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Hallintosäännön 10 luvun 4 §:n mukaan kaupunkitilalautakunta toimii maankäyttö- ja rakennuslain 13 a
luvun tarkoittamana kunnan monijäsenisenä toimielimenä ja viranomaisena, maankäyttö- ja
rakennuslain 167 §:n 2 mo-mentissa tarkoitettuna viranomaisena, eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja
puhtaanapidosta annetun lain 15 §:ssä tarkoitettuna viranomaisena ja postilaissa tarkoitettuna
kunnanrakennusvalvontaviranomaisena.
Kaupunkitilalautakunta vastaa:
 kaupungin toimitilajohtamisesta, toimitilastrategiasta sekä kaupungin eri toimialojen
tarvitsemien riittävien ja asianmukaisten toimitilojen hankkimisesta, hallinnasta ja
isännöintitehtävistä
 kaupungin rakennetun ja muun kaupunginhallituksen päättämän kiinteistöomaisuuden
kehittämisestä, kunnossapidosta ja kiinteistönhoidosta
 toimitilojen hankevalmistelusta ja rakennuttamisesta
 liikenteen ja yhdyskuntatekniikan kokonaisvaltaisesta kehittämisestä sekä julkisen kaupunkitilan
hallinnasta ja hoidosta
 yhdyskuntateknisten rakentamis- ja ylläpitopalvelujen ja varikkotoimintojen tuottamisesta ja
kaupungin varikkotoiminnasta
 kaupungin liikenneturvallisuustyöstä
 maanhankinnasta ja -luovutuksesta sekä alueiden rakentumista edistävien sopimusten ja muiden
toimenpiteiden valmistelusta
 kaupungin rakentamattoman kiinteistöomaisuuden kehittämisestä
 kaupungille kuuluvien asuntoasioiden hoidosta
 yhteistyöstä muiden viranomaisten kanssa siltä osin kuin toisin ei ole määrätty.
Hallintosäännön 8 luvun 4 §:n mukaan kaupunginvaltuusto valitsee lautakuntaan kaupunginvaltuuston
toimikaudeksi kerrallaan vähintään yhdeksän jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä.
Lautakunnan varsinaisista jäsenistä vähintään 40 prosenttia tulee olla valtuutettuja.
Kaupunginvaltuusto nimeää lautakunnan jäsenistä yhden puheenjohtajaksi ja yhden
varapuheenjohtajaksi. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja.
Kuntalain 74 §:n mukaan vaalikelpoinen lautakuntaan on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei
kuitenkaan:

1) asianomaisen lautakunnan alainen kunnan palveluksessa oleva henkilö;
2) henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tehtäväalueella toimivan, kunnan määräysvallassa
olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa;
3) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja
vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa
yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle asianomaisessa lautakunnassa
tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai
vahinkoa.
Tasa-arvolain 4 a §:n 1 momentin mukaan kunnallisissa ja kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä
lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40
prosenttia.
Kaupunginhallitus 9.8.2021
Kaupunginjohtajan esitys:
Päätetään esittää kaupunginvaltuustolle
a) vahvistettavaksi kaupunkitilalautakunnan jäsenten ja heidän henkilökohtaisten varajäsentensä
lukumäärä toimikaudeksi 2021–2025,
b) toimitettavaksi kaupunkitilalautakunnan vaali toimikaudeksi 2021–2025, ja
c) valittavaksi kaupunkitilalautakunnalle puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja toimikaudeksi 2021–
2025.
Päätös:
Hyväksyttiin esitys.
_____
Kaupunginvaltuusto 23.8.2021
Kaupunginhallituksen esitys:
Päätetään
a) vahvistaa kaupunkitilalautakunnan jäsenten ja heidän henkilökohtaisten varajäsentensä lukumäärä
toimikaudeksi 2021–2025,
b) toimittaa kaupunkitilalautakunnan vaali toimikaudeksi 2021–2025, ja
c) valita kaupunkitilalautakunnalle puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja toimikaudeksi 2021–2025.
Tarkastetaan ja hyväksytään pöytäkirja tämän pykälän osalta heti kokouksessa.
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