyyden ja kelpoisuuden kautta. Lisäksi osakeyhtiölaki myös määrää hallituksen tehtävistä ja vastuista, jolloin lähtökohtana
on tietysti hallituksen kyky suoriutua näistä. Usean osakkeenomistajan
omistamissa yhtiöissä keskeistä on myös hallituksen jäsenen sisin velvoite
toimia yhtiön ja sitä kautta kaikkien osakkeenomistajien yhteisen edun hyväksi, nostamatta kenenkään yksittäisen osakkaan intressejä muita korkeammalle. Yhteisön hallintoelimien valinta on omistajan kannalta käytännössä merkittävin yksittäinen toimenpide, sillä hallitus toteuttaa niitä tavoitteita ja tarkoitusperiä, joita omistaja on yhteisölle asettanut.
Tullinkulman Työterveys Oy:n osakassopimuksessa sovitaan, että yhtiön
hallitukseen valitaan kuusi (6) jäsentä, joista neljä (4) nimeää Tampereen
kaupunki ja kaksi (2) Pirkanmaan sairaanhoitopiiri. Hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Tampereen kaupungin nimeämä ehdokas.
Tällä hetkellä Tullinkulman Työterveys Oy:n hallitukseen on nimetty seitsemän (7) varsinaista jäsentä: Rikard Bjurström (pj.), Juha Pääskylä, Sirpa
Leppänen, Pekka Jokinen, Piippa Jumppanen, Raija Ruoranen ja Ville
Taivassalo. Pshp:n tullessa vuoden vaihteessa osakkaaksi yhtiöön, on tarpeen nimetä osakassopimuksen mukainen hallituskokoonpano. Nyt valittavien kaupungin edustajien toimikausi on 2016–2017 ja se päättyy kevään
2017 yhtiökokoukseen. Muutokset yhtiön hallituksen kokoonpanoon teh-

§ 159, KHLIJA 8.12.2015 13:00

TRE: 7256/2015

dään sen jälkeen kun Pirkanmaan sairaanhoitopiiri on tullut osakkaaksi yhtiöön.”
Päätösehdotus. Konsernijohtaja Yli-Rajala:
Liiketoimintajaosto päättää
että Tullinkulman Työterveys Oy:n hallitukseen nimetään __________,
__________, __________, ja __________
että hallituksen puheenjohtajaksi esitetään valittavan __________, ja
että päätös annetaan kuntalain 23 §:n tarkoittamana ohjeena kaupungin
edustajalle yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa.
Ilmoitus

Eija Railanmaa/Tullinkulman Työterveys Oy, Arto Vuojolainen/konserniohjausyksikkö, Jani Hovila/laki, yhtiökokousedustaja

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, (60238)
etunimi.sukunimi@tampere.fi

§ 160, KHLIJA 8.12.2015 13:00

TRE: 7435/2015

Koivupirtin säätiön tilintarkastajien ja varatilintarkastajien nimeäminen vuodeksi 2016
Valmistelija: rahoitusjohtaja Arto Vuojolainen, puh. 050 345 1397,
etunimi.sukunimi@tampere.fi
Khlija 8.12.2015

Rahoitusjohtaja Arto Vuojolainen:
"Koivupirtin säätiö pyytää 19.11.2015 päivätyllä kirjeellään Tampereen
kaupunginhallitusta valitsemaan säätiön tilintarkastajat vuodeksi 2016.
Säätiön sääntöjen mukaan Tampereen kaupunginhallitus valitsee vuosittain kaksi varsinaista tilintarkastajaa ja heille kaksi varamiestä. Yhden tilintarkastajan ja hänen varamiehensä tulee olla Keskuskauppakamarin tai
Kauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja.
Vuodeksi 2015 tarkastustehtäviin on valittu varsinaisiksi tilintarkastajiksi
sisäinen tarkastaja, HTM, JHTT Piritta Haapahuhta ja sisäinen tarkastaja,
HTM Jukka Piirto ja heidän varamiehikseen mainitussa järjestyksessä
HTM Antti-Jussi Penttilä ja HTM Pekka Uusitalo."

Päätösehdotus. Konsernijohtaja Yli-Rajala:
Liiketoimintajaosto päättää,
että Koivupirtin säätiön tilintarkastajiksi tarkastamaan vuoden 2016 tilejä ja
hallintoa nimetään varsinaisiksi tilintarkastajiksi sisäinen tarkastaja, HTM,
JHTT Piritta Haapahuhta ja sisäinen tarkastaja, HTM Jukka Piirto ja heidän
varamiehikseen mainitussa järjestyksessä HTM Antti-Jussi Penttilä ja HTM
Pekka Uusitalo.

Ilmoitus

nimetyt, Koivupirtin säätiö, Markus Kiviaho, Erja Viitala, Mia Helin

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, 040 514 4884, (60238)
etunimi.sukunimi@tampere.fi

Liite

Koivupirtin säätiön kirje 19.11.2015

§ 160, KHLIJA 8.12.2015 13:00 / Pykälän liite: Koivupirtin säätiön kirje 19.11.2015

§ 161, KHLIJA 8.12.2015 13:00

TRE: 7347/2015

Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan nimeäminen Pyynikin kesäteatterisäätiöön vuodeksi 2016
Lisätiedot valmistelusta: rahoitusjohtaja Arto Vuojolainen,
puh. 050 345 1397, etunimi.sukunimi@tampere.fi
Khlija 8.12.2015

Rahoitusjohtaja Arto Vuojolainen:
"Pyynikin kesäteatterisäätiö pyytää Tampereen kaupunkia nimeämään
tilintarkastajan ja hänen henkilökohtaisen varamiehen tilikaudeksi
1.10.2015 - 30.9.2016.
Säätiön sääntöjen mukaan 'säätiön tilejä tarkastamaan valitaan vuosittain
kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa, joista yhden varsinaisen
ja hänen varatilintarkastajansa valitsee Tampereen kaupunki. Tilintarkastajista ainakin toisen ja tämän varamiehen tulee olla Keskuskauppakamarin
tai kauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja taikka Keskuskauppakamarin
hyväksymä tilintarkastusyhteisö.'
Tilintarkastajiksi kaudeksi 1.10.2014 - 30.9.2015 on nimettynä varsinaiseksi tilintarkastajaksi sisäinen tarkastaja, JHTT, HTM Piritta Haapahuhta ja
varatilintarkastajaksi sisäinen tarkastaja, HTM Jukka Piirto."

Päätösehdotus. Konsernijohtaja Yli-Rajala:
Liiketoimintajaosto päättää,
että tilintarkastajaksi tarkastamaan säätiön tilejä ja hallintoa tilikaudelta
1.10.2015 - 30.9.2016 nimetään varsinaiseksi tilintarkastajaksi sisäinen
tarkastaja, JHTT, HTM Piritta Haapahuhta ja varatilintarkastajaksi sisäinen
tarkastaja, HTM Jukka Piirto.

Ilmoitus

nimetyt, Pyykinkin kesäteatterisäätiö, Markus Kiviaho, Erja Viitala, Mia Helin

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, (60238)
etunimi.sukunimi@tampere.fi

Liite

Pyynikin kesäteatterisäätiön kirje 23.11.2015

§ 161, KHLIJA 8.12.2015 13:00 / Pykälän liite: Pyynikin kesäteatterisäätiön kirje

§ 162, KHLIJA 8.12.2015 13:00

TRE: 4945/2015

Jäsenen nimeäminen Työväen Teatterin talosäätiön hallitukseen toimikaudeksi
2013-2016
Valmistelija: rahoitusjohtaja Arto Vuojolainen, puh. 050 345 1397,
etunimi.sukunimi@tampere.fi
Khlija 11.8.2015

Rahoitusjohtaja Arto Vuojolainen:
"Työväen Teatterin talosäätiön säädekirjan 6 §:n mukaan Tampereen kaupunginhallitus nimittää viisi hallituksen yhdeksästä jäsenestä neljäksi kalenterivuodeksi kerrallaan. Kaupunginhallitus on 17.12.2012 § 587 nimennyt Työväen Teatterin talosäätiön hallitukseen vuosiksi 2013-2016 toimistoinsinööri Anne Karisen, va. tilaajajohtaja Pekka Kivekkään, YTM Reijo
Tammisen, liikkeenharjoittaja Orvokki Moision ja LKT Kalevi Lauslahden.
Kaupunginhallituksen valitsemista jäsenistä Orvokki Moisio on kuollut.
Työväen Teatterin talosäätiö pyytää 31.7.2015 päivätyllä kirjeellään kaupunginhallitusta valitsemaan hänen tilalleen uuden jäsenen talosäätiön hallitukseen toimikaudeksi 2013-2016.”

Päätösehdotus. Konsernijohtaja Yli-Rajala:
Liiketoimintajaosto päättää,
että Työväen Teatterin talosäätiön hallitukseen vuosiksi 2013-2016 nimetään _______________.
Asian käsittelyn kuluessa Harri Airaksinen teki pöydällepanoehdotuksen.
Atanas Aleksovski kannatti Airaksisen ehdotusta.
Puheenjohtaja tiedusteli Airaksisen pöydällepanoehdotuksen saamaa kannatusta ja totesi, että asia jätetään yksimielisesti pöydälle.
Päätös

Asia jätettiin pöydälle.
------------------------------------------------

Khlija 8.12.2015
Päätösehdotus. Konsernijohtaja Yli-Rajala:
Uudistan päätösehdotukseni.

Ilmoitus

nimetty, Työväen Teatterin talosäätiö, Erja Viitala/tarla, Mia Helin/koy

Lisätietoja

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, (60238)
etunimi.sukunimi@tampere.fi

Liite

Työväen Teatterin talosäätiön kirje 31.7.2015

§ 162, KHLIJA 8.12.2015 13:00 / Pykälän liite: Työväen Teatterin talosäätiön kirje 31.07.2015

§ 163, KHLIJA 8.12.2015 13:00

TRE: 7452/2015

Edustajan nimeäminen Tampereen Seudun Uusyrityskeskus ry:n hallitukseen
Lisätietoja valmistelusta: rahoitusjohtaja Arto Vuojolainen,
puh. 050 345 1397, etunimi.sukunimi@tampere.fi
Khlija 8.12.2015

Rahoitusjohtaja Arto Vuojolainen:
”Tampereen Seudun Uusyrityskeskus ry:n sääntöjen 4 §:n mukaan yhdistyksen toimintaa johtaa hallitus, johon kuuluvat puheenjohtaja ja vähintään
10 ja enintään 20 syyskokouksen valitsemaa jäsentä sekä enintään 20 varajäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi on syyskokousten välinen aika.
Tampereen kaupungin edustaja yhdistyksen hallituksessa vuonna 2015 on
elinkeinojohtaja Timo Antikainen varajäsenenä aluekehityspäällikkö Jukka
Järvinen.
Yhdistyksen syyskokous pidetään 9.12.2015.”

Päätösehdotus. Konsernijohtaja Yli-Rajala:
Liiketoimintajaosto päättää
antaa kaupungin kokousedustajalle Tampereen Seudun Uusyrityskeskus
ry:n 9.12.2015 pidettävässä syyskokouksessa ohjeeksi esittää yhdistyksen
hallituksen varsinaiseksi jäseneksi aluekehityspäällikkö Jukka Järvistä ja
varajäseneksi elinkeinojohtaja Timo Antikaista.

Ilmoitus

Nimetyt, Taina Jormanainen/Tampereen Seudun Uusyrityskeskus ry, Riikka Viitaniemi, Mia Helin

Lisätietoja päätöksestä

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

Liite

Tampereen Seudun Uusyrityskeskus ry:n nimeämispyyntö 25.11.2015

§ 163, KHLIJA 8.12.2015 13:00 / Pykälän liite: Nimeämispyyntö 25.11.2015

§ 164, KHLIJA 8.12.2015 13:00
Tiedoksi merkittävät asiat
Khlija 8.12.2015

Rahoitusjohtaja Vuojolainen kertoo Tampereen Ateria Liikelaitoksen tilanteesta.

