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YLEISTÄ 

Jaakko Mustakallio 

Tampereen vihreän valtuustoryhmän toimintaperiaatteisiin kuuluu aito avoimuus. Avoimuus on         
vihreälle ryhmälle arvo, josta pidetään kiinni kaikessa toiminnassa. Tästä syystä vihreä valtuustoryhmä            
julkaisee ainoana valtuustoryhmänä Tampereella poliittisen tilinpäätöksen koko ryhmän toiminnasta         
kaikissa toimielimissä.  

Koalitiopolitiikassa yhden puolueen saavutukset ja ajamat näkökulmat voivat hälventyä kompromissien          
taakse. Siksi on tärkeää myös tuottaa tietoa vihreiden omasta toiminnasta kaikkien äänestäjien            
nähtäville. Tämä avoin poliittinen tilinpäätös antaa laajan kuvan ryhmän toiminnasta sekä vahvan            
kuluttajansuojan jokaiselle vihreiden äänestäjälle. Tästä tilinpäätöksestä voi jokainen kaupunkilainen         
pienellä vaivalla kerrata vuoden tärkeimmät teemat ja päätökset sekä katsoa vihreiden näkökulmat            
niiden ajamisessa. 

Tämä poliittinen tilinpäätös on kirjoitettu selkokielellä ja lyhyen jämäkästi – kaikkien luettavaksi! 
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TAMPEREEN VIHREÄ VUOSI 2018 - JAAKKO STENHÄLL 

 
Tampereen vihreä vuosi 2018 painottui erityisesti kahteen asiaan: pormestariohjelmaan ja          
kaupunkistrategiaan kirjatun Hiilineutraali Tampere 2030 -tavoitteen edistämiseen ja kaupungin vaikean          
taloustilanteen tasapainottamiseen. 
 
Hiilineutraalisuustavoitteen osalta merkittävin etappi saavutettiin keväällä, kun tavoite        
hiilineutraalisuudesta saatiin vietyä osaksi kaupungin kehitysohjelmia, samoin kuin eri lautakuntien ja           
yhtiöiden vuosisuunnitelmia. Toteutuksen suhteen matkaa on vielä paljon, mutta Tampereella on           
vihdoin saavutettu koko kaupungin laajuinen sitoutuminen kestävään kasvuun, kestävään liikenteeseen          
ja samalla kestävään energiantuotantoon. Tästä hyviä esimerkkejä ovat Tampereen Sähkölaitoksen          
suunnittelemat investoinnit uusiutuviin ja päästöttömiin energiamuotoihin, aikataulussaan etenevä        
Tampereen raitiotie, kestävä kaavoitus sekä investoinnit pyöräilyyn ja kävelyyn. Saatiinpa alkuvuonna           
merkittävä voitto perinteisen luonnonsuojelunkin alueella Hervannan Makkarajärven-Viitastenperän       
alueella. 
 
Vaikeampana asiana on ollut Tampereen talouden tasapainotus, jossa kärkenämme on ollut           
sitoutuminen rakenteellisiin uudistuksiin, samalla kun olennaisista palveluista pidetään kiinni. Näihin          
ovat kuuluneet mm. oikeus subjektiiviseen päivähoitoon, samoin kuin päivähoidon ja perusopetuksen           
ryhmäkoot. Sosiaali- ja terveyspalveluiden asiakasmaksuissa heikennyksiä on jouduttu ottamaan         
vastaan, mutta mm. paljon puhuttua hoitajamaksua ei olla otettu käyttöön. Tampereen kaupungin            
taloustilanne kuitenkin jatkuu haastavaa käyttötalouden osalta, ja asiaan palataan ensi vuonna. Vihreä            
valtuustoryhmä on pitänyt jatkuvasti esillä, että ilman veronkorotusta asia ei tule ratkeamaan. 
 
Muina olennaisina asioina vuonna 2018 on ollut muun muassa kulttuuripääkaupunkihankkeen          
käynnistyminen, ensimmäiset askeleet maksuttomassa ehkäisyssä ja päivähoito- sekä kouluverkon         
uudistustyö, joissa vihreillä on ollut merkittävä panos. Näillä askelmerkeillä on hyvä jatkaa vuoteen             
2019. 
 

 
 



 
 

 

VIHREÄ VALTUUSTORYHMÄ 2017-2021 

Kunnallisvaalien 2017 jälkeen Tampereen vihreä     
valtuustoryhmä sai puolueiden välisissä    
paikkaneuvotteluissa elinvoiman palvelualueen   
apulaispormestarin, kaupunginhallituksen sekä   
kaupunginvaltuuston toisen  
varapuheenjohtajan paikan. Lisäksi vihreille    
tärkeään yhdyskuntalautakuntaan vihreät saivat    
lisäpaikan. Apulaispormestarin johdettavana on    
elinkeino- ja osaamislautakunta sekä asunto- ja      
kiinteistölautakunta. 

Vihreän valtuustoryhmä koko eri kaupungin     
toimielimissä, 1.6.2017 alkaen 

● 14 paikkaa kaupunginvaltuuston 67:stä    

paikasta 

● 2 paikkaa kaupunginhallituksessa 

● 2 paikkaa kaupunginhallituksen 

konsernijaostossa 

● 22 paikkaa 12 lautakunnassa 

● 11 paikkaa 6 johtokunnassa 

● 17 paikkaa 17 yhtiössä 

Kaupunginvaltuustoryhmään kuuluivat 

● Jaakko Stenhäll (pj) 

● Jaakko Mustakallio (vpj) 

● Olga Haapa-aho (vpj) 

● Anna-Kaisa Heinämäki 

● Iiris Suomela 

● Oras Tynkkynen 

● Olli-Poika Parviainen 

● Juhana Suoniemi 

● Miisa Karjalainen 

● Matti Helimo 

● Petri Siuro 

● Maija Kajan 

● Henri Backman 

● Väinö Friman 

 

 
Varavaltuutetut sisääntulojärjestyksessä 

● Natalia Rincon 

● Merve Çaglayan 

● Hanna Salo 

● Sanna Saarikangas 

● Johanna Roihuvuo 

● Vesa Eskola 

● Kirsikka Siik 

● Alisa Sankala 

● Atte Tahvola 

● Sonja Harmaala 

● Markus Klöf 

● Amu Urhonen 

● Ville Tynkkynen 

● Erik Lydén 

 

Varsinaiset vihreät valtuutetut käyttivät    
valtuustossa 1.1.2018 alkaen 152    
puheenvuoroa.  

Valtuustoaloitteita valtuustoryhmä jätti vuoden    
aikana 16 kappaletta: 

● Valtuustoaloite tamperelaisen 
ilmasto-oppaan toteuttamiseksi - 
Tampereen vihreä valtuustoryhmä  

● Valtuustoaloite painonappien 
poistamiseksi jalankulkijoiden ja 
pyöräilijöiden väyliltä - Juhana 
Suoniemi  

●  Valtuustoaloite vähäpäästöisen ruoan 
lisäämiseksi ym. - Jaakko Mustakallio 
ym.  

● Valtuustoaloite skeittilukion ja 
skeittiammattikoulun selvittämiseksi - 
Juhana Suoniemi ja Pekka Salmi  

● Valtuustoaloite anonyymin rekrytoinnin 
käyttöönottamiseksi myös Tampereella 
- Merve Caglayan ja Minna Minkkinen  

● Valtuustoaloite hulevesien hallinnan 
tehostamiseksi kaupunkivihreää 
lisäämällä - Pekka Salmi ja Juhana 
Suoniemi  

● Valtuustoaloite sähköisen 
hyvinvointikyselyn saamiseksi 
Tampereelle - Olga Haapa-aho ym.  



● Valtuustoaloite kuhan alamitan ja 
verkkojen alimman sallitun silmäkoon 
nostamiseksi Tampereen vesialueilla – 
Juhana Suoniemi  

● Valtuustoaloite uuden kalastuslaiturin 
rakentamiseksi Ratinan Suvantoon – 
Juhana Suoniemi ja Pekka Salmi  

● Valtuustoaloite pysäköinninvalvonnan 
laajentamiseksi viikonloppuiltoihin ja – 
öihin – Juhana Suoniemi 

● Valtuustoaloite pinkin värin ottamiseksi 
raitiotien värivaihtoehdoksi – Minna 
Minkkinen, Sanna Marin ja Jaakko 
Mustakallio  

● Valtuustoaloite tärkeimpien 
kevyenliikenteenväylien 
kunnossapitourakoiden muuttamiseksi 
reittikohtaisiksi ja sohjonpoiston 
lisäämiseksi aurauskriteereihin – 
Juhana Suoniemi  

● Valtuustoaloite kaupungin tilojen 
vuokrauskäytäntöjen eettisen 
ohjeistuksen laatimiseksi – Tampereen 
vihreä valtuustoryhmä 

● Valtuustoaloite tietohallinnon 
käyttökatkojen kustannusten ja muiden 
vaikutusten selvittämiseksi – Juhana 
Suoniemi 

● Valtuustoaloite senioreiden 
liikuntakortin saamiseksi Tampereelle – 
Tampereen vihreä valtuustoryhmä 

● Valtuustoaloite Hervannassa sijaitsevan 
Makkarajärvi-Viitastenperä alueen 
perustamiseksi luonnonsuojelualueeksi 
– Jaakko Mustakallio  

 

 

 

Osa aloitteista vaikutti osaltaan kaupungin     
asioiden valmisteluun ja tuottivat positiivisia     
muutoksia kaupungin palveluihin.  

 

 

 

 

Lisäksi valtuutetut tekivät 8    
valtuustokyselyä. 

● Valtuustokysely koskien jalankulun ja    

pyöräilyn työmaajärjestelyjä - Jaakko    

Stenhäll 

● Valtuustokysely koskien vaativan erityisen    

tuen oppilaiden opetusjärjestelyitä   

Tampereella - Matti Helimo 

● Valtuustokysely vapaaehtoisesta  

tuloveroprosentin noston kokeilusta - Maija     

Kajan  

● Valtuustokysely koskien maksuttoman   

ehkäisyn käyttöönottamista nuorille- Iiris    

Suomela 

● Valtuustokysely koskien pinkin värin    

ottamista raitiotien värivaihtoehdoksi -    

Jaakko Mustakallio, Sanna Marin ja Minna      

Minkkinen 

● Valtuustokysely koskien terveyskeskusten   

jonojen purkamisen tilannetta ja    

kustannuksia - Juhana Suoniemi 

● Valtuustokysely paperittomien  

terveydenhoidon palveluiden  

järjestämisestä - Maija Kajan 

● Valtuustokysely toimielinten vanhempien   

pöytäkirjojen saamiseksi uudelleen esille    

kaikkien kaupunkilaisten perehtymistä   

varten ym. - Jaakko Stenhäll 

 

 

 

 



  

KAUPUNGINHALLITUS JA KONSERNIJAOSTO 

Jaakko Mustakallio & Olga Haapa-aho & Jaakko Stenhäll & Merve Çaglayan 

 

 

 

 

 

KAUPUNGINHALLITUS 

Kaupunginhallituksessa vihreitä edustivat   
Jaakko Mustakallio (varapuheenjohtaja) ja Olga     
Haapa-aho.  

Kaupunginhallitus on kokoontunut viikoittain ja     
kokoukset ovat olleet pitkiä. Vuosi on ollutkin       
täynnä tärkeitä asioita. Olemme seuranneet     
kaupungin ajankohtaisia asioita, kuten ratikan     
rakentumista ja budjettia. Työt etenevät hyvin      
aikataulussa ja budjetissa. Ratikan    
kakkosvaiheen linjausta ja Hiedanrannan    
kehittämistä on myös käsitelty ahkerasti.     

Vihreät ovat korostaneet mahdollisimman    
sujuvaa linjausta Hiedanrannan läpi    
Lentävänniemeen. 

Kaupungin kehitys ja valtava kasvu ovat      
näkyneet keskusteluissamme läpi vuoden.    
Olemme käsitelleet muun muassa asunto- ja      
maapolitiikan linjauksia sekä tulevien vuosien     
asuntorakentamista. Vihreiden tavoitteena on    
jatkuvasti ollut, että asuntoja rakennetaan     
riittävästi kysyntään nähden, jotta hintataso     
pysyy kohtuullisena. Olemme painottaneet    
täydennysrakentamista ja se näkyykin hienosti     
kaupungin linjauksissa.  



Talous on ollut vuoden suurin ja hankalin       
keskustelujen aihe. Kasvavan kaupungin kulut ja      
palvelujen kysyntä kasvavat kovaa vauhtia ja      
valitettavasti tulot eivät ole kehittyneet samaa      
tahtia. Vuoden aikana on tehty paljon talouden       
tasapainottamistoimia. Olemme tyytyväisiä   
siihen, että niissä on näkynyt Vihreiden      
kädenjälki ja kaikkein ongelmallisimmat    
tiukennukset muun muassa koulutuksessa sekä     
sosiaali- ja terveyspalveluissa on saatu     
torpattua.  

Muista kokonaisuuksista mainittakoon vielä,    
että kaupunginhallitus on ohjannut ja käsitellyt      
Smart Tampere, Hiilineutraali Tampere 2030     
sekä kaupungin liikuntapaikkaohjelmien   
suunnittelua. 

 

KAUPUNGINHALLITUKSEN KONSERNIJAOSTO  

Konsernijaostossa vihreitä edustivat Jaakko    
Stenhäll & Merve Çaglayan 

Kaupunginhallituksen konsernijaosto oli vuoden    
mittaan monella tavalla haastavassa tilanteessa,     
käsitellen esimerkiksi moneen otteeseen    
kohujen keskellä olleen Kotilinnasäätiön asioita.     
Vihreät edustajat ovat eri vaiheissa pyytäneet      
jaostoon selvityksiä, ja asian käsittelyssä on      
pyritty mahdollisimman suoraviivaiseen ja    
avoimeen otteeseen. Vihreät ovat pitäneet     
myös olennaisena mm. säätiöiden    
sääntömuutoksia ja sisäisen tarkastuksen roolin     
vahvistamista, jotta tytäryhteisöjen valvontaan    
ja ohjaukseen saadaan tehokkaat välineet. 

Myös talouden tasapainotusohjelma   
suurempine tytäryhtiöiden osinkotavoitteeneen   
on ollut konsernijaoston työlistalla. 

Muuten ajankohtaisia asioita konsernijaostossa 
ovat olleet erilaiset yhtiöittämishankkeet, ja  

yhtiöiden ohjaus kaupunkistrategian 
tavoitteiden kannalta oikeaan suuntaan. Näiltä 
pohjilta yhtiöiden omistajaohjaustavoitteissa 
näkyy kestävä kehitys monella tapaa, ja 

esimerkiksi Sulkavuoreen sijoittuvan 
keskusjätevedenpuhdistamon biokaasulaitosta 
vihreät olivat aktiivisesti ajamassa. 

Konsernijaostossa on myös osaltaan edistetty     
Järvikeskusta, joka kaupungin tytäryhtiöihin    
kytkettynä olisi uudenlainen kestävän matkailun     
avaus. Eräs ajankohtainen asia    
konsernijaostossa olivat myös Tuomi Logistiikka     
Oy:n järjestämien kuljetusten parantaminen,    
josta tuli taksilain uudistuksen yhteydessä     
paljon palautetta. Tässä koko konsernijaostolla     
oli aktiivinen rooli, jota Tuomi Logistiikka myös       
korjasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

APULAISPORMESTARIN VUOSI 

Anna-Kaisa Heinämäki 

 

 

Vihreiden apulaispormestarina toimi   
Anna-Kaisa Heinämäki.  

Tänä vuonna Tampereen kaupungissa    
työttömyysprosentti on painunut kymmeneen.    
Toteutimme puolentoista vuoden ajan    
Tampereella työvoima- ja yrityspalvelujen    
alueellista kokeilua, joka päättyi 31.12.2018.     
Kokeilun aikana Tampereen kaupunkiseudun    
kunnat sekä Sastamala ja Punkalaidun ovat      
tarjonneet työllisyyspalveluja työttömille   
työnhakijoille. Erityisesti nuorten   
työllistämisessä on kokeiltu rohkeasti lukuisia     
erilaisia avauksia, yhteistyössä oppilaitosten,    
yritysten ja järjestöjen kanssa. 

Ammatillisen koulutuksen reformista ja siten     
kovasta sopeutusohjelmasta huolimatta   
Tampereen seudun ammattiopisto Tredun    
opiskelijoiden keskeytysprosentti on kääntynyt    
laskuun. Lukiopuolella tuli juuri ennen joulua      
tieto, että Tampereen kaupunki on päässyt      
mukaan Opetus- kulttuuriministeriön   
hankkeeseen, jossa tavoitteena on vähentää     
opiskelijoiden oppimateriaalikustannuksia. 

Tämä ei poista sitä tosiasiaa, että nuorten       
kokema avun tarve on jostakin syystä kasvanut -        
koko Suomessa. Tähän tarpeeseen rakennetiin     
Nuorten talo Ohjaamoa yhdessä    
työllisyyspalveluiden, oppilaitosten ja   

kaupungin hyvinvointipalveluiden kanssa   
nuorten palvelupisteenä. Nuorten talo     
Ohjaamo tarjoaa tietoa, tukea ja ohjausta arjen       
hallintaan, kouluttautumiseen ja työllistymiseen    
alle 30-vuotiaille. Ohjausryhmän    
puheenjohtajana olen saanut viedä    
konkreettisesti eteenpäin visiota tulevasta,    
entistä toimivammasta talosta, jossa jokainen     
nuori saisi tarvitsemansa avun. 

Kohtuuhintaista vuokra-asuntotuotantoa on   
saatu huomattavasti vauhditettua ja    
kulttuuripääkaupunkihaku on ottanut   
ensimmäisiä konkreettisia askeleitaan.   
Maauimala isona vapaa-ajan investointina    
valmistui. Kaupungin tiloja pystyttiin    
tarjoamaan vuokralle niin startup-yrittäjille,    
pienyrittäjille kuin kulttuuritoimijoille. Tässä    
vain muutamia työpöydälläni tavalla tai toisella      
olleita asioita. 
 
Asunto- ja kiinteistölautakunnnan yhtenä    
vuoden tärkeimpinä asioina olivat asunto- ja      
maapolitiikan linjausten hyväksyntä sekä    
kohtuuhintaisen asuntotuotannon  
vauhdittaminen. Asuntopolitiikka on jatkuvaa    
tasapainottelua pienten asuntojen ja perhekoon     
asuntojen välillä ja jompaa kumpaa tuntuu aina       
olevan liian vähän tai paljon. Ja kaupungin       
tarjoamaa edullista vuokratilaa ei ole tarjolla      
läheskään kaikille halukkaille toimijoille.    
Samanaikaisesti on ratkottava useiden    
erityisryhmien, kuten ikäihmisten, vammaisten    
ja päihdekuntoutujien asumistarpeita.  

Sisäilmaongelmaisia kouluja ja päiväkoteja on     
liikaa, jonka vuoksi monet lapset ja työntekijät       
joutuvat työskentelemään liian pitkään    
epäterveellisissä olosuhteissa. Tämä on valtava     
kuorma perheiden arkeen, työ tilanteen     
parantamiseksi jatkuu ensi vuonna! 



 

 

 LAUTAKUNNAT 

Lautakuntien edustajat  

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva: Tampereen kaupunki 

YLEISTÄ 

Kaupungin lautakunnat ovat toimielimiä, jotka osa-alueillaan tilaavat palveluita kaupungin omalta          
tuotannolta ja ulkopuolisilta toimijoilta. Lautakunnat päättävät mitä palveluita kaupunkilaisille tilataan.  

 

 

 

 

 



 

ALUEELLINEN JÄTEHUOLTOLAUTAKUNTA  

Lautakunnassa vihreitä edustivat Miisa    
Karajalainen (varajäsen Raine Kallio). 

Vuonna 2018 alueellisessa   
jätehuoltolautakunnassa puhutti edelleen   
vuoden 2017 alusta voimaan tullut sako- ja       
umpikaivolietteiden kuljetuksen siirtyminen   
kunnalliselle jäteyhtiölle (muissa kunnissa kuin     
Nokialla), ja aiheeseen liittyen käsiteltiin     
lautakunnassa myös Aarne Raevaaran tekemää     
valtuustoaloitetta, joka ei kuitenkaan johtanut     
toimenpiteisiin päätöksen muuttamiseksi.  

Lisäksi lautakunnassa hyväksyttiin   
jätehuoltotaksat vuodelle 2019, ja tässä     
yhteydessä ensimmäistä kertaa omana    
kokonaisuutenaan päätettiin myös kunnan    
toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen    
taksasta. Jokaisessa kokouksessa oli    
ajankohtaisista asioista kertomassa   
mahdollisuuksien mukaan jokin ulkopuolinen    
toimija, mm. muovin kierrätyksestä kuultiin     
Plastics Recycling Fortum Waste Solutions Oy:n      
edustajaa, elinkaariarvioista LCA-consulting   
Oy:n edustajaa ja kiertotaloudesta Suomen     
ympäristökeskus SYKE:n edustajaa sekä    
Tampereen yliopiston tohtorikoulutettavaa. 

Vihreiden edustaja lautakunnassa valittiin myös     
osallistumaan lautakunnan edustajana   
valtakunnallisille jätelautakuntien  
neuvottelupäiville, jotka pidettiin Seinäjoella 15.     
- 16.11.2018. 

ALUEELLINEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON JAOSTO  

Lautakunnassa Tampereen vihreitä edusti    
Natalia Rincon (varapuheenjohtaja).  

Vuonna 2018 jaosto kokoontui 4 kertaa. 
Yleisimmät käsitellyt asiat koskivat 
tupakointikieltoja asunto-osakeyhtiöissä. 
Tärkein käsitelty asia oli Akaan ja Viialan 
koulujen tilanne, josta jaosto keskusteli ja laati 
mielipiteen. Lisäksi jaosto päätti alueellisen 
ympäristöterveydenhuollon jaoston toimivallan 
siirtämisestä ympäristöterveyden 
viranhaltijoille. 

ASUNTO- JA KIINTEISTÖLAUTAKUNTA 

Lautakunnassa vihreitä edusti Erik Lydén     
(varalla Hannele Piitulainen) Sonja Harmaala     
(varalla Ville Tynkkynen), puheenjohtajan    
varahenkilö on Miisa Karjalainen. 

Asunto- ja kiinteistölautakunta teki kymmeniä     
maanvuokrasopimuksia ja tontinluovutuksia   
mahdollistaen siten kaupungin kasvun,    
täydennysrakentamisen ja lisätulot. Asunto- ja     
maapolitiikan linjaukset hyväksyttiin keväällä    
2018, joka loi tärkeän raamin lautakunnan      
tulevalle tekemiselle. Lautakunta on seurannut     
mm. perheasuntojen ja kohtuuhintaisten    
vuokra-asuntojen kehitystä ja painottanut    
puurakentamisen merkitystä osana julkisia tai     
yksityisiä hankkeita. Vuoden aikana tehtiin     
myös selvitystyötä asuinalueiden   
eriytymiskehityksestä, jonka pohjalta   
kaavoitusta ja asuntotuotantoa kohdennetaan    
seuraavina vuosina. Asunto- ja    
kiinteistölautakunnan toimenpiteitä osana   
hiilineutraali Tampere 2030 –tavoitetta    
valmistellaan. 

Lautakuntaa on puhuttanut myös tyhjillään     
olevien kiinteistöjen käyttö ja omistus.     
Omaisuutta myytiin suunnitellusti kuluneena    
vuonna, mutta osa kiinteistöistä on osoitettu      
toistaiseksi myös väliaikaiseen kulttuuri- ja     
vapaa-ajan käyttöön. Tästä esimerkkinä mm.     
Tahmelan monitoimitalo, joka laitettiin    



avoimeen vuokralaishakuun tavoitteena saada    
alueelle yleishyödyllinen toimija ennen tulevia     
mahdollisia asemakaavamuutoksia. 

Lautakunta edisti kulttuuri- ja    
tapahtumapalveluiden asemaa myös   
mahdollistamalla päätöksellään tulevan   
elämyskohteen, muusikkojenliiton  
Livelab-konseptin Vanhan kirjastotalon   
lehtilukusaliin. Tontinluovutuksen myötä   
mahdollistettiin myös asuntokohde, johon    
rakentuu asuntoja luovien alojen työntekijöille. 

ELINVOIMA- JA OSAAMISLAUTAKUNTA  

Vihreitä lautakunnassa edusti Vesa Eskola     
(varalla: Alisa Sankala), Johanna Roihuvuo     
(varalla: Markus Klöf), puheenjohtajan    
varahenkilö Atte Tahvola. 
 
Elinvoima- ja osaamislautakunnassa on    
kuluneen vuoden aikana tehty päätöksiä     
erityisesti ammatillisesta koulutuksesta ja    
työllisyydenhoidosta. Työllisyydenhoidon  
kuntakokeilu on ollut menestys. Työttömyyttä     
on saatu vähennettyä ja asiakkaat ovat olleet       
tyytyväisiä palveluihin. Lautakunta on ohjannut     
kokeilua vuoden aikana mm. osoittamalla     
resurssia maahanmuuttopalveluiden uudelleen   
organisointiin.  
 
Tampereen seudun ammattiopisto Tredun    
strategiaprosessi aloitettiin ja vuoden toiseksi     
viimeisessä kokouksessa. Tredun strateginen    
ohjelma Ammatillista etumatkaa – rohkee,     
retee ja reilu Tredu hyväksyttiin. Ohjelma on       
reformin myllätessä olennainen suunnan    
näyttäjä ammatillisen koulutuksen seuraaville    
vuosille. Tredu ottaa yhä aktiivisemman roolin      
mm. kestävän kehityksen edistämisessä ja     
yrittäjyyteen tukemisessa. Lautakunta päätti    
hakea myös ammatillisen koulutuksen    
strategiarahoitusta, jonka turvin rakennetaan    
nuorille parempia opiskelijapalveluita sekä    
yritysten kanssa yhteisiä kehittämishankkeita. 
 

Lautakunta osoitti keväällä 2018 ammatillisen     
koulutuksen ja lukiokoulutuksen resursseihin    
kolme uutta psykologia kasvaneiden jonojen     
vähentämiseksi ja Nuorten talo Ohjaamoa     
rakennetiin yhdessä työllisyyspalveluiden,   
oppilaitosten ja kaupungin   
hyvinvointipalveluiden kanssa nuorten   
palvelupisteenä. Elinkeinopalveluissa jatkettiin   
startup-toimintaan panostamista ja   
älykaupungin rakentamista. AV-alan   
tuotantokannustin oli käytössä ensimmäistä    
vuotta ja sen myötä saatiin houkuteltua uusia       
tuotantoja Tampereelle. Lautakunta on    
luonnollisesti seurannut myös   
Tampere3-prosessia. 
Erilaisten lautakunnan päättämien avustusten    
turvin järjestettiin erilaisia opiskelija- ja     
elinkeinoelämän tapahtumia. Lautakunnan   
päätöksellä mahdollistetaan talviaikaan jälleen    
myös Näsijärven luistelurata, joka on tärkeä osa       
lautakunnan tavoitteeksi asettamaa järvi- ja     
luontomatkailun edistämistä. 

KESKUSVAALILAUTAKUNTA  

Vihreitä lautakunnassa edusti Pauli Borodulin     
(varalla Eija Savolainen).  

Kuntien keskusvaalilautakunnat huolehtivat   
vaalien yleisjärjestelyistä sekä kuntavaaleissa    
lisäksi muun muassa ehdokasasettelusta ja     
tuloksen laskennasta. Suurimman osan    
varsinaisesta työstä tekevät   
keskusvaalilautakunnan palkkaama  
järjestelyissä avustava vaalihenkilöstö sekä    
vaalitoimitsijat.  

 



 

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA  

Vihreitä edusti Väinö Friman (varalla Alisa      
Sankala), Amu Urhonen (varalla Perttu Jussila),      
Petri Siuro (varalla Henri Backman). 

 
Sosiaali- ja terveyspalveluissa lisätään    
ennaltaehkäiseviä palveluita, varhaista tukea,    
digitaalisia- sekä kotiin vietäviä palveluita. 
 
Haasteet talouden tiukkuuden vaikutuksesta    
kaupunkilaisten palveluihin jatkuivat. Siitä    
huolimatta vihreät ovat panostaneet palvelujen     
säilyttämiseen. Subjektiivinen päivähoito-oikeus   
on lapsen oikeus, joka valtakunnallisesta     
linjauksesta huolimatta jatkuu Tampereella.    
Omaishoidon tuen rajaaminen määrärahaan    
torjuttiin. Sitä saavat edelleen kaikki palveluun      
oikeutetut. Alle 20-vuotiaiden oikeutta    
maksuttomaan ehkäisyyn laajennetaan. 
 
Ennaltaehkäisevien ja matalan kynnyksen    
palveluita tuottavien järjestöjen avustukset on     
turvattu. Lyhytaikaiset säästöt voisivat    
aiheuttaa tuntuvia kustannuksia myöhemmin. 
 

SIVISTYS- JA KULTTUURILAUTAKUNTA  

Sivistys- ja kulttuurilautakunnassa vihreitä    
edustivat Matti Helimo (vpj.) ja Hanna Salo.  
 
Sivistys- ja kulttuurilautakunnassa ovat Vihreitä     
edustaneet Hanna Salo ja varapuheenjohtajana     
Matti Helimo. Suurin yksittäinen kokonaisuus oli      

syksyllä päätetty Tampereen kaupungin    
päiväkoti- ja kouluverkkosuunnitelma. Vihreät    
olivat vahvasti vaikuttamassa siihen, että     
suunnitelmassa lähikouluperiaate toteutuu,   
huonokuntoisista tai epätarkoituksenmukaisista   
kiinteistöistä luovutaan ja palveluverkkoa    
optimoidaan, jotta resursseja voidaan suunnata     
tärkeimpään eli opetukseen ja kotien     
kasvatustehtävän tukemiseen. 

 

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN YKSILÖASIOIDEN JAOSTO  

Lautakunnassa vihreitä edustivat Petri Siuro     
(varalla Väinö Friman), Henri Backman (varalla      
Erik Lydén). 

Jaostossa käsitellään kaupungin virkamiesten    
tekemiin päätöksiin tulleita oikaisuvaatimuksia.    
Aiheina ovat pääsääntöisesti omaishoidon    
tukipäätökset, vammaispalvelulain mukaiset   
kuljetuspalvelut sekä kuntien tarjoaman    
harkkinnanvaraisen sosiaalituen päätökset sekä    
muita yksittäisiä virkamiesten päätöksiä.    
Päätökset perustuvat eri lakien pykäliin.     
Yksityisasioiden suojelun takia asiakirjat eivät     
ole julkisia. Sote-jaoston päätöksistä voi valittaa      
hallinto-oikeuteen. Päätöksissä otetaan   
huomioon yhdenvertaisuus hakijoiden välillä. 

 

 

 

 

 



TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN JOUKKOLIIKENNELAUTAKUNTA 

Vihreitä lautakunnassa edusti Kirsikka Siik     
(varalla Atte Tahvola). 

Tampereen kaupunkiseudun  
joukkoliikennelautakunta kokoontui vuoden   
2018 aikana 12 kertaa. Lautakunnassa vihreiden      
edustajina ovat Kirsikka Siik Tampereelta     
(lautakunnan vpj) ja Jarkko Hovilainen     
Pirkkalasta varahenkilöinään Atte Tahvola ja     
Jutta Jelys. 

Lautakunnassa on ollut varsin hyvä henki ja       
mutkatonta keskustelua. Puoluekannat eivät    
toiminnassa juurikaan korostu, edustajien    
paikkakunnat sitäkin enemmän -    
joukkoliikennejärjestelmän kokonaisuudesta ja   
sen toimivuudesta on kiinnostunut valitettavan     
harva lautakunnan edustaja, suurinta osaa     
kiinnostavat lähinnä oman naapuruston linjat ja      
palvelutaso. 

Tärkeimmät vuoden aikana käsitellyt asiat ovat      
liittyneet raitiotiehen ja sen mukanaan tuomiin      
verkostomuutoksiin sekä rakentamisen aikaisina    
muutoksina että sen jälkeisen    
joukkoliikennelinjaston suunnitteluna. Linjaston   
suunnittelusta on järjestetty paljon kuulemisia     
ja kuntalaistyöpajoja, ja suunnitelmia muokattu     
ja kehitetty aktiivisesti saadun palautteen     
perusteella. Tuoreimmat suunnitelmat ovat    
yleisön kommentoitavana jälleen vuoden 2019     
alussa. 

Eniten keskustelua ja yhteydenottoja tuonut     
asia vuonna 2018 oli varmaankin Pispalan      
harjun liikenne. Tässä asiassahan lopputulema     
oli, että Tampereen kaupunginvaltuuston    
päätöksellä harjun liikenteen jatkamiseen    
löydettiin rahoitus ja liikenne jatkuu jälleen      
2019. 

 

 

 

TARKASTUSLAUTAKUNTA  

Vihreitä jaostossa edusti Maarit Takala     
(varajäsen Marko Ulvila) ja Ilkka Veiström      
(varajäsen Saila Joutsio). 

Tarkastuslautakunta on ainoa laissa määrätty     
lautakunta, tehtävänään kaupungin   
päätöksenteon demokraattinen arviointi.   
Lautakunnan varsinaiset jäsenet ovat Maarit     
Takala (varajäsen Marko Ulvila) ja Ilkka      
Veiström (varajäsen Saila Joutsio). Lautakunnan     
kokoontui 20 kertaa, sisältäen lautakunnan I. ja       
II. jaoston erilliskokoukset. Lautakunnan    
seminaari- ja koulutustilaisuuksia oli kaksi.     
Tarkastuslautakunta luovutti toukokuussa   
vuoden 2017 arviointikertomuksen kaupungin    
johdolle. Toiminnan ja talouden katsaus     
annettiin kaupunginvaltuustolle tiedoksi   
lokakuun valtuuston kokouksessa. 

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA  

Vihreitä lautakunnassa edustivat Juhana    
Suoniemi (varalla Sonja Harmaala), Natalia     
Rincon (varalla Erik Lydén), Katja     
Nisumaa-Saarela (varalla Amu Urhonen). 

Yhdyskuntalautakunnan pääteemoina vuonna   
2018 ovat olleet täydennysrakentaminen,    
hiilineutraalisuustavoitteiden edistäminen,  
pysäköintinormit sekä uusien asuinalueiden    
asuntotyyppien jakaumat. 

Täydennysrakentamiskaavoja on saatu mm.    
Tammelaan ja Hervantaan ja Niemenrannan     
viimeisen vaiheen kaava on myös valmistunut.      
Olemme lautakunnassa puolustaneet   
pysäköintinormien väljentämistä eli ettei uusiin     
taloihin kaavoitettaisi niin paljon    
pysäköintipaikkoja asuntoa/neliöitä kohti.   
Tulevaisuudessa yhä harvemmalla on käytössä     
oma auto, varsinkaan alueilla jotka ovat hyvien       
joukkoliikenneyhteyksien varrella, tai sellaisissa    
taloyhtiöissä jotka tarjoavat asukkaille    
yhteiskäyttöautoja. Tällöin rakentaminen ja    



asuminen tulevat edullisemmaksi. Rakennetaan    
kaupunkia ihmisille eikä autoille!  

Hiilineutraaliuden tavoittelussa liikenteen   
päästöjen vähentämisellä on suuri merkitys ja      
niinpä olemme pitäneet esillä pyöräilyn ja      
jalankulun huomioimista kaavahankkeiden   
yhteydessä ja tätä jatkamme edelleen. Monesti      
ensimmäisessä ehdotuksessa on näiltä osin     
paljon parannettavaa. 

Paljon on pohdittu myös sitä, pitäisikö      
kaupungin ohjata enemmän uusien asuntojen     
asuntokokoja. Nyt valtaosa uusista asunnoista     
on pieniä yksiöitä tai kaksioita, mikä ei       
välttämättä ole parasta mahdollista    
kaupunkirakennetta varsinkaan koulujen ja    
päiväkotien lähellä. 

Turvallisempaa asuinympäristöä saadaan kun    
aluenopeusrajoitukset tulevat asteittain   
voimaan, yhdessä muiden liikenteen    
rauhoittamistoimien kuten korotettujen   
suojateiden ja hidasteiden kanssa.    
Koivistonkylässä nämä toimet ovat pisimmällä     
ja toivottavasti kohta saamme tutkittua tietoa      
toimien vaikutuksista. 

Tavara-aseman saaga jatkuu aina vain:     
Alkuvuodesta pohdimme edelleen Morkun    
aukion ja tavara-aseman kaavoitusta, mutta     
sittemmin kaavahanke keskeytettiin   
kaupunginhallituksen päätöksellä ja tarkoitus oli     
sittenkin edetä voimassaolevan kaavan mukaan     
eli siirtää tavara-asema. Tämän jälkeen     
Ely-keskus kuitenkin kielsi Morkun purkamisen     
kunnes sen suojeluesitys on käsitelty eli asia ei        
edelleenkään etene. 

Valtuusto on kaupunkistrategian yhteydessä    
hyväksynyt tavoitteen vähentää autoilun    
kulkumuoto-osuutta ja pysäyttää autoilun    
kasvu. Tavoitteen vieminen käytäntöön on     
kuitenkin ollut hidasta. Yhä uusia isoja      
autoiluinvestointeja suunnitellaan. Olemme   
puhuneet tästä paljon, sillä tavoitteiden     
saavuttaminen edellyttää pidättäytymistä   

autoinfran kasvattamisessa. Paradoksaalisesti   
valtio on asettanut samat tavoitteet, mutta      
valtion virasto Ely jatkaa vanhanaikaisen     
autokaupungin suunnittelua. Teemme tämän    
eteen töitä myös maakunnallisen    
liikennesuunnitelmatyön parissa. 

Moni muu asia kuitenkin etenee: mm.      
Kansiareena-hanke ja ratikkatyöt etenevät    
aikataulussa ja viherkerroin-työkalua kehitetään    
edistämään viherrakentamista sekä hulevesien    
luonnonmukaiseen kiertoon - Tampere kehittyy     
huimaa vauhtia! 

 

 

YHDYSKUNTALAUTAKUNNAN YMPÄRISTÖ-JA RAKENNUSJAOSTO  

Lautakunnan vihreitä edustajia olivat Erik Lydén      
(varalla Natalia Rincon), Katja Nisumaa-Saarela     
(varalla Juhana Suoniemi). 
 
Yhdyskuntalautakunnan ympäristö- ja   
rakennusjaosto on toimielin, joka toimii mm.      
kunnan ympäristö- ja   
rakennusvalvontaviranomaisena. Yleensä  
kahden viikon välein kokoontuvan jaoston     
keskeisiä päätösasioita ovat mm. merkittävien     
hankkeiden rakennusluvat sekä   
ympäristönsuojeluun liittyvät päätökset. 

Kaupungin kiihtyvä kasvu on näkynyt erityisen      
aitiopaikalta juuri ympäristö- ja    
rakennusjaostossa, sillä koko vuoden    
esityslistoja ovat hallinneet pitkälti suurten     
hankkeiden rakennusluvat. Erityisesti asuin- ja     



täydennysrakentamiseen liittyvät rakennusluvat   
ovatkin lisääntyneet vuoden 2018 aikana     
merkittävästi: Kun vuonna 2017    
tammi-kesäkuun välillä aloitettiin 1662 uuden     
asunnon rakentaminen, vastaava luku vuoden     
2018 tammi-kesäkuussa oli jo 2881 asuntoa.      
Tämä on tarkoittanut merkittävää määrää     
suurten asuintalojen rakennuslupakäsittelyjä,   
joiden joukossa on ollut mm. uuden      
Santalahden hankkeita sekä uuden radan päälle      
rakennettavan kannen asuintaloja. 

Kasvu aiheuttaa paineita rakennusvalvonnalle ja     
lupakäsittelylle, joka on työskennellyt    
kaupungissa jo hyvän tovin aivan     
kapasiteettinsa äärirajoilla. Kuluneen vuoden    
aikana prosesseja on pyritty sujuvoittamaan     
mm. muokkaamalla niitä kriteereitä, joiden     
perusteella viranhaltija voi jaoston sijaan     
päättää rakennusluvan hyväksymisestä. Tämä    
säästää aikaa ja resursseja ennen kaikkea      
valmistelutyöstä. 

Ympäristönsuojelun osalta viranomaistehtävien   
hoitamisen lisäksi jaoston keskeisimpiä    
päätösasioita ovat olleet ehdottomasti    
Tampereelle perustetut uudet   
luonnonsuojelualueet, kuten Kintulammi ja    
Makkarajärvi. Ympäristölupia on myönnetty    
myös erityisen mielenkiintoisille projekteille,    
kuten esimerkiksi Hiedanrannan nollakuidun    
hyödyntämistä tutkiville hankkeille. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaoston päätökset ovat usein laillisuusharkintaa,     
jossa päätösasioiden käsittelyä ohjaavat tietyt     
kriteerit ja vaadittavien edellytysten    
täyttyminen. Jaosto käsittelee kuitenkin paljon     
esimerkiksi rakennuslupia, joten rakentamisen    
laadun ja kehityksen suunnan seuraaminen on      
toimielimessä erityisen helppoa. Vuoden aikana     
huomiota onkin kiinnitetty paljon myös     
esimerkiksi rakentamisen kaupunkikuvallisiin   
ominaisuuksiin sekä siihen, millaisia vaikutuksia     
rakennushankkeilla on niiden välittömälle    
kaupunkiympäristölle. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JOHTOKUNNAT 

Johtokuntien edustajat  

 

 

YLEISTÄ 

  

Kaupungin hyvinvointipalveluiden ja   
liikelaitosten johtokunnat vastaavat kaupungin    
oman tuotannon organisoimisesta. Johtokunnat    
päättävät miten kaupungin omaa tuotantoa     
järjestetään. 

TAMPEREEN INFRA LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA  

Vihreitä johtokunnassa edusti Tuomo Pekkanen     
ja Anne Sinkkonen (varalla Taru Hollanti ja       
Sami Pesonen). Lisäksi johtokunnan kokouksiin     
osallistuu kaupunginhallituksen edustajana   
Merve Caglayan. 

Tampereen Infra tarjoaa kunnossapito- ja     
rakentamispalveluita, kuljetus- ja   
korjaamopalveluita sekä paikkatietopalveluita.  
 
Suurimpana kuluneen vuoden asiana on ollut      
Liikelaitoksen tulevaisuus, miten ja missä     
muodossa tullaan jatkossa toimimaan. Vuoden     
aikana selvityksiä ja valmisteluja tehtiin Infran      
yhtiöittämiseksi. Päätöstä asiasta ei vielä tänä      
vuonna valtuustosta saatu ja näin olla ensi       
vuonna jatketaan Liikelaitoksena.   
Yhtiöittämisvalmistelujen yksi suurimpia asioita    
oli Infran organisaation uudistaminen ja tämän      
valmistelun pohjalta on päätetty aloittaa ensi      
vuoden alussa sillä organisaatiomallilla, joka     
yhtiötä varten oli suunniteltu. Joulukuun alussa      

toimitusjohtaja Sakari Suominen irtisanoutui    
virastaan ja uutta organisaatiota lähtee     
luotsaamaan eteenpäin hänen varahenkilönsä    
Sanna-Leena Puntola. Ensi vuonna on siis      
tiedossa lisää työtä niin Infran talouden, uuden       
organisaation ja mahdollisesti myös    
yhtiöittämisen kanssa. 
  

TAMPEREEN KAUPUNKILIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA  

Vihreitä johtokunnassa edusti Sami Kallio ja      
Katri Pihlaja (varalla Petteri Hiltunen ja Anna       
Moilanen). 1.8.18 Juha Joki siirtyi Sami Kallion       
paikalle. 

Liikennelaitos toteutti annettua tehtäväänsä    
hyvin, ja budjetissa on pysytty olosuhteet      
huomioonottaen kohtuullisesti.  
Korjaamotoiminnan siirto TKL:n alaisuuteen    
toteutettiin kesällä, ja se sujui pääsääntöisesti      
tyydyttävästi. Siirron ansiosta kuljetuskaluston    
huoltovelkaa on saatu paremmin hallintaan.     
Työtyytyväisyys, sairaslomien määrä ja yleinen     
ilmapiiri TKL:ssä on kehittynyt suotuisasti. TKL:n      
operoimana tehty sähköbussipilotti on edennyt     
varsin hyvin. Raitiotietyömaan ja dieselin     
hinnannousun haasteet ovat näkyneet osaltaan     
TKL:n kuluissa ja kaluston huoltomäärissä. 

Vihreiden kannalta negatiivista oli TKL:n     
määrärahojen supistaminen, jonka johdosta    
kaluston uusinta ja uusiin    
käyttövoimamahdollisuuksiin siirtyminen vaatii   
kaupungin ja joukkoliikennelautakunnan   
lisäpanostusta. Jatkossa TKL:n roolia kaupungin     
ilmastotavoitteiden saavuttamisessa on syytä    
miettiä - kaupungin sisäisenä    
palveluntuottajana TKL voi olla nopea ja      
kustannustehokas tapa ottaa uusia käytäntöjä     
osaksi jokapäiväistä toimintaa. Toiminnan ja     
kustannusten vakiintuessa kilpailutustakin on    



helpompi toteuttaa realistisin   
kustannusodotuksin. 

 

 TAMPEREEN VESI LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA  

Johtokunnan vihreinä jäseninä toimivat Hannes     
Tuohiniitty (varalla Tiina Jarvanne), Taru     
Hollanti (varalla Sami Pesonen). 

Tampereen Vedessä valittiin kesällä uusi     
toimitusjohtaja eronneen tilalle. Huhtikuussa    
käynnistynyt valintaprosessi oli perusteellinen    
ja vt. toimitusjohtajana toiminut Petri Jokela      
valittiin tehtävään. Kaupin vedenottamon    
viimeistely kuntoon keskustelutti johtokuntaa    
koko vuoden eri neuvotteluvaiheissaan. Työ on      
vuoden lopulla edelleen kesken, mutta löytänyt      
uskottavan etenemisstrategian. Uuden   
toimitusjohtajan myötä on myös liikelaitoksen     
organisaatiorakennetta muokattu paremmin   
palvelemaan 2020-luvun tilannetta, missä    
jätevedenpuhdistus siirtyy seudullisen   
keskuspuhdistamon tehtäväksi. Osastoja on    
yhdistetty ja toiminnassa aiotaan panostaa     
henkilöstöosaamiseen sekä hankkeiden   
projektijohtamiseen. 

Vihreät edustajat johtokunnassa ovat    
korostaneet päätöksissä Kaupinojan   
valmistumisen tärkeyttä ja myös pyrkineet     
edistämään neuvottelutuloksen saamista   
konsortion kanssa. Toimitusjohtajan valinnassa    
painotettiin tarvetta ripeään johdon    
haltuunottoon sekä investointihankeosaamista. 

 

 

TAMPEREEN VOIMIA LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA  

Vihreitä edustaa Anna Moilanen, varapj, sekä      
Henri Backman. Varajäseninä Janna Maula sekä      
Jouni Kaipainen. 

Kevään ja syksyn aikana kokouksissa on käsitelty       
yhtiön taloutta ja liikevaihtoa, sekä tulevien      
vuosien talousarvioita ja yhtiöittämisen    
vaikutuksia siihen. 

Paljon on käyty keskustelua monipalvelutyön     
kehittämisestä sekä työhyvinvoinnin   
parantamista varsinkin työolosuhteisiin   
vaikuttamalla. 

Johtokunnassa on seurattu ateriapalveluiden    
kasvua varsinkin lasten- ja nuorten palveluiden      
saralla ja osallistuttu uuden aterioita tuottavan      
keittiön suunnitteluun. 

Pirkanmaan Voimia Oy perustettiin syksyn     
aikana ja uuden yhtiön on tarkoitus käynnistää       
toiminta toden teolla tammikuun alussa. Uuden      
yhtiön hallitukseen valittiin Anna Moilanen, joka      
on osallistunut jo tulevan yhtiön     
hallitustoimintaan syksyn aikana. 

Ekokompassi-ympäristöjärjestelmä on otettu   
Voimiassa käyttöön tämän syksyn aikana ja sen       
kehitystä seurataan myös tulevan yhtiön     
toiminnassa. 

Ateria- sekä siisteyspalveluiden laatu ovat olleet      
johtokunnassa toimiville Vihreiden edustajille    
arvoasia ja sisäilmaongelmien ehkäisy    
laadukkailla puhtauspalveluilla ja hyvällä    
yhteistyöllä asiakkaiden kanssa on pidetty     
edustajien puolesta johtokunnan keskustelussa    
mukana." 

 



 

SARA HILDENIN MUSEON JOHTOKUNTA  

Sara Hildenin johtokunnassa vihreitä edusti     
Tuila Jaatinen (pj), (vara Anne Sinkkonen). 

Sara Hildenin taidemuseo on tuottanut     
maailmanluokan taidenäyttelyitä  
tamperelaisille. Näyttelyt ovat tuoneet    
huomiota Tampereen kaupungille myös    
kaupungin ulkopuolelta. Johtokunnassa olemme    
käsitelleet erityisesti näyttelyiden sisältöä,    
museon kulurakenteita sekä Särkänniemen    
alueen uutta kaavaa. Sara Hildenin taidemuseon      
laaja ja arvokas kokoelma ansaitsee toimivat      
tilat. 

Johtokunnan puheenjohtana koen tärkeänä    
museon näyttelytoiminnan laadun säilymisen.    
Museo markkinoi olemassaolollaan ja    
toiminnallaan Tampereen kaupunkia, mutta    
näkyvyyteen pitää myös panostaa. Tunnettuus     
ja näyttelyiden katkeamaton toiminta ovat     
olennaisia tekijöitä, joihin olen myös pyrkinyt      
vaikuttamaan. 

 

 

 

 



 

KAUPUNKIKONSERNIN OSAKEYHTIÖT 

Jaakko Mustakallio 

Tampereen kaupunkikonserniin kuuluu   
osakeyhtiötä, joissa Tampereen kaupunki    
käyttää omistajavaltaa sekä nimittää yhtiöiden     
hallitukset tai osan hallituspaikoista.    
Osakeyhtiölain mukaisesti yhtiöiden sisäiset    
asiat eivät ole julkisia, joten emme voi yhtiöiden        
viime vuoden teemoja tässä poliittisessa     
tilinpäätöksessä käsitellä. Listaamme kuitenkin    
tähän kaikki kaupungin yhtiöt, joissa     
hallituksissa on vihreitä päättäjiä.  

Tampere-talo Oy:n hallitus  
Juhana Suoniemi 

Tredu-Kiinteistöt Oy:n hallitus 
Veikko Pajunen 

Tampereen Sähkölaitos Oy:n hallitus 
Kirsikka Siik, 1.8.2018 alkaen Oras Tynkkynen 

Pirkan Opiskelija-asunnot Oy:n hallitus 
Alisa Sankala 

Tampereen Vuokra-asunnot Oy:n hallitus 
Marko Ulvila 

Vilusen Rinne Oy:n hallitus 
Katja Nisumaa-Saarela 

Finnpark Oy:n hallitus 
Perttu Pesä 1.8.2018 alkaen Markus Klöf 

Tampereen Särkänniemi Oy:n hallitus 
Olli-Poika Parviainen (puheenjohtaja) 

Tampereen Työvalmennussäätiö Syken hallitus 
Jouko Paukkeri 

Tampereen Sarka Oy:n hallitus 
Katri Pihlaja 

Tampereen Palvelukiinteistöt Oy:n hallitus 
Jouni Kaipainen 

Ekokumppanit Oy:n hallitus 
Miisa Karjalainen 

Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n hallitus 
Oras Tynkkynen (puheenjohtaja) 1.8.2018 
alkaen Henri Backman 

Tampereen Ammattikorkeakoulu Oy:n hallitus 
Merve Caglayan 

Tampereen Messu- ja Urheilukeskus Oy:n 
hallitus 
Markus Klöf, 1.8.2018 alkaen Virpi Valtonen 

Oy Runoilijan tien hallitus 
Maire Martikainen, 1.8.2018 alkaen Anssi 
Vaittinen 

Pispalan Sottiisin päätoimikunta 
Juhana Suoniemi 

LISÄTIETOJA TILINPÄÄTÖKSESTÄ JA VALTUUSTORYHMÄN 

TOIMINNASTA 

Lisätietoja antavat: 

Jaakko Stenhäll 
puh:  045 1378 505 
email: jaakko.stenhall@gmail.com 
 
Jaakko Mustakallio 
puh: 045 652 0589 
email: jaakko.mustakallio@tampere.fi 
 
Olga Haapa-aho  
puh:  050 3030 437 
email: olga.haapa-aho@vihreat.fi 
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