Viestintäyksikkö: Lehdistötiedotteet 1995

Lehdistötiedotteita vuodelta
1995
●

Tampereen päivänä tungosta kalamarkkinoilla ja Tammela-keskuksessa
(2.10.1995)

●

Tampere tutkii asuntohallintoaan (11.10.1995)

●

Eurometropolis-klubi perustettiin Tampereelle (11.10.1995)

●

Tampere laski asuntolainakorkoa (12.10.1995)

●

Tampere käynnistää työllisyysprojektin (13.10.1995)

●

Suvaitsevaisuus täyttää Tullikamarin (18.10.1995)

●

Tampere kehittää yhteistyötä Brasoviin (19.10.1995)

●

Tuomiokirkon pihlajat vaihdetaan (21.10.1995)

●

Tampere sai ulkomaalaisoppaan (20.10.1995)

●

Tampereen liikekeskus laajenee Tullin alueelle (26.10.1995)

●

Yleiskaava tiivistää Tampereen kantakaupunkia (30.10.1995)

●

Tampere selvittää erikoissairaanhoitoa (30.10.1995)

●

Tampere-Pirkkalan lentokentän meluselvitys jatkuu (7.11.1995)

●

Tampere vetää EU-ohjelmaa (14.11.1995)

●

Tammelantoria korjataan (14.11.1995)

●

Tampereen katukuvaa siistitään (21.11.1995)

●

Pyynikistä kirja (22.11.1995)

●

Koulutuksen hallintoa järjestellään (27.11.1995)

●

Itsenäisyysjuhla Keskustorilla (27.11.1995)

●

Katutöitä Kangasalantiellä Messukylässä (5.12.1995)

●

Raimo Järventölästä opetusneuvos, Tauno Salmisesta liikuntaneuvos
(5.12.1995)
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●

Työllisyys puhutti Itämeren kaupunkien liittoa (12.12.1995)

●

Keskustan liikennevalot toimimaan ympäri vuorokauden (13.12.1995)

●

Tallipihalle etsitään uutta käyttöä

●

Tampereen joulurauha julistetaan 50:nnen kerran (18.12.1995)

●

Itämeri-instituutille yhteistyötä Viroon (21.12.1995)

●

Viikkosiivoukset kaupungin kaduilla jatkuvat (21.12.1995)

●

Aitolahdentietä levennetään (22.12.1995)

Vuoden 1996 tiedotteet | Viestintäyksikön kotisivu
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Tuula Ala-Honkola
2.10.1995

Tampereen päivänä tungosta
kalamarkkinoilla ja Tammela-keskuksessa

Sateisesta säästä huolimatta Tampereen päivä sai ohjelmallaan
runsaasti väkeä liikkeelle. Edellisten vuosien tapaan
kalamarkkinat olivat tänäkin vuonna ehdoton vetonaula.
Sunnuntaina Laukontorilla arvioitiin käyneen yli 20 000
markkinavierasta.
Avoimien ovien tapahtumat säilyttivät myös suosionsa. Uudessa
Tammelan palvelukeskuksessa oli tutustujia välillä jopa
tungokseen saakka. Sunnuntain aikana siellä vieraili noin 6 000
kaupunkilaista.
Vuodesta toiseen näyttävät paloasemat kiinnostavan varsinkin
lapsiperheitä. Neljällä avoinna olleella paloasemalla kirjattiin
näet lähes 5 000 kävijää. Lähemmäs kolmen tuhannen kävijämäärään
ylsivät Kivimuseo ja Muumilaakso. Myös muissa avoinna olleissa
museoissa riitti tutustujia: Amurin työläismuseokorttelissa
kirjattiin 2 339 kävijää, Hämeen museon Olut-näyttelyn kävi
katsastamassa 1 539 vierailijaa, Sara Hildénin taidemuseossa
saksalaisten naistaiteilijoiden näyttelyn näki 1 204 kävijää,
Haiharan nukke- ja pukumuseoon tutustui 1 133 vierasta ja Tampereen taidemuseon näyttelyn kävijämääräksi kirjattiin 836.
Uudessa poliisitalossa kävi 1 550 vierailijaa, ensi vuonna
avattavaan Museokeskus Vapriikkiin tutustui runsas 600
tamperelaista ja valtuustosalissa piipahti noin 500 Tampereenpäivän viettäjää. Pääkirjasto Metsossa laskettiin sunnuntain
kävijämääräksi 2 200.
Ensi vuonna Tampereen päivää vietetään sunnuntaina 29.9.1996.
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_______________

Lisätiedot: tiedotussihteeri Tuula Ala-Honkola, p. 219 6209

Paluu viestintäyksikön kotisivulle

Tiedotteiden alkuun

Tämän tiedotteen alkuun
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Jari Seppälä
11.10.1995

Tampere tutkii
asuntohallintoaan
Tampereen kaupunki kehittää vuokra-asuntojen tuotantoa ja
hallintoa. Kaupungin omistamien säätiöiden ja kaupungin oman
asuntotoimen päällekkäisyyksiä ja hajanaisuutta pyritään
korjaamaan esimerkiksi keskittämällä tiettyjä toimintoja.
Kaupungin toimintamallin uudistamista valmisteleva toimikunta
käsitteli asiaa keskiviikkona, mutta ei tehnyt vielä mitään
ratkaisuja.
Kaupungin vuokra-asuntokantaan kuluu noin 10 500 asuntoa.
Voimassa olevan asuntotuotanto-ohjelman mukaan kunnallisia
vuokra-asuntoja rakennetaan noin 280 vuodessa. Kaupungin oman
asuntotoimen hallinnassa olevien asuntojen lisäksi kaupunki
vastaa omistajana Tampereen vuokratalosäätiön ja Tampereen
kotilinnasäätiön asuntotoiminnasta. Tampereen seudun opiskelijaasuntosäätiö hallitsee lisäksi noin 2 800 asuntoa.
Asuntohallintoa selvittäneen työryhmän mukaan vuokra-asuntotuotanto on kaupungille suurin yksittäinen taloudellinen riski,
koska se kantaa rahoituksesta lopullisen vastuun.
Asuntotuotannon keskittämisellä haetaan varmuutta talouden
hallintaan.
Peruskorjausten lisäämiseen on jo kiinnitetty huomiota, ja
kaupunkikonsernin asuntoyksiköt on määrätty laatimaan tehostettu
peruskorjausohjelma.
Kustannusten seurantaa eri yksiköissä halutaan tiivistää ja
yhtenäistää. Vuokralaisten kannalta parannuksia etsitään muun
muassa asunnonhaun keskittämisellä. Myös vuokratasoa ja muita
epätasaisuuksia halutaan tarkastella koko vuokra-asuntokentässä.
Toimintamallin uudistamista valmistelevassa toimikunnassa on
ollut esillä sellainen organisaatiomalli, jossa kaupungin
suoraan hallintaan jäisi vuokra-asuntojen rakennuttaminen sekä
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vaatimattomasti varustettujen asuntojen hallinta. Hyväkuntoiset
asuinkiinteistöt voitaisiin keskittää nykyisten asuntoyhteisöjen
ja säätiöiden hallintaan, ja kaikki opiskelija-asunnot olisivat
opiskelija-asuntosäätiön hallinnassa.
Toimikunta ei ottanut lopullista kantaa kaavailuihin, vaan
asian valmistelua päätettiin jatkaa virkamiestyönä.

----lisätietoja: hallintojohtaja Mauri Eskonen, puh. 2196105
asuntotoimenjohtaja Seppo Merikoski, puh. 2196246

Paluu viestintäyksikön kotisivulle

Tiedotteiden alkuun

Tämän tiedotteen alkuun
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Jari Seppälä
11.10.1995

Eurometropolis-klubi
perustettiin Tampereelle
Kaupunki, kauppakamari ja korkeakoulut perustivat
keskiviikkona Tampereelle epävirallisen Eurometropolis-klubin.
Paikallisen klubin perustaminen liittyy Tampereen jäsenyyteen
kansainvälisessä Eurometropolis Clubissa, joka on EU-maiden kakkoskaupunkien yhteistyöverkko.
Brysselissä päämajaansa pitävä Eurometropolis Club on ilmoittanut, että Tampereen jäsenyydestä voidaan päättää järjestön
seuraavassa yleiskokouksessa, joka pidetään tämän vuoden
lopulla. Tampereen kaupunginvaltuusto päätti jäsenyyden
hakemisestä helmikuussa.
Eurometropolis Clubissa oli viime vuonna 21 jäsenkaupunkia.
Järjestö on perustettu ajamaan niin sanottujen kakkoskaupunkien
etuja ja rakentamaan yhteistyötä. Pääkaupunkien ja suurimpien
kaupunkien yhteistyöverkostona toimii vastaavasti Eurocitiesjärjestö.
- Kansainvälisen kaupunkijärjestön kautta Tampere saa uusia
yhteyksiä EU-maihin, korkeakoulut ja yritykset pääsevät mukaan
yhteishankkeisiin ja elinkeinotoiminta kehittyy, uskoo Tampereen
kaupungin kansainvälisten asioiden johtaja Martti Larva.
Eurometropolis Clubilla on erilaisia toimielimiä ja
työryhmniä, joihin tamperelaisten on jäseninä mahdollisuus
päästä mukaan. Korkeakoulut pääsevät Clubin kautta hyödyntämään
myös EU:n tutkimusrahoitusta sekä erilaisia yliopistojen
yhteistyöhankkeita.
- Yhteistyötä tiivistämällä on mahdollista päästä useita
teitä pitkin kiinni Euroopan Unionin rahoitukseen, Martti Larva
uskoo.
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Tampereen paikallinen Eurometropolis-klubi kokoontuu
epävirallisesti tarpeen mukaan käsittelemään yhteistyöasioita.
Klubin perustajat voivat kukin lähettää kansainvälisen järjestön
yleiskokouksiin korkeintaan kaksi edustajaa.
Tampereen Eurometropolis-klubin perustamissopimuksen allekirjoittivat keskiviikkona Tampereen kaupunginjohtaja Jarmo
Rantanen, Tampereen yliopiston rehtori Jarmo Visakorpi,
Tampereen teknillisen korkeakoulun rehtori Timo Lepistö sekä
Tampereen kauppakamarin toimitusjohtaja Matti Hokkanen. Samalla
allekirjoitettiin virallinen hakemus kansainvälisen
Eurometropolis Clubin jäsenyydestä.

----lisätietoja: johtaja Martti Larva, puh. 2196206
hallintojohtaja Mauri Eskonen, puh. 2196105

Paluu viestintäyksikön kotisivulle

Tiedotteiden alkuun

Tämän tiedotteen alkuun
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Jari Seppälä
12.10.1995

Tampere laski
asuntolainakorkoa
Tampereen kaupunki alentaa asuntolainarahastosta myönnettyjen
henkilökohtaisten lainojen korkoa marraskuun alusta lukien.
Koron lasku liittyy Suomen Pankin päätökseen alentaa
peruskorkoa.
Kaupungin asuntolainojen korko alenee 0,25 prosenttiyksikköä.
Uusi korko on 5,50 %. Viimeksi korkoa muutettiin viime vuoden
helmikuussa, silloinkin 0,25 prosenttiyksikköä alaspäin.
Koron laskeminen koskee noin 1800 lainaa, jotka on myönnetty
asuntolainarahastosta.

Lainoja rästissä 25,6 mmk
Yhä useammat tamperelaiset viivyttelevät kaupungin myöntämien
ja välittämien lainojen takaisinmaksussa. Syyskuun lopussa yli
kolme kuukautta myöhässä olevia lainarästejä oli yhteensä 25,6
miljoonan markan verran. Maksamattomia lainoja oli yhteensä 250
kappaletta.
Rahoituspäällikkö Yrjö Schafeitel pitää kehitystä
luonnollisena vaikean työllisyystilanteen aikana:
- Kun työttömyys on yhä yli 22 prosenttia ja toimeentulotuen
piirissä on tuhansia perheitä, on selvä, että osa lainansaajista
ei pysy lyhennysaikataulussa, Schafeitel sanoo.
Kaupunki perii kuitenkin saataviaan takaisin kohtuullisen
ajan kuluessa. Tällä hetkellä rästilainoista on irtisanottu 32,
jotka on pantu perintään muilla keinoilla.

----lisätietoja: rahoituspäällikkö Yrjö Schafeitel, puh. 2186274
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Jari Seppälä
13.10.1995

Tampere käynnistää
työllisyysprojektin

Tampereen kaupunki käynnistää joulukuun alusta kaksivuotisen
työllisyysprojektin. Projekti jatkaa käytännön toimilla siitä,
mihin keväällä käynnistetty laajapohjainen seminaari- ja työryhmätyöskentely on päässyt. Projektia varten
työllisyysasiamieheksi on palkattu kunnallissihteeri Matti
Luukinen, 45.
Projektin johtoryhmään kuuluvat elinkeinojohtaja Riitta
Varpe, rahoitusjohtaja Asko Koskinen, henkilöstöjohtaja Pekka
Palola ja yhdyskuntasuhteiden johtaja Martti Larva sekä
työvoimahallinnon edustaja. Myös aikuiskoulutuksen
asiantuntemusta käytetään.
Tampereen kaupunki kutsui keväällä elinkeinoelämää,
järjestöjä ja koulumaailmaa yhteistyöhön yli 22 prosentin
työttömyyden nujertamiseksi. Neljä laajapohjaista työryhmää ovat
ideoineet tukun ehdotuksia, joista osaa on jo lähdetty
toteuttamaan. Työllisyysasiamies vie näitä ajatuksia eteenpäin
myös valtion suuntaan.
- Tampere pyrkii omalta osaltaan helpottamaan työttömyyttä
muun muassa investointeja ja peruskorjauksia kiirehtimällä. Ensi
vuoden budjetin painopiste on ammattikoulutuksessa, joka sekin
on työllisyyspoliittinen linjaus. Suoraa työllistämistukea
osoitamme keskimäärin 1050 työttömän palkkaamiseksi ensi vuoden
aikana kaupungille, toteaa kaupunginjohtaja Jarmo Rantanen.
Työtä osuuskunnissa,
yrittäjinä, kotona
Keväällä perustetuista työryhmistä yksi pohti yhteistyön ja
yhteisvastuun merkitystä. Ryhmä esittää muun muassa osuuskuntien
perustamisen tukemista, työn ja koulutuksen kiertoa sekä
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harjoittelupaikkojen lisäämistä. Jokaisen työttömän tulisi saada
henkilökohtainen ohjelma, jonka tekemisessä ja toteuttamisessa
eri tahot toimisivat yhdessä. Tutkimusta, atk:ta ja
asiakaspalvelua tulisi myös kehittää yhteistyössä.
Kansalaisen perusoikeutta työhön käsitellyt työryhmä
painottaa, että kotityön ja vapaaehtoistyön arvostusta tulisi
lisätä vaikean työllisyystilanteen henkisten vaikutusten
helpottamiseksi. Työryhmä esittelee myös työn joustojen, kuuden
tunnin työpäivän, varhaiseläkkeiden ja yrittäjyyden lisäämisen
mahdollisuuksia.
Työaika ja koulutus nousivat keskeisiksi keinoiksi myös
Pekkasen mallia tamperelaisittain tarkastelleessa työryhmässä.
Hämeen työvoimapiiri on jo valmistelemassa työaikajoustojen
markkinointia yrityksille. Yrittäjyyskoulutusta kehitellään myös
työryhmän ajatusten pohjalta.
Teknologian mahdollisuuksia työllistäjänä selvittänyt
työryhmä esittää työvoiman tarjonnan lisäämistä erityisesti
tietotekniikan ja elektroniikan alueille. Laskusuhdanteessa
oleville aloille kuten rakennusalalle valmistuvia opiskelijoita
olisi täydennyskoulutettava heti eikä vasta pitkän työttömyyden
jälkeen. Työryhmä esittää myös teollisuusalueiden uudistamista
muun muassa yhteisten voimavarojen avulla toimivia
yrityshautomoita lisäämällä.

---lisätietoja: kaupunginjohtaja Jarmo Rantanen, puh. 2196 400

Paluu viestintäyksikön kotisivulle

Tiedotteiden alkuun

Tämän tiedotteen alkuun
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Tuula Ala-Honkola
18.10.1995

Suvaitsevaisuus täyttää
Tullikamarin

Tampereen kaupunki ja Tampereella asuvat ulkomaalaiset
kampanjoivat tänä syksynä suvaitsevaisuuden puolesta. Teeman
ympärille on koottu muun muassa tapahtumaviikko, jota vietetään
Tullikamarilla 22.-27.10.1995. Viikon suojelijana on
kaupunginjohtaja Jarmo Rantanen.
- Viikon yhtenä tavoitteena on kanssakäymisen lisääminen
ulkomaalaisten ja tamperelaisten välillä. Tähän on mahdollisuus
muun muassa Tullikamarille pystytettävissä esittelypisteissä,
joissa maahanmuuttajat kertovat omista tavoistaan ja
kulttuureistaan, ulkomaalaistoimiston toimistopäällikkö Marja
Pentikäinen kertoo.
Näyttelypisteensä on mm. vietnamilaisilla, inkeriläisillä,
kurdeilla, bosnialaisilla ja somaleilla. Tullikamarin suojiin
nousee parikymmentä esittelypistettä.
Viikonpäivillä
omat teemansa
Näyttelyn oheen on viikon jokaiselle päivälle koottu oma
teemaohjelmansa. Sunnuntain 22.10. eli tapahtuman avajaispäivän
teemana on kansainvälisyys.
Maanantaina painotetaan tietoa ja toimintaa eli muiden muassa
viranomaiset jakavat silloin tietoa ulkomaalaisille
kohdistamistaan palveluista. Tiistaina eli YK:n päivänä puhutaan
sodasta ja rauhasta. Päivän päätteeksi järjestetään Pakkahuoneella panelikeskustelu, jota vetää kulttuuritoimenjohtaja Lassi
Saressalo. Suvaitsevaisuudesta keskustelevat mm. kansanedustajat
Sulo Aittoniemi ja Pertti Virtanen sekä piispa Paavo Kortekangas.
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Keskiviikon 25.10. teemana on kulttuuri. Päivän ohjelmassa on
tanssia ja musiikkia sekä monikulttuurinen limsadisko Pakkahuoneella. Illalla pidetään Tulliklubilla Afroklubi. Torstaina
paneudutaan perheen sekä naisen ja lapsen asemaan ja perjantaina
eli päätöspäivänä puhutaan rasismista.

Pakolaisen polkua
ja yleisöluentoja
Monipuolisen ohjelman ja esittelypisteiden lisäksi
Tullikamarilla on tarjolla maksua vastaan etnistä ruokaa. Joka
päivä on yleisöllä mahdollisuus kiertää myös pakolaisen polku,
joka konkreettisesti näyttää sen, minkälaiseen pyöritykseen
pakolainen joutuu astuessaan vieraan maan kamaralle.
Tullikamarin ohjelmatarjontaa täydentävät
suvaitsevaisuusviikon yleisöluennot, joita pidetään Sampolassa
maanantaista torstaihin kello 14-16. Kaupungin
ulkomaalaistoimiston järjestämässä seminaarisarjassa paneudutaan
mm. työhön paluumuuttajien parissa, Balkanin tilanteeseen ja
rasismiin.
Yleisöluennot ja Tullikamarin tapahtumat ovat yleisölle
maksuttomia. Näyttelypisteet ovat avoinna sunnuntaina kello
15.00-18.00, maanantaista torstaihin kello 9.00-20.00 ja
perjantaina kello 9.00-16.00.
Tampereen suvaitsevaisuusviikko on osa valtakunnallista
suvaitsevaisuusvuotta, jota vietetään YK:n 50-vuotisjuhlan
kunniaksi.

______________
Lisätiedot: projektisihteeri Jouni Riikonen Ulkomaalaistoimisto,
puh. 219 7314 tai 219 7313, toimistopäällikkö Marja Pentikäinen,
puh. 219 7774

Paluu viestintäyksikön kotisivulle

Tiedotteiden alkuun
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Jari Seppälä
19.10.1995

Tampere kehittää
yhteistyötä Brasoviin
Tampereen romanialaisessa ystävyyskaupungissa Brasovissa on
monia mahdollisuuksia hyödylliseen yhteistyöhön ja EU-ohjelmien
hyödyntämiseen erityisesti koulutuksen ja elinkeinoelämän
piirissä. Tämän totesivat Tampereen kaupungin edustajat
vieraillessaan Brasovissa tällä viikolla.
Tampereen yhteydet Brasoviin ovat olleet niukemmat kuin
muihin ystävyyskaupunkeihin. Romanian suurlähetystön viime
kesänä tekemän aloitteen pohjalta Tampereen kaupungin edustajat
johtaja Martti Larva ja kansainvälisten asioiden sihteeri Pertti
Paltila kävivät Brasovissa tutustumassa paikalliseen hallintoon,
elinkeinoelämään, yliopistoon ja alueen tarjoamiin
matkailullisiin mahdollisuuksiin.
Yksityistäminen on Romaniassa edennyt viidessä vuodessa
pitkälle. Kauppa on kokonaisuudessaan yksityistetty, samoin
pääosa rahalaitoksista ja 80 % teollisuudesta. Brasov on noin
400.000 asukkaan teollisuus- ja korkeakoulukaupunki.
- Yhteiskunnallinen kehitys näyttää olevan Romaniassa
suhteellisen myönteistä, mikä tarjoaa mahdollisuuksia useilla
eri aloilla. Brasovissakin oli näkyvissä monenlaista
kansainvälistä toimintaa, kertoo kansainvälisten asioiden
sihteeri Pertti Paltila.
Vierailun aikana tutustuttiin mm. erittäin nykyaikaiseen
kumitehtaaseen, joka valmistaa mm. hydrauliikkaan tarvittavia
tiivisteitä. Yritykselle valmistuu lähikuukausina uusi tehdas,
jonka tuotteina ovat mm. verensiirroissa tarvittavat kertakäyttövarusteet. Lähiajan tuotanto on myyty kansainväliselle Punaiselle Ristille Sveitsiin.
Brasovissa toimivan Transsilvanian yliopiston rehtori Sergiu
T. Chiriacescu kertoi yliopiston kehittymisestä ja
laajentumisesta.
Yliopisto on mukana monissa Euroopan unionin ohjelmissa ja on
halukas kehittämään yhteyksiä myös tamperelaisten korkeakoulujen
kanssa.
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Muissakin yhteyksissä vierailun aikana tulivat esille muun
muassa Euroopan unionin PHARE-ohjelman ja muiden EU-ohjelmien
tarjoamat mahdollisuudet.
Vierailun pääisäntänä toimi Brasovin maakunnan prefekti eli
maaherra Alexandru Popa, joka koulutukseltaan on diplomi-insinööri tietokonealalla ja toiminut aikaisemmin suuren elektroniikkaa valmistavan tehtaan johtajana.

----lisätietoja:
kansainvälisten asioiden sihteeri Pertti Paltila, puh. 2196210

Paluu viestintäyksikön kotisivulle

Tiedotteiden alkuun

Tämän tiedotteen alkuun
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Jari Seppälä
20.10.1995

Tuomiokirkon
pihlajat vaihdetaan
Tampereen Tuomiokirkon seinustaa koristavat noin satavuotiaat
pihlajat vaihdetaan uusiin, nuorempiin ja terveempiin. Kaupungin
puistoyksikkö on tutkinut kolmen vanhan pihlajan kunnon ja
todennut ne jo vaarallisen lahoiksi. Tilalle istutetaan neljä
uutta pihlajaa.
- Olemme etsineet mahdollisimman isot puut tilalle, mutta
tietysti näkymä muuttuu jonkin verran. Pihlaja ei ole kovin
kestävä ja pitkäikäinen puu, mutta sen uskonnollisen
symboliarvon vuoksi uudetkin puut ovat pihlajia, sanoo
suunnittelija Reijo Huppunen kaupungin puistoyksiköstä.
Tuomiokirkon kiviaidan sisäpuolella kasvavat pihlajat
uusitaan samalla kun Tuomiokirkon puistossa tehdään
peruskunnostusta. Kirkon pohjoispuolelle on tekeillä
leikkipuisto, lisäksi kiviojia korjataan ja puiston kasvillisuutta uusitaan ja lisätään.
- Tuomiokirkon puistolle tulee entistä ruusuisempi ilme ensi
vuodesta lähtien, Reijo Huppunen lupaa.
Pihlajien uusimiseen päästään parin viikon sisällä. Koko Tuomiokirkon puiston peruskunnostus jatkuu vielä ensi vuonna.

----lisätietoja: suunnittelija Reijo Huppunen, puh. 2196103
työnjohtaja Voitto Lindqvist, puh. 949628673
puistopäällikkö Taisto Hietamäki, Tampereen ev.lut.
seurakunnat, puh. 2190271

http://www.tampere.fi/viy/tiedote/95/pihlaja.htm (1 of 2) [7.7.2003 14:08:55]

Viestintäyksikkö: Lehdistötiedote

Tuula Ala-Honkola
20.10.1995

Tampere sai
ulkomaalaisoppaan

Tampereen kaupunki on suvaitsevaisuusviikon kynnyksellä
julkaissut ulkomaalaisoppaan Tampereen palveluista. Opas on
suomenkielinen, mutta se aiotaan käännättää myös vieraille kielille, ensivaiheessa englanniksi.
Ulkomaalaisopas on tarkoitettu paitsi ulkomaalaistoimiston ja
vastaanottokeskuksen asiakkaille, myös yritysten palvelukseen
tuleville ulkomaalaisille ja vierasmaalaisille opiskelijoille.
Oppaassa kerrotaan muun muassa asunnon hankkimisesta ja muista
asumiseen liittyvistä asioista kuten puhelimen ja sähkön
tilaamisesta sekä jätehuollosta. Terveyspalvelujen kohdalla
kerrotaan ulkomaalaisten oikeuksista palveluihin sekä
selvitetään Tampereen terveys- ja sosiaalitoimen aluejako.
Oppaassa annetaan tietoa myös ulkomaalaisten lasten opiskeluja koulunkäyntimahdollisuuksista, kerrotaan pääpiirteet
kaupungin liikenneyhteyksistä ja selvitetään toimiminen hätätapauksissa. Vapaa-ajan vietosta kertovilla oppaan sivuilla
tehdään selkoa mm. kaupungin huvi- ja virkistyspuistoista,
kirjaston toiminnasta sekä urheilu- ja
liikuntamahdollisuuksista. Tampereella toimivat uskonnolliset
seurakunnat luetellaan myös, samoin Suomessa toimivat
suurlähetystöt ja konsulaatit. Virasto-osuuteen on koottu ne
keskeisimmät toimipisteet, joissa ulkomaalainen joutuu asioimaan
kaupunkiin muuttaessaan.
Opasta on jaossa suvaitsevaisuusviikon 22.-27.10. aikana
Tullikamarilla. Sitä saa myös kaupungin virastotalon
neuvonnasta, Aleksis Kiven katu 16 F ja matkailutoimistosta,
Verkatehtaankatu 2.
Oppaan on tuottanut Tampereen kaupungin viestintäyksikkö.
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__________________
Lisätiedot: tiedotussihteeri Tuula Ala-Honkola, puh. 219 6209

Paluu viestintäyksikön kotisivulle

Tiedotteiden alkuun

Tämän tiedotteen alkuun
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Jari Seppälä
26.10.1995

Tampereen liikekeskus laajenee Tullin alueelle
Tampereen liikekeskusta on laajentunut selvimmin Tullin
alueelle rautatieaseman taakse. Liikehuoneistojen osuus on yli
puolet kerrosalasta alueella, joka ulottuu Pyynikin uimahallilta
Tammelan palvelukeskukselle ja Satakunnankadulta Tampereen
valtatielle. Ydinkeskustan toimintojen muutoksia on selvitetty
ympäristövirastossa keskustan osayleiskaavatyön myötä.
Selvityksen viimeiset tiedot ovat vuodelta 1990. Viime vuodet
eivät kuitenkaan ole suuresti muuttaneet tilannetta.
- Laman aikana liikekeskusalue ei ole laajentunut, vaan
aktiiviset liiketoiminnot ovat jopa vähentyneet alueen sisällä.
Vuoden 1990 tilanne osoittaa silti selvästi kehityksen suunnan,
sanoo yleiskaavasuunnittelija Matti Manninen.
Jo aiemmissa selvityksissä on Tampereen keskustasta erottunut
selkeä ydinkeskusta, liiketiloihin painottunut city-alue. Vuoden
1960 ydinkeskusta ulottui Hämeenpuistosta rautatieasemalle, ja
vuonna 1974 alue oli laajentunut hieman länteen, itään ja etelään. Viimeisimpiä liikealueiden laajennuksia ovat Tullin alue,
osa Tammelaa sekä Nalkalan rantakorttelit Ratinan siltaan asti.
- Liikekeskustan pohjoisraja on pysynyt selvästi
Satakunnankadussa. Lähivuosina saattaa Finlaysonin alue muuttua
liike- ja toimistovoittoiseksi, ja tamperelaisten aktiivinen
asiointialue laajenee vanhalle teollisuusalueelle, Matti
Manninen arvioi.
Myös vanhoissa ydinkeskustan kortteleissa liikehuoneistojen
kerrosala on kasvanut. Kuitenkin lähes kaikissa liikekeskukseen
laskettavissa kortteleissa on edelleenkin ainakin jonkin verran
myös asuntoja. Sen sijaan teollisuus on selvästi vähentynyt
keskustan kortteleista.
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- Liiketilan ei pitäisi päästä kasvamaan salaa, vaan tilojen
käytön muutokset pitäisi tehdä asemakaavan muutoksen kautta.
Tällöin voidaan harkita kokonaisuuksia ja ohjata
kaupunkikeskustan kehitystä siten, että monipuolisuus ja elävyys
säilyy.
----lisätietoja: yleiskaavasuunnittelija Matti Manninen, puh.
2196519

Paluu viestintäyksikön kotisivulle

Tiedotteiden alkuun

Tämän tiedotteen alkuun
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Jari Seppälä
30.10.1995

Yleiskaava tiivistää
Tampereen kantakaupunkia
Joukkoliikenteen toimivuus, palvelujen turvaaminen ja rakentamisen edullisuus ovat Tampereen kantakaupungin yleiskaavan
tärkeitä tavoitteita. Kaupunginhallituksen käsittelyyn ensi
maanantaina tuleva esitys korostaa edelleen kaupungin
tiivistämistä ohjaamalla rakentamista vielä vapaille
välialueille.
- Täydennysalueiden toteuttaminen on kaikkien kannalta
huomattavasti edullisempaa kuin rakentaminen täysin uusille
alueille, sanoo yleiskaava-arkkitehti Toivo Hankonen.
Kaupungin veronmaksajien saavuttama säästö voi olla useita
satoja miljoonia markkoja lähivuosikymmenien aikana. Yksittäinen
perhe säästää pelkästään liikkumisessa noin 9000 markkaa
vuodessa, jos pääsee asumaan nykyisen kantakaupungin sisään
verrattuna alueisiin kantakaupungin ulkopuolella.
Täydennyskaavoitus säästää katujen ja putkien rakentamisessa,
ja myös nykyiset päiväkodit, koulut ja kaupat säilyvät entistä
varmemmin. Joukkoliikenne saa paremman hyötysuhteen, ja
liikenteen päästöt pysyvät kurissa.
- Viime vuonna hyväksytyn ympäristöpoliittisen ohjelman mukaisesti kaupunkisuunnittelussa otetaan huomioon ekologia;
olemassa olevan rakenteen hyväksikäyttö, luonnon
monimuotoisuuden turvaaminen, hiilidioksidipäästöjen vähentäminen ja terveellisen elinympäristön turvaaminen ovat keskeisiä
tavoitteita, Hankonen sanoo.
Kaupunginhallitus käsitteli edellisen kerran kantakaupungin
yleiskaavaehdotusta viime maaliskuussa. Sen jälkeen ehdotusta on
täydennetty hallituksen esittämillä näkökohdilla. Yksi
keskustelua herättänyt kohta on Tampereen eteläisten
kaupunginosien laajeneva lentomelualue. Nyt
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yleiskaavaehdotuksessa todetaan, että näillä alueilla on
laadittava meluselvitykset ennen kuin uutta rakentamista
sallivia asemakaavoja laaditaan.
Kantakaupungin yleiskaava ei koske Tampereen ydinkeskustaa
eikä Pyynikin ja Kauppi-Niihaman alueita, joille on hyväksytty
erilliset osayleiskaavat. Ydinkeskustassa merkittävimmät
muutosalueet ovat teollisuudelta vapautuvat Tampellan ja
Finlaysonin alueet. Pyynikki sekä Kauppi-Niihama liittyvät
oleellisesti kantakaupungin viherverkkoon.
Asuntotavoitetta
pienennetään
Yleiskaavan pohjana on arvio, jonka mukaan Tampereen väkiluku
on 185.000 vuonna 2000 ja noin 200.000 vuonna 2020. Myös
kantakaupungin ulkopuolelle on varauduttava rakentamaan. Muun
muassa asumisväljyyden kasvun hidastumisen vuoksi asuntotuotannon lukuja voidaan pienentää. Uusia asuntoja pitäisi ehdotuksen
mukaan rakentaa vuoteen 2010 mennessä yhteensä 20.000, kun
nykyinen tavoite on 22.000 asuntoa. Samalla kun tavoitetta on
pienennetty, on kerrostaloasuntojen osuutta kasvatettu. Samoin
suositellaan omakotirakentamiseen tarkoitettujen ryhmätonttien
kaavoittamista aiempaa enemmän.
Uusia kerrostaloalueita ehdotetaan ydinkeskustan ulkopuolella
Hatanpäälle, Kaukajärvelle, Lahdesjärvelle, Kalkkuun ja
Raholaan. Merkittävimmät uudet pientaloalueet olisivat
Lahdesjärvi, Vuores, Hervantajärvi, Kaukajärvi, Kumpula ja
Ojala.
Teollisuusaluevarauksia esitetään mm. Myllypuroon, Ryydynpohjaan, Lahdesjärvelle, Linnainmaalle, Atalaan ja Olkahisiin.
Palvelutarkoituksia varten varataan keskustan läheisyydestä
reservialueita Tohloppijärven, Kaukajärven, Hatanpään ja
Iidesjärven ranta-alueilta.
Uudet aluevaraukset supistavat kantakaupungin viherverkkoa.
Kuitenkin puisto- ja virkistysalueita jäisi ehdotuksen mukaan
noin 280 m2 asukasta kohden eli 2-3 kertaa valtakunnalliseen
minimisuositukseen nähden.
Kevyen liikenteen käyttöön on yleiskaavassa osoitettu eri
alueiden väliset yhteydet. Katu- ja tieverkko perustuu
kehäväyliin, joille ohjataan ohikulkijat ja kaupunginosien
välinen liikenne. Yleiskaavassa on varauduttu myös
lähiraideliikenteeseen.
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Tampereen kantakaupungin yleiskaavaehdotuksen vaikutuksia on
tarkasteltu eri osa-alueilta. Esimerkiksi kaupunkikuvallisesti
arimmat kohteet ovat Hyhkyn, Pohtolan ja Takahuhdin avoimeen
peltomaisemaan ehdotetut rakennusalueet.
Kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen yleiskaavaehdotus
tulee yleisesti nähtäville ennen valtuustokäsittelyä.
------Lisätietoja: yleiskaava-arkkitehti Toivo Hankonen, puh. 2196516.

Paluu viestintäyksikön kotisivulle

Tiedotteiden alkuun

Tämän tiedotteen alkuun
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Jari Seppälä
30.10.95

Tampere selvittää erikoissairaanhoitoa
Tampereen kaupunki ja Pirkanmaan sairaanhoitopiiri ryhtyvät
yhdessä selvittämään erikoissairaanhoidon kustannusten kasvua.
Tarkoituksena on välttää kustannusongelmat, jotka on nähtävissä
koko maan erikoissairaanhoidossa.
Erikoissairaanhoidon kysyntä on kasvanut viime vuosina ja
erityisesti tänä vuonna Tampereella. Osin myös laskutuksen
muutoksista johtuen Tampereen kaupungin maksut
sairaanhoitopiirille kasvavat tänä vuonna noin 20 mmk eli 6
prosenttia. Ensi vuonna nousuksi on ennustettu noin 18 mmk eli
4,8 prosenttia.
- Tämän vuoden talousarviossa kaupunki varasi sairaanhoitopiirin menoihin vain 325 mmk, kun menojen ennuste nyt on noin
370 mmk. Tämä heijastuu myös ensi vuoden talousarvioon.
Lähtötason mitoittamisessa on ongelmia, toteaa Tampereen kaupungin suunnittelujohtaja Asko Koskinen.
Lähinnä yliopistollisen sairaalan käytön lisääntymisestä
johtuva menojen paisuminen johtuu muun muassa kaupungin
väkiluvun kasvusta, vanhusväestön määrän kasvusta ja suurten
ikäluokkien ikääntymisestä. Osin nyt maksetaan laman
jälkilaskua: säästämisen jäljiltä jonot ovat pidentyneet ja
sairastavuus lisääntynyt.
Tilanteen selvittämiseksi kaupunki ja sairaanhoitopiiri
asettavat yhteisen työryhmän, joka käyttää työssä myös
ulkopuolista tutkimuspanosta.
Tarkoituksena on tutkia muun muassa hoitoaikojen lyhentämisen
mahdollisuudet ja vaikutukset. Sairaanhoitopiirin ja kaupungin
oman terveystoimen päällekkäisyyksiä pyritään myös purkamaan.
Samoja töitä tehdään esimerkiksi laboratorioissa, apteekeissa,
ruokahuollossa, kiinteistönhoidossa ja atk-toiminnoissa.
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Sairaanhoitopalvelujen kilpailuttamisen mahdollisuuksia halutaan
myös selvittää.
Työryhmän tehtävänä on koordinoida eri alueilla jo tehtyä
yhteistyötä ja keskittyä erikoissairaanhoidon taloudenohjaukseen
kokonaisuutena.
- Tilanne on samanlainen koko maassa. Erikoissairaanhoidon
kustannuskehitys tuo kunnille suuria rahoitusvaikeuksia tilanteessa, jossa taloudellinen liikkumavara on uudelleen kiristymässä, suunnittelujohtaja Koskinen sanoo.
Pirkanmaan sairaanhoitopiirin osalta talousohjaukseen
pyritään saamaan uusia eväitä vuoden 1997 talousarvioiden
valmisteluun.
----lisätietoja: suunnittelujohtaja Asko Koskinen, puh. 2196275

Paluu viestintäyksikön kotisivulle

Tiedotteiden alkuun

Tämän tiedotteen alkuun

http://www.tampere.fi/viy/tiedote/95/esair.htm (2 of 2) [7.7.2003 14:08:56]

Viestintäyksikkö: Lehdistötiedote

Jari Seppälä
7.11.95

Tampere-Pirkkalan lentokentän meluselvitys jatkuu
Tampere-Pirkkalan lentokentän meluselvitystä jatketaan heti
tiistaina saapuneiden ensimmäisten Hornet-hävittäjien myötä. Eri
vuodenaikojen melumittaukset valmistuvat ensi kesänä. Lentoliikenteen odotetaan lisääntyvän muutoinkin keväällä valmistuvan
uuden matkustajaterminaalin ansiosta.
Ilmailulaitos on tehnyt alustavan selvityksen TamperePirkkalan lentoaseman lentomelualueista. Tämän vuoden
tammikuussa valmistunut selvitys perustuu paljolti arvioihin,
sillä Hornet-hävittäjien todellisia vaikutuksia ei ole vielä
voitu mitata.
Heti kun ensimmäiset neljä uutta hävittäjäkonetta ovat kotiutuneet Pirkkalaan, ryhdytään keräämään käyttökokemuksia.
Myös melumittauksia voidaan tehdä heti ensimmäisten koneiden
saavuttua. Tulosten luotettavuus edellyttää kuitenkin, että varsinaiset mittaukset tehdään sulan maan aikana eli kesäkauden
aikana.
- Melumittauksilla on merkitystä paitsi melualueelle jäävälle
nykyiselle asutukselle, niin myös tulevalle maankäytön
suunnittelulle Tampereen eteläisissä kaupunginosissa.
Selvityksestä pyydetään ympäristöministeriön lausunto, jonka
perusteella kaavoitustyötä voidaan jatkaa, toteaa Tampereen
kaupungin ympäristö- ja teknisen toimen toimialajohtaja Esa
Kotilahti.
- Myös Ilmavoimille tutkimus on tärkeä, sillä uudelle Hornetkalustolle kehitetään lentoonlähtö- ja lähestymismenetelmiä,
joilla pyritään vähentämään melua Tampere-Pirkkalan lentokentän
ympäristössä, sanoo Satakunnan Lennoston esikuntapäällikkö,
everstiluutnantti Heikki Lyytinen.
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Tampere-Pirkkalan lentokenttä on sekä sotilas- että
siviililiikenteen käytössä. Kentälle tehdään vuosittain 2500030000 laskeutumista, joista noin kolmasosa on
sotilasliikennettä. Laman jälkeen myös matkustajamäärät ovat
kääntyneet nousuun; matkustajia arvioidaan kulkevan tänä vuonna
Tampere-Pirkkalan kautta noin 170 000.
Huhtikuussa valmistuva uusi asemarakennus pystyy palvelemaan
samaan aikaan yhden laajarunkokoneen sekä kahden pienemmän
reittikoneen matkustajia.
Lentomeluselvitystä tehdään yhteistyössä Ilmailulaitoksen,
Ilmavoimien, ympäristöministeriön sekä Pirkanmaan liiton ja
Tampereen kaupungin kesken. Alueen asukkaille tiedotetaan
selvityksen eri vaiheissa saatavista tuloksista.

----lisätietoja:
kaavoituspäällikkö Markku Teräsmaa, puh. 931-2196325
yleiskaava-arkkitehti Toivo Hankonen, puh. 931-2196516
lentoaseman päällikkö Pertti Skogberg, puh. 931-2835300
esikuntapäällikkö Heikki Lyytinen, puh. 931-2812111

Paluu viestintäyksikön kotisivulle

Tiedotteiden alkuun

Tämän tiedotteen alkuun

Tampereen kaupungin kotisivulle
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Jari Seppälä
14.11.95

Tampere vetää EU-ohjelmaa
Tampereen keskustan vanhojen teollisuusalueiden muutosten
vaikutuksia ryhdytään seuraamaan kansainvälisenä yhteistyönä.
Euroopan Unionin komissio on hyväksynyt Tampereen ja neljän muun
EU-kaupungin hakemuksen yhteisestä kokemustenvaihto-ohjelmasta.
EU:n Pacte-ohjelmaan hyväksyttyä hanketta johtaa Tampereen
kaupungin kaavoitusyksikkö. Yhteistyökumppaneina on neljä muuta
eurooppalaista teollisuuskaupunkia, joista Tampereen ystävyyskaupunkeja ovat saksalainen Chemnitz, tanskalainen Odense sekä
ruotsalainen Norrköping. Viidentenä osapuolena on espanjalainen
Hernani, joka sijaitsee San Sebastianin alueella lähellä Ranskan
rajaa.
- Tarkoituksena on vaihtaa kokemuksia rakennemuutosten ympäristövaikutuksista vanhoissa teollisuuskaupungeissa. Tampereen
osalta esimerkkinä käytetään ensisijassa Tampella-Finlaysonin
aluetta.
Muutoksia tarkastellaan monipuolisesti eli muun muassa rahoituksen, toiminnallisuuden, kaupunkikuvan sekä ympäristävaikutuksien
kannalta. Sekä kestävän kehityksen periaatteet että muutosten
sosiaaliset vaikutukset otetaan huomioon, kertoo Tampereen
kaupungin kansainvälisten asioiden sihteeri Pertti Paltila.
Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 150.000 ECUa eli runsaat
800.000 markkaa, josta Tampereen osuus on noin kolmannes. EU:n
tuen osuus vaihtelee kaupungeittain, mutta kokonaisuudessaan sen
odotetaan olevan runsaat puolet koko hankkeen kustannuksista.
- Pacte-hakemusten karsinta on ollut melko suuri, sillä alunperin 11 suomalaisen kaupungin hakemuksesta on hyväksytty vain
kaksi eli Tampereen ja Kotkan hakemukset. Lisäksi on hyväksytty
kaksi alueellista hanketta, Paltila toteaa.
Hanke aloitetaan ensi vuoden tammikuussa ja yhteinen raportti

http://www.tampere.fi/viy/tiedote/95/euohjel.htm (1 of 2) [7.7.2003 14:08:56]

Viestintäyksikkö: Lehdistötiedote

hankkeesta on valmis kesäkuussa 1997. Projektin johtajana toimii
apulaisasemakaava-arkkitehti Kristiina Jääskeläinen.
------Lisätietoja:
apulaisasemakaava-arkkitehti Kristiina Jääskeläinen, 931-2196518
kansainvälisten asioiden sihteeri Pertti Paltila, 931-2196210

Paluu viestintäyksikön kotisivulle
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Tampereen kaupungin kotisivulle
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Tuula Ala-Honkola
14.11.1995

Tammelantoria korjataan

Tammelantorin palveluvarustus kohenee. Torilla on tällä viikolla
aloitettu korjaustyöt, joiden tuloksena saadaan vesi- ja
viemäriliittymät kuntoon sekä lisää sähköliittymiä. Torikauppa
jatkuu entiseen malliin, sillä korjaustyöt ovat keskittyneet
torin reunoille. Työt saataneen päätökseen ennen joulua.
Apulaiskiinteistöpäällikkö Reino Pulkkinen kertoo uuden
elintarvikelain vauhdittaneen Tammelantorin korjausta.
- Ajanmukaiset vesi-, viemäri- ja sähköliittymät lisäävät
torin yleistä hygieniaa ja houkuttelevat myös uusia kauppiaita
paikalle, Pulkkinen sanoo. Torilla on noin sata vakiokauppiasta,
ja Pulkkisen mukaan määrä voisi tästä vielä jonkin verran
kasvaa.
Torin ulkoiseen ilmeeseen eivät korjaustyöt vaikuta. Pulkkinen
kuitenkin toteaa, että lähivuosina saattavat myös
ulkoasusuunnitelmat tulla ajankohtaisiksi.
Laukontorin korjaustyöt ovat myös edenneet aikataulun
mukaisesti. Tänä vuona tehdään vielä joitakin sähkötöitä ja ensi
keväänä aloitetaan pysäköintialueiden rakentaminen
torialueen yläpuolelle.
___________
Lisätiedot: apulaiskiinteistöpäällikkö Reino Pulkkinen,
puh. 2196 851.

Paluu viestintäyksikön kotisivulle
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Jari Seppälä
21.11.1995

Tampereen katukuvaa siistitään
Tampereen kaupunki ryhtyy entistä pontevammin kohentamaan
katukuvaa. Yleiseen siisteyteen, mainosten ripustamiseen sekä
katoksiin, kioskeihin ja kalusteisiin kiinnitetään huomiota
viihtyvyyden parantamiseksi.
Katumiljöön siistimiseksi on perustettu virkamiestyöryhmä,
joka kehittää käytännön keinoja yleisten alueiden kalustamiseen.
Työryhmää johtaa rakennustarkastaja Kalevi Lammi.
- Viime vuosien vaurauden myötä kaupungin yleisilme on
selkeästi kohentunut, mutta yksityiskohdissa on vielä tehtävää.
Erityisesti kansainvälistyvä elämänmeno ja kesän monet
tapahtumat asettavat yleisen järjestyksen ja siisteyden säilymisen koetukselle, Kalevi Lammi sanoo.
Lammi uskoo, että yleinen viihtyisyys lisää entisestään
Tampereen vetovoimaa erityisesti turistien silmissä. Samalla
tamperelaisten itsensä on miellyttävämpi liikkua kaupungilla.
- Siisteys lähtee jokaisesta kadulla kulkijasta itsestään.
Käytöstapohin ja hyvään makuun olisi syytä paneutua ja kasvattaa
yleisiä asenteita.
Eri hallinnonaloja edustavan työryhmän on määrä katsella ympärilleen avarakatseisesti. Torien kioskikokoelmia tarkastellaan
kriittisesti. Lyhtypylväisiin liimatuille mainoksille pyritään
löytämään siistimpi ja tehokkaampi esitystapa. Tilapäisten
tapahtumien jälkien siivoukseen kiinnitetään huomiota, samoin
kesäkahviloiden kalusteisiin. Julkisten paikkojen wctilanteeseen ja roskien lajitteluun aiotaan myös paneutua.
Viime vuosina on katukuvaa siistitty muun muassa
istutuksilla, uusilla pysäkkikatoksilla ja yhtenäisillä
mainostauluilla. Myös torien siivousta on tehostettu.
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------Lisätietoja: rakennustarkastaja Kalevi Lammi, puh. 2196908
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Pyynikki kirjaksi
Tampereen kaupungin ja alueellisten asukasyhdistysten julkaisemaan kirjasarjaan
Tampereen kaupunginosista on ilmestynyt seitsemäs kirja. Vuorossa on
valtakunnallisestikin hyvin tunnettu Pyynikki.
Toimittaja Tupu Anttilan kirjoittama kirja on saanut nimekseen Pyynikki - Tampereen
helmi. Kirjan esipuhe lähtee liikkeelle Pyynikin ainutlaatuisesta luonnosta. Kirjan
taustalla on Pyynikin asukasyhdistys.
Kaupunginosasarjassa on tähän mennessä ilmestynyt viisi kirjaa, joissa on esitelty
Pispala, Hervanta, Amuri, Kaukajärvi, Aitolahti ja Takahuhti. Kaukajärven jälkeen
vuorossa ovat Viinikka-Nekala ja Härmälä.
Kirjoja käytetään muun muassa kunkin alueen kouluissa oheisoppimateriaalina.
Samalla aktivoidaan alueellisia järjestöjä ja kerätään talteen kaupunginosien historiaan
liittyvää aineistoa ja muistitietoa.
Pyynikki-kirjaa voi ostaa muun muassa Tampereen Akateemisesta Kirjakaupasta,
Tampereen kirjakaupasta sekä Tampere-seuran toimistosta. Lisää asiasta tietävät myös
Tampereen kaupungin kulttuuritoimi sekä Tampereen museot, puh. 931-2196111.

Takaisin Tampereen kaupungin kotisivulle
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Jari Seppälä
27.11.1995

Koulutuksen hallintoa järjestellään
Elokuun alussa aloittava Tampereen ammattikorkeakoulu
aiheuttaa muutoksia koko Tampereen kaupungin koulutustoimialan
hallintoon. Ammattikorkeakoulun ulkopuolelle jäävää ammatillista
opisto- ja kouluasteen koulutusta varten aiotaan perustaa uusi
oppilaitos, Tampereen kaupan ja tekniikan oppilaitos. Myös muita
koulutusyksiköitä kootaan yhteen.
Kaupunginhallitus käsitteli koulutustoimialan hallintoa maanantaina suunnittelukokouksessaan. Päätöksiä on tarkoitus tehdä
alkuvuodesta.
Lain mukaan ammattikorkeakoululla pitää olla valtuuskunta ja
hallitus. Toimialajohtaja Lasse Eskonen ehdottaa, että kaupungin
koulutuslautakunta toimisi myös ammattikorkeakoulun
valtuuskuntana. Valtuuskunnan tehtävänä on muun muassa valita
ammattikorkeakoulun hallitus sekä rehtori.
- Ammattikorkeakoulun hallitus tuo koulutustoimialalle yhden
hallintoportaan lisää. Päätöksenteon nopeuden ja ammattikorkeakoulun riittävän autonomian takia olisi hallitukselle
annettava mahdollisimman paljon päätösvaltaa, toimialajohtaja
Eskonen toteaa.
Hallituksen tehtävänä olisi muun muassa päättää
opetussuunnitelmista ja tutkintovaatimuksista sekä valita
vakinaiset opettajat. Hallitukseen valittaisiin esityksen mukaan
yksitoista jäsentä, joista neljä edustaisi kaupunkia, neljä
elinkeinoelämää, yliopistoa ja teknillistä korkeakoulua sekä
kolme koulun henkilöstöä ja oppilaita.
Ammattikorkeakoulun ulkopuolelle jää osa teknillisen
oppilaitoksen ja kauppaoppilaitoksen koulutuksesta. Näitä linjoja varten on hahmoteltu Tampereen kaupan ja tekniikan oppilaitosta, joka toimisi samoissa tiloissa ja samalla henkilökunnalla
kuin ammattikorkeakoulukin. Kurun normaalimetsäoppilaitoksesta
siirtyy vain metsätalousinsinöörikoulutus ammattikorkeakouluun.
Muu koulutus jatkaa itsenäisenä oppilaitoksena.
- Koulutustoimialan laajuuden vuoksi hallintoa on muutoinkin
koottava. Peruskoulutukselle ja ammattikoulutukselle voitaisiin
perustaa yhteinen koulupalveluyksikkö tai sitten kouluviraston
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rinnalle oma ammattikoulutusvirasto. Hervannan ja Pyynikin
ammattioppilaitokset voitaisiin yhdistää, toimialajohtaja
Eskonen kaavailee.
Myös peruskoulun ja lukion hallintoa selvitetään. Lukion
yhteistyö ammatillisen koulutuksen suuntaan kasvaa kaiken aikaa,
ja toisaalta peruskoulujen yhteistyötä olisi syytä tiivistää.
Ammattikorkeaan
2200 oppilasta
Ensi vuoden elokuussa aloittavaan Tampereen
ammattikorkeakoulu on koottu Tampereen teknillisen
oppilaitoksen, Tampereen kauppaoppilaitoksen, Kurun
normaalimetsäoppilaitoksen sekä Tampereen taiteen ja viestinnän
oppilaitoksen linjoista. Uudessa korkeakoulussa olisi neljä
opetusyksikköä: metsä-, ympäristö- ja rakennusosasto, kone- ja
sähkötekniikan osasto, kaupan, hallinnon ja kulttuuriteollisuuden osasto sekä kehittämis- ja palveluosasto, joka
huolehtisi muun muassa aikuiskoulutuksesta ja opettajien
koulutuksesta. Ensi syksynä ammattikorkeakoulussa on noin 1570
oppilasta, ja täydessä laajuudessaan vuonna 1999 yhteensä noin
2200 oppilasta.
Viime keskiviikkona kaupunginvaltuusto päätti Tampereen terveydenhuolto-oppilaitoksen kunnallistamisesta. Sen antama
opistotasoinen koulutus on tarkoitus liittää osaksi Pirkanmaan
ammattikorkeakoulua, jolle haetaan kokeilulupaa vuodesta 1997
alkaen. Pirkanmaan ammattikorkeakoulusta on kaavailtu osakeyhtiötä, koska siinä olisi mukana useita eri tahoja Pirkanmaalta.
----lisätietoja: toimialajohtaja Lasse Eskonen, puh. 931-2196204
kansliasihteeri Pekka Kivekäs, puh. 931-2196214

Paluu viestintäyksikön kotisivulle
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Tuula Ala-Honkola
27.11.1995

Itsenäisyysjuhla
Keskustorilla

Tampereen kaupunki juhlii itsenäisyyspäivää perinteisin menoin.
Keskustorilla keskiviikkona 6. joulukuuta kello 18.00 alkavan
juhlan ohjelmassa on Tampereen Työväenyhdistyksen soittoa,
Tampereen filharmonisen kuoron laulua ja yhteisesti laulettava
Maamme-laulu.
Raatihuoneen parvekkeella pitää juhlapuheen
kaupunginvaltuuston puheenjohtaja, toiminnanjohtaja Seppo
Salminen ja näyttelijä Martti-Mikael Järvinen lausuu Eino Leinon
runon Minä. Juhla päättyy perinteiseen itsenäisyyspäivän
ilotulitukseen.
Kaupungin virastot ja laitokset ovat juhlaliputettuina kello
8-20. Kaupunginhallitus toivoo, että keskustan ikkunat
valaistaan kynttilöin tai sähkövalolla kello 17.30-22.00.
Hämeensillalla roihuavat tervapadat kello 17.30:esta aina
puoleen yöhön saakka.
________________
Tiedotusvälineet ovat tervetulleita tilaisuuteen.
Ohessa juhlan ohjelma.
_________________
Lisätiedot: tiedotussihteeri Tuula Ala-Honkola, puh. 219 6209

ITSENÄISYYSJUHLA
Keskustorilla

Suomen itsenäisyyden 78-vuotispäivänä
keskiviikkona, joulukuun 6. päivänä 1995 kello 18
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SOITTOA
TTY:n soittokunta,
johtajana kapellimestari Raimo Hildén
Tampereen fanfaari
Sibelius: Isänmaalle
JUHLAPUHE
Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja,
toiminnanjohtaja Seppo Salminen
LAUSUNTAA
Näyttelijä Martti-Mikael Järvinen
Eino Leino: Minä
KUOROLAULUA
Tampereen filharmoninen kuoro,
johtajana kuorokapellimestari Heikki Liimola
Kuusisto: Suomalainen rukous
Sibelius: Finlandia
MAAMME
Juhlan päätteeksi ilotulitus.
Juhlaliputus klo 8.00-20.00
Ikkunavalaistus klo 17.30-22.00
Tervapadat Hämeensillalla klo 17.30-24.00
TAMPEREEN KAUPUNKI

Paluu viestintäyksikön kotisivulle
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Tuula Ala-Honkola
5.12.1995

Katutöitä Kangasalantiellä
Messukylässä

Kangasalantien viimeisen yksikaistaisen osuuden rakentaminen
kaksikaistaiseksi alkaa Messukylässä torstaina 7. joulukuuta.
Työt kestävät Messukylän kirkon ja Etu Hankkionkadun välisellä
osuudella ensi syksyyn saakka ja vaikeuttavat ajoittain
liikenteen sujumista. Rakennustöiden vuoksi joudutaan myös
jalankulkureittejä siirtämään ja osittain sulkemaan
Kangasalantien pohjoisreunassa Hautalammen kohdalla.
Työpäällikkö Pentti Marttila katuyksiköstä kertoo, että kadun
pohjustamiseksi joudutaan upottamaan maahan noin 1 300 paalua.
Paalutustöitä tehdään kolmisen kuukautta, jonka jälkeen alkavat
normaalit kadunrakennustyöt. Loppukesästä 1996 katu asvaltoidaan.
- Nykyinen ajokaista on periaatteessa koko ajan käytössä,
mutta rakennustöiden vuoksi mm. koneet saattavat aiheuttaa
liikennekatkoksia, Pentti Marttila toteaa. Hän kehottaakin
kiireisimpiä autoilijoita etsimään katutöiden ajaksi muita
ajoreittejä.
Vajaan puolen kilometrin pituisen katuosuuden rakentaminen
maksaa noin kolme miljoonaa markkaa, josta paalutuksen osuus on
noin miljoona markkaa.
________________
Lisätiedot: Työpäällikkö Pentti Marttila, puh. 949-642 091 tai
219 6742

Paluu viestintäyksikön kotisivulle
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Tuula Ala-Honkola
5.12.1995

Raimo Järventölästä opetusneuvos,
Tauno Salmisesta liikuntaneuvos

Tasavallan Presidentti on myöntänyt opetusneuvoksen nimen ja
arvon rehtori Raimo Järventölälle ja liikuntaneuvoksen nimen ja
arvon käyttöpäällikkö Tauno Salmiselle.
Rehtori Järventölä sai arvonimen ansioistaan Tampereen ammattiopetuksen kehittäjänä.
Hän on ollut Tampereen kaupungin palveluksessa vuodesta 1972
ensin Tampereen ammattikoulun metalliosaston ammattiaineiden
opettajana ja myöhemmin saman koulun rehtorina. Nykyään hän
toimii Pyynikin ammattioppilaitoksen rehtorina.
Työnsä ohessa Järventölä on ollut mukana ammattikoulun
opettajien järjestötoiminnassa sekä paikallisella että
valtakunnallisella tasolla. Hänellä on ollut merkittäviä
luottamustoimia myös muissa ammatillisissa oppilaitoksissa.
Käyttöpäällikkö Tauno Salmiselle on myönnetty
liikuntaneuvoksen arvonimi hänen tekemästään työstä Tampereen
liikuntatoimen ja valtakunnallisen urheilutoiminnan hyväksi.
Tampereen kaupungin palveluksessa Salminen on työskennellyt
vuodesta 1981 lähtien ensin liikuntaviraston isännöitsijänä ja
myöhemmin apulaisliikuntatoimenjohtajana ja käyttöpäällikkönä.
Hän jäi eläkkeelle kaupungin palveluksesta vuoden 1994 lopussa.
Liikunnan saralla Tauno Salminen on toiminut Tampereen Voimailuseura ry:n tehtävissä, SVUL:n Hämeen piirin johtokunnassa,
Suomen Nyrkkeilyliiton johtokunnassa sekä Suomen Olympiakomitean
hallituksessa. Erittäin merkittävän työpanoksen Salminen on
antanut Tammer Turnauksen järjestelytehtäviin.
______________
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Mikäli toivotte saavanne esim. valokuvia uusista neuvoksista,
rehtori Raimo Järventölän tavoittaa numerosta 9500-625 793 ja
Tauno Salmisen numerosta 949-830 128.
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Tuula Ala-Honkola
12.12.1995

Työllisyys puhutti
Itämeren kaupunkien liittoa
Työllisyys ja sosiaalipolitiikka nousivat pääpuheenaiheiksi
Itämeren kaupunkien liiton yleiskokouksessa Århusissa Tanskassa
viime viikon lopulla. Kokoukseen osallistui 130 edustajaa
yhteensä 51 kaupungista. Suomesta edustajia oli mukana kaikista
liiton jäsenkaupungeista eli Helsingistä, Kotkasta, Turusta ja
Tampereelta. Tampereelta kokoukseen osallistuivat kaupungin
edustajina johtaja Martti Larva ja kansainvälisten asioiden
sihteeri Pertti Paltila sekä projektipäällikkö Sonja Hilavuo
Itämeri-instituutista.
Kokouksessa valittiin liitolle kahdeksi vuodeksi hallitus,
jota johtaa Kalmarin kaupunginjohtaja Anders Engström. Suomesta
hallituksessa jatkaa Turun kaupunki, ja sitä edustaa
ympäristönsuojelupäällikkö Mikko Jokinen.
Liiton työskentely tapahtuu merkittävältä osalta komissioissa
ja työryhmissä. Tampereelta on edustus kommunikaatiokomissiossa,
jonka viestintäryhmän puheenjohtajaksi valittiin
projektipäällikkö Sonja Hilavuo. Samoin Tampere on edustettuna
Itämeren kaupunkien EU-hankkeita käsittelevässä työryhmässä,
jota vetävät Kööpenhaminan ja Stettinin kaupunkien edustajat.
________________________
Lisätiedot: kansainvälisten asioiden sihteeri Pertti Paltila,
puh. 2196 210

Paluu viestintäyksikön kotisivulle
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Tuula Ala-Honkola
13.12.1995

Keskustan liikennevalot
toimimaan ympäri vuorokauden

Tampereen keskustan liikennevalot alkavat ensi vuoden alussa
toimia ympäri vuorokauden.
Suunnitteluinsinööri Simo Moisio ympäristöviraston
liikennesuunnitteluyksiköstä uskoo öisen liikenteen hidastuvan,
koska keskustassa on yhteenkytkennän vuoksi jäykästi toimivia
liikennevaloja. Liikennevaloista puuttuu myös jalankulkijoiden
liikkumista nopeuttava painonappi.
Liikennevalojen toiminta-ajan pidentäminen perustuu liikenneministeriön vuonna 1990 tekemään päätökseen, joka määrää
liikennevalot pidettäviksi päällä ympäri vuorokauden. Muutos on
toteutettava tämän vuoden loppuun mennessä.
Tampereella päätös vaikuttaa esimerkiksi Hämeenkadun,
Satakunnankadun ja Pirkankadun liikenteeseen. Keskustan
ulkopuoliset liikennetieto-ohjatut valot ovat jo aikaisemminkin
olleet toiminnassa ympäri vuorokauden. Muutoksen jälkeen
kaupungin alueella vain neljäntoista valo-ohjatun liittymän
valot pimennetään yön ajaksi. Vuoden 1996 alusta liikennevalot
ohjataan keltavilkulle vain lyhyen tilapäisen syyn kuten
marssikulkueen tai teknisen vian vuoksi.
_________
Lisätiedot: suunnitteluinsinööri Simo Moisio, puh. 219 6531

Paluu viestintäyksikön kotisivulle
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Tuula Ala-Honkola
14.12.1995

Tallipihalle etsitään
uutta käyttöä
Finlaysonin Tallipiha-alueen eli Ajurikorttelin tulevaisuus on
mietittävänä. Kaupunginjohtaja Jarmo Rantanen on perustanut
työryhmän, joka pyrkii kartoittamaan mahdolliset alueen käytöstä
kiinnostuneet tahot.
Työryhmän puheenjohtaja, apulaisasemakaava-arkkitehti Juha
Jaakola toteaa alueelle sopivan parhaiten sellaisten
toimintojen, joilla on jonkinlaista historiallista kiinnekohtaa
kortteliin. Tällaisia toimintoja voisi löytyä esimerkiksi
museotoimen tai lasten ja aikuisten kulttuuripalvelujen
piiristä. Erityisesti etsitään yhteyksiä muun muassa
käsityöläisiin ja muihin vanhojen työtapojen taitajiin.
Tallipihan tontilla on viisi vanhaa puurakennusta, jotka muodostavat kaksi rakennusryhmää. Vanhin rakennuksista on vahdin
talo, joka on rakennettu 1839. Muut alueen rakennukset ovat
peräisin 1800-luvun loppupuolelta ja 1900-luvun alusta.
Rakennuksia kutsutaan sveitsiläistyylisiksi, koska niissä on
erittäin runsaasti puuleikkauksia. Suunnittelijan uskotaan
olleen silloisen kaupunginarkkitehti Lambert Petterssonin, joka
oli opiskellut Dresdenissä ja saanut sieltä tyylivaikutteita.
- Tallipihassa on ollut myös vaunuvaja, joka on siirretty
Haiharan kartanon pihapiiriin. Se on tyyliltään samanlainen
Tallipihan rakennusten kanssa, joten olisikin luontevaa siirtää
se kunnostustöiden yhteydessä takaisin alkuperäiseen paikkaansa,
Juha Jaakola toteaa.
Tallipiha-alueen omistaa nykyisin Tampereen kaupunki. Tontin
asemakaava on peräisin vuodelta 1915, mutta se ei määrittele
tontin rakentamistapaa, vaan antaa pelkät rajat. Tontti on kooltaan 7072 neliömetriä, ja se on ollut jaettuna kahteen luonteeltaan erilaiseen alueeseen: varsinaiseen tallipihaan ja siihen
liittyviin asuinpihoihin sekä puutarha-kasvimaa-alueeseen.
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Alueen vanhat rakennukset on luokiteltu julkaisussa "Tampereen
rakennuskulttuuri, maisemat ja luonnonsuojelu" erittäin
merkittäviksi.
- Kun säilytettävissä rakennuksissa on kylmien vajaosien
kanssa kerrospinta-alaa vain 755 kerrosneliömetriä, sopii
tontille myös uudisrakennuksia. Suojeltavat rakennukset määrittelevät kuitenkin mittakaavan, joten myös uudisrakennusten on
oltava pieniä ja matalia, Juha Jaakola sanoo.
Alueen rakennukset ovat heikkokuntoisia. Pahiten ovat
kärsineet katot, jotka vuotavat ja ovat aiheuttaneet
rakenteellisia vaurioita. Ne kaipaavatkin pikaista kunnostamista. Myös rakennusten ulkovuorauksessa, räystäissä ja koristeissa
on vesivaurioiden aiheuttamia lahovikoja. Samoin asuinrakennusten sisäosien pinnat ovat lähes kaikki uusimisen tarpeessa.
Juha Jaakola toteaa, että rakennusten kuntoa ei rakenteita
avaamatta ole pystytty kaikilta osin selvittämään. Tästä voi
aiheutua rakennuksia peruskorjattaessa yllätyksiä, joihin ei ole
osattu varautua.
Rakennusten ja rakenteiden kunnostamisesta aiheutuvia
kustannuksia ei vielä ole selvitetty.
___________________
Lisätiedot: työryhmän puheenjohtaja, apulaisasemakaavaarkkitehti Juha Jaakola, puh. 219 6528 tai työryhmän sihteeri,
projekti-insinööri Jukka Koski, puh. 219 6320
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Tuula Ala-Honkola
18.12.1995

Tampereen joulurauha
julistetaan 50:nnen kerran

Joulurauha julistetaan Tampereella tänä vuonna 50:nnen kerran.
Tilaisuuden ohjelma noudattaa edelleen samoja perinteitä, joista
Tampereen kaupunginhallitus päätti kokouksessaan joulukuussa
vuonna 1945.
Joulurauha julistetaan Keskustorilla jouluaattona 24.12. kello
12. Vanhan kirkon kellojen lyötyä keskipäivän merkiksi esittää
Tampereen työväenyhdistyksen soittokunta Tampere-fanfaarin,
jonka jälleen hallintojohtaja Mauri Eskonen lukee joulurauhan
julistuksen raatihuoneen parvekkeelta. Tilaisuus päättyy
yhteisesti veisattavaan virteen Enkeli taivaan.
Joulurauhan julistuksen tekstin laati 50 vuotta sitten
toimikunta, johon kuuluivat kaupunginjohtaja Sulo A. Typpö,
päätoimittaja Jaakko Tuomikoski, kaupunginsihteeri Väinö Vartio
ja apulaiskaupunginsihteeri Yrjö Varto. Julistus on annettu
Tampereella siitä lähtien joka vuosi.
" Vuonna 1945 - suurten sotien päätyttyä - Tampereen
kaupunginhallitus päätti rauhan merkitystä korostaakseen antaa
aina vuosittain jouluaattona kello 12 kaupungin asukkaille
luettavan joulurauhaa koskevan julistuksen."
"Tampereen kaupunginhallitus siis nyt julistaa joulurauhan
tänä vuonna kaupungissa alkaneeksi sekä kehottaa kaikkia
kaupungin asukkaita tänä joulujuhlana vakavin mielin omaksumaan
Jumalan kunniaa, rauhaa, hyvää tahtoa ja sovinnollista elämän
menoa tähdentävät joulun tunnukset. Ne sisältävät hengellisen
vapahdussanoman lisäksi suuren ja jalon ohjeen myös ihmisten
jokapäiväistä arkista elämää varten. Kohdatkoot nämä joulun
tunnukset kaupunkimme asukkaiden juhlamieltä, lohduttakoon
surevia, rohkaiskoot kärsiviä ja antakoot meille kaikille
luottamusta parempaan tulevaisuuteen."
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"Kaupunginhallitus toivottaa kaikille kaupungin asukkaille
hyvää ja siunauksellista joulua."
Uudenvuodenjuhla
Keskustorilla
Tampereen kaupungin kulttuurilautakunta järjestää vuoden
vaihtumisen kunniaksi juhlan Keskustorilla sunnuntaiyönä
31.12.1995 kello 23.45. Ohjelman aluksi Tampereen
työväenyhdistyksen soittokunta esittää Tampere-fanfaarin ja
virren Jumala ompi linnamme. Juhlan puhujat ovat rovasti Eero
Kittilä ja kaupunginvaltuutettu Pirjo Rauhala. Puheiden välissä
soittokunta esittää Genetzin laulun Terve Suomeni maa ja lopuksi
Merikannon Työväen marssin. Vanhan kirkon kellot lyövät kello 24
vuoden vaihtumisen merkiksi, jonka jälkeen juhla päättyy yhteisesti laulettavaan Maamme-lauluun.
Vuoden ensimmäiselle lapselle
kaupungin lusikka
Vuoden ensimmäinen tamperelainen lapsi saa vanhan tavan mukaan
kotikaupungiltaan lahjaksi lusikan. Lusikan ja onnittelukukat
käy ojentamassa kaupunginvaltuuston puheenjohtaja,
toiminnanjohtaja Seppo Salminen.
____________
Tiedotusvälineet voivat kysyä Seppo Salmisen tervehdyskäynnin
ajankohdan uudenvuoden päivän aamuna 1.1.1996 Tampereen yliopistollisen sairaalan keskuksesta, puh. 247 5111.
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Jari Seppälä
21.12.1995

Itämeri-instituutille
yhteistyötä Viroon
Tampereella toimiva Itämeri-instituutti rakentaa yhteistyötä
Viroon. Kaupunginjohtaja Jarmo Rantanen ja Itämeri-instituutin
toimitusjohtaja avustajineen tapasivat keskiviikkona Tallinnassa
Viron pääministerin Tiit Vähin, joka oli kiinnostunut yhteistyön
kehittämisestä. Pääministeri Vähi lupasi selvittää käytännön yhteistyömahdollisuuksia virolaisten Itämeren piirissä toimivien
organisaatioisen kanssa.
Viron pääministerille selvitettiin valtakunnallisen Itämeriinstituutin toimintaperiaatteita ja vireillä olevia projekteja
Itämeren piirissä. Pääministeri Vähi ilmaisi halukkuutensa
yhteistyöhön. Keskustelussa sovittiin, että asiaan palataan
lähiaikoina tarkemmin.
Itämeri-instituutin hallituksen puheenjohtaja,
kaupunginjohtaja Jarmo Rantanen luonnehtii tapaamista erittäin
onnistuneeksi ja yhteistyötä edistäväksi. Pääministeri Vähin
lisäksi Itämeri-instituutin edustajat tapasivat Viron
tiedeakatemian johtoa.
----lisätietoja:
kaupunginjohtaja Jarmo Rantanen, puh. 931-2196400
kansainvälisten asioiden sihteeri Pertti Paltila, puh. 9312196210
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Jari Seppälä
21.12.1995

Viikkosiivoukset kaupungin kaduilla jatkuvat
Tampereella parina talvena toteutettu eräiden katujen viikkosiivous jatkuu myös tänä talvena. Katuosuudet ovat samat kuin
edellisinä talvina: Pyynikintorin ja ammattikoulun välinen alue,
Lähteenkadun ja sen viereisten katuosuuksien alue sekä muutama
katuosuus Tammelassa ja Kalevassa sekä Puuvillatehtaankatu
Amurissa.
Käytäntönä viikkosiivouspäivässä on se, että kadun varret
ovat normaalissa pysäköintikäytössä muina päivinä paitsi yhtenä
viikonpäivänä, jolloin katuosuudella on pysäköintikielto joko
aamupäivällä tai iltapäivällä. Tämä merkitsee helpotusta
pysäköintiin esimerkiksi Lähteenkadun ympäristön katuosuuksilla,
jossa aiemmin on talviaikaan ollut vuoropysäköinti eli toinen
puoli katua aina pysäköintikiellossa.
Viikkosiivouspäivä osoitetaan kadun varsilla siirtokehoitustaululla, jossa kerrotaan kunnossapidon ajankohdasta,
esimerkiksi torstaisin kello 8 - 12. Tällöin katuosuudelle
jäänyt auto saatetaan kunnossapitotöiden vuoksi joutua siirtämään. Siirtokustannukset veloitetaan auton omistajalta.

----lisätietoja: rakennuspäällikkö Jyri Vilpo, puh. 219 6331
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Tuula Ala-Honkola
22.12.1995

Aitolahdentietä
levennetään

Aitolahdentie välillä Mattilanmäki Rusthollinkatu joutuu katuremonttiin heti vuodenvaihteen jälkeen. Ajorataa levennetään, sen
katuleikkaus uusitaan ja samalla tehdään uusia liittymiä. Myös
jalankulku- ja pyörätie rakennetaan.
- Varsinaisen kadunrakennuksen lisäksi tiellä tehdään
louhinta- ja maansiirtotöitä, joten ajoneuvoliikenne ohjataan
viereiselle tilapäiselle kiertotielle, missä samanaikaisesti
kulkee osittain myös kevyen liikenteen väylä, rakennusmestari
Markku Kalliokoski kertoo. Hän kehottaakin autoilijoita
varovaisuuteen, ja muistuttaa, että työmaa-alueella on alennettu
30 km/h nopeusrajoitus.
Tietyöt valmistuvat syksyllä 1996. Rakennustöiden
kustannusarvio on 2,6 miljoonaa markkaa.
_____________
Lisätiedot: rakennusmestari Markku Kalliokoski, puh. 949-834 695
tai rakennusmestari Hannu Haapalainen puh. 362 0923 tai
949-631 438.
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