Viestintäyksikkö: Lehdistötiedotteet 1996

Lehdistötiedotteita vuodelta
1996
●

Tampereella viinaviikot (31.12.1996)

●

Epilänharjun metsiä harvennetaan (23.12.1996)

●

Kauppatyöryhmä tukee lähipalveluja (20.12.1996)

●

Tampere hakee EU-tukea työllisyyden kumppanuushankkeelle (19.12.1996)

●

Kasvurahasto tukee teollisuutta (18.12.1996)

●

Joulurauha julistetaan Keskustorilla (17.12.1996)

●

Tampere pysyy tietokeskuksena (11.12.1996)

●

Tampere vauhdittaa vuokra-asuntojen rakentamista (11.12.1996)

●

Tampereen tilastot yhdessä kirjassa (11.12.1996)

●

Kahdeksan hakijaa pelastuspäälliköksi (10.12.1996)

●

Kilpailu ei ratkaissut Itsenäisyydenkadun alikulkua (4.12.1996)

●

Vahva nousu jatkuu rakennusluvissa (3.12.1996)

●

Keskustorille 24-metrinen joulukuusi (2.12.1996)

●

Vuokra-asuntojen kysyntä kasvaa (28.11.1996)

●

Ystävyysvierailulta vauhtia Venäjän- kauppaan (22.11.1996)

●

Seppo Suuripäälle kaupunginjohtajan arvo (22.11.1996)

●

Hämeensillan korjaus alkaa maaliskuussa (20.11.1996)

●

Nizhni Novgorodin johtajat Tampereelle (15.11.1996)

●

Tampere kevensi verotusta (13.11.1996)

●

Tampere yhdistää rahastojaan (13.11.1996)

●

Veronmaksajien palkinto Tampereelle (8.11.1996)

●

Tampere palkittiin uudistuvasta kaupunkikehityksestä (8.11.1996)

●

Hyvän rakentamisen palkinto oikeustalolle (5.11.1996)
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●

Tampere vetää yrityksiä osaamisella (4.11.1996)

●

Tampere laajentaa kaupunkiyhteistyötä (1.11.1996)

●

Uusi museo setelimaisemaan (31.10.1996)

●

Tampereen valtuuskunta vierailee Puolassa (25.10.1996)

●

Ratinaan nousee uusi sähkötalo (24.10.1996)

●

Tampereella arvottiin varavaltuutettuja (23.10.1996)

●

Vaalitulos kiinnosti Internetissä (21.10.1996)

●

Ojala tilakeskuksen johtoon (15.10.1996)

●

Ennakkoäänestys alkaa keskiviikkona (7.10.1996)

●

Piispa Paavo Kortekankaalle Tampereen päivän palkinto (2.10.1996)

●

Nousun vire rakennusluvissa (30.9.1996)

●

Tampere avasi vaalikeskustelun verkossa (30.9.1996)

●

Kalamarkkinat ja kallioluola kiinnostivat Tampereen päivänä (30.9.1996)

●

Tampere karsii menoja (27.9.1996)

●

Teknisen luovuuden palkinto diplomi- insinööri Juha Kuusamalle (27.9.1996)

●

11 miljoonaa jäljellä korjausavustuksiin (25.9.1996)

●

Yli 70 tapahtumaa juhlistaa Tampereen päivää (25.9.1996)

●

Lielahdessa messut ja istutustalkoot (23.9.1996)

●

Kaupungin tilakeskuksen johtoon 26 hakijaa (13.9.1996)

●

Tampere viettää rakennusperintöpäiviä (12.9.1996)

●

Tampereen arkkitehtuuri esillä Essenissä (12.9.1996)

●

Tampere laskee asuntolainakorkoa (11.9.1996)

●

Tampere tehostaa EU-koulutusta (10.9.1996)

●

Tampere sopi yhteistyöstä Nishni Novgorodin kanssa (10.9.1996)

●

Tampere osallistuu Nishni Novgorodin 775-vuotisjuhlaan (3.9.1996)

●

Uusia vuokrataloja harjaan (2.9.1996)

●

Vesi poikki Itä-Tampereella (2.9.1996)

●

Kuusi hakijaa peruskoulutoimen johtajaksi (30.8.1996)

●

Tampere avaa vaalikeskustelun verkossa (30.8.1996)

●

Pyynikin kunnostus jatkuu (28.8.1996)

●

Tampereen budjetti vaikeuksien takana (26.8.1996)

●

Tiit Vähi Tampereelle (19.8.1996)
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●

Tampere tutkii johtoveden laatua (19.8.1996)

●

Iidesrannan kilpailuehdotukset esillä Vanhassa kirjastotalossa (19.8.1996)

●

Lahdesjärvelle korkeatasoinen teollisuusalue (13.8.1996)

●

Tampere esittelee arkkitehtuuriaan Itävallan Linzissä (9.8.1996)

●

Kaupunki osti uittotunnelin (30.7.1996)

●

Päivähoitoon internetin kautta (11.7.1996)

●

Kaupungin asuntolainojen ehdot muuttuivat (3.7.1996)

●

Tampereen arkisto internetiin (3.7.1996)

●

Tampereen strategia lausuntokierrokselle (28.6.1996)

●

Koulutusjuna pysähtyi Tampereella (19.6.1996)

●

Britit voittivat Iidesrannan suunnittelukilpailun (17.6.1996)

●

Uusi Keskustori säilyttää perinteet (7.6.1996)

●

Esite kertoo Tampereen asuinalueista (7.6.1996)

●

Tampere kiinnosti Chemnitzissä (7.6.1996)

●

Wilhelm von Nottbeckin puisto takaisin entiseen loistoonsa (5.6..1996)

●

Uusi Hansa-alue alkaa viestinnästä (31.5.1996)

●

Metson automaatista Tampereen palvelut (30.5.1996)

●

Tampere esittäytyy Chemnitzissä (30.5.1996)

●

15 miljoonaa markkaa jäljellä korjausavustuksiin(29.5.1996)

●

Tampereen katukuva siistiytyi (28.5.1996)

●

Tammelantori päällystetään (28.5.1996)

●

Tampere suunnittelee tulevaisuutta (23.5.1996)

●

Finlaysonin ajurikortteliin suunnitteilla perinnepiha (20.5.1996)

●

Kaukolämpöverkkoa kuvataan ilmasta (14.5.1996)

●

Partioparaati vaikuttaa liikenteeseen (14.5.1996)

●

Ranskankielinen kouluopetus alkaa Tampereella(10.5.1996)

●

Tampere kiinnosti matkailuväkeä (10.5.1996)

●

Lakko pysäyttää Tampereen bussit (8.5.1996)

●

Uudistunut Laukontori vihitään käyttöön (7.5.1996)

●

Tampere tähtää johtavaksi tietokaupungiksi (6.5.1996)

●

Kaupunki myöntää katusoittoluvat (2.5.1996)

●

Pirkanmaalle kuntien yhteinen internet-projekti (2.5.1996)
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●

Tampere jakoi apurahoja kulttuuriin ja tieteeseen (26.4.1996)

●

Tampere kehittää sisäistä tarkastusta (25.4.1996)

●

Tampere jatkaa Latvian- yhteistyötä (19.4.1996)

●

Hervanta esittäytyy viikonvaihteessa (18.4.1996)

●

Tampere rakentaa budjettia nykyisen veroäyrin varaan (15.4.1996)

●

Hervanta esittäytyy koko kaupunginosan voimin (10.4.1996)

●

Tampere kohentaa lähiöitä (1.4.1996)

●

Tampere esittäytyi Lodzissa (19.3.1996)

●

Keskustorista 102 kilpailutyötä (19.3.1996)

●

Euroopasta ehdotuksia Iidesrannan käytölle (14.3.1996)

●

Korjausrakentamiseen rahaa jälleen luvassa (14.3.1996)

●

Kaupunkikuvaa siistitään (6.3.1996)

●

Siltojen rakentamiseen työllisyysvaroja (6.3.1996)

●

Tamperelaisia nyt 182 742 (6.3.1996)

●

Pakkanen hidasti kaukolämpötöitä (28.2.1996)

●

Ammattikorkeakoulun rehtoriksi 13 hakijaa (23.2.1996)

●

Ulkomaalaisopas englanniksi (22.2.1996)

●

Yleiskaava nähtävillä helmikuun loppuun (22.2.1996)

●

Matkakeskus syntyy 48 mmk:lla (20.2.1996)

●

Tampereen verotulot kasvoivat vauhdilla (19.2.1996)

●

Tampere-tietoutta jokaiseen kotiin (15.2.1996)

●

Pirkanmaa kehittää sähköistä palvelua (9.2.1996)

●

Tampere valmistelee tarkastuslautakuntaa (6.2.1996)

●

Tampere käyttää hyvää tulosta rakentamiseen (5.2.1996)

●

Tesoman metsia harvennetaan (31.1.1996)

●

Tampere palkitsi henkilöstön ideoita (26.1.1996)

●

Harri Airaksinen koulutuspäälliköksi (23.1.1996)

●

Seutulippu vuoden päästä? (15.1.1996)

●

Tampere vuokrasi liiketalon Tartosta & kaupunkien välinen yhteistyösopimus
vuodelle 1996 (12.1.1996)

●

Tampereen johto vierailee Essenissä (10.1.1996)

●

Tampereelle oma työllisyysohjelma ja työllisyyden hoidon aiesopimus

http://www.tampere.fi/viy/tiedote/96/ (4 of 5) [7.7.2003 14:11:16]

Viestintäyksikkö: Lehdistötiedotteet 1996

Tampereelle vuodelle 1996 (9.1.1996)
●

Teollisuus yhä Tampereen selkäranka (2.1.1995)

Vuoden 1997 tiedotteet | Viestintäyksikön kotisivu
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Tuula Ala-Honkola
31.12.1996

Viinaviikot Tampereella
Tampereella järjestetään 13.-26. tammikuuta viinaviikot. Parin
viikon ajan esitellään erilaisin tapahtumin ja näyttelyin alkoholin
haittapuolia ja iloja. Viikkojen tarkoituksena on edistää alkoholin
käyttöön liittyvän kulttuurin muutosta ja lisätä avointa
keskustelua.
Viikkojen idea on lähtöisin Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja
kehittämiskeskuksesta Stakesista. Sen tukemana viikkoja on
järjestetty useilla Suomen paikkakunnilla. Tampereella päävastuun
käytännön järjestelyistä kantaa Tampereen pääkirjasto, jossa suurin
osa tapahtumista pidetään. Mukana suunnittelussa ja toteutuksessa
ovat kaupungin eri toimintayksiköt sekä Tampereen A-klinikka ja
Pirkanmaan hotelli- ja ravintolaoppilaitos.
Viinaviikkojen ohjelma koostuu mm. useiden asiantuntijoiden
luennoista. Alkoholin käyttöä koskevista asioista ovat tulossa
kertomaan mm. terapeutti Tommy Hellstén, lääketieteen ja kirurgian
tohtori Pekka Pulkkinen ja ylilääkäri Matti Rimpelä. Aiheina ovat
viina ja seksi, päihteet ja perhe-elämä sekä lasten suojelu
päihteiltä.
Viikkojen aikana kuullaan myös runoja, tutustutaan
viinikulttuuriin, pidetään synti-iltamat ja naistenilta, lauletaan
juomalauluja juopumatta sekä opetellaan kotiviinin valmistusta.
Hatanpään päivystysasema mittaa pientä maksua vastaan maksa-arvoja,
ja A-klinikan infopisteessä asiantuntijat neuvovat
alkoholikysymyksissä. Tampereen A-klinikka järjestää neljä iltaa
kestävän kansalaisen päihdekurssin pääkirjasto Metsossa.
Metsossa voi viinaviikkojen aikana tutustua myös pöytäkattauksiin
ja Stakesin kokoamaan näyttelyyn Terve Suomi.
Nuorisolle järjestetään kaupungin nuorisotaloilla teemailtoja,
joissa keskustellaan seksistä ja alkoholista.
_______________
Lisätiedot: osastonjohtaja Leena Karjarinta, pääkirjasto Metso,
puh. 258 4067
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Jari Seppälä
23.12.1996

Epilänharjun metsiä harvennetaan

Tampereen kaupungin metsäosasto harventaa Epilänharjun metsiä
tulevan talven aikana. Alueella ei ole tehty harvennushakkuita
vuosikymmeniin, ja metsät ovatkin kasvaneet monin paikoin niin
tiheiksi, että puiden latvuksilla ei enää ole riittävästi
kasvutilaa.
- Ellei harvennuksia tehdä, puiden elinvoima alkaa huonontua ja
niiden ulkomuoto heikkenee. Harvennus parantaa myös pintakasvillisuuden elinolosuhteita. Ulkoilijoita ajatellen metsä muuttuu
monien toivomaan suuntaan, jonkin verran valoisammaksi ja väljemmäksi, perustelee metsätalousinsinööri Tommi Granholm
metsäosastolta.
Harvennushakkuu sisältyy kaupunginhallituksen hyväksymään
ulkoilumetsien hoitosuunnitelmaan.
Harvennus alkaa harjun Lamminpään puoleisesta päästä tammikuun
loppupuolella. Muut käsiteltävät kohdat ovat pohjoisrinteellä
Lielahdenkadun risteyksen paikkeilla ja maakaasuvoimalaitoksen
lähellä sijaitsevan harjupainanteen männikössä.
Runkopuu ja pääosa hakkuutähteistä kerätään Epilänharjun
maastosta pois hakkuun jälkeen. Muutoinkin työ pyritään tekemään
niin, että siitä mahdollisimman vähän aiheutuu häiriötä alueen
ulkoilukäytölle.
- Jos lähiseudun asukkailla on toivomuksia metsän käsittelystä
esimerkiksi omien tonttiensa lähistöllä, on heillä nyt erinomainen
tilaisuus toivomusten esittämiseen kaupungin metsäosastolle.
Metsäosasto vakuuttaa, että Epilänharjulla voi töiden aikanakin
liikkua täysin turvallisesti. Puiden kaatotyö tehdään
asiaankuuluvaa varovaisuutta noudattaen. Turvallisuuden kannalta
olisi eduksi, jos ulkoilijat välttäisivät menemästä kovin lähelle
puita kaatavia metsureita.
----lisätietoja: metsätalousinsinööri Tommi Granholm, puh.
2196057
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Jari Seppälä
20.12.1996

Kauppatyöryhmä tukee lähipalveluja
Työryhmän muistio
Tampereen seudun kunnanjohtajien asettama työryhmä haluaisi
turvata lähikauppojen tulevaisuuden ja parantaa suurten
asuntoalueiden kauppapalveluja. Samalla kuitenkin uusien
automarkettien syntymistä tulisi välttää.
Tampereen seudulla päivittäistavarasta myydään 75 % Tampereella,
jossa asuu 66 % alueen väestöstä. Nokian ja Kangasalan myynti
vastaa niiden väestöosuutta, mutta Pirkkalassa ja Ylöjärvellä
myynti on vain puolet niiden väestöosuudesta. Alueen suurin kauppa
myy enemmän kuin Lempäälän kaikki myymälät yhteensä. Viisi suurinta
saavat yli neljänneksen koko alueen myynnistä.
Vuoden 1996 aikana Tampereella on avattu yksi uusi automarket ja
Nokialla toinen. Samalla on pienempiä myymälöitä suljettu.
Vastaavaa keskittymistä suuryksiköihin on vireillä ainakin neljässä
muussa kohteessa.
Kaupunkiseudun kunnanjohtajat päättivät keväällä 1996 asettaa
yhteisen työryhmän selvittämään kaupan keskittymistä ja sen
vaikutuksia. Tavoitteena on turvata asukkaiden palvelut, tukea
tervettä kilpailua, ehkäistä liikenneongelmia ja säilyttää taajamat
elävinä.
Työryhmä toteaa muistiossaan, että Tampereen pääkeskuksen
kehittämisen kannalta päivittäistavarakaupan suuryksiköillä ei ole
merkitystä. Sen sijaan erikoiskaupan hakeutuminen ostoskeskuksiin
uhkaa keskustan elävyyttä.
Muun muassa liikenteen kannalta on eduksi, että ostokset tehdään
lähellä asuntoja. Kaupungin keskustan asukkaille pitää säilyttää
riittävä määrä päivittäistavarakauppoja, samoin kuin suurten
asuntoalueiden asukkaille. Lähikaupan palvelut ovat puutteelliset
muiden muassa Pirkkalan Loukonlahdessa sekä Ylöjärven
Vuorentaustassa ja Siivikkalassa.
Lähikauppojen elinvoimaa voidaan työryhmän mielestä parantaa
lisäämällä ympäristön asukasmäärää täydennyskaavoituksella sekä
kohentamalla liikenne- ja pysäköintioloja.
Kuntakeskusten samoin kuin Tampereen Hervannan, Linnainmaan ja
Tesoman aluekeskusten kehittäminen edellyttää muun muassa
palvelujen monipuolisuutta, viihtyisyyden lisäämistä kävelykaduilla
ja toreilla sekä toimivia liikennejärjestelyjä.

http://www.tampere.fi/viy/tiedote/96/kauppa.htm (1 of 2) [7.7.2003 14:11:18]

Viestintäyksikkö: Lehdistötiedote

Työryhmä ehdottaa, että kunnat arvioivat uudelleen niitä asemaja rakennuskaavoja, joissa sallitaan hyvin suurten liikekeskusten
rakentaminen keskustojen ulkopuolelle. Samalla tulisi turvata jo
toimivien kaupan suuryksikköjen kehittyminen.
Työryhmän muistio tulee lähiaikoina käsiteltäväksi alueen
kunnanhallituksissa. Alkuvuoden aikana on tarkoitus järjestää
keskeisille päättäjille seminaari kaupan tilanteesta Tampereen
seudulla.
----lisätietoja:
asemakaava-arkkitehti Mikko Järvi, Tampere, puh. 03-2196328
työryhmän muut jäsenet:
yleiskaava-arkkitehti Toivo Honkonen, Tampere
yleiskaavasuunnittelija Matti Manninen, Tampere
elinkeinojohtaja Riitta Varpe, Tampere
elinkeinoasiamies Erkki Ottela, Kangasala
suunnittelupäällikkö Heikki Lehmusalho, Kangasala
projekti-insinööri Eero Ruotsila, Lempäälä
elinkeinoasiamies Markku Sipilä, Lempäälä
kaavoitusinsinööri Jaakko Hartman, Nokia
elinkeinoasiamies Henry Moisio, Nokia
elinkeinotoimenjohtaja Erkki Korkala, Pirkkala
kunnanarkkitehti Matti Roivainen, Pirkkala
kaavoitusinsinööri Seppo Reiskanen, Ylöjärvi
elinkeinoasiamies Pauli Pajunen, Ylöjärvi
seutusuunnittelujohtaja Pertti Fagerlund, Pirkanmaan liitto
toimitusjohtaja Matti Hokkanen, Tampereen kauppakamari

Paluu viestintäyksikön kotisivulle
Tiedotteiden alkuun
Tämän tiedotteen alkuun
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Jari Seppälä
19.12.1996

Tampere hakee EU-tukea työllisyyshankkeelle

Tampereen seudun työttömyyttömyyttä pyritään lievittämään laajalla
kumppanuussopimuksella, johon haetaan myös valtion ja EU:n
rahoitusta. Tampereen kaupungin nimissä työministeriölle lähtenyt
hakemus perustuu kolmen vuoden projektiin, jonka työllistävät
vaikutukset ulottuisivat 6000-8000 henkilöön.
Alueellisen työllisyysohjelman tavoitteena on helpottaa
erityisesti nuorten ja pitkäaikaistyöttömien sijoittumista
työelämään ja ehkäistä heidän syrjäytymistään.
- Toisaalta halutaan kouluttaa yrityksissä jo työssä olevaa
henkilöstöä siten, että työttömyyden uhka vähenee ja yritysten
kilpailuedellytykset kasvavat. Näin luodaan terveellä tavalla uusia
työpaikkoja, kuvailee kumppanuushanketta vetävä Tampereen kaupungin
työllisyysasiamies Matti Luukinen.
Koulutuksen ja työllistämishankkeiden koordinoinnin ohella
työllisyysohjelma tukee käytännön kehittämisprojekteja ja
investointeja, joilla on työllisyyttä edistävä vaikutus.
Yksi osa-alue on kaupunkiyhteisön kehittäminen, joka pitää
sisällään muun muassa lähiöiden perusparannusohjelman,
kaupunkikuvan kohentamisen, tietoverkkohankkeet sekä matkailun ja
hyvinvointipalvelujen kehittämisen.
Työllisyyttä tukevina investointeina ohjelmassa luetellaan
muiden muassa Tampellan ja Finlaysonin alueiden saneeraus,
jätteenkäsittelylaitos sekä Teknologiakeskus Hermian laajennus.
- Työllisyysohjelman tehtävä on selvittää niitä ongelmia ja
tarpeita, joita työtä tarjoavien hankkeiden toteuttamisessa
kohdataan. Kumppanuussopimuksen kautta etsitään yhteistyötahoja ja
yhteisiä ratkaisuja kaikkien osapuolten hyödyksi. Yksityisen ja
julkisen sektorin yhteistyö on ensiarvoisen tärkeätä, Luukinen
painottaa.
Alueellisen työllisyydenhoidon kumppanuussopimus valmistellaan
kaikkien työllisyyden parissa toimivien osapuolten hyväksyttäväksi.
Kuntien ja työvoimahallinnon lisäksi kumppaneiksi kutsutaan muiden
muassa kauppakamari, yrittäjäjärjestöt, työnantaja- ja
työntekijäjärjestöt, oppilaitokset ja oppisopimustoimisto,
seurakunnat ja vapaaehtoisjärjestöt, mukaan lukien työttömien
järjestöt.
Työministeriö on asettanut alueellisten kumppanuushankkeiden
valintaa ja suunnittelua varten työryhmän, jonka arvioitavaksi myös
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Tampereen hakemus lähtee. Suomesta on tarkoitus valita noin 20
aluetta, joilla kehitetään eri tahojen kumppanuuden avulla
työllisyyttä.
----Lisätietoja:
työllisyysasiamies Matti Luukinen, puh. 03-2196243, 050-5669883
elinkeinojohtaja Riitta Varpe, puh. 03-2196107

Paluu viestintäyksikön kotisivulle
Tiedotteiden alkuun
Tämän tiedotteen alkuun
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Jari Seppälä
18.12.1996

Kasvurahasto tukee Tampereen seudun teollisuutta
Tampereen seudulle on perustettu riskirahoitusyhtiö, jonka tarkoituksena on tukea teollisuutta, teollisuuden palveluita ja korkeaan
osaamiseen perustuvaa elinkeinotoimintaa. Tampereen Seudun Kasvurahasto
Tasku Ky on osa alueen osaamiskeskusohjelmaa.
- Tampere on ensimmäinen alue, jossa näin käynnistetään uusi
alueellisen sijoitustoiminnan muoto. Tämän rahaston toimintamalli
sopii malliksi muuallekin maahan, uskoo teollisuusneuvos Harri Pynnä
kauppa- ja teollisuusministeriöstä.
Yhtiön pääoma on tässä vaiheessa 57 miljoonaa markkaa. Tampereen
kaupunki on merkittävin osakas 25 mmk:n panostuksella. Suomen Teollisuussijoitus Oy on sijoittanut yhtiöön 20 mmk, ja pienemmillä panoksilla ovat mukana Kera Oy sekä Kangasalan, Lempäälän, Ylöjärven ja
Pirkkalan kunnat. Myös Nokian kaupunki on päättämässä mukaan lähtemisestä.
- Riskirahaston lähtökohtana on ollut alueen vaikea työllisyystilanne ja niiden mahdollisuuksien täysi hyödyntäminen, joita alueen
korkea teknologia ja muu osaaminen luovat, sanoo Tampereen kaupunginjohtaja Jarmo Rantanen.
Taskun sijoitusten kohdeyritykset ovat ensisijassa kasvuvaiheessa
olevia yrityksiä tai yritysjärjestelyistä syntyviä yrityksiä. Tavoitteena on vahvistaa erityisesti innovatiivisten kasvuyritysten pääomapohjaa.
Kasvurahasto on perustettu määräaikaiseksi; sen on tarkoitus toimia
vuoden 2001 loppuun asti. Sen jälkeen voidaan tehdä kohdeyrityksiin
jatkosijoituksia kymmenesosalla rahaston pääomasta.
Taskun perustajayhteisöt allekirjoittivat yhtiösopimuksen keskiviikkona 18.12. Perustetun yhtiön sijoitusneuvostoon valittiin Suomen
Teollisuussijoituksen toimitusjohtaja Juha Marjosola, Tampereen
kaupungin edustajana projektijohtaja Alpo Korkeela, elinkeinoelämän
edustajana Katsa Oy:n toimitusjohtaja Timo Salli, Kera Oy:n kehityspäällikkö Leo Houtsonen sekä ympäristökuntien edustajana Ylöjärven
kunnanjohtaja Pentti Sivunen.

----lisätietoja: projektijohtaja Alpo Korkeela, puh. 049-628233
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Tuula Ala-Honkola
17.12.1996

Joulurauha julistetaan Keskustorilla

Joulurauha julistetaan Tampereella perinteiseen tapaan jouluaattona
kello 12.00 Keskustorilla.
Vanhan kirkon kellojen lyötyä keskipäivän merkiksi esittää
Tampereen työväenyhdistyksen soittokunta Tampereen fanfaarin, jonka
jälkeen hallintojohtaja Mauri Eskonen julistaa joulurauhan
raatihuoneen parvekkeelta. Tilaisuus päättyy yhteisesti
veisattavaan virteen Enkeli taivaan.
Joulurauhan julistuksen teksti
Keskustorin joulukuusi
Keskustorin joulukuusen historiaa
Uuden vuoden juhla
Keskustorilla
Tampereen kaupungin kulttuuritoimi järjestää vuoden vaihtumisen
kunniaksi juhlan Keskustorilla 31.12. kello 23.45. Ohjelman aluksi
Tampereen työväenyhdistyksen soittokunta esittää Tampereen
fanfaarin ja virren Jumala ompi linnamme. Juhlan puhujat ovat
kirkkoherra Jaakko Kentta ja kaupunginvaltuutettu Anni Pälä.
Puheiden välissä soittokunta esittää Genetzin laulun Terve Suomeni
maa ja lopuksi Merikannon Työväen marssin. Vanhan kirkon kellot
lyövät kello 24.00 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. 1997 Tampereen
yliopistollisen sairaalan keskuksesta, puh. 247 5111.
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Rahatoimiston maanantain
aukioloaika lyhenee
Tampereen kaupungin rahatoimiston pankkisali eli
maksuliikennetoimisto ja laskutustoimisto pidetään ensi vuonna
avoinna maanantaisin kello 8.30-16.30 ja muina työpäivinä kello
8.30-15.30. Tänä vuonna pankkisali on ollut avoinna maanantaisin
kello 17.00 saakka.
Jouluaaton aattona eli maanantaina 23.12. rahatoimisto sulkee
ovensa poikkeuksellisesti kello 15.30.

Paluu viestintäyksikön kotisivulle
Tiedotteiden alkuun
Tämän tiedotteen alkuun
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Jari Seppälä
11.12.1996

Kaupunginvaltuusto pui tulevaisuuden strategiaa
Tampere pysyy tietokeskuksena

Tampere kehittää koulutus- ja elinkeinoelämäänsä pysyäkseen
keskeisenä tuotantoelämän kaupunkina siirryttäessä
teollisuusyhteiskunnasta tietoyhteiskuntaan. Kaupunginvaltuuston
keskiviikkona käsittelemä Tampereen strategia painottaa
tietotekniikkaa, informaatioalojen osaamista ja kulttuuria
tietoyhteiskunnan perustana.
Tampere on jo nyt merkittävä informaatioteknologian keskus. Ala
työllistää Pirkanmaalla yli 5300 henkeä yli sadassa yrityksessä.
Informaatioalan tuotekehitystä ja tuotantoa tukevaa koulutusta on
sekä sisällön että tekniikan puolella korkeakouluissa. Yhteistyö on
tiivistä yritysten, koulutuksen, kulttuurielämän ja viestimien
kesken.
- Informaation parissa työskentelevien määrä ylittää pian
perinteisen teollisuustyöväen määrän Tampereella, arvioi Tampereen
strategiaa valmistellut kehittämispäällikkö Jarkko Lumio.
Strategia pitää Tampereen edelleen teollisuuskaupunkina, mutta
perinteisenkin teollisuuden uskotaan entistä enemmän tarvitsevan
korkeaa osaamista ja tietotekniikkaa pysyäkseen elinvoimaisena.
Tampereen seudun osaamiskeskusohjelman alueet ovat
koneenrakennus ja automaatio, informaatioteknologia sekä
terveysteknologia. Vuoteen 2000 mennessä näille alueille
tavoitellaan yhteensä 2400 uutta työpaikkaa 450 miljoonan markan
kehitysohjelmien avulla. Yksin informaatioteknologian alueella
työpaikat lisääntyivät vuonna 1995 yli 60 % ja alan liikevaihto yli
50 %.
Koulutukseen panostetaan
Koulutuksen laaja-alaisuus on välttämätöntä elinkeinoelämän
menestymiselle. Tampereen kaupunki haluaa turvata tasokkaan
koulutuksen
ja tukee erilaisia yhteistyöprojekteja oppilaitosten kesken ja
yritysten kanssa.
- Myös koulujen verkottamisessa Tampere on edelläkävijä. Näin
koulunpenkiltä lähtien tehdään tiedon käsittelyä tutuksi ja samalla
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kasvatetaan kansainvälisyyteen tietoverkkojen avulla, Jarkko Lumio
sanoo.
Kaupungin strategian yhtenä lähtökohtana on sosiaali- ja
terveydenhuollon tarpeiden nopea kasvu. Tampereen asukasluku paisuu
2000 hengen vuosivauhtia, ja samalla väestö ikääntyy. Tälläkin
alueella uskotaan viimeisimmän osaamisen ja teknologian auttavan,
vaikka perushoitotyö edellyttää aina henkilöresursseja.
- Tampere on merkittävä terveyspalvelujen keskus, ja alan
osaamisella voidaan kehittää myös hyvinvointipalveluja, Lumio
uskoo.
Ykkösluokan ympäristö
Tampere on ottanut tavoitteekseen kehittyä myös
ympäristönsuojelun kärkikaupunkina. Kaikessa kaupunkisuunnittelussa
otetaan huomioon kestävä kehitys. Kun ympäristöstä huolehtimisen
periaatteet otetaan huomioon kaikessa toiminnassa, uskotaan
kaupungin vetovoiman lisääntyvän erityisesti ympäristövastuullisen
ja ympäristöosaamiseen perustuvan liiketoiminnan parissa.
Myös maan käytössä strartegia lähtee kestävän kehityksen
periaatteista. Kaupunkirakennetta tiivistetään, ja koko Tampereen
keskusseutua halutaan kehittää eruooppalaiseksi kaupungiksi, jossa
kuntarajat eivät määrää palvelujen rakentamista.
Kaupunginvaltuusto kiinnitti strategiaa käsitellessään huomiota
muun muassa alueelliseen ja kansainväliseen yhteistyöhön sekä
työllisyyteen panostamiseen.
Otsikolla "Tampereen tulevaisuus on tiedossa" laadittu
strategia-asiakirja tulee uudelleen käsittelyyn tammikuussa,
jolloin uusi kaupunginvaltuusto keskustelee ja päättää
tulevaisuuden linjoista. Strategia on määrä tarkistaa
valtuustokausittain.
----lisätietoja: kehittämispäällikkö Jarkko Lumio, puh. 2165550

Paluu viestintäyksikön kotisivulle
Tiedotteiden alkuun
Tämän tiedotteen alkuun
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Jari Seppälä
11.12.1996

Tampere vauhdittaa vuokratalojen rakentamista

Tampereen kaupunki lisää vuokra-asuntojen tuotantoa alkavana
vuonna. Tänä vuonna valmistuu 174 kaupungin rakennuttamaa uutta
vuokra-asuntoa ja ensi vuonna 357.
Erityisesti pienten asuntojen kysyntä on lisääntynyt. Nyt jo
lähes puolet hakijoista toivoo yksiötä ja lähes kolmannes kaksiota.
Vuokra-asuntojonojen päällekkäisyyksiä selvitettäessä on arvioitu,
että Tampereella on 3500-4000 todellista vuokra-asunnon hakijaa.
Perjantaina vietetään Tasanteelle
valmistuvan 19 asunnon rivitalon harjannostajaisia. Rakenteilla on
lisäksi seitsemän muuta vuokratalokohdetta Tohlopissa,
Kaukajärvellä, Hyhkyssä, Hallilassa ja Holvastissa.
Vuodenvaihteessa lähtee urakkalaskentaan neljä
vuokratalohanketta. Niissä on tarkoitus rakentaa yhteensä 127
asuntoa Petsamoon, Linnainmaalle, Järvensivulle ja Hatanpäälle.
Kaupungin vuokra-asunnot rakennuttaa Tampereen kaupungin
tilakeskus, ja niitä hallinnoi Tampereen vuokratalosäätiö.
----Lisätietoja:
rakennuttajainsinööri
Matti Toivonen, puh. 03-2196354

Paluu viestintäyksikön kotisivulle
Tiedotteiden alkuun
Tämän tiedotteen alkuun
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Jari Seppälä
11.12.1996

Tampereen tilastot yhdessä kirjassa

Tamperelaiset kävivät vuonna 1995 lääkäriasemalla 131 591 kertaa
ja tekivät kirjastosta 4,4 miljoonaa lainausta. Katuja oli vuosi
sitten Tampereella 666 kilometriä, ja Hämeensillan ylitti 27 200
autoa vuorokaudessa.
Tällaisia lukuja löytyy vasta ilmestyneestä Tampereen
tilastollisesta vuosikirjasta. Vuosien 1994-1995 tietojen pohjalta
koottu kirja sisältää 164 sivua tilastoja ja taulukoita Tampereen
ilmastosta ja väestöstä elinkeinotoimintaan ja kunnallisten
palvelujen käyttöön. Myös poliisin, postin ja verottajan
tilastotiedot löytyvät samasta kirjasta.
Joistakin tiedoista kuten väestöstä, teollisuuden toimialoista
ja kunnallistaloudesta julkaistaan myös vertailutietoja Helsingin,
Tampereen ja Turun tilastoista.
Tampereen kaupunginkanslian tulosarviointiryhmä julkaisee
tilastollista vuosikirjaa kahden vuoden välein. Kirjaa myydään muun
muassa keskusvirastotalon neuvonnassa sadan markan hintaan.
Myöhemmin osa tilastoista viedään myös Internetiin.
Lähiaikoina ilmestyvät myös vuosittainen Tampere taskussa
-tilastokirjanen sekä eri kielillä painettavat Tampere lyhyesti kortit. Vuoden 1996 tilastokortti ilmestyy kahdeksalla kielellä:
suomi, ruotsi, englanti, saksa, ranska, venäjä, espanja ja italia.
Myös näitä löytyy kaupungin neuvontapisteestä; Tampere taskussa kirjasen hinta on 30 markkaa.
----lisätietoja: kanslisti Ritva Asula, puh. 03-2196227

Paluu viestintäyksikön kotisivulle
Tiedotteiden alkuun
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Jari Seppälä
10.12.1996

Kahdeksan hakijaa pelastuspäälliköksi
Tampereen kaupungin pelastuspäällikön virkaa hakee kahdeksan
henkilöä. Virka on ollut haettavana edellisen pelastuspäällikön
Sakari Lehtisen jäätyä eläkkeelle. Pelastuspäällikkö johtaa
aluepelastuslaitosta, jonka alueeseen kuuluvat Tampereen lisäksi
Kangasala ja Pirkkala.
Virkaa ovat hakeneet Nurmijärven apulaispalopäällikkö Jorma
Alho, Olli M. Kokko Espoosta, Pelastusopiston yliopettaja Jyrki
Landstedt Kuopiosta, Tampereen vs. pelastuspäällikkö Jukka
Lehtonen, Tampereen vs. apulaispalopäällikkö Seppo Männikkö, Turun
kaupungin palopäällikkö Olli-Pekka Ojanen, Keski-Suomen
lääninhallituksen pelastustoimiston päällikkö Simo Tarvainen ja
paloesimies Kari Ylönen Kuusankosken kaupungin palolaitokselta.
Pelastuspäällikön valitsee kaupunginvaltuusto.
----lisätietoja: apulaiskaupunginjohtaja Esa Kotilahti, puh. 032196203

Paluu viestintäyksikön kotisivulle
Tiedotteiden alkuun
Tämän tiedotteen alkuun
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Jari Seppälä
4.12.1996

Kilpailu ei ratkaissut Itsenäisyydenkadun alikulkua
Kevyen liikenteen ohjaaminen turvallisesti Itsenäisyydenkadun
poikki on erityisen vaikeaa Tampereen asematunnelin ja Tammelan
puistokadun välillä. Suunnittelutoimistoille järjestetty
kilpailukaan ei tuonut selvää ratkaisua tilanteeseen.
Melko jyrkästi asematunneliin sukeltava Itsenäisyydenkatu on
yksi Tampereen keskustan vilkkaimpia katuja. Murtokadun kulmassa
ollut suojatie poistettiin, kun asematunnelin ylitse järjestyi
kävely-yhteys. Käytännössä kuitenkin seuraava suojatie Tammelan
puistokadun kulmassa on niin kaukana, että jalankulkijat ylittävät
Itsenäisyydenkatua eri kohdista ilman suojatietä. Muun muassa
Tullikamarin tilaisuudet tuovat alueelle jalankulkuliikennettä.
Ympäristöviraston liikennesuunnitteluyksikkö kutsui kuusi
tamperelaista suunnittelutoimistoa kilpailuun, jolla etsittiin
turvallisuutta parantavaa, käytännöllistä ja kaupunkikuvaan sopivaa
ratkaisua jalankulkijoiden käyttöön. Tehtävä osoittautui niin
vaikeaksi, että kilpailun arvostelulautakunta päätti jättää 1. ja
2. palkinnon jakamatta. Kolme parasta työtä saavat kukin 10 000
markan palkinnon ja kolme heikompaa 5 000 markkaa kukin.
Parhaista töistä yksi ehdottaa alikulkutunnelin rakentamista
sekä Murtokadun että Pinninkadun kohdalle. Toinen tekisi tunnelin
näiden katujen välille ja kolmas vain Pinninkadun kohdalle.
Kaikissa ehdotuksissa todettiin ongelmia joko kaupunkikuvan,
alikulun sijainnin tai käytännön toteutuksen kannalta.
Alikulkutunnelin rakentaminen on vaikeata muun muassa kapean
katutilan vuoksi. Jyrkkien portaiden ei uskota palvelevan
käytännössä jalankulkijoita. Yksi ehdotus sisälsi liikennevaloohjatun suojatien Itsenäisyydenkadun yli. Se taas toisi vaikeuksia
autoliikenteelle.
Liikennesuunnitteluyksikkö jatkaa kohteen suunnittelua
kilpailussa saatujen ideoiden pohjalta.
------lisätietoja: liikenneinsinööri Risto Laaksonen, puh. 2196327

Paluu viestintäyksikön kotisivulle
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Kalevi Lammi
3.12.1996

Vahva nousu jatkuu rakennusluvissa
Vahva nousu rakennusluvissa jatkuu yhä edelleen vuoden loppua kohden.
Joulunaika lähestyy, mutta lupahakemusten määrä on vain vähän tasaantunut.
Käsittelyä on jatkuvasti odottamassa toistasataa erilaista uudis- ja
remonttirakentamisen lupaa sekä ns. ilmoitusasioita vähäisemmistä
hankkeista.
Niin rakentajien kuin rakennusvalvonnankin resurssit ovat joutuneet vuoden
mittaan kovalle koetukselle. Vaikka talvi pakkaa päälle, ollaan monia
työma1ta yhä käynnistämässä talvea vasten.
Uudisrakentamisessa on päästy selvästi yli yhden miljoonan kuutiometrin vuositason sekä myönnetyissä rakennusluvissa että töiden aloituksissa. Tätä
on pidettävä erittäin hyvänä saavutuksena, vaikka rakentaminen sinänsä
pitkällä
tähtäimellä on putoamassa pysyvästi aiempaa alemmalle tasolle.
Uudisrakentamisen määrät vaihtelivat 80-luvulla Tampereella noin välillä 1,0.... 1,6
miljoonaa
kuutiometriä vuodessa. Kasinotalousaikaan 80/90 lukujen vaihteessa ei
nykyisiä
rakentamisen määriä ole mielekästä verrata.
Remonttirakentaminen jatkuu yhteiskunnan tukemana vilkkaana ja on nykyisin
selvästi takavuosia merkittävämpi rakentamisen osa-alue uudisrakentamisen
rinnalla.

Tampereella uudisrakentamiseen myönnetyt luvat marraskuun loppuun mennessä
viime ja tänä vuonna sekä muutosprosentti:

myönnetyt luvat jaksolla
1.1. - 30.11.
1995

1996

muutos

rakennustilavuus (m3)
asuntoja (kpl)
1.263
pientaloja (kpl) 136

757.337
1.641
178

1.114.932
+ 30 %
+ 31 %

Lisätietoja:
Kalevi Lammi
Tampereen rakennustarkastaja

p. 2196908

Paluu viestintäyksikön kotisivulle
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Tuula Ala-Honkola
2.12.1996

Keskustorille 24-metrinen joulukuusi
Tampereen Keskustorille pystytetään keskiviikkona 4.12. perinteinen
joulukuusi, jolla tänä vuonna on pituutta noin 24 metriä. Kuusi on
kaadettu Ruotulasta.
- Tornimäenkadun varteen alettiin viime kesänä rakentaa uusia
kerrostaloja, ja rakennustöiden alta kaadettiin puustoa. Puiden
joukosta löytyi kaupungin joulukuuseksi sopiva puu, ja se jätettiin
pystyyn odottamaan joulukuun kaatoa, metsäpäällikkö Timo Lehto
kertoo. Kaapelitöiden vuoksi osa kuusen juuristoa jouduttiin
katkaisemaan jo kesällä, joten puu ei Lehdon mukaan olisi enää
kauaakaan pysynyt pystyssä.
Valot joulukuuseen sytytetään Keskustorilla perjantaina 6.12.
pidettävän itsenäisyysjuhlan päätteeksi.
___
Lisätiedot: metsäpäällikkö Timo Lehto, puh. 219 6255, 050- 554 5888
Joulukuusen kaatamisesta, kuljetuksesta ja pystytyksestä tietää
tiemestari Kari Vahe, puh. 049- 628 334
Kuusikauppa alkaa 16.12.
Joulukuusien myynti alkaa Tampereella maanantaina 16.12. Kaupungin
kiinteistötoimi vuokraa 10.12. alkaen myyntipaikkoja
Tammelantorilta, Laukontorilta ja Heinätorilta sekä eri puolilta
kaupunkia kaupungin omistamilta maa-alueilta. Myyntipaikkojen
vuokrat ovat 170-250 markkaa päivältä.
Tammelantorilla on perinteinen joulutori sunnuntaina 22.12. kello
9-18. Muina arkipäivinä kauppatorit ovat avoinna normaalisti,
jouluaaton aukioloaika on 6-12.
Kauppaliikkeillä on mahdollisuus korvauksetta ulkomyyntiin
liikkeidensä edustalla 16.-24. joulukuuta.
Lisätiedot: valvontasihteeri Juhani Pentinmäki, puh. 219 6159 tai
050-554 5889

Paluu viestintäyksikön kotisivulle
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Jari Seppälä
28.11.1996

Vuokra-asuntojen kysyntä kasvaa

Vuokra-asuntojonoissa on Tampereella 3500-4000 asunnon hakijaa.
Tähän arvioon on päädytty Tampereen kaupungin selvityksessä, jossa
on tutkittu eri yhteisöjen asuntojonojen päällekkäisyyksiä.
Enimmillään jopa 80 prosenttia asunnon hakijoista on samoja eri
kohteissa.
- Selvitys antaa todellisen kuvan vuokra-asuntojen tarpeesta.
Tarve on joka tapauksessa kaiken aikaa lisääntymässä; vuokralla
asumisesta on tullut yhä useammalle varteenotettava asumisen
vaihtoehto, sanoo Tampereen kaupungin rahoitusjohtaja Asko
Koskinen.
Kaupunki pyrkii omalta osaltaan vauhdittamaan vuokraasuntotuotantoa. Tänä vuonna valmistuu 174 kaupungin rakennuttamaa
vuokra-asuntoa ja ensi vuonna 350.
- Erityisesti pienten asuntojen kysyntä on lisääntynyt. Nyt jo
lähes puolet hakijoista toivoo yksiötä ja lähes kolmannes kaksiota.
Yksi syy pienten asuntojen tarpeeseen on Koskisen mukaan
työttömyydestä lähtevä kierre: nuorten opiskeluajat venyvät ja
asumista jatketaan opiskelupaikkakunnalla, kun töitä ei löydy.
Työpaikan epävarmuus ja myös oman asunnon menettämisen uhka näkyy
vuokra-asuntojonoissa.
- Osa hakijoista haluaa muuttaa vuokra-asunnosta toiseen. Uudet
kohteet kiinnostavat, ja kaupungin keskusta on haluttua aluetta.
Tampereen vuokra-asuntojonoissa oli toukokuussa yhteensä 5742
nimeä. Opiskelija-asuntoa odotti keväällä runsaat 2000 hakijaa;
syksyllä hakijamäärä on noussut yli 3000:n. Kotilinnasäätiön
asuntoihin odotti pääsyä toukokuussa 130 eläkeläistä.
Eniten päällekkäisyyttä on VVO:n, YH-rakentajien ja Satoyhtiöiden sekä Tampereen Vuokratalosäätiön hakijajonoissa. Sen
sijaan kaupungin asuntotoimen asiakkaat eivät niin usein hae
asuntoa muualta, koska arvioivat mahdollisuutensa pieniksi.
--------------------------------------------------------------Lisätietoja:
rahoitusjohtaja Asko Koskinen, puh. 03-2196275,
0505175471
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Jari Seppälä
22.11.1996

Ystävyysvierailulta vauhtia Venäjän-kauppaan
Kaupankäynti ja elinkeinoelämän yhteydet Nizhni Novgorodin alueelle
Venäjälle saivat uutta vauhtia tällä viikolla, kun alueen maaherra ja
kaupunginjohtaja vierailivat Suomessa. Venäjän kolmanneksi suurin
kaupunki Nizhni Novgorod on ollut Tampereen ystävyyskaupunki viime
vuoden alusta lähtien.
Nizhni Novgorodin alueen maaherra Boris Nemtsov ja kaupunginjohtaja
Ivan Sklyarov tapasivat Suomen-vierailullaan muiden muassa Tasavallan
Presidentti Martti Ahtisaaren, kauppa- ja teollisuusministeri Antti
Kalliomäen ja Eurooppa-ministeri Ole Norrbackin sekä useiden yritysten
johtoa sekä Tampereella että Helsingissä. Yrityskäynneillä neuvoteltiin konkreettisista hankkeista ja allekirjoitettiin eräitä sopimuksia.
Kaupunginjohtaja Jarmo Rantasen kanssa vieraat sopivat Tampereen ja
Nizhni Novgorodin yhteistyön tiivistämisestä. Molemmissa kaupungeissa
järjestetään ensi vuoden aikana yritysnäyttelyt ja toimialakohtaisia
seminaareja. Yrityksille järjestetään koulutusta puolin ja toisin
paikallisesta lainsäädännöstä, verotuksesta, yrityskulttuurista ja EUohjelmista.
- Puolentoista miljoonan asukkaan Nizhni Novgorodissa on valtavat
mahdollisuudet suomalaiselle elinkeinoelämälle. Alueella on vanha
teollinen perinne ja vahva kehittämisen vire, jota mm. saksalaiset
yritykset ovat jo hyödyntäneet, toteaa kaupunginjohtaja Jarmo Rantanen, joka itse vieraili ystävyyskaupungissa syyskuussa.
Tampereen ja Nizhni Novgorodin elinkeinoyhteistoiminnan painopisteiksi on otettu elintarviketeollisuus, huoltamo- ja ympäristöteknologia, prosessiteollisuuden koneet ja laitteet, komponenttiteollisuus
sekä informaatioteknologia. Investointien ja muiden hankkeiden tiedottamisesta sovittiin kaupunkien kesken.
Kauppa- ja teollisuusministeriössä allekirjoitettiin myös muistio
taloudellisen yhteistyön edistämisestä Suomen ja Nizhni Novgodorin
alueen välillä.
-----------------------------------------------------------------lisätietoja: kansainvälisten asioiden sihteeri Pertti Paltila, puh.
03-2196210, 0400831469

Paluu viestintäyksikön kotisivulle
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Tuula Ala-Honkola
22.11.1996

Seppo Suuripäälle kaupunginjohtajan arvonimi
Tasavallan presidentti on myöntänyt taloustieteiden maisteri,
toimialajohtaja Seppo Suuripäälle kaupunginjohtajan arvonimen.
Seppo Suuripää toimi vuodesta 1980 Tampereen kaupungin
kiinteistö- ja liiketoimen apulaiskaupunginjohtajana ja vuodesta
1993 liiketointa johtavana toimialajohtajana vastuualueenaan
kaupungin liikelaitokset, konserni- ja sisäisiä palveluja tuottavat
yksiköt ja kaupungin määräysvallassa olevat, liiketointa
harjoittavat yhteisöt.
Seppo Suuripää jäi eläkkeelle 1.8.1995.
Ennen tuloaan Tampereen kaupungin palvelukseen Suuripää toimi Oy
Star Ab:n palveluksessa konttoripäällikkönä ja myöhemmin
talousjohtajana. Hän on ollut myös lukuisten liiketoimintaa
harjoittavien yhteisöjen hallitusten puheenjohtajana ja jäsenenä
sekä hoitanut erilaisia valtakunnallisia ja kunnallisia
luottamustehtäviä. Hän on toiminut aktiivisesti myös
urheilujärjestöissä ja ollut lukuisten yhtiöiden ja yhdistysten
tilintarkastajana.

Markku Teräsmaalle
kiinteistöneuvoksen arvonimi
Tasavallan presidentti on myöntänyt kiinteistöneuvoksen arvon
diplomi-insinööri, kaavoituspäällikkö Markku Teräsmaalle.
Markku Teräsmaa tuli Tampereen kaupungin kaavoituspäälliköksi
vuonna 1983 ja jäi virastaan eläkkeelle 1.5.1996. Aikaisemmin hän
toimi maanmittaushallituksessa maanmittaus- ja
kiinteistönmuodostustehtävissä, Kangasalan kunnan
kaavoitusinsinöörinä ja erilaisissa opetustehtävissä mm. Helsingin
teknillisessä korkeakoulussa.
Tampereella Markku Teräsmaa on johtanut useita kaupungin kannalta
merkittäviä kaavoitushankkeita, mm. Tampellan ja Finlaysonin
alueiden kaavoitusta. Lisäksi hän on osallistunut lähes kaikkiin
viime vuosina Tampereen seudulla tehtyihin liikenne- ja
maankäyttösuunnittelun kehittämisprojekteihin.
___________________
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Lisätiedot: toimistosihteeri Raija Arasalo, puh. 219 6217

Paluu viestintäyksikön kotisivulle
Tiedotteiden alkuun
Tämän tiedotteen alkuun
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Juhapekka Rantanen
20.11.1996

Hämeensillan korjaus alkaa maaliskuussa
Liikenne saattaa ruuhkautua pahoin Tampereen Satakunnankadulla ensi vuonna
Hämeensillan
korjauksen aikana. Hämeenkatu suljetaan maaliskuun alusta yksityisiltä ajoneuvoilta
Viistokadun
kulmasta Hatanpäänvaltatien itäreunaan. Vain taksit ja linja-autot saavat käyttää
Hämeensiltaa.
Muut ajoneuvot ohjataan keskustaan Satakunnansillan ja Ratinansillan kautta.
- Liikenne kasvaa Satakunnansillalla laskujemme mukaan 35 prosenttia. Se tietää
päivittäin noin
2700 ajoneuvoa lisää ennestäänkin tukkoiselle Satakunnankadulle, arvioi Anne-Marita
Rainio
kaupungin liikennesuunnittelusta.
Rainio suunnittelee parhaillaan, kuinka liikenne kaupungissa saataisiin parhaiten
sujumaan
kahdeksan kuukautta kestävien siltatöiden aikana. Ruukia on odotettavissa myös
Hämeenpuistoon,
Rautatienkadulle ja Rongankadulle. Poliisilta onkin vaikea saada lupaa järjestää
kesätapahtumia
vilkastuvilla katuosuuksilla.
Kiveys ja kaapelit uusitaan
Hämeensiltaa on tarkoitus korjata vain pintakerroksista: kiveys ja sillankaiteet
korjataan sekä
vesieristystä parannetaan. Samalla rakennetaan Hämeenkadun alikulkukäytävä sillan
itäpuolelle.
Sähkölaitos, vesilaitos ja puhelinyhtiöt uusivat sillassa meneviä johtojaan.
Pelkästään TPO:lla
kulkee sillan kautta noin 40 eri kaapelia, joista vanhimmat ovat 1920-luvulta.
Tarpeen mukaan Hämeensiltaa voidaan joutua korjaamaan myös syvemmältä. VTT:n tekemien
värähtely- ja kuormitusmittausten mukaan sillan rakenteet olisivat kuitenkin lähes
yhtä hyvässä
kunnossa kuin valmistumisvuonna 1929. Lopullinen totuus paljastuu vasta siltaa
avattaessa.
Pohjoispuolelta aloitetaan
Hämeenkadun nupukiveys uusitaan siltatöiden yhteydessä Viistokadun kulmasta Hatanpään
valtatien itäreunaan. Tämä on alue, joka suljetaan maaliskuusta lokakuuhun
yksityisiltä ajoneuvoilta. Rakennustöiden aikana Hämeensillasta on julkisen ja kevyen liikenteen käytössä
vuoroin
kumpikin puolisko. Työt aloitetaan sillan pohjoispuolelta, jotta ne eivät ehtisi
häiritä tilojaan
samalla laajentavan ravintola Rosson kesäsesonkia.
Siltatöiden ajaksi lännestä keskustaan tuleva liikenne ohjataan Hämeenpuistoon
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kiertotiestä
kertovin opastustauluin. Etelästä Tampereen valtatieltä keskustaan ajetaan Ratinan
sillan kautta.
Keskustaan pääsee myös Hatanpään valtatieltä Pellavatehtaan-, Rongan- ja
Satakunnankatuja.
Itsenäisyydenkadun suunnasta tulevat ohjataan länteen Rautatien- ja Satakunnankatua
pitkin.
Koko hankkeelle on talousarviossa myönnetty kuusi miljoonaa markkaa. Tästä
Hämeensillan
korjaus, Hämeenkadun kiveys ja alikulkukäytävän rakentaminen maksavat kukin kaksi
miljoonaa
markkaa. Katuyksikön tavoite on saada työt valmiiksi lokakuun loppuun mennessä 1997.
Hitain
työvaihe on nupukiveyksen uusiminen, joka saattaa viivästyttää aikataulua.
Lisätietoja hankkeesta antavat:
Esa Rannisto, katuyksikön läntisen aluetoimiston työpäällikkö (vastaa
käytännön rakennustöistä)
puh. 050-223 9211 tai 345 0966
Jyri Vilpo, katuyksikön rakennuspäällikkö (yleiskuva ja kokonaisvastuu
rakennustöistä)
puh. 219 6331
Anne-Marita Rainio, suunnitteluteknikko liikennesuunnitteluyksiköstä
(liikennejärjestelyt)
puh. 219 6814

Aikataulusta:
Tekninen lautakunta käsittelee Hämeensillan korjauksen ja alikulkukäytävän
suunnitelmia 19.12.96.
VTT:n analyysit Hämeensillan kunnosta valmistuvat tämän vuoden loppuun
mennessä.
Urakkatarjoukset pyydetään tammikuun loppuun mennessä. Lautakunta hyväksyy
ne helmikuussa.
Työt alkavat maaliskuun alussa 1997.
Työt saataneen päätökseen lokakuun loppuun mennessä 1997.

Paluu viestintäyksikön kotisivulle
Tiedotteiden alkuun
Tämän tiedotteen alkuun
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Jari Seppälä
15.11.1996

Nizhni Novgorodin johtajat Tampereelle

Tampereen venäläisen ystävyyskaupungin Nizhni Novgorodin
kaupunginjohtaja ja alueen maaherra vierailevat ensi viikolla
Tampereella. Korkean tason valtuuskunta tutustuu laajalti
suomalaiseen teollisuuteen ja tapaa myös valtiovallan edustajia.
Tampere ja Nizhni Novgorod solmivat ystävyyskaupunkisuhteen
viime vuonna. Tampereen kaupungin valtuuskunta vieraili Nizhni
Novgorodissa tänä syksynä, jolloin sovittiin lähiajan käytännön
yhteistyöstä.
- Ensi viikolla on tarkoitus luoda yhteyksiä messujen,
tutkimuksen ja teollisuuden piiriin. Tällä on merkitystä sekä
kansallisella että paikallisella tasolla, sanoo Tampereen kaupungin
kansainvälisten asioiden sihteeri Pertti Paltila.
Vieraat tutustuvat Tampereella muun muassa Teknologiakeskus
Hermiaan ja tamperelaiseen informaatioteknologian tutkimukseen ja
tuotekehittelyyn. Helsingissä valtuuskunta tapaa muiden muassa
kauppa- ja teollisuusministeri Antti Kalliomäen sekä
Eurooppaministeri Ole Norrbackin.
Nizhni Novgorodin alueen maaherraa Boris Nemtsovia, 37, pidetään
yhtenä Venäjän merkittävimmistä alueellisista johtajista nuoresta
iästään huolimatta. Hänet valittiin vaaleilla maaherraksi viime
vuonna. Kaupunginjohtaja Ivan Sklyarov, 48, on toiminut virassaan
keväästä 1994 lähtien. Valtuuskuntaan kuuluvat myös alueen
messuyhtiön pääjohtaja, alueen talous- ja suunnitteluosaston
johtaja sekä kansainvälisten asioiden johtoa.
----Lisätietoja:
Kansainvälisten asioiden sihteeri Pertti Paltila, puh. 032196210

Paluu viestintäyksikön kotisivulle
Tiedotteiden alkuun
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Jari Seppälä
13.11.1996

Tampere kevensi verotusta

Tampereen kaupungin veroprosentti alenee ensi vuodeksi 16,75
prosenttiin nykyisestä 17 prosentista. Verotuksen keveneminen
varmistui keskiviikkona kaupunginvaltuuston kokouksessa, kun
vihreiden valtuustoryhmä ilmoitti yhtyvänsä porvariryhmän ja
sitotumattoman Tampereen Puolesta -valtuustoryhmän
alennusesitykseen. Vasemmisto oli nykyisen veroprosentin kannalla.
Kaupunginvaltuusto teki ensi vuoden talousarvioon noin 16
miljoonan markan lisäykset. Kaupunginhallituksen esitykseen
lisättiin muun muassa jalkapalloilijoiden maapohjahallin
rakentaminen sekä Hyhkyn, Liisanpuiston ja Kuulovammaisten koulujen
aientaminen. Talousarvio käynnistää Hatanpäänpuiston sairaalan
uudisrakennuksen suunnittelun ja Kaukajärven sosiaali- ja
terveysaseman tilaselvityksen.
Valtuuston päätöksen mukaan tamperelaisilta ei enää peritä
terveyskeskusmaksua ensi vuonna. Vanhusten ja vammaisten omaishoidon
tuen piiriin voidaan ottaa 20-40 henkilöä nykyistä enemmän, mutta
lasten kotihoidon tuen ns. Tampere-lisä pienenee tämänvuotisesta.
Valtuusto lisäsi myös nuoriso-, eläkeläis- ja
sivistysjärjestöjen avustuksia sekä nuorten työpajan määrärahoja.
Sosiaali- ja terveystoimen vapaaehtoistyö ja SPR:n turvatalo saivat
myös lisäavustuksia.
Kaupunginvaltuusto keskusteli budjetista kellon ympäri ja kävi sen
jälkeen 27 äänestystä. Kaupunginhallituksen esitykseen tehtiin yhteensä 23 muutosta.
----lisätietoja:
taloussuunnittelupäällikkö Juha Yli-Rajala, puh. 03-2196356
Kaupunginjohtaja Jarmo Rantasen budjettipuhe
Paluu viestintäyksikön kotisivulle
Tiedotteiden alkuun
Tämän tiedotteen alkuun
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Jari Seppälä
13.11.1996

Tampere yhdistää rahastojaan

Kuntien siirtyminen uuteen kirjanpitomalliin muuttaa myös kunnallisten rahastojen käsittelyä ensi vuoden alusta. Pakollisia rahastoja
ei enää ole, vaan kunta voi halutessaan siirtää tilikauden voittoa
rahastoon johonkin tiettyyn tarkoitukseen, esimerkiksi tulevia investointeja varten.
Tampereella rahastojen määrä supistuu olennaisesti. Nykyiset yli 20
rahastoa niputetaan kolmeksi varsinaiseksi rahastoksi; lisäksi säilytetään riskirahastot. Muiden rahastojen tehtävät hoidetaan jatkossa
pääsääntöisesti vuosittain talousarvion kautta.
- Rahastoja voi kartuttaa vain kaupunginvaltuusto ja vain tilikauden tuloksesta tai edellisten vuosien mahdollisesta ylijäämästä. Myös
budjettiin siirtyvien nykyisiä rahastoja korvaavien määrärahojen ja
lainojen myöntäminen on valtuuston talousarviopäätösten varassa, sanoo
rahastouudistusta valmistellut erikoissuunnittelija Katrina Harjuhahto-Madetoja Tampereen kaupunginkansliasta.
Ensi maanantaina kaupunginhallituksen käsittelyyn tulevan esityksen
mukaan Tampereen kaupungilla olisi vuodenvaihteen jälkeen verontasausrahasto, kehittämisrahasto ja liikelaitosten rahasto sekä neljä
vakuutuksia korvaavaa riskirahastoa - palovahinkorahasto, autovahinkorahasto, tapaturmarahasto ja yleinen vahingonkorvausrahasto. Lisäksi
säilytetään takausvastuurahasto, joka kattaa mahdollisten kaupungin
takausten vuoksi maksettavaksi tulevat tappiot. Riskirahastoja kartutetaan pakollisten varausten tapaan kuten vakuutusmaksuja maksettaisiin.
Lukuisat pienemmät rahastot lopetetaan ja niiden toimintaa korvaamaan varataan vuosittain määrärahat talousarvioon. Näin esimerkiksi
tiedeapurahoja, taidehankintoja, Näsijärven kalataloutta ja kuvataiteilijoiden lainoja voidaan hoitaa kuten ennenkin. Myös asuntolainoja
myönnetään käytännössä entiseen tapaan, vaikka asuntolainarahaston
käsittelytapa muuttuu.
Tampereen kaupungin verontasausrahaston tarkoituksena on tasoittaa
eri vuosien verorasitusta ja suhdannevaihteluja sekä tukea kaupungin
maksuvalmiutta. Kaupungin yleistä kehitystä ja elinkeinotoiminnan
edellytyksiä edistää kehittämisrahasto, johon on yhdistetty nykyinen
maanhankintarahasto. Liikelaitosten rahasto turvaa sähkö-, vesi- ja
liikennelaitoksen suurten rakennushankkeiden sekä kalusto- ja laitehankintojen rahoitusta.
- Rahastojen hallinnointi selkiytyy uudistuksen myötä. Lain mukaan
enää ei tarvita edes rahastojen sääntöjä, mutta johdonmukaisen toimin-
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nan turvaamiseksi Tampereella on päädytty esittämään valtuuston
päätettäväksi uusia sääntöjä jäljelle jääville rahastoille, sanoo
erikoissuunnittelija Harjuhahto-Madetoja.

----lisätietoja:
erikoissuunnittelija Katrina Harjuhahto-Madetoja, puh. 03-2196662

Paluu viestintäyksikön kotisivulle
Tiedotteiden alkuun
Tämän tiedotteen alkuun
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Jari Seppälä
8.11.1996

Veronmaksajien palkinto Tampereen kaupungille

Tampere on voittanut vuoden 1996 Veronmaksajien
Taloustaitokunta -palkinnon. Palkitsemisen perusteena on
se, että hyvän taloudenpidon tulokset näkyvät myös
kuntalaisten kukkarossa. Tampere pystyy tarjoamaan
kuntalaisille palveluja kohtuullisilla maksuilla ja
alentamaan kunnallisveroprosenttia 0,25 prosentilla 17
prosentista 16,75 prosenttiin. Kaikkien kuntien äyrin
keskihinta on vuonna 1996 17,51 penniä eli nykytermein
17,51 prosenttia.

-Tampereen kaupunki näyttää maan muille kunnille tietä
alentaessaan veroäyrin hintaa. Kunnallistalous on
selvästi kohentunut viime vuosina. Osa hyödystä on
annettava veronmaksajille. Tällä tavoin kunnat voivat
vaikuttaa kansalaisten talousodotuksiin ja oman
talousalueensa elpymiseen, toimitusjohtaja Heikki J.
Perälä sanoi luovuttaessaan palkintoa Tampereen
kaupungille.

Veronmaksajien mielestä Tampere on hoitanut talouttaan
jo useita vuosia varsin mallikkaasti. Kuntalaisten
verorasitus on pysynyt kohtuullisena, talousarviolainat
alentuneet tasaisesti ja vakavaraisuus on parantunut.
Tampereella talousarviolainakanta oli vuonna 1995 2 746
markkaa/ asukas, kun koko maan keskiarvo oli 4 844
markkaa/ asukas.
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Tampere on edelläkävijä konserniajattelussa. Kaupunki on
soveltanut konsernikirjanpitoa jo ennenkuin se tuli
pakolliseksi kirjanpitolain muutoksen myötä.
Konsernikirjanpidon vuoksi Tampereella hallitaan
kokonaistaloudellinen ajattelu erittäin hyvin.

Helsingin Kaupungin tietokeskuksen ja Veronmaksajien
keväällä tekemä tutkimus 15 suurimman kaupungin veroista
ja maksuista osoittaa, että Tampere oli selvästi ryhmän
halvin asuinkaupunki esimerkkiperheelle. Eroa
kalleimpaan kaupunkiin, Joensuuhun kertyi 11 267
markkaa.

Vuosittaisella Taloustaitokunnan valinnalla Veronmaksajat haluaa kiinnittää huomiota
sekä kuntien tehokkaaseen talouden hoitoon että kuntien merkitykseen verottajana.
Valintakriteerejä ovat kunnallis- ja kiinteistöveroäyrin hinta, talousarviolainojen
suuruus, vuosikate sekä kunnan vakavaraisuus. Myös palvelutaso ja tulevaisuuden
näkymät vaikuttavat valintaan. Tampereen kaupungin puolesta palkinnon
vastaanottivat kaupunginhallituksen puheenjohtaja Timo P. Nieminen ja
kaupunginjohtaja Jarmo Rantanen. Sen luovuttivat Veronmaksajain Keskusliiton
toimitusjohtaja Heikki J. Perälä, Veronmaksajien Sisä-Suomen asiamies Kirsti
Auranen ja Veronmaksajien Tampereen osaston puheenjohtaja Kari Kantalainen.
Palkinto on Aarikan suunnittelema puuarkku, jota voidaan käyttää esimerkiksi
kaupunginvaltuuston äänestysuurnana. Lisätietoja: Taloussuunnittelupäällikkö Juha
Yli-Rajala, Tampereen Kaupunki, (03) 2196 356 Tiedotuspäällikkö Heikki Hakala,
Veronmaksajat, (09) 6188 7301

Tämän tiedotteen alkuun
Tiedotteiden alkuun
Viestintäyksikön kotisivulle
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Tuula Ala-Honkola
8.11.1996

Tampere palkittiin uudistuvasta kaupunkikehityksestä
Tiedote julkaistavissa
perjantaina 8.11.1996 klo 10.30
Tampere palkittiin
uudistuvasta kaupunkikehityksestä

Suomen Arkkitehtiliitto SAFA on palkinnut Tampereen kaupungin
tunnustuksena luovasta ja määrätietoisesta toimintakulttuurin
uudistamisesta kestävän kaupunkikehityksen hyväksi. Palkinto
jaettiin perjantaina 8.11. Arkkitehtipäivien yhteydessä Helsingin
Kulttuuritalolla, ja Tampereen kaupungin puolesta sen vastaanotti
apulaiskaupunginjohtaja Esa Kotilahti.
Tampereen kaupungin ympäristönsuojelupäällikkö Harri Kallio
toteaa, että pohjana kaupungin ympäristöasioiden hoidolle on
kaupunginvaltuuston vuonna 1994 hyväksymä ympäristöpoliittinen
ohjelma.
- Ympäristöpolitiikan ensimmäisenä tavoitteena on kehittää
Tamperetta ympäristönsuojelun kärkikaupunkina. Aktiivinen
keskustelu ympäristöasioista ja kestävästä kehityksestä on ollut
aktivoimassa myös kaupunkipolitiikkaa, Kallio sanoo.
Hän lisää, että luovuuden, aktiivisuuden ja
osallistumismahdollisuuksien korostamisella on Tampereella päästy
myös organisaatioiden rajat ylittävään yhteistyöhön, joka tähtää
hyvän kaupungin rakentamiseen.
Asemakaava-arkkitehti Mikko Järvi kiittää Tampereen kaupungin
maankäytön suunnittelusta, rakennusvalvonnasta ja ympäristötoimesta
itsenäistä päätösvaltaa käyttävää ympäristölautakuntaa. Yhteistyö
hyvän ympäristön luomiseksi on oleellisesti syventynyt
lautakuntauudistuksen myötä.
Maankäytön suunnittelun keskeiseksi tavoitteeksi on nostettu
yhdyskuntarakennetta eheyttävä rakentaminen. Tamperelaisen Suomen
kansallismaiseman, Tammerkoskea reunustavien punatiilisten
teollisuusrakennusten uudelleenkäytön suunnittelu on eräs keskeinen
osa tätä työtä.
Mikko Järvi kiittää toimivasta yhteistyöstä myös Suomen
arkkitehtiliittoa, jonka kanssa on järjestetty mm. Finlaysonin,
Tampellan ja Keskustorin suunnittelukilpailut.
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_________________
Lisätiedot:
Apulaiskaupunginjohtaja Esa Kotilahti 03-219 6203
ympäräristönsuojelupäällikkö Harri Kallio 03-215 3210
asemakaava-arkkitehti Mikko Järvi 03-219 6328

Paluu viestintäyksikön kotisivulle
Tiedotteiden alkuun
Tämän tiedotteen alkuun
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Jari Seppälä
5.11.1996

Hyvän rakentamisen palkinto oikeustalolle
Vapaa julkaistavaksi 5.11.1996 klo 16.30

Tampereen kaupungin ympäristölautakunta on myöntänyt hyvän
rakentamisen palkinnon Tampereen oikeustalolle. Oikeustalo on
lautakunnan mielestä mallikelpoinen esimerkki Tampereen keskeiseen koskimaisemaan oleellisesti liittyvien punatiilisten teollisuusrakennusten uudiskäytöstä.
Tampellan entisiin teollisuustiloihin saneerattu oikeustalo
säilyttää kiitettävästi perinteisen kansallismaiseman. Vain julkisen rakennuksen pääsisäänkäyntiä on korostettu uudella, mutta
vanhaan rakennukseen hyvin istuvalla lasifasadilla. Rakennuksen
sisätilat on uudistettu taitavasti ja toiminnallisesti onnistuneesti hyvällä maulla ja huolehtien pientenkin yksityiskohtien
korkeasta laadusta.
Palkinto annetaan rakennuksen esimerkillisestä suunnittelusta
arkkitehtitoimisto Erkki Helamaa ja Keijo Heiskanen Oy:lle, laatutietoisesta rakennuttamisesta Sponda Oy:lle ja hyvästä rakennustyöstä YIT-yhtymä Oy:lle.
Rakennuksen suunnittelusta ovat vastanneet arkkitehdit Keijo
Heiskanen ja Matti Mastosalo. Rakennuttamisesta on vastannut
kiinteistöpäällikkö Veikko Majala ja vastaavana rakennusmestarina on toiminut Heikki Ojala.
Lisäksi ympäristölautakunta on päättänyt antaa kaksi kunniamainintaa.
Arkkitehti Eero Lahdelle annetaan kunniamaininta Kämmenniemeen rakennetusta Tampereen kaupungin vuokratalosta. Haavistonkatu 6:een suunniteltu kahdentoista asunnon rivitaloryhmä on
asemakaavallisesti esimerkillinen tilallisesti monimuotoisine
pihoineen.
Arkkitehti Reino Talviolle toi kunniamaininnan vakuutusyhtiö
Ilmarisen Lapinniemeen rakennuttamasta vuokratalosta. Lapinkaari
8 edustaa hyvää kaupunkimaista rakentamista.
Ympäristölautakunta haluaa hyvän rakentamisen palkinnolla
kiinnittää rakennuttajien ja kaikkien rakentamiseen osallistuvien tahojen huomiota rakentamisen laatuun. Palkinto on myönnetty
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aikaisemmin kaksi kertaa: vuonna 1994 Tampereen poliisitalolle
ja vuonna 1995 Peurankallion palvelutalolle.
Palkinto jaetaan tiistaina 5.11. kello 16.30 Pirkanmaan rakennuspäivillä Tampereella.

----lisätietoja: asemakaava-arkkitehti Mikko Järvi, puh. 03-2196328

Paluu viestintäyksikön kotisivulle
Tiedotteiden alkuun
Tämän tiedotteen alkuun
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Jari Seppälä
4.11.1996

Tampere vetää yrityksiä osaamisella
Huippuosaaminen, toimiva kaupunkirakenne ja kilpailukykyinen
hintataso ovat Tampereen vahvuuksia, kun uutta yritystoimintaa houkutellaan kaupunkiin. Myös monipuolinen kulttuuritarjonta ja asumismukavuus ovat tärkeitä tekijöitä sijoituspäätöksiä tehtäessä.
Tampereen kaupunginhallitus keskusteli maanantain suunnittelukokouksessaan kaupungin elinkeinopolitiikasta. Hallitus vahvisti elinkeinopolitiikan lähtökohdaksi sen, ettei kaupunki ota yritysriskiä
eikä vaaranna avointa kilpailua. Uusien yritysten hautomotoimintaan
kaupunki voi kuitenkin osallistua.
Kaupunginhallitus piti tärkeänä korkeakoulujen ja yritysten yhteistyötä ja uuteen teknologiaan perustuvan osaamisen hyödyntämistä.
Suurteollisuuden rinnalla pitää myös pienten ja keskisuurten yritysten
toimintaedellytyksiä kehittää yritysneuvonnan, riskirahoituksen,
hautomotoiminnan ja verkostoitumisen avulla.
Elinkeinojohtaja Varpen mukaan Tampere toipui lamasta muuta Suomea
hitaammin, mutta tilanne näyttää nyt parantuneen.
- Tamperelaisten yritysten vienti, tuotanto, kannattavuus sekä
investoinnit ovat lisääntyneet alkuvuodesta enemmän kuin muualla
Suomessa keskimäärin. Ulkomaisten investointien määrä Tampereelle on
suhteessa samalla tasolla kuin muualla maassa.
Syyskuun loppuun mennessä oli yritysten rakennushankkeista valmistunut Tampereella 29 kohdetta ja 34 hanketta oli käynnistynyt. Viime
vuonna valmistui yhteensä 34 yritysinvestointia. Rakennuslupien haku
on selvästi vilkastunut, ja kaupungin luovuttamien liike- ja teollisuustonttien määrä on jo ylittänyt kahden edellisvuoden tason.
Teollisten yritysten osuus on tilastojen mukaan vähentynyt Tampereella 20 vuoden aikana noin 50 prosentista alle kolmannekseen.
Tilalle on tullut paljon palvelualojen yrityksiä, mutta työttömyys on
pysynyt korkealla.
- Tampereen kaupunki haluaa säilyttää rakennemuutoksesta huolimatta
maan johtavan teollisuuskaupungin aseman. Riittävän monipuolisuuden
avulla turvataan suhdanne- ja markkinavaihtelut kestävä elinkeinopoliittinen tasapaino, elinkeinojohtaja Varpe sanoo.
Monipuolista elinkeinopolitiikkaa pitää harjoittaa kaikkien kaupungin virastojen yhteistyöllä.
- Elinkeinokeskus toimii linkkinä kaupungin palveluiden ja yritysten välillä sekä koordinoi yritysten toimintaan liittyviä kehityshankkeita, kuvailee elinkeinojohtaja Riitta Varpe oman yksikkönsä roolia.
- Merkittävät päätökset, joilla on vaikutusta yritysten toimintaan
Tampereella, tehdään muun muassa koulutoimen, teknisen toimen, liike-
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laitosten sekä enenevässä määrin myös sosiaalitoimen alueilla. Kaupungin tehtävistä kaavoitus, tontti- ja taksapolitiikka vaikuttavat
välittömimmin yritysten sijoittumiseen.

----Lisätietoja: elinkeinojohtaja Riitta Varpe, puh. 03-2196107

Paluu viestintäyksikön kotisivulle
Tiedotteiden alkuun
Tämän tiedotteen alkuun
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Jari Seppälä
1.11.1996

Tampere laajentaa kaupunkiyhteistyötä
Tampereen kaupunki hyväksyttiin lopullisesti EU-maiden suurkaupunkien Eurocities-järjestöön tällä viikolla Bilbaossa Espanjassa pidetyssä vuosikokouksessa.
- Tampere aikoo osallistua aktiivisesti järjestön toimintaan ja
hyödyntää yhteistyötä sekä järjestön EU-yhteyksiä, sanoo kaupungin
kansainvälisten asioiden johtaja Martti Larva.
Kaupungin ohella Eurocities hyväksyi Tampereen kauppakamarin ja
Tampereen teknillisen korkeakoulun liitännäisjäseniksi, samoin
Tampereen yliopiston heti kun hakemuspapereita on täydennetty.
Järjestön toiminta nojautuu nyt myös jäsenkaupunkien korkeakoulujen
ja elinkeinoelämän yhteistyöhön.
- Kokouksen painavin keskustelu käytiin kaupunkien roolista
työttömyyden vähentämisessä, Martti Larva sanoo ja muistuttaa, että
Euroopassa on 18,5 miljoonaa työtöntä.
Kokouksen loppuasiakirjassa kehotetaan kaikkia eurooppalaisia
valtoita, alueita ja kaupunkeja kehittämään uusia työkaluja
työttömyyden hillitsemiseksi ja asettamaan työllistämisen etusijalle toiminnassaan.
- Kaupungeille suositeltiin paikallisten työllistämissopimusten
tekemistä. Tässä suhteessa Tampere on jo liikkeellä ja voi jopa
tarjota kokemuksiaan muille kaupungeille, Larva muistuttaa.
Tampere on jo nyt mukana myös Eurocities-järjestön itä-länsi komiteassa sekä tietovaihtoa kehittävässä Eupis-projektissa.
Eurocities on virallinen EU:n neuvotteluosapuoli, kun EU käsittelee
suurkaupunkien hankkeita.
Kymmenvuotias Eurocities on lähes 80 kaupungin järjestö Euroopan
Unionin alueella. Pohjoismaista jäseninä ovat Tampereen ohella
Helsinki, Tukholma ja Kööpenhamina. Tampereen ohella Bilbaon
kokouksessa hyväksyttiin jäseneksi Itävallan Graz.
----Lisätietoja:
kansainvälisten asioiden johtaja Martti Larva, puh.
2196111
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Jari Seppälä
31.10.1996

Uusi museo setelimaisemaan
Jokaiselle suomalaiselle 20 markan setelistä tuttuun
Tammerkosken kansallismaisemaan on valmistunut Tampereen kaupungin
uusi museokeskus Vapriikki. Entisen Tampellan metalliverstaan
sisään rakennettu museo kokoaa Tampereen kaupunginmuseon,
teknillisen museon, luonnontieteellisen museon sekä koulumuseon
kokoelmat.
Nyt nähtäville valmistunut osa on vasta kolmannes Vapriikin
lopullisesta noin 5 000 neliömetrin näyttelyalasta. Koko
museokeskus avataan yleisölle vuonna 2000. Vapriikin
kokonaisbudjetti on 65 miljoonaa markkaa.
Vapriikin satametrinen, korkea näytteluhalli nousee suoraan
Tammerkoskesta, ja vesi Tampellan vanhaan voimalaitoksen virtaa
näyttelyhallin alta. Osa tehtaan vanhaa varustusta on jätetty
museoon paikalleen museoesineiksi.
Museokeskuksen avausnäyttely on nimeltään "Koskessa ajan silta".
Se kertoo kaupunkikuvan, teollisuuden ja liikenteen vaiheista,
joissa Tammerkoski on ollut yhteisenä nimittäjänä kautta historian.
Teollinen Tampere on nähtävillä yhtä hyvin myös Vapriikin
ikkunoista ja ympäröivällä teollisuusalueella, jossa edelleen
valmistetaan mm. paperikoneita.
Vastapäätä Vapriikkia Tammerkosken toisella puolella on
vanhoissa Finlaysonin tehdastiloissa jo toiminnassa Työväen
keskusmuseo.
-----Lisätietoja: Museotoimenjohtaja Toimi Jaatinen, puh. 03-2196313

Paluu viestintäyksikön kotisivulle
Tiedotteiden alkuun
Tämän tiedotteen alkuun
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Tuula Ala-Honkola
25.10.1996

Tampereen valtuuskunta vierailee Puolassa
Tampereen kaupungin valtuuskunta osallistuu tänään perjantaina ja
huomenna lauantaina Opolessa Puolassa järjestettävään Suomen ja
Puolan ystävyyskaupunkitapaamiseen. Opolesta viisihenkinen
valtuuskunta jatkaa matkaa Tampereen puolalaiseen
ystävyyskaupunkiin Lodziin, jossa allekirjoitetaan kaupunkien
välinen yhteistyösopimus ja avataan Tampereen arkkitehtuuria
esittelevä näyttely. Valtuuskuntaa johtaa apulaiskaupunginjohtaja
Vesa Kauppinen ja sen muina jäseninä ovat kaupunginvaltuutetut
Kalervo Kummola, Pekka Paavola, Pauli Ruoholahti ja Merja Eronen.
Opolessa järjestettävään kaksipäiväiseen
ystävyyskaupunkikokoukseen osallistuu Suomesta yli 50 kuntien ja
ystävyysseurojen edustajaa. Euroopan unionin jäsenyyttä hakeva
Puola on kiinnostunut kuntien kokemuksista EU-jäsenyyden
ensimmäisinä vuosina. Ystävyyskaupungit pohtivat myös, mitä
mahdollisuuksia EU:n tukemat ohjelmat antavat Suomen ja Puolan
kuntien yhteistyöhön ja verkottumiseen. Puolan tasavallan
presidentti Alexander Kwásniewski esitti
tervehdyksensä kokouksen avajaistilaisuudessa.
Lodzissa allekirjoitetaan
yhteistyösopimus
Lodzissa Tampereen valtuuskunta tapaa mm. Lodzin
kaupunginjohtajan Marek Czekalskin sekä allekirjoittaa Tampereen ja
Lodzin välisen yhteistyösopimuksen. Sopimus virallistaa jo vuonna
1958 solmitun ystävyyskaupunkisuhteen. Sopimuksessa korostetaan
yhteistyön tärkeyttä erityisesti koulutuksen, kulttuurin, turismin,
urheilun, tieteen ja talouden aloilla.
Maanantaina 28.10. apulaiskaupunginjohtaja Vesa Kauppinen avaa
Lodzin kaupungin historiallisessa museossa "Tampere, sen
arkkitehtuuri, luonto ja elämä" -näyttelyn. Näyttelyn ohessa
esitellään myös kuuden tamperelaisen yrityksen tekstiili- ja
nahkatuotteita. Näyttely on esillä Lodzissa marraskuun
loppupuolelle saakka. Suomen elokuvasäätiö ja Tampereen
elokuvajuhlat ovat järjestäneet Lodziin myös suomalaisten elokuvien
esityksiä.
______________
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Lisätiedot: kansainvälisten asioiden sihteeri Pertti Paltila puh.
0400-831 469

Paluu viestintäyksikön kotisivulle
Tiedotteiden alkuun
Tämän tiedotteen alkuun
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Jari Seppälä
24.10.1996

Ratinaan nousee uusi sähkötalo
Tampereen kaupungin sähkölaitos pääsee ensi kesänä eroon
toimintojensa hajasijoituksesta, kun hallintorakennuksen
peruskorjaus valmistuu ja Ratinaan nousee uusi toimitalo. Ratinan
toimitalon peruskivi muurataan perjantaina 25.10.
Uusi toimitalo liittyy Ratinan alueella jo oleviin
sähkölaitoksen toimintoihin. Kolmikerroksiseen taloon sijoittuu
sähköverkon suunnittelua, rakentamista ja valvontaa hoitava
henkilöstö. Myös sähkölaitoksen karttapalvelu ja kopiolaitos
löytyvät vastaisuudessa tästä rakennuksesta.
Sähkölaitoksen valvomotoiminta siirretään myös tulevaan
uudisrakennukseen, joten talon kulunvalvontaan ja lvi-tekniikkaan
panostetaan normaalia enemmän. Uuteen toimitaloon tulee myös
henkilökunnan ruokala, sosiaalitiloja sekä väestönsuoja.
Ensi kesäkuussa valmistuvan Ratinan toimitalon kustannusarvio on
noin 24 miljoonaa markkaa. Tiililaattapintaisen, auranmuotoisen
rakennuksen on suunnitellut Arkkitehtuuritoimisto Teuvo Vastamäki
Ky. Pääurakoitsijana toimii Rakennustoimisto Yrjö Hämäläinen Oy,
joka kuuluu Luja-yhtiöihin.
Uusi rakennus liittyy yhdyssillalla nykyisen varastorakennuksen
toimisto-osaan.
Myös Tammerkosken keskiputouksen vieressä oleva sähkölaitoksen
hallintorakennus on parhaillaan rakennustyömaana. Talon
peruskorjaus valmistuu myös alkukesästä 1997, minkä jälkeen sinne
muuttavat sähkölaitoksen hallinto ja asiakaspalvelu.
Rakennustöiden myötä sähkölaitos voi keskittää toimintonsa
useasta eri pisteestä näihin kahteen toimipaikkaan.
----Lisätietoja: rakennusinsinööri Heikki Rainio, puh. 2155271
Liitteenä teknisiä tietoja Ratinan toimitalosta

Teknisiä tietoja Ratinan toimitalosta:
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Osoite: Jokikatu 5
Tontin pinta-ala: 25 000 m2
Uudisrakennuksen kerrosala: 3930 m2
Rakennusala: 1363 m2
Huoneistoala: 3860 m2
Rakennusoikeutta jäljellä: 10 572 m2
Tilavuus: 15 100 m3
Valmistumisaika: Kesäkuu 1997
Kustannusarvio: n. 24 miljoonaa markkaa
Julkisivumateriaalit: tiililaattapintainen betonielementti,
uritettu väribetoni, pesubetoni, julkisivulasi
Arkkitehti: Arkkitehtuuritoimisto Teuvo Vastamäki Ky
Pääurakoitsija: Rakennustoimisto Yrjö Hämäläinen Oy

Paluu viestintäyksikön kotisivulle
Tiedotteiden alkuun
Tämän tiedotteen alkuun
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Jari Seppälä
23.10.1996

Tampereella arvottiin varavaltuutettuja

Tampereen kaupungin keskusvaalilautakunta vahvisti keskiviikkona
kunnallisvaalien tuloksen Tampereella. Tarkistuslaskenta ei tuonut
muutoksia ennakkolaskennan tulokseen tulevan kaupunginvaltuuston
kokoonpanossa.
Saman henkilökohtaisen äänimäärän saaneiden varavaltuutettujen
sijaantulojärjestys jouduttiin arpomaan keskusvaalilautakunnan
kokouksessa.
Sosialidemokraattisen puolueen ensimmäisen varavaltuutetun
paikan sai arvonnassa Terttu Johansson, ja toiseksi
varavaltuutetuksi jäi Hellä Asumaniemi.
Vasemmistoliiton seitsemäs varavaltuutettu on Leo Airaksinen ja
kahdeksas Elli-Maija Pöllänen. Vihreiden viimeisen eli kuudennen
varavaltuutetun paikan sai arvonnassa Irmeli Salomaa. Saman
äänimäärän saanut Merja Palasrinne jäi varasijojen ulkopuolelle.
Kunnallisvaalien lopulliset tulokset Tampereella jäävät
saataville internetin kautta kaupungin www-sivuille osoitteeseen
http://www.tampere.fi/tiedotus/vaalit96/tulokset.htm.
Tampereen tulevan kaupunginvaltuuston 67 jäsenestä 32 ei istu
nykyisessä valtuustossa varsinaisena valtuutettuna.
Uudet valtuutetut aloittavat koulutuksella tulevaan tehtäväänsä
marraskuun lopulla.
----lisätietoja:
keskusvaalilautakunnan sihteeri Tuula Haapio, puh. 03-2196224

Paluu viestintäyksikön kotisivulle
Tiedotteiden alkuun
Tämän tiedotteen alkuun
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Jari Seppälä
21.10.1996

Vaalitulos kiinnosti Internetissä
Tampereen kaupungin ensimmäistä kertaa kokeilema Internetvaalitulospalvelu veti maanantain vastaisena yönä tuhansia
katsojia. Tampereen kaikkien kunnallisvaaliehdokkaiden äänimäärät
ja puolueiden kannatusluvut löytyvät Internet-osoitteesta
http://www.tampere.fi/vaalit96/. Tarkistuslaskennan jälkeen
keskiviikkona tilastoja täydennetään.
Internet-palvelu päivittyi sitä mukaa kuin ääntenlaskenta
edistyi, parhaimmillaan 15 minuutin välein. Tulokset siirrettiin
tietoverkkoon valtakunnallisesta vaalijärjestelmästä. TT-Tieto Oy:n
rakentamissa pohjatiedoissa olleet puutteet kostautuivat Tampereen
verkkopalvelussa: vertailutiedot edellisistä kunnallisvaaleista
eivät tunteneet yhteislista 1:n eli Tampereen puolesta ry:n silloin
saamaa kahdeksaa valtuustopaikkaa.
- Puutteet korjataan keskiviikkoon mennessä, ja lopulliset
kunnallisvaalien tulokset jäävät kaupungin www-sivuille vaikka
seuraaviin vaaleihin asti, lupaa viestintäpäällikkö Jari Seppälä.
Tampereen kunnallisvaalien tuloksia käytiin katsomassa illan ja
yön aikana noin 4400 kertaa, parhaimmillaan 870 kertaa tunnissa.
Yhteydenottoja tuli Tampereen ohella muualta maasta sekä Norjasta,
Unkarista ja Yhdysvalloista
.
- Näin suurta suosiota emme uskaltaneet odottaa. Internetpalvelu oli lähinnä kokeilu, mutta seuraavissa vaaleissa varmasti
jo hyvinkin tärkeä tiedotustapa.
Tampereen kaupungin www-sivuilla käyty vaalikeskustelu veti noin
kolmen viikon aikana noin 80 julkaistua mielipidettä.
Keskustelusivuilla kirjattiin kaikkiaan noin 800 käyntiä.
Vaalikeskustelua käytiin verkossa niin työttömyydestä kuin
Tampereen keskustan suunnittelusta ja pyöräteistä, veteraanien
asioista samoin kuin lasten päivähoidosta. Kunnallis- ja
eurovaaliehdokkaista 16 osallistui keskusteluun äänestäjien kanssa.
--lisätietoja:
viestintäpäällikkö Jari Seppälä, puh. 03-2196219, 0400734058
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Jari Seppälä
15.10.1996

Ojala tilakeskuksen johtoon

Diplomi-insinööri Ilkka Ojala, 47, on valittu Tampereen kaupungin
tilakeskuksen johtajaksi. Ojala toimii tällä hetkellä YIT-Yhtymän
kiinteistöliiketoiminnan johtajana Tampereella. Hän siirtyy
Tampereen kaupungin palvelukseen vuodenvaihteessa. Tilakeskus
vastaa kaupungin kiinteistöjen rakentamisesta, peruskorjauksista ja
isännöinnistä. Tilakeskuksen johtajan virka tuli avoimeksi, kun
aiempi toimitilapäällikkö Jyrki Laiho valittiin kaupungin
kaavoitusjohtajaksi.

Paluu viestintäyksikön kotisivulle
Tiedotteiden alkuun
Tämän tiedotteen alkuun
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Tuula Ala-Honkola
7.10.1996

Ennakkoäänestys alkaa keskiviikkona

Kunnallisvaalien ja europarlamenttivaalien ennakkoäänestys alkaa
keskiviikkona posteissa, laitoksissa sekä ulkomailla. Myös
kotiäänestys alkaa keskiviikkona niillä, jotka tiistaihin mennessä
ovat pyytäneet kotiäänestystä esimerkiksi liikuntarajoitteisuuden
vuoksi. Ennakkoäänestys päättyy 15. lokakuuta, ulkomailla kuitenkin
viimeistään 12.10.
- Tärkeätä on muistaa, että molemmissa vaaleissa pitää äänestää
samalla kerralla. Jos äänioikeutensa käyttää ennakkoon,
vaalipäivänä ei enää pääse äänestämään, vaikka ennakolta olisi
täyttänyt vain yhden äänestyslipun, sanoo Tampereen kaupungin
keskusvaalilautakunnan sihteeri Tuula Haapio.
Laitoksissa vaalitoimitsijat kiertävät kahteen kertaan. Myös
siellä on muistettava, että jokainen äänestäjä saa osallistua
vaaliin vain yhden kerran.
Ulkomailla voi äänestää vain eurovaaleissa. Tällöin kuitenkin
äänioikeus on käytetty, eikä kotimaahan palatessaan enää voi käydä
äänestämässä kunnallisvaaleissa.
Jonkin verran sekaannusta on aiheuttanut myös ilmoituskortin
maininta, että europarlamenttivaaleissa voi äänestää vain oman
vaalialueen ehdokasta. Kaikki puolueet ja valitsijayhdistykset ovat
kuitenkin asettaneet vain valtakunnallisia ehdokkaita, joten
äänestäjän ei tarvitse välittää vaalialueista.
Kunnallisvaaleissa käytetään valkoista äänestyslippua ja
eurovaaleissa ruskeata.
- Äänestysliput laitetaan ennakkoäänesyspaikoilla kahteen
erilliseen vaalikuoreen. Lippujen löytyminen samasta kuoresta
johtaa äänten hylkäämiseen, toteaa Tuula Haapio.
Myös vaalien ulkomainonta alkaa ennakkoäänestyksen käynnistyessä
keskiviikkona. Tampereella ulkomainospaikkoja on lisätty
edellisistä vaaleista.
------Lisätietoja: Tuula Haapio, puh. 03-2196224, 040-514
2226
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Tuula Ala-Honkola
2.10.1996

Piispa Paavo Kortekankaalle Tampereen päivän palkinto

Tampereen päivän palkinto on tänä vuonna myönnetty piispa Paavo
Kortekankaalle hänen merkittävistä yhteiskunnallisista ansioistaan.
Hän saa palkinnon tiistaina 1.10. järjestettävällä Raatihuoneen
juhlavastaanotolla. Samassa tilaisuudessa ojennetaan rehtori Kosti
Valkamalle Tampereen kaupungin kultainen ansiomitali.
Piispa Paavo Kortekangas on toiminut Tampereen hiippakunnan
piispana vuodesta 1981 alkaen eli 15 vuotta.
Tampereen kaupunginhallitus toteaa, että Tampereen hiippakunta ja
sen kehittäminen on ollut piispa Kortekankaan keskeinen elämäntyö.
Hänen henkilökohtainen aktiivisuutensa ja laajat yhteiskunnalliset
suhteensa niin kulttuurin alalla kuin muussakin yhteiskunnallisessa
toiminnassa ovat tuoneet kirkon ja piispan lähelle tavallista
tamperelaista. Piispa Kortekankaan rooli koko hänen virkakautensa
ajan on ollut näkyvä ja kotikaupunkia rakentava.
Tampereen palkintoa on jaettu vuodesta 1959 ja se on aikaisemmin
myönnetty 44 ansioituneelle henkilölle. Palkintona on kuvanveistäjä
Unto Hietasen pienoisveistos Lähtevät kurjet. Alkuperäinen patsas
on pystytetty Hatanpään sairaalan edustalle vuonna 1963.
Rehtori Kosti Valkamalle kultainen ansiomitali
Tampereen kultaisella ansiomitalilla palkittava rehtori Kosti
Valkama on toiminut yli 25 vuotta ensin opettajana ja myöhemmin
rehtorina Tampereen ammatillisessa kurssikeskuksessa.
Kaupunginhallitus toteaa, että rehtori Valkaman aikana
kurssikeskus on kehittynyt arvostetuksi oppilaitokseksi Tampereella
ja koko valtakunnassa. Hänen pitkäjänteisen ja kannustavan
toimintansa ansiosta oppilaitoksella on kykyä kouluttaa nyt ja
tulevaisuudessa.
_______________________
Lisätiedot: kansliasihteeri Raimo Huusari, puh. 219 6208

Paluu viestintäyksikön kotisivulle
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Kalevi Lammi
30.9.1996

Nousun virettä rakennusluvissa
Pieni nousun vire rakentamisen aallonpohjasta ylöspäin on Tampereella jatkunut koko
tämän
vuoden ensimmäiset 9 kuukautta. Valtakunnan tilastot kertovat samankaltaisesta
suunnasta
heinäkuun loppuun ulottuvissa tiedoissa.
Tampereella saatiin elokuussa purettua isohkojen hankkeiden lupasumaa, mikä heilautti
tänä
vuonna myönnettyjen lupien määrää voimakkaasti ylöspäin. Syyskuussa tilanne on ollut
selvästi tasaantumaan päin, jos kohta useita uudishankkeiden lupahakemuksia on
käsittelyssä
edelleen loppuvuonna. Rakennusvalvontayksikössä on oltu melkoisessa puristuksessa lupasesongin kanssa jo hiihtolomista alkaen ja työntäyteinen meno vain jatkuu. Myös
jäljelle
jääneiden rakentajien resurssit joutuvat koetukselle hankkeiden toteutuksessa, kun
vilkastuneen uudisrakentamisen rinnalla remonttirakentaminen työllistää nykyisin
melkoisesti.
Rakentamisen määrät ovat pysyvästi pudonneet voimakkaan rakentamisen ajoista ja ala
sinänsä totuttelee alempiin uudisrakentamisen määriin sekä vanhan rakennuskannan
ylläpitoon. Nousu noin yhden miljoonan kuutiometrin vuosisummatasolle uudisrakentamisessa
on
Tampereella näissä oloissa positiivinen asia. Tampere säilyttää näin selkeästi
seutukunnan
veturin ja Sisä-Suomen kasvukeskuksen aseman. Tänä päivänä rakennetaan todelliseen
tarpeeseen sen mukaan, mihin taloudelliset resurssit riittävät. Rakentajien organisaatiot
on kaikilla
tasoilla ajettu niin alas, että hankkeiden toteutus jo kangertelee.
Tampereella uudisrakentaminen on painottunut viime vuosina asunto-, liike- ja
toimisto- sekä
julkiseen rakentamiseen. Ilahduttavaa on nyt tuotannollisten teollisuus- ja
varastorakennusten
määrien kasvu. Lisääntynyt asuntorakentaminen koostuu pääosin valtion tukemista
korkotukihankkeista, mitkä suosivat kiinteistösijoittajia. Kovan rahan asuntotuotanto riutuu
edelleen
lamassa. Sen suurimpana esteenä on vanhojen ja uusien asuntojen suuri hintaero sekä
asunnon
ostajilta huvenneet perinteiset edut.
Tampereella uudisrakentamiseen myönnetyt luvat syyskuun loppuun mennessä viime ja
tänä
vuonna sekä muutosprosentti:
myönnetyt luvat jaksolla
1.1. - 30.9.

1995

1996

muutos
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rakennustilavuus (m3)
asuntoja (kpl)
1172
pientaloja (kpl) 120

699733
1326
145

956876
+ 13 %
+ 20 %

+ 36 %

Lisätietoja:rakennustarkastaja Kalevi Lammi, puh. 03-2196908

Paluu viestintäyksikön kotisivulle
Tiedotteiden alkuun
Tämän tiedotteen alkuun
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Jari Seppälä
30.9.1996

Tampere avasi vaalikeskustelun verkossa
Tampereen kaupunki on avannut vaalikeskustelun Internet-tietoverkossa. Keskusteluun voivat osallistua tamperelaiset kunnallisvaaliehdokkaat ja äänestäjät. Vaalipäivän illasta lähtien verkkoon
syötetään myös vaalituloksia.
Vaaliaineisto löytyy kaupungin www-sivuilta osoitteesta
http://www.tampere.fi/vaalit96/. Vaalisivuilla kerrotaan kunnallisvaalien perustiedot äänioikeudesta, kotiäänestyksestä ja äänestyspaikoista Tampereella. Myös kaikkien tamperelaisten ehdokkaiden
nimet löytyvät kaupungin sivuilta.
Nykyisen kaupunginvaltuuston poliittiset ryhmät ovat tehneet
omat esittelysivunsa Tampereen kaupungin palvelimelle. Vaaliaineistosta on rakennettu linkit myös puolueiden valtakunnallisille wwwsivuille ja tamperelaisehdokkaiden omille esittelysivuille.
- Tampere on kokeillut verkkokeskustelua Keskustorin suunnittelusta ja kaupungin strategiasta. Nyt toivomme innokasta ja asiallista mielipiteiden vaihtoa tamperelaisista vaaliteemoista. Internetin kautta saadut kommentit saatetaan myös uuden kaupunginvaltuuston tietoon, lupaa viestintäpäällikkö Jari Seppälä.
Kun vaalihuoneistot on suljettu, tuloksia ryhdytään seuraaamaan
myös Internet-verkossa. Tampereen kaupunki täydentää valtakunnallista tulospalvelua syöttämällä verkkoon tietoja valittavasta
Tampereen valtuustosta.
Vaalituloksia pyritään päivittämään ääntenlaskennan edistyessä.
Tuloksen vahvistumisen jälkeen www-aineistoa täydennetään, ja
tiedot jäävät verkkoon talteen myöhempiäkin tarpeita varten.
----lisätietoja:
viestintäpäällikkö Jari Seppälä, 03-2196219, 0400-734058

Paluu viestintäyksikön kotisivulle
Tiedotteiden alkuun
Tämän tiedotteen alkuun
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Tuula Ala-Honkola
30.9.1996

Kalamarkkinat ja kallioluola kiinnostivat Tampereen päivänä

Sateisesta säästä huolimatta Tampereen päivä sai ohjelmallaan
tuhansittain kaupunkilaisia liikkeelle. Edellisten vuosien tapaan
kaksipäiväiset Laukontorin kalamarkkinat pääsivät tänäkin vuonna
kävijämäärälistan kärkeen noin 20 000 vierailijallaan. Hervannan
uuteen kallioluolaan kävi sunnuntain aikana tutustumassa noin 8 000
henkeä. Hyvän menestyksen saivat avoimien ovien tapahtumillaan myös
palolaitokset ja poliisilaitos. Kuudella auki olleella paloasemalla
kävi yhteensä noin 4 000 vierailijaa ja Tampereen poliisilaitokseen
tutustui noin 3 000 tamperelaista.
Avoinna olleista museoista kiinnosti eniten Amurin
työläismuseokortteli, jonka kävijämääräksi kirjattiin 3 138 henkeä.
Kivimuseoon tutustujia oli 3 123 ja Muumilaakson vieraita 2 980.
Myös pääkirjasto Metsossa ja Tampereen taidemuseossa kävi yli 2 000
Tampereen päivän viettäjää.
Useita satoja vierailijoita kirjattiin myös kaupungin
sähkölaitoksen neuvonta-asemalla, Haiharan nukke- ja pukumuseossa,
Hiekan taidemuseossa, Sara Hildénin taidemuseossa ja Lenin
museossa.
Kiertoajelukohteista suosituin oli tänäkin vuonna Teisko, sillä
siellä kävi runsas sata henkeä. Atalan-Tasanteen kiertoajelulle
lähti 63 tamperelaista, Lielahteen, Lentävänniemeen ja Tohloppiin
tutustui bussin kyydissä 61 vierailijaa ja Hallilan-Hervannan
suunnalla kävi 45 henkeä.
Ensi vuonna Tampereen päivää vietetään sunnuntaina, syyskuun 28.
päivänä.
_______________
Lisätiedot: tiedotussihteeri Tuula Ala-Honkola, puh. 219 6209
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Jari Seppälä
27.9.1996

Tampere karsii menoja
Taloudellisen kasvun hiipuminen vähentää Tampereen kaupungin
verotuloja ja pakottaa karsimaan myös menoja. Kaupungin johtoryhmä
valmisteli ensi vuoden budjettiesitystä synkkenevien näkymien alla
torstaina ja perjantaina.
Tampereen verotuloarviota on pudotettu keväisestä 40 miljoonaa
markkaa. Kun talousarvion kehyksistä päätettäessä vielä uskottiin,
että verotulot kasvavat ensi vuonna noin viisi prosenttia, on
arviota nyt jouduttu tarkistamaan noin kolmeen prosenttiin. Osaltaan tähän vaikuttaa tämän vuoden verotuksen ennakoitua huonompi
tulos ja hallituksen säätämä kunnallisverotuksen ansiotulovähennys.
Lisäksi valtionosuuksia on tulossa noin neljä miljoonaa markkaa
vähemmän kuin aiemmin laskettiin.
Kaupunginjohtajan talousarvioesitystä valmistellaan kuitenkin
edelleen neljännespennillä kevenevän verotuksen pohjalta. Taksojen
korotuksia pyritään välttämään, samoin lainanoton lisäämistä.
Nykyistä toiveikkaampien tuloarvioiden pohjalta tehtyjä lautakuntien talousarvioesityksiä on jouduttu karsimaan runsaalla sadalla miljoonalla markalla. Tämä tietää muun muassa joidenkin rakennushankkeiden lykkäämistä, sijaisten palkkaamisen tiukentamista ja
uuden henkilöstön karsimista.
- Tavoitteena on, että palvelutaso ei heikkenisi. Kaupungin
rahoittamat palvelut on kuitenkin sopeutettava käytettävissä oleviin tuloihin, sanoo rahoitusjohtaja Asko Koskinen.
Valmisteltavan talousarvion painopisteitä ovat edelleen työllisyyden hoito, koulutus ja sosiaalitoimen palvelut.
Lopulliset budjettivalinnat tekee kaupunginvaltuusto. Kaupunginjohtajan viimeistelty esitys valmistuu muutaman viikon päästä
luottamushenkilökäsittelyyn.
------------------------------------------------------------------lisätietoja: rahoitusjohtaja Asko Koskinen, 931-2196275, 949-638335
taloussuunnittelupäällikkö Juha Yli-Rajala, 931-2196356

Paluu viestintäyksikön kotisivulle
Tiedotteiden alkuun
Tämän tiedotteen alkuun
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Tuula Ala-Honkola
27.9.1996

Teknisen luovuuden palkinto diplomi-insinööri Juha Kuusamalle

Tampereen kaupungin myöntämä teknisen luovuuden palkinto on tänä
vuonna annettu diplomi-insinööri Juha Kuusamalle Sample Rate
Systems Oy:stä. Hän on kehittänyt mm. äänentoistoalan digitaalisen
signaalinkäsittelyn piirikortin, jota käytetään
kotiteatterilaitteistoissa ja multimedissa.
Teknisen luovuuden kunniakirjan saivat Lystil Oy:n palveluksessa
toimiva diplomi-insinööri Raimo Piittala kuitukangastuotteiden ja
-tuotannon kehittämisestä ja diplomi-insinööri Olli Jermo Tamfelt
Oy Ab:stä puristinmaton ja sen tuotannon kehittämisestä.
Teknisen luovuuden palkitsemistoimikunta on kiinnittänyt
huomiota palkintoa myöntäessään Juha Kuusaman monipuoliseen
signaalinkäsittelyn ja audiotekniikan osaamiseen sekä laitteistoettä ohjelmistopuolella. Hänen kehittämilleen laitteille ja
järjestelmille on haettu patentteja useissa maissa ja hän on
osallistunut myös tieteellisten julkaisujen tuottamiseen.
Kunniakirjan saanut tuotantojohtaja Raimo Piittala kehitti vuonna
1970 kuitukangaslaadun, jota käytetään esimerkiksi sairaaloiden
leikkaussaleissa suojavaatemateriaalina. Valmistusmenetelmillään ja
laitteillaan Piittala on saanut tunnustusta alan kansainvälisissä
konferensseissa.
Toisen kunniakirjan vastaanottanut projektipäällikkö Olli Jermo
on kehittänyt uudenlaisen puristinmaton, jonka ansiosta Tamfelt
pystyy toimittamaan kaikkia nykyaikaiseen paperikonevaatetukseen
kuuluvia tuotteita.
Teknisen luovuuden palkinto jaettiin nyt 25. kertaa. Palkinnon
suuruus on 10 000 markkaa.
_______________
Lisätiedot: Teknisen luovuuden palkintolautakunnan sihteeri Jarmo
Salmi, puh. 219 6309

Paluu viestintäyksikön kotisivulle
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Tuula Ala-Honkola
25.9.1996

11 miljoonaa jäljellä
korjausavustuksiin

Asunto-osakeyhtiöiden korjausrakentamiseen myönnettävää
avustusrahaa on Tampereella käyttämättä vielä 11 miljoonaa markkaa.
Tampere sai valtiolta tämän vuoden tarpeeseen kaikkiaan 37
miljoonaan markkaa, josta on jaettu syyskuun puoliväliin mennessä
avustusta yli tuhanteen kohteeseen. Korjausavustusten hakuaika
päättyy lokakuun lopussa.
Asunto-osakeyhtiöt voivat hakea avustusta mm. rakennusten
ulkovaipan korjaamiseen, lämmitys- ja ilmanvaihtojärjestelmän
parantamiseen sekä piha-alueiden uusimiseen. Avustuksen määrä on 10
prosenttia korjauskustannuksista.
Lokakuun loppuun mennessä on anottavissa avustusta myös vanhusten
asuntojen parantamiseen sekä asunnossa ilmenneen terveyshaitan
poistamiseen.
Rakennusmestari Eeva-Liisa Anttila kaupungin asuntotoimesta
muistuttaa, että lokakuun loppuun mennessä on jätettävä myös
omakotitalon rakentamiseen ja peruskorjaukseen tarkoitetut
aravalaina- ja valtion korkotukilaina-anomukset. Korkotukilainoja
on tarjolla rakentamiseen jatkossakin, mutta aravalainaa ei tämän
vuoden jälkeen enää myönnetä.
____________
Lisätiedot: rakennusmestari Eeva-Liisa Anttila, puh. 219 6465

Paluu viestintäyksikön kotisivulle
Tiedotteiden alkuun
Tämän tiedotteen alkuun
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Tuula Ala-Honkola
25.9.1996

Yli 70 tapahtumaa juhlistaa Tampereen päivää

42. kertaa vietettävää Tampereen päivää juhlistaa tänä vuonna yli
70 erilaista tapahtumaa. Perinteisten kiertoajelujen ja avoimien
ovien tilaisuuksien lisäksi ohjelmassa on mm. Etelä-Hervannan
kallioluolan vihkiäiset ja nuorison harrastemessut Tullikamarin
Pakkahuoneella.
Tampereen päivän yleisötapahtumat keskittyvät sunnuntaihin 29.9.
Silloin esitellään tänä vuonna valmistuneista kaupungin
rakennuksista Hervannan kallioluolan lisäksi Hennerin leikkipuisto,
Hallilan päiväkoti, neuvola ja koulu sekä Leinolan koulu. Avoimien
ovien päivää vietetään mm. kauppahallissa, paloasemilla ja
sähkölaitoksen neuvontapisteessä. Tampereen ammatillisen
aikuiskoulutuskeskuksen kolme toimipistettä esittäytyvät omine
työnäytöksineen.
Perinteiseen tapaan kaupungin museoihin pääsee Tampereen päivänä
joko ilmaiseksi tai alennetuin hinnoin.
Suositut kiertoajelut suunnataan tänä vuonna Atalan ja Tasanteen,
Hallilan ja Hervannan sekä Lielahden, Lentävänniemen ja Tohlopin
suuntiin. Teiskoon tehdään kolme retkeä, ja uusi Silver Moon-laiva
risteilee Pyhäjärvellä.
Varsinaista Tampereen syntymäpäivää eli lokakuun 1. päivää
valaisevat Valoviikkojen valokuviot Keskustorilla ja sen
ympäristössä. Illalla on perinteinen Raatihuoneen vastaanotto noin
tuhannelle kutsuvieraalle.
_____________
Tiedotusvälineet ovat tervetulleita Tampereen päivän tilaisuuksiin.
Kaupungin puhelinkeskuksesta numerosta 219 6111 voitte sunnuntaina
29.9. kello 19.00-19.15
tiedustella eri kohteiden kävijämääriä.
Lisätietoja antaa tiedotussihteeri Tuula Ala-Honkola, p. 219 6209

Paluu viestintäyksikön kotisivulle
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Jari Seppälä
23.9.1996

Lielahdessa messut ja istutustalkoot
Lielahden kauppa- ja teollisuusaluetta elävöitetään tällä viikolla istutustalkoilla, jotka liittyvät Länsi-Tampereen yrittäjien
messutapahtumaan. Tampereen kaupungin ympäristönhoitotoimikunta on
hankkinut puita ja pensaita, jotka istutetaan talkoilla Enqvistinkadun varteen.
- Yritämme näin kannustaa alueen yrittäjiä maiseman kaunistamiseen, pihojen siivoamiseen ja aitauksien rakentamiseen, sanoo
ympäristönhoitotoimikunnan sihteeri Kalevi Rauhala.
Istutustalkoot järjestettiin viime vuonna ensimmäistä kertaa.
Tänä vuonna maisemointiin on liitetty muitakin tapahtumia. Koko
kansan messuilla kerätään samalla varoja huumenuorten ja heidän
perheidensä auttamiseksi.
Messut avaa Lielahdessa keskiviikkona kello 12 kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Seppo Salminen. Jo sitä ennen yrittäjäjärjestön
toimitusjohtaja Ari Mäkinen avaa Business to business -tilaisuuden
kello 10, minkä jälkeen sana on vapaa Hyde Park -tyyliin.
Puiden ja pensaiden istutus alkaa kello 17 kaupunginhallituksen
puheenjohtajan Timo P. Niemisen saatesanoilla. Kello 18 järjestetään huutokauppa ja päivä päättyy siivoustalkoisiin ja tanssiin.
Messupaikka on Lielahden LA-kirpputori, Sellukatu 26.

----Lisätietoja:
maisema-arkkitehti Kalevi Rauhala, puh. 2196542
Merja Nevalainen, Lielahden Yrittäjät, puh. 2661970

Paluu viestintäyksikön kotisivulle
Tiedotteiden alkuun
Tämän tiedotteen alkuun
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Jari Seppälä
13.9.1996

Kaupungin tilakeskuksen johtoon 26 hakijaa

Tampereen kaupungin tilakeskuksen johtajan virkaa on hakenut 26
henkilöä. Tilakeskus isännöi kaupungin kiinteistöjä sekä huolehtii
uudisrakentamisesta ja peruskorjauksista.
Virka tuli avoimeksi, kun toimitilapäällikkö Jyrki Laiho
valittiin kaupungin kaavoitusjohtajaksi.
Tilakeskuksen johtoon ovat hakeneet projektipäällikkö, DI Erkki
Aaltonen Tampereelta, talonrakennuspäällikkö, DI Jussi Hietala Tampereelta,
sairaalainsinööri, DI Hannu Järvi Tampereelta, lehtori, fil.kand
Veijo Kare Sysmästä, rakennuspäällikkö, DI Asko Kauppinen
Kuopiosta, talonrakennuspäällikkö, DI Aarne Kosonen
Anjalankoskelta, yrityskonsultti, DI Matti Kivimäki Münchenistä,
projektiarkkitehti, arkkitehti SAFA Heikki Luminen Tampereelta,
toimitusjohtaja, arkkitehti SAFA Yrjö Majamaa Tampereelta,
liikelaitospäällikkö, DI Juha Menonen Tampereelta, toimitusjohtaja,
DI Juha Merentie Riihimäeltä, arkkitehti Mauri Niemi Tampereelta,
teknologia-asiantuntija, DI Lasse Pöyhönen Tampereelta,
kuntayhtymäinsinööri, DI Pekka Sepponen Kangasalta, kunnaninsinööri,
DI Jorma Skyttä Sallasta, erikoistutkija, tekn.lis, rakennusarkkitehti
Tarja Tuomainen Tampereelta, rakennuttamispäällikkö, DI Tero Vainio Vantaalta,
assistentti, DI Tiina Vuorinen Espoosta, työmaapäällikkö, DI Matti
Vänni Tampereelta sekä seitsemän hakijaa, jotka eivät halua nimeään
julkisuuteen.

----lisätietoja: apulaiskaupunginjohtaja Reijo Hautala, 9312196201

Paluu viestintäyksikön kotisivulle
Tiedotteiden alkuun
Tämän tiedotteen alkuun
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Kalevi Lammi
12.9.1996

Tampere viettää rakennusperintöpäiviä

Euroopan rakennusperintöpäiviä vietetään Suomessa 14.-15.9.1996. Tämän
vuoden teemana on "TORIT JA AUKIOT". Ympäristöministeriö on toivonut
kuntien rakennusvalvonta- ja kaavoitusviranomaisia päivien läpivientiin.
Tampereella on jo käynnissä jatkuva prosessi kaupungin keskustan
kohentamiseksi. Isot suuntaviivat ovat kirjattuna Tampereen keskustan
osayleiskaavassa 1995. Kaupunkikeskustan halutaan olevan elävän, viihtyisän,
siistin ja tapahtumarikkaan. Ympäristö- ja teknisessä toimessa on käynnissä
ja
tulossa useita keskustan kohentamiseen liittyviä hankkeita.
Lähitulevaisuuden
asioista informoitiin lehdistöä mm. keväällä katukuvan siisteyskampanjan
käynnistyessä ja katumiljöö-työryhmän julkistuksen yhteydessä. Keskustorikilpailun myötä on käyty avointa julkista vuoropuhelua tamperelaisten
olohuoneesta. Hämeenpuiston ja Laukontorin uudistukset eivät ole voineet
jäädä
tamperelaisilta huomaamatta.
Tampereella ollaan rakennusperintöpäivien teemaan "TORIT JA AUKIOT"
liittyen vahvasti etuajassa ja voitaisiin todeta meillä vietettävän "TORIEN
JA
AUKIOIDEN VUOTTA". Lähitulevaisuudessa panostetaan jatkuvasti Tampereen
keskusta-alueeseen taloudellisten resurssien suomissa rajoissa. Tähän eivät
riitä
pelkät kaupungin omat toimet, vaan mukaan tarvitaan liike-elämä, taloyhtiöt,
yhteisöt ja yksittäiset kansalaiset. Kaikkiin tamperelaisiin vedoten
toteamme
vaatimattomankin ympäristön olevan hyvin hoidettuna ja siistinä säilyttäen
viihtyisä.
Euroopan Neuvoston ohjelmoimia rakennusperintöpäiviä viettävät Tampereen
rakennusvalvonta- ja kaavoitusviranomaiset työn merkeissä ilman erityisiä
tapahtumien pystyyn pistoa. Lokakuun alussa on perinteinen Tampere-päivä,
jolloin kaikille kaupunkilaisille on ohjelmaa ja ovet avoinna moneen
paikkaan.
Erityisesti ympäristö- ja teknisen toimen asioita voi piipahtaa
kuulostelemaan
Frenckelliin aikanaan talvella avattavaan palvelupisteeseen.
----Lisätietoja:
rakennustarkastaja Kalevi Lammi ja asemakaava-arkkitehti Mikko Järvi, puh.
931-2196111

Tämän tiedotteen alkuun
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Tuula Ala-Honkola
12.9.1996

Tampereen arkkitehtuurinäyttely esillä Essenissä

Tampereen arkkitehtuuria esittelevä näyttely avataan Tampereen
saksalaisessa ystävyyskaupungissa Essenissä perjantaina 13.9.
Näyttelyn avaa Tampereen kaupungin puolesta elinkeinojohtaja Riitta
Varpe. Essenin kaupunginjohtaja Anitta Jäger on kutsunut näyttelyn
avajaisiin mm. arkkitehtejä ja elinkeinoelämän vaikuttajia.
Avajaisia vauhdittaa musiikillaan tamperelainen Werner Bros-yhtye,
joka esiintyy myös kaupunginjohtaja Jägerin järjestämällä
iltavastaanotolla.
Tampereen arkkitehtuurin lisäksi näyttely esittelee kuuden
tamperelaisen yrityksen tekstiili- ja nahkatuotteita. Myös
matkailumateriaalia on jaossa.
"Tampere, sen arkkitehtuuri, luonto ja elämä" -näyttely on esillä
Essenin Raatihuoneella 4.10. saakka. Essenistä näyttely siirtyy
Tampereen puolalaiseen ystävyyskaupunkiin Lodziin.
____________
Lisätiedot: kansainvälisten asioiden sihteeri Pertti Paltila, puh.
219 6210 tai 949-831 469

Paluu viestintäyksikön kotisivulle
Tiedotteiden alkuun
Tämän tiedotteen alkuun

http://www.tampere.fi/viy/tiedote/96/tieessen.htm [7.7.2003 14:11:26]

Viestintäyksikkö: Lehdistötiedote

Jari Seppälä
11.9.1996

Tampere laskee asuntolainakorkoa
Tampereen kaupungin asuntolainarahaston korko laskee puoli
prosenttiyksikköä. Kaupungin asuntolainojen korko on 16. syyskuuta
lähtien 4,5 %.
Lainakoron laskeminen perustuu peruskoron laskuun.
- Tampereella on omaksuttu käytäntö, että asuntolainarahasto
seuraa peruskoron kehitystä, sanoo rahoituspäällikkö Yrjö
Schafeitel.
Schafeitel toteaa, että kaupungin saatavien lainarästien määrä
on vakiintunut. Maksamattomia lainoja on pankkikriteerien mukaan
335 kappaletta yhteensä noin 5.300 lainasta, jotka kaupunki on
antanut aravalainat mukaan lukien. Antolainakanta on nyt noin 840
mmk, josta maksamattomien lainojen pääoma on noin 50 mmk.
- Maksamattomista lainoista 26 kappaletta on irtisanottu.
Irtisanotut asunnot myydään joko kaupungin tai muiden
lainanantajien toimesta, Schafeitel sanoo.
Myytävistä asunnoista tietää enemmän kaupungin asuntotoimi.

----lisätietoja: rahoituspäällikkö Yrjö Schafeitel, puh. 931-2196274

Paluu viestintäyksikön kotisivulle
Tiedotteiden alkuun
Tämän tiedotteen alkuun
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Jari Seppälä
11.9.1996

Tampere tehostaa EU-koulutusta
Tampereen kaupunki tehostaa henkilöstönsä EU-koulutusta. Tällä
viikolla aloitetaan keskeisten EU-asioita hoitavien henkilöiden
entistä syvällisempi perehdyttäminen. EU-peruskurssin on käynyt
läpi jo yli tuhat kaupungin työntekijää.
Eri toimialoilta koottu noin 30 hengen EU-yhdyshenkilöjoukko käy
läpi syksyn ja talven aikana käytännön EU-projektien suunnittelua,
valmistelua ja toteuttamista. Koulutukseen liittyy runsaan viikon
mittainen työskentely Brysselissä. Suuri osa koulutuksesta toteutetaan englannin kielellä.
- Koulutuksen tavoitteena on tarjota keskeisille virkamiehille
valmiudet itsenäiseen ja oma-aloitteiseen työskentelyyn EU-asioissa, myös todellisessa EU-ympäristössä, sanoo Tampereen kaupungin
koulutuspäällikkö Harri Airaksinen.
Tampereen kaupunki osallistuu jo nyt lukuisiin EU-projekteihin,
jotka ovat useimmiten kansainvälisiä yhteistyöhankkeita useiden eri
kaupunkien kesken. EU:n rahoituksen ja hyödyllisten kumppanien
saamiseksi projektien suunnitteluun, paperisotaan ja neuvottelutaitoihin on paneuduttava huolella. Perustana on EU:n tarjoamien
mahdollisuuksien tunteminen.
Tehokoulutuksessa käydään luennoilla Tampereella läpi EU:n
instituutioita, yhteisöaloitteita ja ohjelmia. Kukin koulutettava
käynnistää harjoitusprojektin, esittelee sen englanniksi ja laatii
raportin Brysselissä saatavien evästysten perusteella.
Tehokoulutukseen valitut toimivat eri yksiköissä EU-asioiden
yhdyshenkilöinä. Tämän lisäksi koko kaupungin henkilökunnalle
tarkoitettuja EU-peruskursseja jatketaan yleisen EU-tietämyksen
lisäämiseksi. Syksyn aikana pidetään neljä päivän mittaista kurssia.
----------lisätietoja: koulutuspäällikkö Harri Airaksinen, puh. 931-2196244

Tämän tiedotteen alkuun
Tiedotteiden alkuun
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Tuula Ala-Honkola
10.9.1996

Tampere ja Nizhni Novgorod sopivat yhteistyöstä

Tampereen kaupungin valtuuskunta osallistui viime viikonvaihteessa
kaupunginjohtaja Jarmo Rantasen johdolla Tampereen venäläisen
ystävyyskaupungin Nizhni Novgorodin 775-vuotisjuhlaan ja
allekirjoitti samalla kaupunkien yhteistyösuunnitelman vuosiksi
1996 ja 1997. Kaupunkien on tarkoitus edistää mm. elinkeino- ja
kulttuuriyhteyksien luomista.
Lisäksi Tampereen saksalainen ystävyyskaupunki Essen, Nizhni
Novgorod ja Tampere allekirjoittivat lausuman, jossa korostetaan
pyrkimyksiä näiden kolmen kaupungin keskinäiseen kanssakäymiseen.
Yhteistyökohteiksi hahmoteltiin mm. kulttuuria, koulutusta,
terveydenhuoltoa, urheilua ja ympäristönsuojelua. Nizhni Novgorodin
johtajat totesivat tällaisen useamman kaupungin yhteistyön olevan
täysin uutta Venäjällä.
Essenin ja Tampereen valtuuskunnat tutustuivat vierailulla myös
teollisuuslaitoksiin, sairaalaan, sosiaalikeskukseen ja
yksityiskouluun. Tamperelaiset kuulivat myös Nizhni Novgorodin
inkeriläisten toiveita yhteistyön kehittämiseksi.
Kaupunginjohtaja Rantanen puhui sekä suomalaisten että
saksalaisten vieraiden puolesta paikallisen miliisin juhlassa ja
Nizhni Novgorodin päivien avajaisissa.
_______________
Lisätietoja: kansainvälisten asioiden sihteeri Pertti Paltila, puh.
219 6210 tai 9400-831469

Paluu viestintäyksikön kotisivulle
Tiedotteiden alkuun
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Jari Seppälä
3.9.1996

Tampere osallistuu Nishni Novgorodin 775-vuotisjuhliin
Tampereen kaupungin valtuuskunta matkustaa huomenna
keskiviikkona venäläiseen ystävyyskaupunkiin Nishni Novgorodiin
osallistuakseen muun muassa kaupungin 775-vuotisjuhliin. Samalla
allekirjoitetaan yhteistyöpöytäkirja sekä neuvotellaan yhdessä
saksalaisen Essenin kaupungin johdon kanssa kolmen kaupungin
yhteistyöstä.
Kaupunginjohtaja Jarmo Rantasen johtama valtuuskunta tutustuu
muun muassa Nishni Novgorodin teollisuuteen, messutoimintaan sekä
koulu- ja sosiaalitoimeen. Nishni Novgorodin 775-vuotisjuhliin
liittyen vieraat osallistuvat myös uuden sosiaalikeskuksen
avajaisiin ja juhlapäivien muihin tapahtumiin.
Tampere ja 1,5 miljoonan asukkaan Nishni Novgorod solmivat
ystävyyskaupunkisuhteen viime vuonna. Nyt on neuvoteltu
allekirjoitettavaksi ensimmäinen konkreettinen yhteistyöpöytäkirja.
Siinä kaupungit sopivat edistävänsä yhteistyötä muun muassa
elinkeinoelämän, kulttuurin, koulutuksen, sosiaali- ja
terveystoimen sekä ympäristönsuojelun alueilla.
Käytännössä on jo alkamassa esimerkiksi sikäläisen
lääketieteellisen akatemian ja Tampereen terveydenhuoltooppilaitoksen oppilas- ja opettajavaihto, kirjastojen
aineistovaihto sekä yhteisten EU-hankkeiden selvittely.
Myös Tampereen ja Nishni Novgorodin yhteinen saksalainen
ystävyyskaupunki Essen on päivillä mukana, ja kaupungit käyttävät
tilaisuuden hyväkseen kolmiyhteistyöstä keskustelemiseen. Myös
Itävallan Linz on yhteinen ystävyyskaupunki, ja erityisesti EU:n
Itä-Euroopan ohjelmaa TACIS:ia pyritään hyödyntämään
elinkeinoelämää hyödyttävissä hankkeissa.
Ensi maanantaihin jatkuvalle matkalle osallistuvat
kaupunginjohtaja Rantasen ohella kaupunginvaltuutetut Irja VesastoAro ja Rauno Jokinen, varavaltuutettu Juhani Ojutkangas sekä
kansainvälisten asioiden sihteeri Pertti Paltila.
----lisätietoja tiistaina Pertti Paltilalta, puh. 931-2196210
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Jari Seppälä
2.9.1996

Uusia vuokrataloja harjassa
Runsaat 60 uutta vuokra-asuntoa on valmistumassa Tampereen
Vuokratalosäätiölle lähiaikoina. Harjakorkeuteen nousseita
vuokrataloja Tornimäenkadulla ja Oikkokadulla rakennuttaa Tampereen
kaupungin tilakeskus.
Tornimäenkadulle Ruotulaan valmistuu lokakuun lopussa 40
asuntoa, joista 12 on yksiöitä. Oikokadulle vanhojen Tammelan
puutalojen paikalle valmistuu marraskuun loppuun mennessä kolme
pienkerrostaloa, joihin tulee 24 asuntoa.
Tilakeskus rakennuttaa Vuokratalosäätiölle lisäksi tällä
hetkellä seitsemää muuta asuntokohdetta. Vuokrataloihin
Linnainmaalle, Hervantaan, Tohloppiin, Tasanteelle, Kaukajärvelle
ja Hyhkyyn tulee yhteensä noin 200 uutta asuntoa.
----lisätietoja: rakennuttajainsinööri Matti Toivonen, puh. 931-2196354

Paluu viestintäyksikön kotisivulle
Tiedotteiden alkuun
Tämän tiedotteen alkuun
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Jari Seppälä
2.9.1996

Vesi poikki Itä-Tampereella

Veden jakelu katkeaa ajoittain Linnainmaan ja Leinolan alueella
tällä viikolla ja Veisun-Nirvan alueella ensi viikolla. Vesi voi
myös samentua ajoittain laajemmallakin alueella. Veden laatuun
samentumisella ei kuitenkaan ole vaikutusta.
Häiriöt liittyvät vesijohtoverkoston puhdistustyöhön, jolla
samalla tutkitaan erilaisia menetelmiä verkostossa liikkuvan veden
laadun ylläpitämiseksi. Veisun ja Nirvan alueella putkiston
huuhteluja tehtiin jo pari viikkoa sitten.
Putkistoa puhdistettaessa poistetaan vesijohtoihin kerääntyneitä
sakkaumia, jotka sisältävät pääosin rautaa ja mangaania.
Veden jakelu joudutaan katkaisemaan muutamien tuntien ajaksi
vuorotellen eri alueilla. Tiistain vastaisena yönä puhdistetaan
Linnainmaan-Leinolan pääjohtoyhteys, jolloin veden jakelu katkeaa
muun muassa Leinolankadun itäpäässä sekä Koiramäenkadun suunnassa.
Tiistaista lähtien töitä tehdään vain päivisin, ja ne on
suunniteltu alkamaan Linnainmaan-, Helakallion-, Ylimännyn- ja
Nikkilänkaduilla. Loppuviikkoa kohden työt siirtyvät Linnainmaan
länsiosia kohti.
----Lisätietoja: vesihuoltopäällikkö Esko Haume, puh. 931-2196346
verkostoinsinööri Markku Leinonen, puh. 931-2402483

Paluu viestintäyksikön kotisivulle
Tiedotteiden alkuun
Tämän tiedotteen alkuun
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Jari Seppälä
30.8.1996

Kuusi hakijaa peruskoulutoimen johtajaksi
Tampereen kaupungin peruskoulutoimen johtajaksi on määräaikana
hakenut kuusi henkilöä.
Virkaa hakevat kasvatustiet.maist. Riitta Heikkilä-Kanerva
Tampereelta, rehtori, fil.maist. Ulla Liljeström Tampereelta,
rehtori, kastatustiet.lis. Veli-Matti Kanerva Tampereelta, rehtori,
fil.maist. Merja Krook Vaasasta, opetustoimen hallintopäällikkö,
kasvatustiet.kand. Kari Raninen Hyvinkäältä sekä fil.kand. Eero
Valento Tampereelta.
Peruskoulutoimenjohtajan virka on avoinna koulutoimenjohtaja
Alpo Reinivaaran jäätyä eläkkeelle. Työnjakoa on uudistettu siten,
että lukioita varten on valittu sivutoimiseksi johtavaksi
rehtoriksi Tammerkosken lukion rehtori Mauno Rissanen.
Peruskoulutoimen johtaja toimii peruskoulutuksen johdossa sekä
kouluviraston päällikkönä.
----lisätietoja: kansliasihteeri Pekka Kivekäs, puh. 931-2196214

Paluu viestintäyksikön kotisivulle
Tiedotteiden alkuun
Tämän tiedotteen alkuun
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Jari Seppälä
30.8.1996

Tampere avaa vaalikeskustelun verkossa

Tampereen kaupunki virittelee vuorovaikutusta kuntalaisten ja
päättäjien välillä internet-tietoverkossa.
Kaupungin www-sivuilla on jo avattu keskustelu Keskustorin
kehittämisestä ja kaupungin tulevaisuuden strategiasta.
Kunnallis- ja EU-vaalien lähestyessä
avataan myös vaaliteemoihin liittyvä mielipiteiden vaihto ehdokkaiden ja
äänestäjien välillä. Osa valtuustoryhmistä on jo tehnyt omat
kotisivunsa kaupungin palvelimelle.
Tampereen kaupungin www-palvelut ovat paisuneet nopeasti viime
vuoden keväästä, jolloin oma www-palvelin otettiin käyttöön. Myös
yleisön kiinnostus on moninkertaistunut nopeassa tahdissa. Tämän
vuoden alkupuoliskolla kaupungin sivuilla kirjattiin jo yli
miljoona käyntiä. Vilkkaimpina päivinä haetaan yli 10.000 sivua.
- Internet vapauttaa kuntalaiset virastoajasta ja viraston
tiskistä. Tietoa, asiakirjoja ja palveluja voi hakea kotoa tai
kirjastosta silloin kuin itselle sopii. Samalla maailmanlaajuinen
tietoverkko palvelee Tampereen matkailumarkkinointia ja
tiedonvälitystä kaikille Tampereesta kiinnostuneille, sanoo
Tampereen kaupungin viestintäpäällikkö Jari Seppälä.
Kirjastot ja koulut
tarjoavat yhteydet
Lähes kaikissa Tampereen kirjastoissa on jo käytössä
itsepalvelulaitteita, joilla internet-yhteyden saa kaupungin omiin
palveluihin ja muualle maailmaan.
Myös koulujen verkottaminen etenee kovaa vauhtia. Verkkoyhteys
on jo kaikilla ammatillisilla oppilaitoksilla, lukioilla ja
yläasteilla.
- Internet tarjoaa opetukseen mittaamattoman määrän tuoretta
tietoa. Se kartuttaa kielitaitoa ja avaa nopean
yhteydenpitovälineen kouluille sekä kotimaassa että ulkomaille.
Oppilaat tekevät myös omia kotisivujaan ja oppivat siinä
tietotekniikan hyödyntämistä ja www-julkaisemista, sanoo Tampereen
kaupungin oppimateriaalipäällikkö Lauri Mäkelä.
Lasten Tampere ja internet
esillä messuilla
Tampereen kaupunki on näkyvästi esillä viikonlopun lapsiperhe-
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ja internet-messuilla Pirkkahallissa. Lasten Tampere -teemavuosi tuo
messuosastolle puuhaa perheen pienimmille ja palvelutietoprojekti
esittelee internet-palveluita.
Palvelutietoprojekti tarjoaa kuntalaisille tietoa kaupungin eri
toiminnoista, keskustelumahdollisuuksia sekä erilaisia kunnallisia
palveluita. Yhteistyössä Pirkanmaan muiden kuntien kanssa on
kehitelty muun muassa päivähoitohakemus internetiin.
Koulut ja kirjasto esittäytyvät omien tietokoneidensa takana.
Opetuskäytöstä kertovat koululaiset itse, ja kirjasto esittelee
myös aineistorekisteriä.
- Lähiaikoina pääsemme kokeilemaan aineistorekisterin internetyhteyttä, jolloin kotoa voi tarkistaa mitä kirjoja on
lainattavissa, kertoo apulaiskirjastotoimenjohtaja Maija Kanerva.
Kirjaston internet-sivut ovat ylivoimaisesti suosituimmat
kaupungin palveluista. Myös matkailutietoa, tapahtumia ja
palveluhakemistoa selataan runsaasti.
Taikataikinasta
tulevaisuuden Tampere
Lasten Tampere -teemavuosi tuo lapsiperhemessuille taikataikinan
tekijän, joka opettaa lapsia muovailemaan taikinasta tulevaisuuden
Tamperetta. Lapset voivat myös piirtää visionsa tai askarrella,
pelailla ja kuunnella satuja. Osastolla otetaan myös vastaan
esityksiä lasten valtuuston kokoukseen.
- Marraskuussa kokoontuva lasten valtuusto on jo saanut 580
ehdotusta lasten aseman kohentamiseksi. Siellä on hyviä ajatuksia
ja ihania utopioita, kertoo toimistosihteeri Sirkka-Liisa Merén
kulttuurivirastosta.
----lisätietoja:
viestintäpäällikkö Jari Seppälä, 931-2196219, 9400-734058
oppimateriaalipäällikkö Lauri Mäkelä, 931-2196802
apulaiskirjastotoimenjohtaja Maija Kanerva, 931-2584111, 949-831796
toimistosihteeri Sirkka-Liisa Merén, 931-2196139

Paluu viestintäyksikön kotisivulle
Tiedotteiden alkuun
Tämän tiedotteen alkuun
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Katri Laihosalo
28.8.1996

Pyynikin kunnostus jatkuu

Kaupungin puistoyksikkö on jo muutamana vuonna kunnostanut Pyynikin luonnonsuojelualuetta. Maaston jyrkkyyden vuoksi maa on valunut pois puiden juurilta oikopolkujen
kohdilta
ja tasaisilla alueilla vieri vieressä risteilevät polut ovat syrjäyttäneet hennon
varpukasvillisuuden.
Puistoyksikön työn tavoitteena on saada alueelle riittävän tiheä ja toimiva
kunnostettu polkuverkosto sekä korjata vähitellen muodostuneiden ulkoilureittien aiheuttamat
maanpinnan ja
kasvillisuuden vauriot. Syyskuussa rakennetaan jyrkkään etelärinteeseen portaat
Pyynikintieltä
ylös Näkötornintielle. Tavoitteena on ohjata kulku pois jyrkiltä poluilta portaisiin,
sillä maa
on syöpynyt kulkemisen ja sadeveden kuluttamana. Muille kuluneille kohdille
levitetään
kuorihumuskateseos ja kylvetään heinänsiementä. Tavoitteena on näin sitoa maanpintaa
ja
estää eroosion laajentuminen.
Puistoyksikkö toivoo, että ulkoilijat kulkisivat ainoastaan kunnostettuja reittejä ja
välttäisivät
liikkumista vapaasti pitkin harjualuetta. Maastopyöräily on koko Pyynikin alueella
ehdottomasti kielletty. Maastopyöräily kuluttaa merkittävästi harjun arkaa kasvillisuutta ja
aiheuttaa
eroosiota.
Pyynikin rauhoitusmääräykset kieltävät luonnonsuojelualueella maastopyöräilyn lisäksi
kilpasuunnistuksen ja muut maastoa rasittavat toiminnot. Pyynikiltä ei myöskään saa
ottaa tai
vahingoittaa kasveja/kasvinosia (marjoja ja sieniä lukuunottamatta). Lisäksi
Pyynikillä pätevät
kaupungin järjestyssäännöt mm. koirien ulkoiluttamisesta. Pyynikin
rauhoitusmääräykset ovat
nähtävillä Näkötornin luona olevassa opastetaulussa.

Lisätietoja antaa Katri Laihosalo puistoyksiköstä, puh. 219 6942.

Paluu viestintäyksikön kotisivulle
Tiedotteiden alkuun
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Jari Seppälä
26.8.1996

Tampereen budjetti vaikeuksien takana
Tampereen kaupungin ensi vuoden talousarviota kootaan
neljännespennillä kevenevän verotuksen pohjalta. Samalla kuitenkin
verotulojen kasvu hidastuu ja palveluja halutaan kohentaa lamaa
edeltäneelle tasolle. Myös valtion talousarvioesitys heikentää
kaupungin taloutta noin 15 miljoonaa markkaa.
- Tämä vuosi on oleellisesti heikompi kuin viime vuosi mutta
selvästi parempi kuin ensi vuosi sekä verotulojen että
säästöhalukkuuden kannalta, kuvailee budjetin laadinnan lähtökohtia
Tampereen kaupungin rahoitusjohtaja Asko Koskinen.
Kaupunginhallitus sai maanantaina selvityksen budjetin
virkamiesvalmistelun tämän hetken tilanteesta. Kaupunginjohtajan
esitys ensi vuoden talousarvioksi valmistuu hallituksen
käsiteltäväksi 21.10. kokoukseen. Tämän vuoden taloutta paikkaamaan
on tekeillä kolmas lisätalousarvio, jolla katetaan lähinnä
sosiaali- ja terveystoimen kasvavia menoja.
- Erikoissairaanhoito ja toimeentulotuki paisuttavat myös ensi
vuoden talousarviota reilusti yli keväällä sovitun raamin. Samoin
koulutuksen alueella on tarpeita ylityksiin, Koskinen sanoo.
Palkkakehitys on vielä jossain määrin arvoitus budjetin
tekijöille. Tällä tietoa välittömiin palkkakuluihin on tulossa noin
10 prosentin kasvu.
- Tupo-ratkaisu joudutaan nyt ottamaan täysimääräisenä huomioon,
eikä vapaaehtoisten palkkasäästöjen varaan voida paljon laskea.
Palkkamenoja lisäävät myös päivähoitolaki, sairaahoitooppilaitoksen kunnallistaminen ja esimerkiksi valtuuston päättämä
luokkakokojen pienentäminen.
Kaupunginhallituksen liiketoimintajaosto hyväksyi maanantaina
omalta osaltaan ensi vuoden investointiohjelman. Merkittävimmät
rakennuskohteet ovat museokeskus Vapriikki, Linnainmaan sosiaalija terveysasema sekä Länsi-Tampereen monitoimihalli.
----lisätietoja: rahoitusjohtaja Asko Koskinen, 931-2196275, 949-638335
taloussuunnittelupäällikkö Juha Yli-Rajala, 9312196356
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Jari Seppälä
19.8.1996

Tiit Vähi Tampereelle
Viron pääministeri Tiit Vähi vierailee Tampereella tällä
viikolla. Kolmipäiväinen yksityisluontoinen vierailu toteutuu
kaupunginjohtaja Jarmo Rantasen kutsusta.
Pääministeri Vähi tutustuu puolisoineen Tampereeseen lähinnä
keskiviikkona, jolloin vierailukohteena on muun muassa Tamperetalo.
Tiistaina Vähi tapaa Helsingissä pääministeri Paavo Lipposen.

----lisätietoja: kansainvälisten asioiden sihteeri Pertti Paltila, puh.
9400-831469

Paluu viestintäyksikön kotisivulle
Tiedotteiden alkuun
Tämän tiedotteen alkuun
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Jari Seppälä
19.8.1996

Tampere tutkii johtoveden laatua
Putkistossa viipyvän vesijohtoveden laatua pyritään kohentamaan
Tampereella tänään maanantaina alkaneen tutkimuksen avulla. Veisun
ja Nirvan alueella tehdään tällä viikolla putkiston huuhteluja,
minkä vuoksi veden jakelu on ajoittain poikki. Myöhemmin jatkuvissa
putkiston puhdistuskokeissa on mukana myös Linnainmaan ja Leinolan
jakeluverkosto.
Tampereen kaupungin vesilaitos on mukana valtakunnallisessa
projektissa seitsemän muun suuren kaupungin ohella. Tutkimukseen
osallistuvat myös Tampereen teknillinen korkeakoulu ja
kansanterveyslaitos.
- Tavoitteena on, että juomavesi säilyy verkostossa
mahdollisimman muuttumattomana. Itse veden käsittely on mahdotonta
tai ainakin kallista. Sen sijaan verkoston kunto ja pinnoitukset
voivat ratkaisevasti vähentää haitallisia veden laadun muutoksia,
sanoo verkostoinsinööri Markku Leinonen Tampereen kaupungin
vesilaitokselta.
Veden laadun ylläpitoa verkostossa voidaan parantaa muun muassa
verkoston huuhtelulla, putkien puhdistuksella ja kemiallisella
käsittelyllä tai valurauta- ja teräsputkien pinnottamisella.
Tampereella nyt alkanut kokeilu selvittää verkoston huuhtelun ja
puhdistuksen vaikutuksia. Tällä viikolla putkia huuhdellaan ja
sakkoja irrotellaan verkoston omalla vedellä. Sakkaumat sisältävät
pääosin rautaa ja mangaania. Työ ei heikennä veden hygienistä
laatua.
Verkostohuuhtelut jatkuvat Linnainmaan ja Leinolan alueella 2.9.
alkavalla viikolla.
Toinen tutkimusjakso alkaa 9. syyskuuta, jolloin putkien
saostumia irrotellaan ns. pehmopuhdistuksella. Tämä tamperelainen
keksintö käyttää sylinterinmuotoisia pehmeitä muovitulppia, joita
kuljetetaan putkistossa veden omalla paineella.
- Valituilla alueilla selvitetään saostumien esiintymistä
putkissa, niiden syntymekanismia, poistomenetelmiä ja saostumien
uudelleen muodostumista eri olosuhteissa, Markku Leinonen sanoo.
Verkostoveden laadun parantamiseen tähtäävällä tutkimuksella on
myös kansainvälistä merkitystä, sillä putkien puhdistusta ja sen
vaikutuksia ei muualla ole järjestelmällisesti tutkittu useammassa
vesijohtoverkostossa.
Suurten kaupunkien yhteisprojekti jatkuu ensi vuoden
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loppupuolelle.
----Lisätietoja: vesihuoltopäällikkö Esko Haume, puh. 931-2196346
verkostoinsinööri Markku Leinonen, puh. 931-2402483

Paluu viestintäyksikön kotisivulle
Tiedotteiden alkuun
Tämän tiedotteen alkuun
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Tuula Ala-Honkola
19.8.1996

Iidesrannan kilpailuehdotukset esillä Vanhassa kirjastotalossa

Tampereen vanhan kirjastotalon näyttelysalissa avautuu torstaina
22.8. näyttely, jossa on esillä ympäri Eurooppaa tulleita
ehdotuksia mm. Tampereen Iidesrannan teollisuusalueen
kehittämiseksi.
Suunnitelmat osallistuivat nuorille eurooppalaisille
arkkitehdeille suunnattuun "Europan 4" -suunnittelukilpailuun.
Kilpailukohteita oli 64 eurooppalaisesta kaupungista, ja Tampereen
Iidesrannan lisäksi Suomesta oli suunnittelukohteiksi valittu
Helsingin Vuosaari ja Vaasan Mäkikaivo. Iidesrannan
suunnittelukilpailun voitti brittiläinen arkkitehtikolmikko.
Kilpailutulokset julistettiin kesäkuussa, ja sen jälkeen Suomen
kohteiden parhaimmista suunnittelutöistä koottiin näyttely, joka
nyt on tulossa Tampereelle. Näyttelyssä kerrotaan esittelytauluin
myös jo toteutetuista aikaisempien vuosien voittajatöistä.
Europan 4 -suunnittelukilpailuun lähetettiin tänä vuonna lähes
2 500 ehdotusta. Suomi oli mukana tässä maailman suurimmassa
arkkitehtikilpailussa ensimmäistä kertaa. Suomen kilpailukohteisiin
tuli kaikkiaan 103 ehdotusta, joista 64 Helsinkiin, 24 Tampereelle
ja 20 Vaasaan.
Tampereen kilpailukohteessa piti suunnitella uutta käyttöä
Iidesrantaan Viinikan liikenteenjakajan itäpuolelle.
Kansainvälisen kilpailun myötä alueen kaavoitusta viedään
eteenpäin.
"Europan 4" -kilpailun satoa on nähtävissä Tampereella Vanhan
kirjastotalon näyttelysalissa 22.8.-12.9. 1996 klo 10-18.
Viikonvaihteessa 24.-25.8. Vanha kirjastotalo on suljettuna.
_______________
Lisätiedot: Arkkitehti Jouko Seppänen, puh. 219 6962

KUTSU TIEDOTUSVÄLINEILLE
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Toivotamme tiedotusvälineiden edustajat tervetulleiksi "European 4"
-suunnittelukilpailun töistä kootun näyttelyn avajaisiin, jotka
järjestetään Vanhan kirjastotalon näyttelysalissa torstaina
22.8.1996 klo 18.
Tervetuloa!

Paluu viestintäyksikön kotisivulle
Tiedotteiden alkuun
Tämän tiedotteen alkuun
Jouko Seppänen Arkkitehti Ympäristövirasto
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Jari Seppälä
13.8.1996

Lahdesjärvelle korkeatasoinen teollisuusalue

Valmetin putkitelatehtaan rakentaminen vauhdittaa
korkeatasoisen teollisuusalueen syntymistä Tampereen kehätien ja Helsingin
moottoritien kainaloon. Erinomaisen sijaintinsa vuoksi Lahdesjärven
aluetta on pidetty odottamassa merkittäviä, tasokkaita
hankkeita. Yrityspuistolle luodaan myös yhteinäistä ympäristöilmettä ja
palveluvarustusta.
Vuosikymmenen alussa hyväksytty Lahdesjärven teollisuusalueen
osayleiskaava kattaa 145 hehtaaria rakennusmaata viiden
kilometrin päässä Tampereen ydinkeskustasta ja alle kymmenen kilometrin
päässä Tampere-Pirkkalan lentoasemalta. Lähimpänä moottoriteiden
nelikerroksista eritasoristeystä oleva 49 hehtaarin alue on
asemakaavoitettu korkeatasoista toimisto- ja teollisuusrakentamista
varten.
Lahdesjärven alueella sijaitsevat jo Tampereen Portin ja
Kaipion liike- ja teollisuusrakennukset. Valmetin putkitelatehdas nousee
keskelle aluetta, Automiehenkadun ja Tietohallinnonkadun väliin.
Tehtaan tontti on kuusi hehtaaria; lisäksi Valmetilla on kolmen
vuoden varaus mahdollista laajennusta varten ympäröivään
kortteliin, jonka koko pinta-ala on lähes 15 hehtaaria.
Valmetin uuteen tehtaaseen siirtyy Tampereen keskustassa
Tampellan alueella sekä Jyväskylän Rautpohjassa ja Ruotsissa nyt
tehtävä paperikoneiden putkitelojen valmistus ja noin 85
työntekijää. Tehtaan rakentaa Tampereen kaupungin
teollisuuskiinteistö Oy, jolta Valmet vuokraa tilat.
Itäisen kehätien varressa on myös aloitettu maanrakennustyöt
Oy Mercantile Ab Fastemsin tontilla. Noin 130 henkeä työllistävä
Mercantilen tehdasautomaatioyksikkö siirtyy Lahdesjärvelle Nokian
Linnavuoresta.
Fastemsin tontin vierestä Neste on varannut tontin Kesoilin
liikennepalveluasemaa ja mahdollista motellia varten. Tontilla on
merkittävästi rakennusoikeutta majoitus- ja ravitsemustoimintaa
varten. Alustavien suunnitelmien mukaan rakennustyöt aloitetaan
ensi vuonna.
Valtaosa Lahdesjärven alueen maista on Tampereen kaupungin
omistuksessa.
- Laman jälkeen teollisuustonttien kysyntä on vilkastunut, ja
nimenomaan Lahdesjärven alueelle. Pyrimme yhteistyössä luovuttamaan
tontteja ja tekemään kaavamuutoksia, jotta tavoiteltu tasokas
yrityspuisto syntyisi alueelle. Pienemmille verstaille on varattu
tilaa Lahdesjärven alueen itäosasta, sanoo Tampereen kaupungin
tonttipäällikkö Matti Isotalo.
Katuja ja putkia vedetään tarpeen mukaan tonttineuvottelujen
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myötä. Kaupunki on perustanut työryhmän suunnittelemaan alueen
kunnallistekniikan, maaston muotoilun ja ympäristönhoidon
kokonaisuutta.
- Vihersuunnitelmalla annetaan ohjeita myös alueen yksityisille
kiinteistöille. Tavoitteena on yhtenäinen ja tyylikäs alue, jossa
myös kunnalliset palvelut kuten joukkoliikenne pelaavat tasokkaasti,
sanoo Tampereen kaupungin elinkeinojohtaja Riitta Varpe.

----lisätietoja: elinkeinojohtaja Riitta Varpe, puh. 931-2196107
tonttipäällikkö Matti Isotalo, puh. 931-2196247
Valmet Oy: projektipäällikkö Hannu Viljanen, puh. 931-2412287
Oy Mercantile Ab Fastems: kehitysjohtaja Juhani Rantalainen, puh.
931-3417511

Tämän tiedotteen alkuun
Tiedotteiden alkuun

Kaupunginjohtaja Jarmo Rantanen
Valmetin peruskiven muuraustilaisuudessa 13.8.1996 klo 10.00
Kaupunkimme on merkittävä osa Suomen teollistamishistoriaa. Historiamme tässä mielessä on vankka, mutta
vähintäin yhtä "vankka" on se rakennemuutos, jonka kaupunkimme yrityselämä on viime vuosien aikana
kokenut ja joka edelleen jatkuu. Työvoimavaltainen ja kotimarkkinakeskeinen teollisuus on saanut väistyä.
Tampereen luontaiset tuotantotekijät kuten koskienergia ja vesistöreitit ovat käytännössä menettäneet teollisen
merkityksensä ja tilalle ovat tulleet itse luodut tuotantotekijät ja kaupunki-infrastruktuuri. Teollinen
rakennemuutoksemme edellyttää jatkuvaa panostusta koulutukseen, tutkimukseen sekä henkisten
voimavarojen kehittämiseen.
Tampereen teollisuus on perinteissään voimakkaasti rakentunut tekstiilin ja metallin varaan. Markkinatilanteet
ja -alueet, kilpailu ja kustannustaso ovat vain ohjanneet yritysten strategioita ulkolaisiin yritysostoihin,
toimialasaneerauksiin, tervehdyttämisiin ja uusiin tuoteinnovaatioihin. Tyovoimavaltainen ja
kotimarkkinakeskeinen teollisuus on saanut väistyä ja tilalle on tullut automaatio, uudet teknologiat,
tuottavuusvaatimukset ja jatkuva kehitystarve. Olemme varmasti yhtä mieltä siitä, että 90-luvun alun syvä
kansainvälinen lama on vaikuttanut Tampereeseen ja Tampereen kaltaisiin teollisuuskaupunkeihin
voimakkaimmin. Yrityksiä on tervehdytetty, pilkottu sekä siirtynyt ulkolaiseen omistukseen. (yhteensä 23 kpl
Tampereen kaupunkiseudulla).
Helposti Tampere ei tule selviämään tästä muutoksesta. Siitä huolimatta, että täällä on voimakkaasti
panostettu yliopisto- ja koululaitoksen kehittämiseen, tutkimusresursseihin, kommunikaatioon ja liikenteeseen
sekä miellyttävään elinympäristöön tulee teollinen rakennemuutos näkymään kaupungissamme pitkälle
2000-luvulle. Meidän työttömyystilanteemme on jo 80-luvun puolesta välistä asti ollut 3-5 % yli
valtakunnallisten keskiarvojen ollen tällä hetkellä yli 23 % eli noin 20.000 henkilöä on vailla työtä.
Tampereen kaupunki on tehnyt ja tekee jatkossakin kaikkensa kaupungin työllisyystilanteen parantamiseksi ja
elinkeinoelämän edellytysten kehittämiseksi. Monesti on kummasteltu Tampereen kaupungin asemaa
valtakunnallisessa elinkeino- ja työllisyyspolitiikassa. Kaupunki ei ole saanut valtiolta mitään sen jälkeen kun
Aleksanteri I:n ja Aleksanteri II:n aikaiset vapaakauppaoikeudet päättyivät yleislakon aikaan vuonna 1905.
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Tampere ei ole koskaan kuulunut em. valtakunnallisen tukipolitiikan piiriin. Perusinstituutiot, kehityksen
dynamot kuten yliopistot ja tutkimuskeskukset ja jopa lentokenttä on jouduttu rakentamaan tai rahoittamaan
ensin omin voimin. Meidän on pitänyt koko 1900- luvun luoda kehityksen edellytykset itse.
Sanomattakin on selvää, että julkinen sektori yksin tai yksityinen sektori yksin ei pysty rakentamaan
menestyvää kaupunkikokonaisuutta. Tarvitaan pitkäjänteistä yhteistyötä ja suunnittelua hyvien hankkeiden
eteenpäinviemiseksi.
Tampere ei halua, että historioitsijat joutuisivat kirjoittamaan Tampereesta teollisuuskaupunkina menneessä
aikamuodossa. Sen lisäksi, että kaupunkimme vetovoimaisuutta uusien yritysten sijoittumispaikkana
kehitetään jatkuvasti, on myös aktiivisesti pyrittävä säilyttämään olemassa olevat työpaikat. Työpaikkoja
sinänsä ei saa eikä voi laittaa tärkeysjärjestykseen se mukaan, ovatko ne ns "high tech"-työpaikkoja,
palvelutyöpaikkoja, teollisuustyöpaikkoja. Nykyisessä toimintamallissa yrityksen koko ei ole niinkään
ratkaiseva vaan kannattavuus, kasvupotentiaali, markkinat, osaaminen, toimintamallit ja yhteistyöverkostot.
Kuten aikaisemmin jo mainitsin, kaupunki ei tule selviämään helpolla rakenteellisesta työttömyydestä ja
teollisesta murroksesta. Kaupungin johdossa sekä virkamies- että luottamushenkilötasolla on yksimielisestä
päätetty tehdä kaikki voitava olemassa olevien työpaikkojen säilyttämiseksi ja uusien luomiseksi kaupunkiin.
Tietysti kaupungin mahdollisuudet ovat rajalliset ja yritysriskien otto ei kuulu kaupungin toimialaan, mutta
kaupungin tulee toimia joustavasti ja aktiivisesti yhteistyössä yrityselämän kanssa.
Olemme tulleet tänne Lahdesjärvelle todistamaan yhtä elinkeinopoliittisesti merkittävää virstanpylvästä.
Ensinnäkin metalliteollisuuden säilyminen kaupungissamme on elintärkeää. Arviolta noin 10.000 henkilöä saa
tällä hetkellä elantonsa metalliteollisuuden piiristä. Jos vielä huomioidaan toimialan välilliset
työllisyysvaikutukset on luku huomattavasti suurempi. Kaupungin kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että
keskusta- alueella loppuva teollisuustuotanto säilyy kaupungissamme.
Toisaalta Lahdesjärven teollisuuspuiston kaavoitus käynnistettiin vuonna 1991. Alueesta on kaavailtu
korkeatasoista teollisuuspuistoa, joka voisi toimia liikenteellisesti, kunnallis- ja ympäristöteknisesti ja
palvelullisesti esimerkkinä muille.
Tänään muurataan kuvainnollisesti myös siis Lahdesjärven teollisuusalueen "peruskivi". Uskomme, että nämä
Lahdesjärven muuraustilaisuudet eivät jää tähän. Jo nyt on tiedossa päätöksiä alueen lisärakentamisesta.
Kolmanneksi kaupunkimme menestyminen edellyttää yhteistyötä yksityisen ja julkisen sektorin välillä.
Uskon, että tämä hanke on osoitus myös kaupungin puolelta aktiivisesti kehittää kaupungin elinkeinoelämää.
Tampereen kaupunki ja Valmet Oy kävivät perusteelliset ja pitkät neuvottelut putkitelatehtaan
uudelleensijoittumisesta, kun Valmetin vuokrasopimus Tampellan kanta-alueella kesällä 1997 päättyy.
Neuvottelujen tuloksena Tampereen kaupunki ja kaupungin 100 %:sti omistama Tampereen Kaupungin
Teollisuuskiinteistöt Oy sekä Valmet Paperikoneet Oy solmivat yhteistyösopimuksen, jonka mukaan
Tampereen kaupungin Teollisuuskiinteistöt Oy rakentaa Valmet Paperikoneiden käyttöön noin 8500 m2:n
teollisuushallin. Hankkeen kustannusarvio on noin 45 milj. markkaa.
Valmet Paperikoneiden kanssa tehty sopimus on poikkeuksellinen ja kaupungin puolelta erittäin tarkoin sekä
virkamies- että luottamusmiesportaassa harkittu. Uskomme, että tällä päätöksellä on myönteinen vaikutus sekä
Lahdesjärven teollisuusalueen kehittymiseen että metalliteollisuuden työpaikkojen säilymiseen
kaupungissamme. Valmet Paperikoneet on merkittävä työnantaja Tampereella. Sen lisäksi, että yksikkö tällä
hetkellä työllistää noin 775 henkilöä Tampereella, on sen työllistävä vaikutus alihankintojen ja
yhteistyöverkostojen kautta ainakin kaksinkertainen kaupunkiseudulla. Tähän tehdashalliin tulee noin 100
työpaikkaa. Uskomme, että hankeen työllistävä vaikutus heijastuu myös PK-sektorille alihankintojen
muodossa.
On myös ensiarvoisen tärkeää, että Lahdesjärven kehitys jatkuu. Jo nyt on tiedossa myös Mercantilen
tehdasautomaation Fastems Oy:n ja Nesteen huoltamon sijoittumiset tälle alueelle. Tampereen kaupunki
puolestaan tulee panostamaan alueen suunnitteluun voimakkaasti. Perustetun työryhmän toimesta
valmistellaan alueen kunnallistekniikan rakentamista, lisäkaavoitusta, ympäristökysymyksiä, maankäyttöä,
palveluita, julkista liikennettä sekä maisemointia ja viihtyvyyttä.
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Toivotan kohteen rakentajalle onnea työn suorittamisessa. Haluan myös kiittää Valmet Paperikoneen edustajia
päätöksestä jatkaa putkitelojen tuotantoa Tampereella. Olen vakuuttunut, että kaupunkimme tarjoaa osaavan ja
dynaamisen tuotantoympäristön toiminnoillemme.
Tampereen kaupungin kotisivulle
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Tuula Ala-Honkola
9.8.1996

Tampereen arkkitehtuuria esitellään Itävallan Linzzissä

Tampereen arkkitehtuuria esittelevä näyttely avataan Tampereen
itävaltalaisessa ystävyyskaupungissa Linzissä maanantaina 12.8.
Näyttelyn avajaisiin lähtee Tampereelta valtuuskunta, jota johtaa
apulaiskaupunginjohtaja Reijo Hautala. Valtuuskunnan muut jäsenet
ovat kaupunginvaltuutetut Seppo Rantanen, Esko Berg ja Terttu
Johansson sekä kansainvälisten asioiden sihteeri Pertti Paltila.
Valtuuskunta tapaa kolmipäiväisellä vierailullaan myös Linzin
kaupungin johtoa ja tutustuu Linzin muotoilukeskukseen.
Tampereen arkkitehtuurinäyttely siirtyy Linziin Saksan
Chemnitzistä, jossa se oli esillä kesäkuussa.
Linzissä näyttelyn oheen on liitetty muotikatsaus, jossa kuusi
tamperelaista yritystä esittelee tekstiili- ja nahkatuotteitaan.
Myös matkailumateriaalia on jaossa. Näyttelyn avajaisia vauhdittaa
musiikillaan tamperelainen Werner Bros -yhtye, joka pitää Linzissä
myös katukonsertteja.
"Tampere, sen arkkitehtuuri, luonto ja elämä" -näyttely on esillä
Linzin taidekorkeakoulun näyttelysalissa 6.9. saakka. Linzistä
näyttely siirtyy syyskuun puolivälissä Saksaan Esseniin.
_______________
Lisätiedot: Kansainvälisten asioiden sihteeri Pertti Paltila, puh.
219 6210 tai 949-831 469

Paluu viestintäyksikön kotisivulle
Tiedotteiden alkuun
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Tuula Ala-Honkola
30.7.1996

Kaupunki osti uittotunnelin

Tampereen kaupunki on ostanut Kokemäenjoen Uittoyhdistykseltä
pitkään käyttämättä olleen Pispalan nippu-uittotunnelin laitteineen
ja rakenteineen sekä tunnelin ympärillä olevat maa- ja vesialueet.
Kauppaan kuuluu maatiluksia runsaat 11 000 ja vesitiluksia runsaat
12 000 neliömetriä. Kauppahinta on 175 000 markkaa.
Valtaosa alueista sijaitsee harjun läpi rakennetun tunnelin
eteläpuolella. Vähäistä puistokaistaa lukuunottamatta maa-alueet on
asemakaavoitettu uittotunnelialueeksi. Alueella on voimassa
vesioikeuden vahvistama Pispalan nippu-uittotunnelin uittosääntö,
joka raukeaa maakaupan myötä.
Apulaiskaupunginjohtaja Reijo Hautala kertoo, että kaupungin
kiinteistötoimi on neuvotellut useita vuosia Uittoyhdistyksen
kanssa uittotunnelialueen ostamisesta kaupungille, koska alue on jo
pitkään ollut käyttämättömänä.
- Alueesta on tehty myös muutamia kuntalaisaloitteita, jotka
kaupunki käy nyt läpi miettiessään alueen tulevaa käyttöä,
apulaiskaupunginjohtaja Hautala sanoo.
Hautalan mukaan tunneli voitaisiin muuttaa suhteellisin vähäisin
kustannuksin mm. veneiden kuljetusreitiksi, kevyen liikenteen
väyläksi tai veneiden säilytyspaikaksi.
______________
Lisätiedot: Apulaiskaupunginjohtaja Reijo Hautala, puh. 2196
201

Paluu viestintäyksikön kotisivulle
Tiedotteiden alkuun
Tämän tiedotteen alkuun
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Jari Seppälä
11.7.1996

Päivähoitoon internetin kautta
Ylöjärveläiset voivat tulevaisuudessa jättää
päivähoitohakemuksensa myös
internet-tietoverkon kautta. Sähköisen hakemuslomakkeen käyttöä
esitellään ensi kertaa Ylöjärven asuntomessuilla, jossa on
rakennettu koko alueen kattava tietoliikenneverkko.
Päivähoitohakemus on osa Pirkanmaan kuntien yhteistä
palvelutietoprojektia, joka työstää erilaisia kunnallisia
palveluja
sähköiseen muotoon. Asuntomessuille on toteutettu myös sähköinen
kartasto, josta löytyvät Ylöjärven kunnan palvelupisteet.
- Tietoverkon käyttö vapauttaa kuntalaiset virastoajasta.
Päivähoitohakemuksen voi täyttää työpaikalla tai kotona vaikkapa
lasten jo mentyä nukkumaan. Tosin liitteitä pitää vielä toimittaa
paperilla sosiaalilautakunnalle, kertoo Pirkanmaan
palvelutietoprojektin suunnittelija Merja Taipaleenmäki.
Pirkanmaan palvelutietojärjestelmä rakentaa internetin varaan
sellaisia kunnallisia palveluja, jotka ovat eri kunnissa
yhtenevät.
Pöytäkirjojen selailu, liikuntapaikkavaraukset ja sähköposti
päättäjille ovat tyypillisiä yhteisiä palveluja. Samalla kunnat
voivat internetin kautta markkinoida tapahtumiaan ja
matkailupalvelujaan myös kansainvälisesti.
Huhtikuussa käynnistyneessä palvelutietoprojektissa on mukana
parikymmentä Pirkanmaan kuntaa. Palvelun pohjana käytetään
Tampereen kaupungin viime vuonna käynnistämää www-palvelua, jossa
on kirjattu tämän vuoden alkupuoliskolla jo yli miljoona käyntiä.
Pirkanmaan liitto on myös keskeisesti hankkeessa mukana. Se on jo
tuottanut kaikkien Pirkanmaan kuntien perusesittelyt internetiin.
Päivähoitohakemukseen ja muihin palveluihin voi tutustua
asuntomessuilla Ylöjärven kunnan osastolla tai muiden messualueen
tietokonepäätteiden kautta. Palveluja voi myös käyttää
messualueen
ulkopuolella ja messujen jälkeen. Pirkanmaan
palvelutietoprojektin
www-sivujen osoite on
http://www.tampere.fi/pipa/.
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-------Lisätietoja: suunnittelija Merja Taipaleenmäki, puh. 9312196251

Paluu viestintäyksikön kotisivulle
Tiedotteiden alkuun
Tämän tiedotteen alkuun
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Jari Seppälä
2.7.1996

Kaupungin asuntolainojen ehdot muuttuivat

Ensiasunnon ostoon, omakotitalon rakentamiseen sekä asunnon
peruskorjaukseen saa Tampereella entistä helpommin kaupungin
lainaa. Heinäkuun alusta voimaan astuneet asuntolainarahaston
ehtojen muutokset nostavat ikärajaa ja lainamäärää sekä muuttavat
lainan takaisinmaksua.
Nyt kaupungin lainan hakijan ei enää tarvitse olla hakuhetkellä
tamperelainen, mutta lainan kohteena olevan asunnon tulee olla
Tampereella. Näin lainansaajastakin tulee uuden asuntonsa myötä
tamperelainen.
Nuorten ensiasuntolainojen hakijoiden ikärajaa on uusissa
ehdoissa nostettu. Ensiasuntoa varten voi saada lainaa 40vuotiaaksi asti.
Ensiasuntolainan tueksi vaaditaan 30 prosentin pankki-, aravatai korkotukilainaa. Sen sijaan tämä vaatimus on poistettu
perusparannuslainoista ja omakotitalon rakentamislainoista.
Lainoitusprosentti on nostettu 20:sta 25 prosenttiin. Lainamäärä
lasketaan kauppahinnasta tai rakentamisen kustannuksista. Lainan
enimmäismäärä on nyt 150 000 markkaa.
- Lainoja myönnettäessä selvitetään hakijan tulot. Hänen tulee
osoittaa selviytyvänsä lainanhoitokuluista, toteaa
asuntorahoitussihteeri Marja Hirvonen Tampereen kaupungin
asuntotoimesta.
Myös lainojen takaisinmaksuehtoja on muutettu. Lainoja
lyhennetään kuukausittain tasaerissä, ensimmäisenä lainavuotena
peritään kuitenkin vain korot. Alle 50 000 markan lainan laina-aika
on noin 8 vuotta ja suuremman noin 14 vuotta.
Lainaehtoihin liittyvä rakentamisen tai peruskorjauksen
aikataulu voi venyä vuotta aiempaa pidemmäksi. Rakentamisaikaa on
nyt neljä vuotta lainan myöntämisvuoden jälkeen.
- Asuntolaina myönnetään omaan käyttöön tulevan asunnon
hankintaan, rakentamiseen tai perusparantamiseen. Muun käytön
ajalta lainan korkoa voidaan korottaa, sanoo asuntorahoitussihteeri
Marja Hirvonen.
Kaupungin asuntolainojen korko on tällä hetkellä 5,0 %.
Asuntolainarahastosta voidaan myöntää vuosittain 18 miljoonaa
markkaa lainoja eli noin 200 lainaa.
Oman rahastonsa lainojen ohella kaupunki välittää myös valtion
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aravalainoja. Valtioneuvoston päätöksen mukaan aravalainoja
myönnetään omistusasuntoihin enää tämän vuoden ajan. Jatkossa
aravalainaa saavat vain asumisoikeus- ja vuokrataloyhtiöt.
Kaupungin asuntolainojen muutetut velkakirjaehdot otetaan
käyttöön heinäkuun alusta lähtien myönnettäviin lainoihin. Aiempiin
lainoihin sovelletaan edelleen vanhoja ehtoja.
Tarkat ohjeet eri lainamuotojen ehdoista ovat saatavilla
Tampereen kaupungin asuntotoimesta, Aleksis Kiven katu 16 F.
----lisätietoja: asuntorahoitussihteeri Marja Hirvonen, puh. 2196148

Paluu viestintäyksikön kotisivulle
Tiedotteiden alkuun
Tämän tiedotteen alkuun
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Jari Seppälä
2.7.1996

Tampereen arkisto internetiin

Tampereen kaupunginarkisto on avannut ovensa internettietoverkon kautta asioiville tiedon tarvitsijoille.
Kaupunginarkiston www-sivuilla esitellään arkistosta löytyviä
kokoelmia; internetin kautta löytyy yleistiedot yli 500
arkistokokonaisuudesta.
- Kaupunginarkisto haluaa pysyä myös nykypäivässä kiinni.
Tarkoitus on esitellä erilaisia ajankohtaisia asioita arkiston
kokoelmia hyväksi käyttäen. Kesän ajan internetissä on nähtävillä
valokuvia tänä vuonna 25 vuotta käyttävän Näsinneulan
rakentamisesta, kertoo www-sivujen tekijä, toimistosihteeri
Helena Pajari.
Arkiston sivuilla esitellään myös Tampereen kaupungin
perustamisasiakirja vuodelta 1779.
- Sivujen toivotaan auttavan erityisesti tutkijoita oikeiden
tietojen lähteille ja kotikaupungin vaiheista kiinnostuneita
kuntalaisia tai vanhoja tamperelaisia vaikkapa Atlantin takana,
Helena Pajari perustelee maailmanlaajuisen tietoverkon hyötyjä.
Kaupunginarkiston sivuilta on myös linkkejä muihin
arkistoihin.
Toistaiseksi internet-aineistoa on varsin harvoilla arkistoilla.
Tampereen linkkilistasta löytyvät Kansallisarkisto,
Tilastokeskuksen arkisto, Hämeenlinnan maakunta-arkisto sekä
Helsingin ja Turun kaupunginarkistot.
Tampereen kaupunginarkiston www-kotisivu löytyy osoitteella
http://www.tampere.fi/arkisto/.
-----Lisätietoja: toimistosihteeri Helena Pajari, puh. 2196410

Paluu viestintäyksikön kotisivulle
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Jari Seppälä
28.6.1996

Tampereen strategia lausuntokierrokselle

Tampereen kaupungin tulevaisuuden suuntaviivoista kerätään nyt
asukkaiden ja yhteistyötahojen mietteitä. Kaupungin
strategialuonnoksesta pyydetään kesän aikana lausunnot Tampereen
seudulla toimivilta yhteisöiltä. Yksittäiset kaupunkilaiset
voivat
tutustua strategiaan ja antaa siitä mielipiteitään
tietoyhteiskunnan välineillä internet-tietoverkon kautta.
Tampereen tulevaisuuden strategian pohjana pidetään muun
muassa
sitä tosiseikkaa, että teollinen yhteiskunta on nopeasti
muuttumassa tietoyhteiskunnaksi. Samoin kuin Tampere on ollut
teollisen Suomen veturi, sen tulee olla myös tietoyhteiskunnan
solmukohta. Näin Tampere säilyttää asemansa maan tuotantoelämän
keskeisen toimialan keskuksena.
Muita painopistealueita ovat tietokaupungin kehittämisen
ohella
palvelu- ja teollisuuskaupungin osaamisen ylläpitäminen,
ympäristönsuojelun kärkikaupungin ja kansainvälisesti merkittävän
kasvukeskuksen aseman saavuttaminen sekä kaupunkilaisten
tarpeiden
tyydyttäminen lapsuudesta vanhuuteen. Tampere pyrkii
verkostoitumaan halutuksi yhteistyökumppaniksi eri aloilla.
Koulutus ja talous
luovat vankan pohjan
Tampereelle on keskittynyt tietoyhteiskuntaan liittyvää eri
alojen osaamista koulutuksesta tuotantoon niin sisällön kuin
tekniikankin alueilta. Tampereen seudun osaamiskeskusohjelman
yksi
alue on informaatioteknologia. Näitä vahvuuksia painottamalla
Tampere uskoo menestyvänsä jatkossakin. Tavoitteena on
edistyneimmän teknologian hyödyntämiseen perustuva
uusteollistaminen ja yrityselämän ja koulutuksen entistä
tiiviimpi
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yhteistyö.
Kunnalliset palvelut on Tampereella tuotettu viime vuosina
edullisemmin kuin muissa Suomen suurissa kaupungeissa. Myös muut
elämisen ja yrittämisen kustannukset ovat Tampereella matalat.
Pitkäjänteisen kehityksen taustalla on kaupungin vakaa talous.
Taloudenhoidon pääperiaatteen mukaisesti veroäyrin hinta ja
kunnalliset maksut ja taksat pidetään edelleenkin vakaina ja
valtakunnallisesti kilpailukykyisinä.
Vanha taloudellinen perusta antaa mahdollisuuksia kaupungin
kehityksen kannalta tärkeisiin hankkeisiin panostamisen. Muun
muassa tietoyhteiskunnan tekijöitä halutaan nyt vahvistaa osana
pitkäjänteistä tulevaisuuden rakentamista.
Mielipiteitä kerätään
internetin kautta
Tampereen strategialuonnoksen virallinen lausuntokierros
päättyy
elokuun lopulla. Yksittäiset kuntalaiset voivat tutustua
strategiaan internet-tietoverkon kautta Tampereen kaupungin wwwsivuilla osoitteessa http://www.tampere.fi/tiedotus/strategi.htm.
Samassa yhteydessä on avattu myös keskustelusivu, jonne voi kukin
jättää omat mielipiteensä tulevaisuuden Tampereesta.
Tampereen strategialuonnosta on käsitelty kaupunginhallituksen
ja -valtuuston suunnittelukokouksissa. Strategiatyö jatkuu
lausuntokierroksen jälkeen niin, että syksyllä valittava uusi
kaupunginvaltuusto saa käyttöönsä strategiasuunnitelman 2000luvulle.
Samaan aikaan on käynnissä myös Tampereen seutukunnan ja koko
Pirkanmaan kehittämisohjelmien laatiminen.

-----lisätietoja:
kehittämispäällikkö Jarkko Lumio, puh. 931-2196002

Paluu viestintäyksikön kotisivulle
Tiedotteiden alkuun
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Jari Seppälä
19.6.1996

Koulutusjuna pysähtyi Tampereella
Tampere on elinikäisen koulutuksen edelläkävijöitä. Tietoisku
tamperelaisesta koulutustarjonnasta annettiin keskiviikkona
kansainväliselle asiantuntijakonferenssille, joka matkasi junalla
Tampereen kautta Rovaniemelle. Konferenssi liittyy Euroopan Unionin
julistamaan elinikäisen oppimisen teemavuoteen.
- Tampereen keskiasteen oppilaitokset ja korkeakoulut ottavat
vakavasti elinikäisen oppimisen tavoitteet. Avoimia luentoja ja
pitkiäkin kursseja on tarjolla aikuisille ja jopa eläkeikäisille,
kertoi Tampereen kaupungin koulutuspäällikkö Harri Airaksinen.
Euroopan elinikäisen oppimisen teemavuodella on konkreettisia
tavoitteita kehittää työelämässä jo mukana olevien mahdollisuuksia
nopeasti muuttuvassa ympäristössä. Tampereella on tehty tiivistä
aikuiskoulutuksen yhteistyötä oppilaitosten ja elinkeinoelämän
kesken teollisuuden rakennemuutoksen ja työttömyyden
lievittämiseksi.
Airaksisen mukaan myös peruskoulutuksessa Tampereella
toteutetaan teemavuoden tavoitteita muun muassa kolmen
eurooppalaisen kielen hallitsemisesta.
- Jo päiväkodeista lähtien on mahdollista opetella ruotsia,
englantia tai ranskaa. Kansainvälinen koulutus kehittyy jatkuvasti.
Elinikäisen oppimisen teemavuoden konferenssiin ottaa osaa noin
300 kansainvälistä asiantuntijaa julkishallinnon ja elinkeinoelämän
piiristä. Osa konferenssista toteutetaan junassa matkalla
Helsingistä Rovaniemelle.
----lisätietoja:
koulutuspäällikkö Harri Airaksinen, puh. 931-2196244
European year of lifelong learning 1996:
Tomi Järvelin, puh. 9400-622295

Paluu viestintäyksikön kotisivulle
Tiedotteiden alkuun
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Jari Seppälä
17.6.1996

Britit voittivat Iidesrannan kilpailun
Nuorille eurooppalaisille arkkitehdeille suunnatun kilpailun
Tampereen Iidesrannan teollisuusalueen uudiskäytöstä on voittanut
kolmen arkkitehdin ryhmä Isosta Britanniasta. Kaksi helsinkiläistä
arkkitehtiryhmää saivat kunniamaininnat töistään.
Iidesranta oli mukana Europan 4" -suunnittelukilpailussa Helsingin Vuosaaren ja Vaasan Mäkikaivon ohella. Paras ehdotus Vuosaren merenrantakohteeseen tuli Itävallasta. Vaasan asumiskäyttöön
uudistettava teollisuusalue sai parhaat eväät sveitsiläiseltä
ryhmältä.
Suomi oli ensimmäistä kertaa mukana Europan 4 -kilpailun järjestämisessä. Tähän maailman suurimpaan arkkitehtuurikilpailuun
jätettiin yhteensä 2438 suunnitelmaa eri puolilta Eurooppaa. Suomen
kilpailukohteisiin tuli kaikkiaan 103 ehdotusta, joista 64 Helsinkiin, 24 Tampereelle ja 20 Vaasaan. Kotimaisten kilpailijoiden
ohella nämä kohteet kiinnostivat erityisesti italialaisia, espanjalaisia, itävaltalaisia ja englantilaisia arkkitehteja.
Tampereen kilpailukohteessa piti suunnitella uutta käyttöä
Iidesrantaan Viinikan likenteenjakajan itäpuolelle. Vanhan teollisuusalueen länsiosa on rajattu toistaiseksi pois Iidesrannan uudesta kaavasta, jota jo alueen itäosassa toteutetaan. Kansainvälisen
kilpailun myötä alueen kaavoitusta viedään eteenpäin.
Nuoren brittiarkkitehdin Neil Armitagen vetämän ryhmän ehdotus
katsottiin parhaaksi elegantin ja vakuuttavan kokonaisuuden vuoksi.
Palkintolautakuntaa viehätti ehdotuksessa muun muassa alueen ulkonäkö kaupungin sisääntuloväylän päätteenä sekä taitava asuntojen
sijoittelu alueen itäosaan. Voittaja ehdottaa myös hotellin rakentamista Iidesrantaan.
Liikennejärjestelyt olivat yksi kilpailun ratkaisevia tekijöitä
Iidesrannassa. Palkintolautakuntaa kiinnostivat myös ideat Viinikanojan kehittämiseksi vesiaiheena. Kaupunkikuvan kannalta perusteltuina pidettiin kolmi- tai nelikerroksisisia rakennuksia, jotka
eivät peitä taustan harjumaisemaa.
Kunniamaininnat Iiderannan suunnitelmista saivat Harri Hautajärven sekä Karola Sahin johtamat työryhmät. Kilpailun sääntöjen
mukaan voittaja saa jatkotoimeksiannon kilpailukohteesta. Kaikkiin
maihin tehtyjen ehdotusten parhaimmistosta järjestetään yhteisnäyttely.
----lisätietoja:
pääsihteeri Antti Pirhonen, SAFA, 90-58444217, 9500-461604
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apulaisasemakaava-arkkitehti Kristiina Jääskeläinen, Tampereen
kaupunki, 931-2196518

Paluu viestintäyksikön kotisivulle
Tiedotteiden alkuun
Tämän tiedotteen alkuun
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Jari Seppälä
12.6.1996

Uusi Keskustori säilyttää perinteet

Tampereen Keskustorille nousee pyöreä paviljonkirakennus.
Viistokatu ja Aleksis Kiven katu katkaistaan liikenteeltä, ja
jalankulkijat saavat juhlavan torialueen raatihuoneen ja Tampereen
Teatterin väliin. Finlaysonin edustalle syntyy toinen toriaukea,
väliin jää pysäköintialue puiden siimekseen.
Tältä näyttää Tampereen keskusta Keskustorin yleisen
aatekilpailun voittajan silmin. 112 ehdotusta keränneen kilpailun
voitti tamperelainen rakennusarkkitehti Erkki Karvala työryhmineen.
Voittajatyö säilyttää Keskustorin vanhan luonteen ja korostaa
erityisesti kirkonmäen historiallista asemaa kaupungin
keskipisteenä. Palkintolautakunnan mukaan voittajatyö "Sydämen
asia" tukeutuu rohkeudestaan huolimatta erinomaisesti paikan
historiallisiin piirteisiin.
- Siinä on tasapainoinen, luonteva, kaupunkitilallisesti
moniulotteinen arkkitehtoninen ote, palkintolautakunta toteaa
arviossaan.
Toteutetaan vaiheittain
Tampereen Keskustorille etsittiin kilpailulla kaupunkikuvallista
kohennusta ja keskustan kehitystä tukevia muutoksia, jotka voidaan
toteuttaa vaiheittain vuosien mittaan.
Vaiheittaisen toteutuksen yksi edellytys on, että
bussiterminaali voi säilyä torin etelälaidalla niin kauan kuin on
tarpeen bussiliikenteen muiden järjestelyjen mukaan. Ensi vaiheessa
terminaalialue aiotaan kunnostaa nykyisellä paikallaan.
- Myös henkilöautojen pysäköintipaikkojen tarve torin päällä on
realismia vielä pitkään, vaikka maanalaiseen pysäköintiin on syytä
varautua tulevaisuudessa. Voittajatyö on säilyttänyt
pysäköintitilaa sopivasti istutuksilla pehmentäen, toteaa
palkintolautakunnan sihteeri, apulaisasemakaava-arkkitehti
Kristiina Jääskeläinen.
Palkintolautakunta suosittelee, että raatihuoneen ja Tampereen
Teatterin välille rakennetaan yhtenäinen, juhlava tori. Aleksis
Kiven katu ja Viistokatu muuttuvat näin jalankulkualueeksi
raatihuoneen edustalla. Rinne teatteritalolta ja kirkonmäeltä
laskeutuisi portaittain torin tasolle. Torin pintaan lautakunta
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haluaa luonnonkiveä, joka kuitenkin olisi helppohoitoisempi kuin
nykyinen mukulakivi.
Paviljonki keskelle toria
Torin keskiosaan ehdotetaan kahvilatoimintoja. Tätä varten
voittajatyössä on piirretty Puutarhakadun eteläpuolelle pyöreä
paviljonkirakennus. Tuomariston mukaan kevytrakenteisen paviljongin
pyöreä muoto ohjaa katseen eteenpäin, toria reunustaviin vanhoihin
rakennuksiin.
Finlaysonin ja Tampellan alueiden lisääntyvää
jalankulkuliikennettä palvelee Satakunnankadun varteen torin
pohjoislaitaan ehdotettu uusi torialue. Kaiken kaikkiaan
palkintolautakunta havaitsi, että kilpailutöissä pyrittiin
jäsentämään laaja torialue nykyistä pienemmiksi kokonaisuuksiksi,
jotka on helpompi hahmottaa.
Voittajatyö vahvistaa Hämeenkatua keskustan pääkatuna ja
säilyttää näkymät Hämeenkadulta Keskustorille. Turistibusseille
etsitään uutta tilaa esimerkiksi Aleksis Kiven kadun varresta.
Tampereen Teatterin ja vanhan kirjastotalon huoltoliikenne on
suunniteltava niin, ettei se häiritse torin käyttöä. Myös kevyen
liikenteen yhteyksiä kehitetään torin kunnostuksen yhteydessä.
Seuraavassa vaiheessa kilpailun voittaja saa jatkaa
suunnittelutyötä tarkentamalla muun muassa keskeisen torialueen
ratkaisuja. Myös muiden palkittujen ehdotusten ansiokkaita
ajatuksia aiotaan tutkia siltä osin kuin ne sopivat kokonaisuuteen.
Yhdeksälle tunnustusta
Rakennusarkkitehti Erkki Karvalan voittoisaan työryhmään
kuuluivat lisäksi professori, arkkitehti SAFA Antero Markkelin ja
arkkitehti SAFA Juha Ryösä sekä joukko avustajia muun muassa KSOY
Arkkitehtuuritoimistosta ja liikenteen osalta LTT-Group Oy:stä.
Ensimmäisen palkinnon arvo on 120. 000 markkaa.
Toinen, 80.000 markan palkinto annettiin tamperelaisen
Arkkitehtitoimisto Lasse Kosunen Oy:n työryhmälle. Kolmannen,
50.000 markan palkinnon sai niinikään tamperelainen Taina Jordan
avustajineen.
Palkintolautakunta päätti lunastaa 25.000 markalla kaksi työtä,
joiden tekijät ovat Ilkka Laitinen ja Mikko Metsähonkola sekä
Juhani ja Nina Välkepinta. Lisäksi annettiin neljä kunniamainintaa.
Kilpailutyöt nähtävillä
Keskustorin aatekilpailun kaikki ehdotukset ovat yleisesti
nähtävillä torstaista 13.6. lähtien kahden viikon ajan perjantaihin
28.6. asti. Näyttely on pystytetty Keskustorin laidalle,
Finlaysonin entiseen Siperia-tehdasrakennukseen, jonne kuljetaan
Aleksis Kiven kadun päässä olevasta Finlaysonin portista ja
ensimmäisestä ovesta oikealla kolmanteen kerrokseen.
Näyttely on avoinna arkipäivisin kello 10-18 lukuun ottamatta
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juhannusaattoa.
Kilpailun tuloksiin voi tutustua myös internet-tietoverkon
kautta. Palkintolautakunnan raportti löytyy Tampereen kaupungin
www-sivuilta osoitteesta
http://www.tampere.fi/neuvonta/kttulos.htm. Samoilla sivuilla on
avattu myös keskustelupalsta, jonne voi jättää omia mielipiteitään
Keskustorin kehittämisestä.
-----Lisätietoja: Palkintolautakunnan sihteeri, apulaisasemakaavaarkkitehti Kristiina Jääskeläinen, puh. 931-2196518
rakennusarkkitehti Erkki Karvala, puh. 931-2141022

Tämän tiedotteen alkuun
Tiedotteiden alkuun
Viestintäyksikön kotisivulle
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Tuula Ala-Honkola
7.6.1996

Esite kertoo Tampereen asuinalueista

Tampereen asuinalueiden kehitys 1800-luvun puutalokaupungista 90luvun ekologiseen rakentamiseen on teemana uudessa esitteessä,
jonka kaupungin ympäristöviraston asemakaavayksikkö on tuottanut.
Esite on tarkoitettu paitsi Tampereen historiasta ja sen
rakennustaiteesta kiinnostuneille, myös opetuksen pohjaksi eri
oppilaitoksiin. Esitteen avulla saa kuvaa niistä tyypillisistä
tunnusmerkeistä, jotka ovat aikakausittain leimanneet asuinalueiden
rakentamista viime vuosisadalta nykypäiviin.
Esitettä on painettu suomen, saksan ja englannin kielellä.
Saksankielinen painos on laadittu perusesitemateriaaliksi Tampereen
arkkitehtuurista kertovaan näyttelyyn, joka on parhaillaan esillä
Chemnitzissä Saksassa. Heinäkuussa näyttely siirtyy Linziin
Itävaltaan ja sieltä syyskuussa Esseniin Saksaan. Näyttelykaupungit
ovat Tampereen ystävyyskaupunkeja.
_________________
Lisätiedot: arkkitehti Jouko Seppänen, puh. 219 6962

Paluu viestintäyksikön kotisivulle
Tiedotteiden alkuun
Tämän tiedotteen alkuun
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Tuula Ala-Honkola
7.6.1996

Tampere kiinnosti Chemnitzissä
Tampereen saksalaisessa ystävyyskaupungissa Chemnitzissä pidetyt
saksalais-suomalaiset ystävyyskaupunkipäivät ovat päättyneet.
Tampere oli päivillä keskeisesti esillä, sillä päivien alkajaisiksi
avattiin Chemnitzin raatihuoneella Tampereen arkkitehtuurista
kertova näyttely ja kahden kokouspäivän aikana Chemnitz ja Tampere
esittelivät muille osanottajille omaa yhteistyötään. Kokouksen
päätteeksi Tampereen kaupunginhallituksen puheenjohtaja Timo P.
Nieminen toivotti ystävyyskaupunkipäivien osanottajat
tervetulleeksi Tampereelle, jossa seuraava yhteiskokous pidetään
kesällä 1999.
Tampereen kansainvälisten asioiden sihteeri Pertti Paltila
luonnehtii päivien antia hyvin onnistuneeksi. Tampereen näyttely
sai paljon myönteistä palautetta, samoin oltiin kiinnostuneita
Chemnitzin ja Tampereen yhteistyöstä erilaisissa EU-projekteissa.
Ystävyyskaupunkipäivien keskeiseksi puheenaiheeksi nousi ItäEuroopan kaupunkien auttaminen. Käytännön neuvoja asian
eteenpäinviemisestä saatiin mm. Euroopan alueiden ja
paikallishallinnon neuvoston edustajilta.
Ystävyyskaupunkipäiville osallistui noin 150 saksalaisen ja
suomalaisen kunnalliselämän vaikuttajaa.
_____________
Lisätiedot: kansainvälisten asioiden sihteeri Pertti Paltila, puh.
219 6210 tai 949-831 469

Tämän tiedotteen alkuun
Tiedotteiden alkuun
Viestintäyksikön kotisivulle
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Tuula Ala-Honkola
5.6.1996

Wilhelm von Nottbeckin puisto takaisin entiseen loistoonsa

Finlaysonin palatsia ympäröivä Wilhelm von Nottbeckin puisto
kunnostetaan lähes entisenlaiseksi. Entisöimistyössä käytetään
apuna palatsin entisen asukkaan Vivian Hästön muistikuvia ja
valokuvia puutarhasta.
Puiston kasvillisuudesta ja puiden kunnosta tehdään perusselvitys
vielä tämän vuoden aikana ja töihin päästään vuonna 1997.
Selvitystä tekemään on nimetty erityinen toimikunta, jota johtaa
Tampereen kaupungin puistopäällikkö Ahti Pakarinen. Toimikunnassa
on edustajat kaupungin Puisto-, Kaavoitus- ja
Rakennusvalvontayksiköistä sekä Museotoimesta. Myös Finlaysonin
palatsikiinteistön nykyisen omistajan Tampereen Kiinteistö Invest
Oy:n edustajia kuullaan viheralueen entisöintisuunnitelmissa.
Toimikunnan puheenjohtajan Ahti Pakarisen mukaan puiston
kunnostukseen on suhtauduttava erityisellä pieteetillä. Puiston
kasvillisuus on tällä hetkellä suhteellisen huonokuntoista ja
puutarha on ollut pitkään hoitamattomana. Entisöinnissä on
huomioitava alueen vanha kasvillisuus ja apuna tullaan käyttämään
vanhoja valokuva-arkistoja niin paljon kuin mahdollista.
Kulttuurihistoriallisesti arvokas viheralue toimii valmistuttuaan
julkisena virkistysalueena, joka liittyy luontevasti varsinaisen
Finlaysonin kaava-alueen ulkopuolella sijaitsevan ajurikorttelin
kanssa. Wilhelm von Nottbeckin puisto siirtyi kaupungin omistukseen
viime marraskuussa alueen asemakaavan hyväksymisen yhteydessä.
Puiston kunnostus on osa laajamittaista Finlaysonin ja Tampellan
teollisuusalueiden kunnostus- ja uudisrakentamisprojektia.
______________
LISÄTIETOJA:
Tampereen kaupungin puistopäällikkö Ahti Pakarinen puh. 219
6317

Paluu viestintäyksikön kotisivulle
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Jari Seppälä
31.5.1996

Uusi Hansa-alue alkaa viestinnästä
Itämeren maiden kaupunkijärjestö Union of the Baltic Cities
nostaa Itämeren aluetta uudeksi voimakkaaksi Euroopan
kasvualueeksi. Perjantaina Tampereella alkaneessa seminaarissa
kehitetään kaupunkien välistä tiedonvaihtoa ja tietoverkkoa.
Tiedotuksen ja markkinoinnin yhteistyötä on rakentamassa noin 50
henkilöä 9 maasta ja 29 kaupungista.
- Viestintä on ensimmäinen edellytys kansainväliselle
yhteistyölle ja kaupankäynnille. Meret ovat taas tärkeitä
kansainvälisessä kaupankäynnissä, ja tässä luodaan nyt uutta Hansaa
Itämeren piiriin, sanoo Suomen Itämeri-instituutin toimitusjohtaja,
professori Matti Otala.
Tampereen viestintäseminaari on UBC:n ensimmäinen käytännön
yhteistyötoimia rakentava tilaisuus. Kolme vuotta sitten perustetun
järjestön aiemmat kokoontumiset ovat keskittyneet tutustumiseen,
eri maiden toimintatapojen yhteen hiomiseen ja järjestön roolin
hahmottamiseen.
- Järjestön tehtävä on selvästi Itämeren alueen etujen
valvominen kansainvälisessä tutkimustoiminnassa,
kehittämisprojekteissa ja kaupankäynnin edistämisessä. Hyvin
verkostoitunut yhteistyö tuottaa kaupunkeihin suoraa hyötyä
elinkeinoelämän ja esimerkiksi EU:n kautta, Matti Otala uskoo.
Perjantaina UBC:n seminaari tutustui Nokian, Nesteen ja
Aamulehden toimintaan viestinnän piirissä sekä kansainvälisen
yhteydenpidon välineisiin ja menetelmiin. Vieraille esiteltiin myös
Tampereen teknillisen korkeakoulun suojiss
a toimivan Digitaalisen median instituuttia, sen kehitystyötä
uusien viestintävälineiden parissa ja uusia sovelluksia nopeaan
kansainväliseen viestintään.
Itämeren kaupunkien järjestö kehittää tiedonvaihtoa ja ulkoista
markkinointia muun muassa Internet-tietoverkon varassa. Monilla
jäsenkaupungeilla on jo omat www-kotisivut, ja järjestö käyttää
niitä mittavasti keskinäisen yhteydenpidon välineenä ja kokoaa
kokemuksia yhteiseksi hyödyksi.
Järjestölle on perustettu viestintävaliokunta, jonka
puheenjohtajana toimii Itämeri-instituutin projektipäällikkö Sonja
Hilavuo Tampereelta.
Suomesta UBC:n jäsenkaupunkeja ovat Tampereen lisäksi Helsinki,
Turku, Kotka ja Vaasa.
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----lisätietoja:
projektipäällikkö Sonja Hilavuo, Itämeri-instituutti, puh.
9505169111
kansainvälisten asioiden sihteeri Pertti paltila, Tampereen
kaupunki, puh. 931-2196210
Itämeri-instituutin www-kotisivu: http://www.tampere.fi/baltic/
Union of the Baltic Cities -järjestön kotisivu:
http://www.kalmar.se/ubc/
Saksankielinen tiedote tämän päivän seminaarista löytyy Lübeckin
kaupungin kotisivulta osoitteesta
http://www.luebeck.de/news/pressehl/index.html

Paluu viestintäyksikön kotisivulle
Tiedotteiden alkuun
Tämän tiedotteen alkuun
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Jari Seppälä
30.5.1996

Metson automaatista Tampereen palvelut

Bussiaikataulut, menovinkit, terveyspalvelut ja monet muut
Tampereen kaupungin tiedot löytyvät pääkirjasto Metson aulaan
avatulta tietokonepäätteeltä.
- PalveluForum -automaatti on itsepalvelulla toimiva
neuvontapiste,eräänlainen keskusvirastotalossa sijaitsevan
kunnallisasiain neuvonnan etäispääte, sanoo kaupungin tiedottaja
Arja Eder.
PalveluForum toimii havainnollisilla piirrossivuilla, joilta
löytyy lisää tietoa avaavia painikkeita. Perustiedot löytyvät
myös englannin kielellä.
PalveluForumista löytyy muun muassa koko Tampereen
kunnalliskalenteri eli luottamushenkilöelinten ja virastojen
toiminnan ja henkilöstön esittelyt sekä yhteystiedot.
- Tapahtumavinkit ja keskeiset yleisöpalvelut on esitelty vastaavalla tavalla paperilla kansioissa, joita on sijoitettu
erilaisiin odotustiloihin noin 120 paikkaan eri puolille
kaupunkia, Arja Eder kertoo.
PalveluForum on yhden mikrotietokoneen sisään tuotettu
suljettu järjestelmä. Sama ohjelma otetaan lähiaikoina käyttöön
myös Hervannan kirjastossa.
Kaupunki on rakentanut palvelutietoja myös avoimeen
Internet-verkkoon, josta tiedot voi lukea miltä tahansa
tietokonepäätteeltä, jossa on tietoliikenneyhteys ja
selausohjelma. Metsossa on kuusi Internet-päätettä, jotka ovat
varsin ahkerassa käytössä.
Lähiaikoina pääkirjastoon on tulossa kolme uutta
mikrotietokonetta Internet-käyttöön. Myös lähikirjastoihin on
tulossa Internet-päätteitä.
----lisätietoja:
tiedottaja Arja Eder, puh. 2196300
apulaiskirjastonjohtaja Maija Kanerva, puh. 2584111
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Tuula Ala-Honkola
30.5.1996

Tampere esittäytyy Chemnitzissä

Tampereella on keskeinen asema Chemnitzissä Saksassa kesäkuun
alussa järjestettävässä ystävyyskaupunkikokouksessa. Virallisen
ohjelman ohessa chemnitziläiset ja tamperelaiset kertovat vuonna
1961 alkaneesta ystävyyskaupunkisuhteestaan, ja Tampere avaa
kokouksen alkajaisiksi näyttelyn, joka esittelee kaupungin
arkkitehtuuria, maisemaa ja vuodenaikoja. Näyttely on esillä
Chemnitzin Raatihuoneella 21. kesäkuuta saakka. Näyttelyn
yhteydessä markkinoidaan myös Tampereen ja Pirkanmaan matkailua.
Chemnitzissä järjestettävässä saksalais-suomalaisessa
ystävyyskaupunkikokouksessa käsitellään virallisina asioina mm.
kaupunkien roolia alueiden Euroopassa ja EU-tukiohjelmien käyttöä.
Tampereen kaupungin valtuuskuntaa johtaa kaupunginhallituksen
puheenjohtaja Timo P. Nieminen. Valtuuskunnan muut jäsenet ovat
kaupunginvaltuutetut Outi Aaltonen ja Anni Pälä sekä
kansainvälisten asioiden sihteeri Pertti Paltila.
Tamperetta esittelevä näyttely jatkaa Chemnitzistä matkaa
Tampereen itävaltalaiseen ystävyyskaupunkiin Linziin. Näyttely on
esillä kaupungin keskustassa sijaitsevassa Linzin
taidekorkeakoulussa 12.8.-2.9., ja myös siellä näyttelyn avajaisia
vauhditetaan pienimuotoisella matkailuiskulla.
Linzistä näyttely siirtyy vielä syyskuussa Esseniin, Tampereen
toiseen saksalaiseen ystävyyskaupunkiin.
Tamperetta esittelevä näyttely kertoo lähinnä kaupungin
arkkitehtuurista ja sen kehittymisestä. Tärkeä osuus on mm.
vanhojen teollisuustilojen uuskäytön esittelyllä. Näyttelyn on
koonnut arkkitehti Jorma Mukala, ja se oli ensimmäistä kertaa
esillä keväällä 1995 Pariisissa järjestetyssä
järvikulttuuritapahtumassa.
__________________
Lisätiedot: kansainvälisten asioiden sihteeri Pertti Paltila, p.
219 6210

Paluu viestintäyksikön kotisivulle
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Tuula Ala-Honkola
29.5.1996

15 miljoonaa markkaa jäljellä korjausavustuksiin
Tampereen kaupunki sai valtiolta tänä vuonna taloyhtiöiden
korjausavustuksiin myönnettävää määrärahaa runsaat 30 miljoonaa
markkaa, josta puolet on vielä käyttämättä.
- Korjausavustusten hakuaika päättyy lokakuun lopussa, mutta
hakemukset käsitellään välittömästi niiden saavuttua, joten kesän
töihinkin ehtii avustusta vielä saada, toteaa rakennusmestari EevaLiisa Anttila kaupungin asuntotoimesta.
Vauhdittaakseen korjausavustusten hakua asuntotoimi järjestää eri
yhteistyötahojen kanssa neuvontapäivän keskiviikkona 5.6. Tampereen
Rakennuskeskuksessa Tuomiokirkonkadulla. Tilaisuudessa kerrotaan
valtion avustuksista ja lainoista sekä annetaan tietoa
korjausrakentamisesta. Neuvontapiste on auki kello 14-17.
Valtion tämän vuoden korjausrahoista on Tampereella myönnetty
avustusta tähän mennessä noin sataan kohteeseen. Taloyhtiöissä ovat
eniten teettäneet töitä putkisto- ja julkisivuremontit.
Korjausavustus on 10 prosenttia korjauskustannuksista. Avustusta
voi saada myös kuntoarvion teettämiseen.
Parhaillaan ovat haettavina avustukset myös vanhusten asuntojen
parantamiseen sekä asunnossa ilmenneen terveyshaitan poistamiseen.
_____________
Lisätiedot: rakennusmestari Eeva-Liisa Anttila, puh. 219 6465

Paluu viestintäyksikön kotisivulle
Tiedotteiden alkuun
Tämän tiedotteen alkuun
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Taina Repo
28.5.1996

Tampereen katukuva siistiytyi
Tampereen kaupungin ensimmäinen kevättempaus katukuvan kaunistamiseksi oli
sähkötolppien ja -jakokaappien putsaus 20.3. Tuolloin keskustan alueen
tolppailmoittajille lähetettiin kirje, jossa toivottiin mielipiteitä uusien ilmaisten
ilmoituspaikkojen
sijoituksesta. Vastauksia kaupunki ei ilmoittajilta saanut, mutta väliaikaisia
ilmoitustaulua pystytettiin tolppien putsauksen yhteydessä keskustaan. Nämä ilmoitustaulut
on tarkoitettu kaikkien kaupunkilaisten käyttöön. Ilmoitustauluja tarvitaan
enemmän
kuin nykyiset neljä. Pispalassa tullaan pitämään myös puutolppia
ilmoituspaikkoina,
sillä ilmoittelu sujuu hyvin ja on osa alueen perinnettä.

15. huhtikuuta alkoi hiekkojen puhdistus kaupungin kaduilta. Kaupunki tuli näin
kiinteistöjä vastaan puhdistamalla kadut talvihiekoista. Kertapuhdistus
ajoradoilta
saatiin tehtyä kuukaudessa, ja sen ylimääräiset kustannukset kaupungille olivat
arviolta 800 000 mk. Edeltävänä vuonna vastaava aika oli kuusi viikkoa ja kustannukset puoli miljoonaa. Katuyksikkö haluaa kiittää talo- ja huoltoyhtiöitä sekä
tiedotusvälineitä positiivisesta talkoohengestä!
Keskustan ilman pölypitoisuudet olivat huhtikuussa 1996 keskimääräistä matalammat.
Hengitettävän pölyn ja leijuman pitoisuudet olivat huomattavasti keskiarvoja
pienemmät. Tehostettua katujen kevätsiivousta tulee jatkaa myös tulevina vuosina
pölypitoisuuksien ja pölyhaittojen vähentymisen takia.

Äitienpäiväksi kaupunki saatiin siivottua ympäristötalkoiden avulla 10.-11.
toukokuuta, jolloin kaupunki laittoi noin sata avolavaa asukkaiden ympäristötalkoiden
roskienkeruuta varten eri puolille kaupunkia. Talkoot onnistuivat odotusten mukaisesti.
Haitaksi todettiin se, että ihmisillä ei ollut tarpeeksi tietoa avolavojen
paikoista, sillä
niitä ei julkaistu tänä vuonna alueen lehdissä. Aikaisempaa paremmin oli
ymmärretty lavojen käyttötarkoitus ympäristöroskien - ei omien kellareiden roskien kuljettamiseen.
-Yhteistyö kuntalaisten, kiinteistöjen ja tiedotusvälineiden kanssa teki tänä
keväänä
kaupungistamme kauniimman katsella ja ilmasta paremman hengittää, totesi apulaiskaupunginjohtaja Esa Kotilahti tempauksen päätöstilaisuudessa.
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Jari Seppälä
28.5.1996

Tammelantoria päällystetään
Tammelantori saa uuden päällysteen juhannukseen mennessä. Tampereen
kaupunki viimeistelee torin sähkö- ja vesijohtoremontin jälkiä ensin
paikkaamalla johtotyön kaivuujäljet ja sitten vetämällä koko torille
uuden asfaltin.
Paikkaustyö alkaa keskiviikkona torimyynnin päätyttyä kello 13.
Urapaikkausta tehdään parin viikon ajan arki-iltaisin. Sen jälkeen
tehdään uutta asfalttipintaa ilta- ja viikonlopputyönä.
Tammelantorin torikauppa jatkuu kunnostustöiden aikana normaalisti,
vain pieniä myyntipaikkojen siirtoja saatetaan joutua tekemään.
Jos säät ovat suosiolliset, tori on valmis juhannuksena. Uusi
pinnoite on uudenlaista, kovaa asfalttia, johon ei tule painaumia
toripöytien tai ajoneuvojen jäljiltä. Myös torin puhtaanapito helpottuu.

Tämän tiedotteen alkuun
Tiedotteiden alkuun
Viestintäyksikön kotisivulle
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Jari Seppälä
23.5.1996

Tampere suunnittelee tulevaisuutta
Teollisuuden ja palvelujen kehittäminen tietoyhteiskunnassa
nousi keskeiseksi tavoitteeksi Tampereen kaupunginvaltuuston keskustellessa kaupungin tulevaisuudesta. Tampere tähtää tietoyhteiskunnan keskeiseksi solmukohdaksi.
Tampereen kaupunginvaltuuston strategiaseminaarissa torstaina
etsittiin kaupunkipolitiikan suuntaviivoja 2000-luvulle.
Kaupunginjohtaja Jarmo Rantanen totesi, että ennusteita joudutaan nykyään tarkistamaan entistä tiiviimmin.
- Sitäkin tärkeämpää on vetää pitkäjänteisesti yleislinjoja,
joiden pohjalta voidaan suunnitella tulevaisuutta muuttuvissa
oloissa, Rantanen sanoi.
Tampereen tulevaisuuden strategian pohjana pidetään muun muassa
sitä tosiseikkaa, että teollinen yhteiskunta on nopeasti muuttumassa tietoyhteiskunnaksi. Samoin kuin Tampere on ollut teollisen
Suomen veturi, sen tulee olla myös tietoyhteiskunnan solmukohta.
Näin Tampere säilyttää asemansa maan tuotantoelämän keskeisen
toimialan keskuksena.
Tampereelle on keskittynyt tietoyhteiskuntaan liittyvää eri
alojen osaamista koulutuksesta tuotantoon niin sisällön kuin tekniikankin alueilta. Tampereen seudun osaamiskeskusohjelman yksi
alue on informaatioteknologia. Näitä vahvuuksia painottamalla
Tampere uskoo menestyvänsä jatkossakin. Tavoitteena on edistyneimmän teknologian hyödyntämiseen perustuva uusteollistaminen ja
yrityselämän ja koulutuksen entistä tiiviimpi yhteistyö.
Asumiselle houkutuksia
Tampereen valtuutetuille puhunut kansanedustaja Osmo Soininvaara
totesi Tampereen menestyneen hyvin teknologiakaupunkina. Soininvaaran mukaan yliopistokaupungit kasvavat ja muodostavat verkostoitumalla tulevaisuuden Kaupunki-Suomen.
- Asunto- ja liikennepolitiikka, laadukas kaavoittaminen ratkaisee, missä ihmiset haluavat asua, kun teknologia irrottaa paikasta,
Soininvaara sanoi.
Valtiovarainministeriön kansantalousosaston ylijohtaja Martti
Hetemäki totesi, että kolmannes Suomen kotitalouksien tuloista on
jo tulonsiirtoja, ja muun muassa eläkemenot kasvavat edelleen
voimakkaasti.
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- Vain työttömyyden parantaminen elvyttää julkista taloutta.
Palvelujen karsiminen ei ole viisasta säästämistä, mutta tulonsiirroista pitäisi pystyä tinkimään, Hetemäki sanoi.
Alustavan strategiasuunnitelman mukaan Tampereen luonne palveluja teollisuuskaupunkina säilyy myös tietoyhteiskunnassa. Panostamalla osaamiseen ja tietoon kaikilla alueilla säilytetään kilpailukyky ja turvataan tamperelaisten toimeentulo.
Tietokaupungin ohella Tampere haluaa olla johtava ympäristökaupunki. Kaupunkisuunnittelussa ja muissa ratkaisuissa otetaan ekologiset tekijät painokkaasti huomioon.
Tampere kiinnittää huomiota asukkaiden tarpeisiin elinkaaren eri
vaiheissa. Tulevaisuuden strategiassa korostuvat elinikäinen koulutus, sosiaali- ja terveydenhuollon kasvavat tarpeet sekä uudistuva
asuntopolitiikka. Työllisyyden hoito on keskeisiä haasteita, jossa
kaupunki hakee yhteistyötä elinkeinoelämän, koulutuksen ja valtionhallinnon kanssa.
Halvat palvelut ja vahva talous
Kunnalliset palvelut on Tampereella tuotettu viime vuosina
edullisemmin kuin muissa Suomen suurissa kaupungeissa. Myös muut
elämisen ja yrittämisen kustannukset ovat Tampereella matalat.
Pitkäjänteisen kehityksen taustalla on kaupungin vakaa talous.
Taloudenhoidon pääperiaatteen mukaisesti veroäyrin hinta ja kunnalliset maksut ja taksat pidetään edelleenkin vakaina ja valtakunnallisesti kilpailukykyisinä.
Vanha taloudellinen perusta antaa mahdollisuuksia kaupungin
kehityksen kannalta tärkeisiin hankkeisiin panostamisen. Muun
muassa tietoyhteiskunnan tekijöitä halutaan nyt vahvistaa osana
pitkäjänteistä tulevaisuuden rakentamista.
Tampereen strategiatyö jatkuu valtuustokäsittelyn jälkeen niin,
että syksyllä valittava uusi kaupunginvaltuusto saa käyttöönsä
strategiasuunnitelman 2000-luvulle.

-----lisätietoja:
kehittämispäällikkö Jarkko Lumio, puh. 931-2196002
rahoitusjohtaja Asko Koskinen, puh. 931-2196275

Tämän tiedotteen alkuun
Tiedotteiden alkuun
Viestintäyksikön kotisivulle
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Jari Seppälä
15.5.1996

Finlaysonin Ajurikortteliin esitetään perinnepihaa ja lasten
pihaa
Tampereen kaupungin omistukseen siirtyneet Finlaysonin ns. Tallipiha-alueen eli Ajurikorttelin käyttömahdollisuuksista on valmistunut työryhmäselvitys. Työryhmä esittää korttelia osin käsityöläisten perinnepihaksi, osin lasten toiminta-alueeksi.

Lähtökohdat
Finlaysonin Tallipihan alueen ja rakennusten käyttötarkoitus on
ollut avoimena kysymyksenä pitkään. Alueen ja rakennusten kunnossapito on ollut keskeytyksissä koko Finlaysonin alueen asemakaavoituksen ajan ja sitä ennenkin kunnosspito on vuosikaudet
ollut riittämätöntä. Rakennuskannan kunto on romahtanut ja vaurioituminen jatkuu kiihtyvällä vauhdilla kosteuden ja ilkivallan
riittävien torjuntatoimien puuttuessa.
Rakennukset vaativat säilyäkseen nopeita ja laajoja korjaustoimenpiteitä. Sadevesien pääsyn estäminen rakenteisiin edellyttää
ensitilassa kattojen uusimista ja rakennusten ympäristön maanpinnan muotoilua. Vaurioiden eteneminen saadaan pysäytettyä kuitenkin vain rakennusten perusteellisella korjaustyöllä.
Finlaysonin Tallipiha on siirtynyt kaupungin omistukseen asemakaavan vahvistuttua 8.11.1995.
Rakennukset on luokiteltu julkaisussa "Tampereen rakennuskulttuuri, maisemat ja luonnonsuojelu" erittäin merkittäviksi rakennustaiteellisin, kulttuurihistoriallisin ja maisemallisin perustein. Siksi ne tulee säilyttää ja asemakaavalla suojella.
Tehdyt selvitykset
TTKK:n arkkitehtuurin osastolla on laadittu vuosina 1987 - 1988
harjoitustyönä rakennusten mittapiirustukset sekä piirroksia
rakennusten yksityiskohdista. Aineisto on käyttökelpoinen peruskorjaussuunnittelun pohjaksi.
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Vuonna 1991 TTKK:n arkkitehtuurin osastolla on lisäksi Anu
Ahoniemi tehnyt diplomityön "Finlaysonin Tallipiha - historia,
arvoanalyysi ja mahdollisuudet, TTKK 1991".
Syksyllä 1995 Engel rakentamispalvelut Oy yhteistyössä Arkkitehtitoimisto Lasse Kosunen Oy:n kanssa tehnyt rakennuksia ja
aluetta koskevan kuntoselvityksen, jossa on esitetty myös vällttämättömimmät kunnostustoimenpiteet. Selvitykseen sisältyy kaupungin puistoyksikön tekemä kartta alueen puustosta ja tontin
korkeussuhteista. "Finlaysonin Ajurikortteli, kuntoselvitys
30.10.1995".
Kaupungin tekemät kunnotustoimenpiteet
Vuoden 1995 syksyllä on pressuilla suojattu ne kohteet, joissa
kattovuodot ovat runsaimmat. Lisäksi on korjattu räystäskouruja
ja suojattu rikkoutuneita ikkunoita. Paikoin on myös rakennusten
tuuletusta lisätty.
Työryhmän asettaminen ja toiminta
Kaupunginjohtaja päätti 9.11.1995 asettaa työryhmän, jonka tehtävänä on tehdä esitys Finlaysonon Tallipihan käyttötarkoituksesta. Työryhmään nimettiin puheenjohtajaksi apulaisasemakaavaarkkitehti Juha Jaakola, tonttipäällikkö Matti Isotalo, isännöitsijä Juha Mäkinen ja sihteeriksi projekti-insinööri Jukka
Koski.
Työryhmä määritteli toimintansa päälinjoiksi: selvitykset alueen
ja rakennusten nykytilasta ja muut lähtökohdat, yhteistyötahojen
kartoitus ja niiden kuuleminen ja esitys tulevasta käytöstä.
Työryhmä on kokoontunut 20.11.1995 - 28.3.1996 välisenä aikana
seitsemän kertaa. Näistä yksi oli eräiden Tallipihasta kiinnostuneiden yhteisöjen haastattelutilaisuus.
Työryhmä laati muistion Tallipihan rakennuskannasta ja sen nykytilasta sekä tulevista käyttömahdollisuuksista tiedotusvälineitä
ja käytöstä kiinnostuneita varten.
(LIITE 1, "Muistio entisen Finlaysonin tallipihan (ajurikortteli) nykytilasta ja tulevista käyttömahdollisuuksista")
Tallipihasta kiinnostuneiden tahojen löytämiseksi ja sen käytön
suunnittelemiseksi järjestettiin 14.12.1995 tiedotustilaisuus
sekä julkaistiin lehti-ilmoitus. Kirjeitse pyydettiin ehdotuksia
kaupungin toimintayksiköiltä sekä yhdeltätoista yhteisöltä. Lisäksi toistakymmentä yksityishenkilöä pyysi Tallipihasta tehtyä
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materiaalia. Vastaukset pyydettiin jättämään 31.1.1996 mennessä.
Vastauksia saatiin kymmeneltä yhteisöltä, kuudelta yksityishenkilöltä sekä seitsemältä kaupungin toimintayksiköltä.
(LIITE 2, "Tallipihavastausten yhdistelmä")
Saatujen vastausten perusteella työryhmä haastatteli 18.3.1996
neljän yhteisön (Tampereen Mestarikilta ry, Tamperen Seudun
Työttömät ry, Hämeen 4-H piiri, Tampereen Rudolf Steiner-lastentarhan kannatusyhdistys ry) ja sosiaali- ja terveystoimen Keskisen alueen edustajia. Puheenjohtaja haastatteli myöhemmin museotoimenjohtaa.

Esitys tulevasta käytöstä
Tallipihan tilojen mahdollisia käyttötarkoituksia ja käyttäjiä
ideoivan kyselyn vastauksissa on kolme selvää linjaa. Kyselyllä
haetut vanhat työtavat ovat yhtenä ryhmänä, lasten ja nuorten
toiminta toisena, eniten esillä olleena ryhmänä, ja taiteilijoiden sekä kirjailijoiden Mältinrannan laajennukseksi tulevat
toimitilat kolmantena ryhmänä. Niiden lisäksi ovat tulleet
esille pihamaan käyttöön liittyvinä asioina mallipuutarha
vanhoine kasveineen ja toimintapiha keskelle aluetta. Autopaikkoja tarvitaan joihinkin toimintoihin.
Kun Kuninkaankadusta tulee uuden sillan rakentumisen jälkeen
paljon liikennöity katu, Tallipihan tulee sulkeutua siihen suuntaan. Kevyt liikenne ohjataan tontille etelästä päin Finlaysonin
kirkon vierestä ja lännestä Näsikallion reunaa myöten. Ajoneuvoliikenteelle varataan autopaikkoja nykyiselle Näsijärvenkadun varren pysäköintiaukealle. Tallipihan tontti yhdistetään
toiminnallisesti Mältinrannan tonttiin, ja näiden yhteyttä Hämeen museoon parannetaan.
Tallipihan alue voidaan jakaa edellä olevan mukaisesti kahteen
"pihaan", jotka lomittuvat toisiinsa ja mahdollistavat päällekkäiskäytön. Kolmas piha on Mältinrannan taidepiha. Kokonaisajatuksena on, että alueella olisi jatkuvasti kaupunkilaisia
ja matkailijoita kiinnostavaa toimintaa eikä se olisi
sivullisilta sulkeutuva ja vain arkipäivisin "virka-aikana"
elävä paikka.
Tallin perinnepiha
Varsinainen tallin pihapiiri on vanhojen työtapojen perinnepiha.
Siitä tulee oma työn maailma, jossa ympäristönä on vanha miljöö.
Se sijaitsee kuitenkin niin lähellä paikoitusaluetta, että
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asiakasyhteydet toimivat. Haiharasta siirrettävä vaunuvaja
voidaan pystyttää tähän pihapiiriin.
Tallimiehen talo on niin pieni, 42 k-m2, että se toimii vain
yhden tai kahden käsityöläisen työtilana. Purettavan vajaosan
paikalle rakennetaan kuistiin liittyvä WC-tila.
Tallimestarin taloon (86 k-m2) sopii alueen silmälläpitäjän
asunto ja työtilaa. Tiiliosaan voidaan rakentaa puuttuvat pesutilat eli suihkuhuone ja WC. Siinä voivat olla myös viereisen
lasten pihan käyttäjiä varten lasten WC:t.
Talli on sopivan suuri rakennus (269 k-m2) monikäyttötilaksi.
Hirsiseinäiset osat (tallihuoneet ja tallirengin tupa) ovat
luontevasti käytettävissä käsityöläisten työtiloina ja
mahdollisena yhteistilana. Rankarakenteiset osat (vaunutila,
valjashuone ym.) sopivat kesäkäyttöön näyttelyjä, museon
järjestämiä vanhojen työtapojen työnäytöksiä, perinnekahviota ja
mahdollista vossikan tilaa varten.
Vaunuvaja (74 k-m2) voidaan siirtää Kaukajärveltä tallimestarin
talon eteläpuolelle. Se lämpöeristetään ja palvelee käsityöläisyrittäjien yhteisenä esittely- ja myyntitilana. Sen sijainti paikoitusalueen reunalla helpottaa asiointia, ja samalla
se rajaa paikoitusalueen itäpuolisesta pihasta.
Alamuseo on uudessa asetelmassa liian keskeinen rakennus
jäädäkseen pelkästään varastoksi. Siinä on 242 k-m2 tilaa
alatasolla ja lähes 190 k-m2 ylätasolla. Jos rakennus lisälämpöeristetään kevytsoraharkoilla, se riittää työtilan sisälämpötilaa varten. Siten rakennukselle luonteva käyttötarkoitus on
perinnepihaan liittyvänä käsityöläisten työtilana. Siellä
voidaan antaa myös koulutuspalveluja.
Lasten ja nuorten piha
Lasten ja nuorten toimintaan pyhitetty osa on Kuninkaankadun
puoleinen vyöhyke. Näsijärvenkadun varteen ja Alamuseon viereen
on rakennettavissa uudisrakennuksia. Kuninkaankadun varteen jää
kaupunkikuvallisesti valmis vahdin ja kuskin talojen sekä
puutarhan vyöhyke. Keskelle aluetta jää suojattu keskuspiha
ulkotapahtumia varten.
Vahdin talo sopii pienuutensa ja mataluutensa vuoksi (72 k-m2)
kuvallisen ilmaisun harraste- tai opetustilaksi, esim. savipaja,
kädentaidot. Kuskin talo (106 k-m2) toimii sen vieressä yhdessä
edellisen kanssa laajempana harraste- ja opetustilana, esim.
päiväkoti, kerhot, yhdistykset. Steiner-päiväkodilla on
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kiinnostusta aloittaa rakennuksissa uuden päivähoitoyksikön
toiminta.
Uudisrakennukset rakennetaan Näsijärvenkadun varteen esim.
kahtena, toisiinsa kytkettävissä olevana osana. Toinen on
yhteydessä olemassa olevaan maakellariin, jonka pinta-ala on
noin 70 m2. Uudisrakennusten yhteenlaskettu kerrosala on noin
550 m2. Tampereen Rudolf Steiner-koulu tai Pirkanmaan käsi- ja
taideteollisuus ry voivat olla tilojen käyttäjinä.
Alamuseon viereen rakennettava uudisrakennus on välittävä osa
eri pihojen välillä. Sen koko voi olla noin 400 k-m2. Siihen
sopii yhteiskäyttöisiä tiloja lasten ja nuorten harrastustoimintaa ja Mältinrannan taidepihaa varten. Rakennuksen
käyttäjiä ovat esim. kaupungin sosiaalitoimi ja Pirkanmaan
lasten ja nuorten kuvataidekasvatusseura ry.
Puutarha kuskin talon eteläpuolella esittelee vanhoja mausteyrttejä, rohtoja, kessua ja perinteisiä koristekasveja sekä
toimii lasten kasvimaana. Katurajoille tehdään tukimuurit ja
aidat. Steiner-päiväkoti ja -koulu ja/tai Hämeen 4H-piiri
hoitavat puutarhan.
Keskuspiha yhdistää Tallipihan osa-alueet yhteen hiekkapintaisena, ratamoa kasvavana aukeana. Kuninkaankadulle päin piha
aidataan korkealla puuaidalla. Maakellarin viereen pengerretään
amfimainen katsomo piha- ja nukketeatterinäytöksille.
Mältinrannan taidepiha
Mältinrannan rakennus on vielä vajaakäytössä, ja siksi nykyisillä toiminnoilla on laajentamismahdollisuuksia rakennuksen
sisällä. Lisätiloja on myöhemmin saatavissa Alamuseon viereen
tehtävään uudisrakennukseen lähinnä yhteiskäyttötilojen
luonteisina. Rakennuksen pihapiirikin on aktivoitavissa Tallipihan ja Hämeen museon toimintoja tukevasti.
Yhteiskäyttö
Kaikkia osia voidaan tarpeen vaatiessa ja vuoden sekä vuorokauden ajasta riippuen käyttää viereisten toimintojen laajennuksena. Lastenkulttuuritiloja on mahdollista käyttää pihan
toisen puolen toimintahuippujen tasoittajina. Ainoastaan työn
pihan tilat sopivat huonosti päällekkäiskäyttöön.
Jatkotoimenpiteet
Kun rakennusten tuleva käyttö on selvillä, peruskorjausten
suunnitteleminen voi alkaa. Yksiselitteisin korjattava on lä-
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himpänä Näsikalliota oleva Tallimiehen talo, joka on myös huonokuntoisin ja pienin. Vieressä oleva Tallimestarin talo on
luontevasti seuraavana, koska siihen kannattaa korjata alueen
silmälläpidon kannalta välttämätön asunto. Seuraavat peruskorjauskohteet ovat Kuninkaankadun varren pienet talot, ja työt
niissä voivat alkaa Tallimestarin talon asunnon valmistuttua.
Kun talot ovat pieniä ja yläpohjat lähellä vesikattoa, ne kannattaa peruskorjata koko talo kerralla. Pienet talot ovat myös
kiireellisimmän korjausavun tarpeessa.
Tulevien käyttäjien valinta on seuraavana. Kyselyvastausten
perusteella työryhmälle on muodostunut käsitys, että käsityöläisten tiloja ei tulisi vuokrata suoraan yksityiselle
yrittäjälle vaan sopivan yhteisorganisaation kautta. Esillä on
ollut osuuskuntamuoto, mutta tärkeää alueen elävyyden kannalta
on, ettei joku tila ole epämääräisen pitkiä aikoja kiinni
yrittäjän lopetettua toimintansa tai muusta vastaavasta syystä.
Käsityöläisten työn laatu on myös tärkeä seikka alueen imagon
kannalta.
Lopuksi työryhmä esittää, että peruskorjaus alkaisi jo tänä
vuonna Tallimiehen ja Tallimestarin talojen osalta.
Havainnepiirros Finlaysonin tallipihan käyttömahdollisuudesta

Tämän tiedotteen alkuun
Tiedotteiden alkuun
Viestintäyksikön kotisivulle
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Jari Seppälä
14.5.1996

Kaukolämpöverkkoa kuvataan ilmasta

Helikopteri pörrää Tampereen yllä parin seuraavan viikon aikana
aamuisin. Kopterista kuvataan kaupungin kaukolämpöverkkoa, jotta
piilevät vuotokohdat pystyttäisiin paikallistamaan.
Sähkölaitos tekee kuvauslentoja aamuisin viiden ja kahdeksan
välillä 15.5. alkaen. Kopteri lentää matalalla kaukolämpölinjoja
pitkin. Kuvaukset kestävät toukokuun loppuun, ellei hyvät sääolot
jouduta kuvausaikataulua.
Lämpökuvauksella kartoitetaan kaukolämpöverkon kuntoa ja
ennakoidaan mahdollisia vuotokohtia.

----lisätietoja: käyttöinsinööri Jari Pinomäki, puh. 2155278

Paluu viestintäyksikön kotisivulle
Tiedotteiden alkuun
Tämän tiedotteen alkuun
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Jari Seppälä
14.5.1996

Partioparaati vaikuttaa sunnuntain liikenteeseen

Sunnuntaina Tampereella marssittava kansallinen partioparaati
vaikuttaa keskustan liikenteeseen. Partioparaatin aikana
marssireitti on suljettu liikenteeltä noin kello 13.15 - 15.00.
Paraati alkaa Tampereen stadionilta ja kulkee reittiä
Suvantokatu - Hatanpään valtatie - Hämeenkatu - Kuninkaankatu Satamakatu - Laukontori - Nalkala. Ohimarssin ottaa Keskustorilla
vastaan maaherra Kaarina Suonio. Paraatiin osallistuu noin 9000
partiolaista eri puolilta maata.
Liikennettä keskustassa lisää ensi sunnuntaina myös kauppojen
aukiolo. Paraati muuttaa myös linja-autoreittejä.
Partiolaisia ja heidän linja-autojaan liikkuu Tampereen
keskustassa paljon jo lauantaina, kun he viettävät yhteistä
toimintapäivää Pyhäjärven rantamaisemissa.

----Ohessa liikennelaitoksen tarkempi tiedote reittimuutoksista.

Paluu viestintäyksikön kotisivulle
Tiedotteiden alkuun
Tämän tiedotteen alkuun
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Tuula Ala-Honkola
10.5.1996

Ranskankielinen kouluopetus alkaa Tampereella

Ranskan suurlähetystö ja Tampereen kaupunki ovat allekirjoittaneet
tänään sopimuksen, jonka tarkoituksena on luoda kaksikielinen
koulutusväylä leikkikoulusta aina ranskankieliseen korkea-asteen
oppilaitokseen saakka.
Alkuaskeleet koulutusväylälle antaa jo kymmenisen vuotta
Tampereella toiminut ranskankielinen leikkikoulu. Ensi lukuvuoden
alussa Aleksanterin kouluun perustetaan 1. luokka, jossa
leikkikoulua käyneet lapset saavat kouluopetusta sekä ranskan että
suomen kielellä. Lukuvuoden 1997 alussa kouluun perustetaan 2.
luokka. Koulussa Ranskan valtion palkkaama ranskankielinen opettaja
opettaa mm. ranskaa, ympäristöoppia, matematiikkaa ja liikuntaa.
Suomalainen luokanopettaja puolestaan pitää huolta äidinkielen ja
uskonnon opetuksesta. Opetus jatkuu Aleksanterin koulussa 6. luokan
loppuun saakka.
Sopimuksessa todetaan, että Tampereen kaupunki ryhtyy
tarpeellisiin toimiin kaksikielisten luokkien perustamiseksi myös
yläasteelle ja lukioon.
__________________
Lisätiedot: vs. koulutoimenjohtaja Ulla Liljeström, puh. 219
6285

Paluu viestintäyksikön kotisivulle
Tiedotteiden alkuun
Tämän tiedotteen alkuun
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Leena Luotonen
10.5.1996

Tampere kiinnosti matkailuväkeä

Tampereella tällä viikolla järjestetty Suomen matkailun myyntitapahtuma Finland Purpuri Travel Market keräsi ennätysmäärän osallistujia ja onnistui muutoinkin erinomaisesti. Parhaimmillaan
tapahtumassa oli mukana yli 600 alan ammattilaista, näistä lähes
puolet ulkomaalaisia Suomen matkailutuotteiden ostajia.
Ulkomaisia toimittajia oli mukana 30, joten Tampere ja Suomi
ovat hyvin esillä myös matkailualan julkaisuissa ja muussa kansainvälisessä lehdistössä. Aikaisemmissa Purpureissa on ollut nelisensataa osallistujaa. Purpuri järjestettiin nyt toisen kerran
Tampereella.
Tapahtuman järjestelyjä, Tampere-talon toimivuutta, arkkitehtuuria ja osaavaa henkilökuntaa kiiteltiin. Kaupungin matkailusihteeri
Leena Luotonen uskoo, että isäntäkaupunki Tampere esittäytyi edukseen monipuolisena matkailukeskuksena, jossa myös kokoustoiminnot
sujuvat erinomaisesti.
Myyntipäivät olivat etukäteen aikataulutettua workshop-työskentelyä 20 minuutin tapaamisin. Iltaohjelmissa vieraille esiteltiin
järvimatkailua, kulttuurimatkailua, Särkänniemeä, ostosmahdollisuuksia ja ravintolatarjontaa.
Pirkanmaalta oli 11 organisaatiota ja yritystä myymässä tuotteitaan kahdelle seuraavalle vuodelle. Alueen tarjonnasta kiinnostivat
kaupunki- ja kylpylälomat, festivaalipaketit, kokousmatkailu,
luontoretket ja maaseutulomat.
- Neuvotteluja pyrittiin käymään erityisesti uusien ostajien
kanssa, jotka olivat ensimmäistä kertaa maassamme ja olivat vasta
aloittaneet tai aloittamassa Suomi-tuotantoaan, sanoo matkailusihteeri Leena Luotonen.
Tampereen matkailutoimiston kontaktien perusteella näytti siltä,
että tarjonta kiinnosti varsinkin Japanista ja muualta Kauko-Idästä
tulleita matkanjärjestäjiä, samoin brittejä ja venäläisiä.
Seuraava Finland Purpuri Travel Market järjestetään kahden
vuoden kuluttua.
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Jari Seppälä
8.5.1996

Lakko pysäyttää Tampereen bussit

Kaupungin liikennelaitoksen bussiliikenteen seisahtuminen on
perjantaina uhkaavan yleislakon näkyvin seuraus Tampereella.
Kaikkiaan Tampereen kaupungin työntekijöitä on menossa päivän
mittaiseen lakkoon arviolta 4000-5000.
SAK:n ja STTK:n järjestämä työtaistelu pysäyttää kaupungin
sisäisen bussiliikenteen koko päiväksi mukaan lukien kello 24:n
jälkeen kulkevan yöliikenteen.
Samoin kokonaan seisovat kadunrakennus- ja puistotyöt. Työmailla
saattaa silti olla henkilöstöä, sillä kuntien teknisistä vain osa
osallistuu lakkoon, ja työllistämistuella palkatut on myös rajattu
lakon ulkopuolelle. Tampereen kaupungin töissä on kaikkiaan runsaat
tuhat työllistettyä.
Sairaiden ja vanhusten hoito turvataan. Lakon tarkat vaikutukset
sosiaali- ja terveystoimessa selviävät myöhemmin. Ammattijärjestöt
Tehy ja Super ovat ilmoittaneet olevansa lakossa Hatanpään
sairaalassa perjantaina iltapäivällä kello 13 ja 16 välillä, joten
henkilöstöä on jatkuvasti töissä. Muualla esimerkiksi
terveysasemilla työt jatkuvat jotakuinkin normaalisti. Ruuhkaa
saattaa kuitenkin tulla, joten kiireettömät asiat on syytä lykätä
ensi viikolle.
Päiväkodit ja koulut jäävät ilman ateriapalveluja, ja kaikkia
lapsia ei ehkä pystytä ottamaan päivähoitoon. Kouluun tulo
vaikeutuu bussiliikenteen seisoessa, ja niitä, jotka kouluun
pääsevät, on kehotettu ottamaan omat eväät mukaan.
Tampereen kaupungin sähkölaitoksella lakkorajat ovat vielä
epäselvät, mutta sähkön ja lämmön toimitukset pyritään turvaamaan.
Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimessa osa henkilöstöstä on lakossa,
mutta esimerkiksi kirjastot pyritään pitämään normaalisti auki.
Liikuntapaikat ovat perjantaina kiinni, vain vapaa-aikaviraston
ovet pidetään auki. Virastot muutoinkin ovat auki, mutta osa
henkilöstöstä saattaa olla poiss töistä.
Palotoimi on lakon piirissä, mutta hälytysvalmius pidetään yllä.

-----Lisätietoja:
henkilöstöjohtaja Pekka Palola, puh. 931-2196310
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palkkasihteeri Risto Masonen, puh. 931-2196129

Paluu viestintäyksikön kotisivulle
Tiedotteiden alkuun
Tämän tiedotteen alkuun
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Tuula Ala-Honkola
7.5.1996

Uudistunut Laukontori vihitään käyttöön
Uuteen uskoon muokattu Laukontori vihitään virallisesti käyttöön
ensi viikonvaihteessa järjestettävässä kolmipäiväisessä
toritapahtumassa. Vihkiäisiä vauhditetaan mm. musiikilla ja
toritansseilla. Torin avaa virallisesti käyttöön perjantaina 10.5.
kello 11.45 apulaiskaupunginjohtaja Esa Kotilahti. Torin avajaisia
juhlitaan erilaisin tapahtumin perjantaista sunnuntaihin.
Laukontoria on kunnostettu runsaan vuoden. Uudistustöiden
päätyttyä toripaikat on keskitetty ranta-alueelle ja toripaikkojen
alta on siirretty osa Kirkkokatua torin vastakkaiseen reunaan.
Ratinan suvannon rannalla olevaa kevyen liikenteen väylää
levennetään vielä tämän kevään ja kesän aikana Kehräsaaren ja
Laukontorin välillä.
Laukontorilla on noin 50 myyntipaikkaa, joista kolmisenkymmentä
on vuokrattu pitkäaikaisella vuokrasopimuksella. Toripaikkojen
määrää eivät torin muutostyöt ole lisänneet. Remontti ei myöskään
ole muuttanut autopaikkojen lukumäärää, koska torimyynnille varatut
paikat on pystytty korvaamaan uusilla, torin pohjoislaidalta ja
Kirkkokadulta osoitettavilla pysäköintipaikoilla. Maksullisia
pysäköintipaikkoja Laukontorilla on 110.
Torielämään
odotetaan piristystä
Apulaistonttipäällikkö Reino Pulkkinen uskoo uudistustöiden
piristävän Laukontorin elämää ja lisäävän torimyyjien, alueen
muiden yrittäjien sekä laivamatkailuyrittäjien yhteistyötä.
Torin elävöittämiseksi muun muassa kaupungin kulttuuritoimisto
tuottaa kesälauantaisin torille ohjelmaa, ja myös erilaiset
järjestöt tuntuvat Pulkkisen mukaan olevan huomattavasti
aikaisempaa kiinnostuneimpia omien tapahtumisensa järjestämisestä
torilla.
Lisätiedot: apulaistonttipäällikkö Reino Pulkkinen, puh. 219 6851

Laukontorin vihkiäistapahtumien ohjelma:
Perjantai 10.5.
klo 10.00-11.45

Oskari Palomäki ja Masi Luoma esiintyvät
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klo 11.45-12.30

Viralliset avajaiset, juhlapuhujana
apulaiskaupunginjohtaja Esa Kotilahti
Puhallinmusiikkia Torvikopla
klo 12.30-13.00 Pablo ja Masi
klo 13.00-13.15 Mikko Alatalo
klo 13.15-14.00 Pablo ja Masi
klo 14.00-14.15 Mikko Alatalo
klo 14.15-15.00 Pablo ja Masi
klo 15.00-15.15 Mikko Alatalo
klo 15.15-16.00 Pablo ja Masi
klo 16.00-17.00
Toritanssit: Pablo ja Masi
klo 17.00-17.30 Päivän viimeiset juonnot: Pablo ja Masi
Tori suljetaan kello 18.00
Lauantai 11.5.
klo 10.00-10.30
klo 10.30-11.00

Pablo Seppä ja Masi Luoma
Lähtö Tampereen Laivamatkapalvelun ja LC Clubin
hyväntekeväisyysristeilylle Viikinsaareen,
juontajana Esko Roine
klo 11.30-11.45 Irja Tulonen kertoo Laukontorin historiasta
klo 12.00-13.00 Manse Bras esiintyy
klo 13.00-15.00 Toritanssit Tammerhanureiden tahdittamina
klo 15.00-15.30 Pablo Seppä ja Masi Luoma
Tori suljetaan kello 16.00.
Sunnuntai 12.5.
klo 10.00

Tapio Selin säestäjänään Masi Luoma laulaa
serenadin äideille
klo 10.15-10.30 Onkalo-orkesteri
klo 10.30-11.00 Tri Orff ja Herra Dalcrose esittävät lasten
musiikkia
klo 11.00-11.30 Muumit
klo 11.30-12.00 Pablo Seppä ja Masi Luoma
klo 12.00
Tapio Selin säestäjänään Masi Luoma laulaa
serenadin äideille
klo 12.15-12.30 Onkalo-orkesteri
klo 12.30-13.00 Tri Orff ja Herra Dalcrose esittävät lasten
musiikkia
klo 13.00
Tapio Selin säestäjänään Masi Luoma laulaa
serenadin äideille
klo 13.15.-13.45 Pyynikin Patriots -amerikkalaisen
jalkapallojoukkueen kannustustytöt tanssivat
klo 13.45-14.15 Sorin Sirkus esiintyy
klo 14.15-15.00 Pablo ja Masi
klo 15.00-15.30 Muumit
Sunnuntaina Panda-karhut kiertelevät torilla jakaen lapsille
karkkeja.
Tori suljetaan kello 16.00
Tapahtumapäivinä arpajaiset: Laukontorin kauppiaiden ja alueen
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yrittäjien lahjakortteja arvotaan joka toinen tunti.
TOIVOTAMME TIEDOTUSVÄLINEET TERVETULLEIKSI LAUKONTORIN AVAJAISIIN!

Paluu viestintäyksikön kotisivulle
Tiedotteiden alkuun
Tämän tiedotteen alkuun
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Jari Seppälä
6.5.1996

Tampere tähtää johtavaksi tietokaupungiksi

Tampereen kaupunki tähtää Suomen johtavaksi tietokaupungiksi,
kun teollisuusyhteiskunta vähitellen muuttuu tietoyhteiskunnaksi.
Kaupungin tulevaisuutta pohjustaneiden virkamiesten mielestä
Tampereella on tähän hyvät luontaiset edellytykset.
Kaupunginhallitus keskusteli maanantaina
suunnittelukokouksessaan Tampereen kaupunkipolitiikan
suuntaviivoista. 2000-luvulle tähtäävä strategiatyöskentely jatkuu
toukokuun lopulla kaupunginvaltuuston seminaarilla. Yhtenä
lähtökohtana tulevaisuuden hahmottamiselle on ollut
valtakunnallinen strategiatyö, jossa on eri vaihtoehdoista
painottunut "suuren suunnitelman" toteuttaminen.
Tampereen strategiatyön pohjaksi valmistunut raportti toteaa,
että teollinen yhteiskunta on nopeasti muuntumassa
tietoyhteiskunnaksi. Samoin kuin Tampere on ollut teollisen Suomen
veturi, sen tulee olla myös tietoyhteiskunnan solmukohta. Näin
Tampere säilyttää asemansa maan tuotantoelämän keskeisen toimialan
keskuksena.
Tampereelle on keskittynyt tietoyhteiskuntaan liittyvää eri
alojen osaamista koulutuksesta tuotantoon niin sisällön kuin
tekniikankin alueilta. Tampereen seudun osaamiskeskusohjelman yksi
alue on informaatioteknologia. Näitä vahvuuksia painottamalla
Tampere uskoo menestyvänsä jatkossakin. Tavoitteena on
edistyneimmän teknologian hyödyntämiseen perustuva
uusteollistaminen ja yrityselämän ja koulutuksen entistä tiiviimpi
yhteistyö.
Tampereen luonne palvelu- ja teollisuuskaupunkina säilyy myös
tietoyhteiskunnassa. Panostamalla osaamiseen ja tietoon kaikilla
alueilla säilytetään kilpailukyky ja turvataan tamperelaisten
toimeentulo.
Neljä suurlääniä riittää
Kaupunginhallitukselle valmistetussa raportissa asetetaan
tavoitteeksi valtakunnallisen aluepoliittisen vallankäytön suunnan
muuttaminen. Tampere on tunnustettava poliittisessa päätöksenteossa
valtakunnanosakeskukseksi, jonka kehitys on koko maan etujen
mukaista. Lääninhallinnon tuleva rooli ei edellytä neljää
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suurlääniä taajempaa hallinnollista jaotusta, todetaan
kaupunginjohtaja Jarmo Rantasen johdolla valmistetussa raportissa.
Tietokaupungin ohella Tampere haluaa olla johtava
ympäristökaupunki. Kaupunkisuunnittelussa ja muissa ratkaisuissa
otetaan ekologiset tekijät painokkaasti huomioon.
Tampere kiinnittää huomiota asukkaiden tarpeisiin elinkaaren eri
vaiheissa. Tulevaisuuden strategiassa korostuvat elinikäinen
koulutus, sosiaali- ja terveydenhuollon kasvavat tarpeet sekä
uudistuva asuntopolitiikka. Työllisyyden hoito on keskeisiä
haasteita, jossa kaupunki hakee yhteistyötä elinkeinoelämän,
koulutuksen ja valtionhallinnon kanssa.
Halvat palvelut ja vahva talous
Kunnalliset palvelut on Tampereella tuotettu viime vuosina
edullisemmin kuin muissa Suomen suurissa kaupungeissa. Myös muut
elämisen ja yrittämisen kustannukset ovat Tampereella matalat.
Pitkäjänteisen kehityksen taustalla on kaupungin vakaa talous.
Taloudenhoidon pääperiaatteen mukaisesti veroäyrin hinta ja
kunnalliset maksut ja taksat pidetään edelleenkin vakaina ja
valtakunnallisesti kilpailukykyisinä.
Vanha taloudellinen perusta antaa mahdollisuuksia kaupungin
kehityksen kannalta tärkeisiin hankkeisiin panostamisen. Muun
muassa tietoyhteiskunnan tekijöitä halutaan nyt vahvistaa osana
pitkäjänteistä tulevaisuuden rakentamista.
Tampereen tulevaisuusstrategiatyö jatkuu valtuustokäsittelyn
jälkeen niin, että syksyllä on käytettävissä viimeistelty
strategiasuunnitelma 2000-luvulle. Samaan aikaan Tampere osallistuu
tiiviisti myös maakunnalliseen strategiatyöhön. Tampereen kaupungin
omaa tutkimustoimintaa on määrä kehittää, ja seudullisen
suunnittelun perustietoa ryhdytään järjestelmällisesti keräämään.
-----lisätietoja:
kehittämispäällikkö Jarkko Lumio, puh. 931-2196002
rahoitusjohtaja Asko Koskinen, puh. 931-2196275

Paluu viestintäyksikön kotisivulle
Tiedotteiden alkuun
Tämän tiedotteen alkuun
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Tuula Ala-Honkola
2.5.1996

Kaupunki myöntää katusoittoluvat

Tampereen kaupungin uuden järjestyssäännön mukaan katusoittolupien
myöntäminen on siirtynyt poliisilta kaupungin kiinteistötoimen
tehtäväksi.
Tampereella on 50 markan soittolupia lunastettu vuosittain
parikymmentä. Soittopaikkoja on listattu kaikkiaan seitsemän, ja
suosituimpia alueita ovat torit ja Kuninkaankadun kävelykatu.
Katusoittoajat ovat arkisin kello 9-21 ja sunnuntaisin kello 12-20.

Viljelyspalstojen vuokraus
siirtyy 4H-yhdistykselle
Tampereen kaupungin viljelyspalstojen vuokraus on siirtynyt
kaupungin kiinteistötoimelta Teiskon - Tampereen 4H-yhdistys ry:n
tehtäväksi. Käytännössä yhdistys hoitaa palstojen vuokraukset
samoin kuin kaupunki. Myös palstojen vuokrataso pysyy tulevana
viljelyskautena entisellään.
Kaupungin mailla on parikymmentä palstaviljelylle omistettua
aluetta. Viime vuonna viljelyspalstan vuokrasi 755 kaupunkilaista.
Viljelyspalstat jaetaan toukokuussa palsta-alueilla
järjestettävissä tilaisuuksissa. Tarkemmat ajat 4H-yhdistys
ilmoittaa myöhemmin.
_________________
Lisätiedot: valvontasihteeri Juhani Pentinmäki, puh. 2196 159

Paluu viestintäyksikön kotisivulle
Tiedotteiden alkuun
Tämän tiedotteen alkuun
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Jari Seppälä
2.5.1996

Pirkanmaalle kuntien yhteinen internet-projekti

Parikymmentä Pirkanmaan kuntaa käynnisti toukokuun alusta
yhteisen tieto- ja palvelujärjestelmän kehittämisen. Erilaiset
hakemukset ja tiedotukset on tarkoitus saattaa kuntalaisten saataville
tavanomaisten keinojen lisäksi internet-verkon www-palvelun
kautta.
Pohjana käytetään Tampereen kaupungin viime vuonna käynnistämää
www-palvelua, johon tehtiin maaliskuussa jo yli 200 000 hakua.
- Kehittelemme yhdessä sellaisia sovelluksia kunnan
palveluista, jotka voidaan tarjoilla tietoverkossa. Hakemuslomakkeet
voivat olla samanlaisia eri kunnissa, ja yhä enemmän myös palveluja
hoidetaan yli kuntarajojen, sanoo Tampereen kaupungin kehittämispäällikkö Jarkko Lumio.
Esimerkkejä yhdessä kehiteltävistä atk-palveluista ovat päivähoitohakemukset, liikuntapaikkavaraukset ja koulutustarjonta.
Samalla kunnat voivat markkinoida matkailupalvelujaan jopa
kansainvälisesti ja koota alueen tapahtumakalenterit yhteen.
Sähköisen palvelun käyttö edellyttää toistaiseksi mikrotietokonetta ja tietoliikenneyhteyksiä. Vuoteen 2010 mennessä näiden
on laskettu olevan kotikäytössä yhtä yleisesti kuin nyt ovat
televisio ja puhelin. Myös television käyttöä www-palvelussa kehitetään.
- Pirkanmaan projekti keskittyy palvelun sisältöön, mutta rinnalla parannetaan myös jakelua. Kirjastojen ja koulujen yleisiä
mikrotietokoneita lisätään kuntien varojen mukaan, lupaa Jarkko
Lumio.
Tampereen kaupungin tietojen kysyntä internetin kautta on kaksinkertaistunut parin kuukauden välein. Kaupungin oman
tietoverkon ulkopuolelta hakuja oli maaliskuussa kaupungin
tuottamille sivuille
Suomesta 104 000 ja muualta maailmasta 37 000 yli 40 maasta.

Tapahtumat ja päätökset kiinnostavat
Tietokoneen laskurin mukaan erityisesti kiinnostavat kirjaston
palvelut, tapahtumat ja palveluhakemiston tiedot. Myös kokeiluasteella oleva kaupunginhallituksen pöytäkirjojen tarjonta on
saanut paljon kyselyjä. Tampereen hallituksen ja lautakuntien
esityslistat tulevat internetin kautta automaattisesti jakeluun lähiaikoina.
- Tärkeätä on myös tarjota kuntalaisille mahdollisuus antaa
palautetta päättäjille ja esittää kysymyksiä virkamiehille. Tähän
tarkoitukseen kehitellään keskustelusivuja eri teemoja varten.
- Sähköisen palvelun kautta tiedon hankinta ja osallistuminen
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on helppoa eikä ole sidottu paikkaan tai virastoaikaan, kehittämispäällikkö Lumio sanoo.
Pirkanmaan palvelutietoprojektin kustannuksiksi arvioidaan
kahden vuoden aikana yhteensä runsaat 600 000 markkaa. Pirkanmaan
liitto ja Tampereen kaupunki kattavat tästä liki puolet, ja muut
kunnat asukaslukujensa suhteessa 1,30 markkaa/asukas/vuosi.
Projektin päätoimiseksi työntekijäksi on kahdeksi vuodeksi palkattu
suunnittelija Merja Taipaleenmäki.
Tampereen kaupungin internet-kotisivun osoite on
http://www.tampere.fi. Pirkanmaan liitto on teettänyt ensimmäisenä
maakuntana kaikkien kuntien perusesittelyt internetiin osoitteeseen
http://www.tradepoint.fi/pliitto/kunnat.html.
Liitteet:
Käynnit www.tampere.fi-palvelimella vuoden alusta
Huhtikuun kävijämäärät alkuperän mukaan
----lisätietoja:
Tampereen kaupunki:
kehittämispäällikkö Jarkko Lumio, puh. 931-2196002
viestintäpäällikkö Jari Seppälä, puh. 931-2196219
Pirkanmaan liitto:
suunnitteluinsinööri Jouko Aaltonen, puh. 931-2481237
projektisihteeri Mia Jusi, puh. 931-2481247

PIRKANMAAN PALVELUTIETOJÄRJESTELMÄN KÄYNNISTÄVÄT:
Pirkanmaan liitto
Tampereen kaupunki
Mäntän, Toijalan, Virtain, Oriveden, Valkeakosken, Vammalan ja
Ikaalisten kaupungit
Ruoveden, Hämeenkyrön, Pirkkalan, Kurun, Längelmäen, Lempäälän,
Mouhijärven, Juupajoen, Vilppulan, Ylöjärven, Vesilahden,
Kuhmalanden ja Pälkäneen kunnat

ESIMERKIKSI NÄIN WWW-PALVELU TOIMII:
@ Kaupunginorkesterin ohjelmisto on verkossa. Jatkossa on mahdollista varata ja maksaa lippuja kotipäätteeltä, ehkä joskus jopa
kuunnella musiikkinäyte.
@ Erilaiset suunnitelmat voidaan sellaisenaan jakaa sähköisesti.
Tampereen Keskustorin suunnittelukilpailuun tuli 110 ehdotusta;
kilpailuohjelmaa on katsottu verkosta jo noin 650 kertaa.
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@ Venepaikat, liikuntavuorot, kiertoajelut, kirjaston kirjat ja
muut varaukset ja tilaukset voidaan tehdä sähköpostilla sen
jälkeen
kun on tietokoneelta nähty tarjonta.
@ Erilaiset rakentamiseen liittyvät neuvot ja luvat voidaan
hoitaa
yhdellä luukulla ja silloin kun rakentajalla on aikaa.
@ Poliittiset puolueet ja vaaliehdokkaat voivat esittäytyä
verkossa. Vaalitulokset voidaan tarjoilla reaaliaikaisesti
paikallisesti
ja valtakunnallisesti - kunkin selaajan oman tarpeen mukaan.
@ Esityslistat ovat verkossa jo ennen kokouksia kenen tahansa
nähtävillä. Asioista voi saman tien jättää terveisiä päättäjille.
Jälkeenpäin päätösarkistosta voi hakusanalla etsiä, mitä
ympäristölautakunta on päättänyt Tiikonraitista tai mitä Hallilan asioita
on
vuoden mittaan käsitelty.
@ Taidenäyttelyjä esitellään www-sivuilla. Taidenäyttely voi myös
olla pelkästään internetissä. Elämystä voidaan vahvistaa äänellä
ja
liikkuvalla kuvalla.

Tämän tiedotteen alkuun
Tiedotteiden alkuun
Viestin- täyksikön kotisivulle
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Jari Seppälä
26.4.1996

Tampere jakoi apurahoja kulttuuriin ja tieteeseen
VAPAA JULKAISTAVAKSI 26.4.1996 KLO 18.00

Tampereen kaupunki jakoi perjantaina noin 700 000 markkaa
apurahoina tamperelaisille taiteilijoille, kirjailijoille ja
tieteellisten töiden tekijöille. Tämänvuotiset apurahat jakautuivat
yhteensä 97 henkilölle.
Taiteilija-apurahoja jaettiin 22 tamperelaiselle kuvataiteen,
teatterin, kirjallisuuden, valokuvauksen ja elokuvan parissa
työskentelevälle, yhteensä 249 000 markkaa. Suurimman apurahan,
40 000 markkaa sai taiteilija Anna Alapuro.
Luovan kirjallisen työn palkinnot jaettiin kuudelle
kirjailijalle, yhteensä 67 000 markkaa. Lisäksi jaettiin
kääntäjäpalkinto Jyrki Vainoselle.
Tampereen kaupungin tiederahasto sai tänä vuonna enemmän
hakemuksia kuin koskaan. 188 hakemuksesta voitiin hyväksyä 68,
joille yhteensä myönnettiin 373 000 markkaa. Apurahat kohdistuvat
pääasiassa väitöskirjojen tekemiseen.

----lisätietoja:
taiteilija-apurahat: kansliasihteeri Pekka Kivekäs, puh. 2196214
luova kirjallinen työ: kulttuurisihteeri Tuula Pessa, puh. 2196854
tiederahasto: tulosarviointipäällikkö Antti Puisto, puh. 2196228

Paluu viestintäyksikön kotisivulle
Tiedotteiden alkuun
Tämän tiedotteen alkuun
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Jari Seppälä
25.4.1996

Tampere kehittää sisäistä tarkastusta
Tampereen kaupunki on asettamassa uuden kuntalain mukaisen
tarkastuslautakunnan ensi vuoden alusta. Kaupungin toimintamallin
uudistamista valmisteleva toimikunta sai torstaina valmiiksi
esityksensä tarkastussäännöksi. Kaupungin sisäisen tarkastuksen
hoitamiseksi ehdotetaan myös erillisen tarkastustoimikunnan
perustamista, joskaan tästä ei valmistelussa syntynyt
yksimielisyyttä.
Ensi vuoden alusta tulevat käyttöön uuden kuntalain määräykset
kuntien tilintarkastuksesta. Syksyllä valittavan uuden valtuuston
on määrä asettaa tarkastuslautakunta, jota Tampereella esitetään
11-jäseniseksi. Tarkastuslautakunta arvioi valtuuston asettamien
tavoitteiden toteutumista ja valvoo tilintarkastusta. Käytännön
tilintarkastusta varten valtuusto valitsee yhden tai useamman
ammattitilintarkastajan.
Tampereen kaupungin nykyinen revisiotoimisto jakautuisi uuden
tarkastussäännön mukaan osin tarkastuslautakunnan alaisuuteen ja
osin sisäisen tarkastuksen yksiköksi. Tarkastuslautakunnassa asiat
esittelisi kaupunginreviisori, ja sisäisen tarkastuksen johtoon
nimettäisiin tarkastuspäällikkö.
Tarkastussääntöä valmistellut keskeisten luottamushenkilöiden
muodostama toimikunta Tomuto ei päässyt yksimielisyyteen
tarkastustoimikunnan tarpeellisuudesta. Esityksen mukaan
tarkastustoimikunta valvoisi sisäistä tarkastusta ja sovittaisi sen
työtä yhteen tilintarkastuksen kanssa. Toimikuntaan kuuluisivat
kaupunginjohtaja, tarkastuslautakunnan puheenjohtaja sekä
kaupunginhallituksen ja liiketoimintajaoston puheenjohtajat.
---lisätietoja: hallintojohtaja Mauri Eskonen, puh. 931-2196105

Paluu viestintäyksikön kotisivulle
Tiedotteiden alkuun
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Jari Seppälä
19.4.1996

Tampere jatkaa Latvian-yhteistyötä
Tampereen kaupunki jatkaa yhteistyötään latvialaisen
Daugavpilsin kaupungin kanssa. Daugavpilsin kaupunginjohtaja
Aleksejs Vidavskis vierailee ensi viikolla Tampereella tutustumassa
lähinnä vesilaitostoimintaan, jossa tamperelaiset ovat ryhtyneet
konsultoimaan latvialaisia.
Daugavpilsin kaupungin vesi- ja viemärilaitostoiminan
kehittäminen alkoi tämän vuoden alusta kansainvälisen rahoituksen
turvin. Vastikään on Tampereella ollut koulutuksessa jäteveden
puhdistukseen liittyvä työryhmä, ja ensi viikolla alkaa vastaava
koulutus vesilaitoksen hallinnosta vastaaville. Kolmas
koulutusjakso järjestetään verkostohenkilöstölle.
Ensi syksynä Tampereen vesilaitoksen edustajien on määrä tutkia
muun muassa Daugavpilsin vesilaitoksen organisaation, talouden ja
vesilaskutuksen kehittämistä yhdessä Tampereen kaupungin
tietotekniikkakeskuksen ja henkilöstöryhmän kanssa.
Kaupunginjohtaja Vidavskisin vierailun aikana on tarkoitus
paneutua muun muassa kaupungin ja vesilaitoksen hallinnollisia
suhteita ja organisointia. Vidavskis tutustuu lisäksi muun muassa
liikennelaitokseen ja Koukkuniemen vanhainkotiin. Kolmipäiväinen
vierailu alkaa tiistaina 23.4.
Daugava- eli Väinäjoen varrella sijaitseva Daugavpils on
Latvian toiseksi suurin kaupunki. Vesilaitosprojektin tavoitteena
on kehittää lähes Tampereen kokoisen teollisuuskaupungin vesihuolto
länsimaisittain tehokkaalle ja taloudelliselle tasolle.
Latviassa Tampereella ei ole ystävyyskaupunkia. Yhteistyö
Daugavpilsin kaupungin kanssa on osa Tampereen laajenevaa
Itämeritoimintaa.
----Lisätietoja: vesilaitos / toimistoinsinööri Timo Heinonen, puh.
931-2196156 ja kansainvälisten asioiden yksikkö / Satu Vuorinen,
puh. 931-2196931

Paluu viestintäyksikön kotisivulle
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Tuula Ala-Honkola
18.4.1996

Hervanta esittäytyy viikonvaihteessa

Hervanta esittäytyy näyttävästi sunnuntaina 21. ja maanantaina 22.
huhtikuuta järjestettävässä Hervanta - Olkaa hyvä -tapahtumassa.
Järjestelyissä ovat mukana mm. kaikki Hervannassa toimivat
yhdistykset sekä eri virastot ja laitokset, jotka pitävät ovet
avoimina tutustumiskäyntejä varten.
Hervanta-tapahtuma alkaa sunnuntaina kello 11, jolloin vapaaaikakeskuksessa avataan harrastemarkkinat. Markkinoilla noin 50
hervantalaista yhdistystä ja yksityistä harrastajaa esittelee
toimintaansa ja myy tuotteitaan. Markkinoiden ohessa on myös mm.
karate-, baletti-, nyrkkeily- ja vakiotanssinäytöksiä. Ulkona voi
yleisö tutustua HotRod-autoihin, katamaraaniin ja värikuularataan.
Sunnuntaina kello 11 aukeavat myös eri puolilla Hervantaa
sijaitsevat rastipisteet. Tarkoituksena on, että Hervantaantutustujat käyvät vähintään 4 pisteessä, joissa saavat
rastikorttiinsa ilmaisluisteluun tai -uintiin oikeuttavat leimat.
Rastikierroksella kiertäneet osallistuvat myös arvokkaiden
palkintojen arvontaan.
Rastipisteitä eli avoimien ovien toimipisteitä on kaikkiaan 17.
Mukana ovat mm. Helapuiston nuorisokeskus, Hervannan kirjasto,
Hervantatupa, Toimela ja toimintakeskus Kupoli.
Monissa avoimien ovien rastipisteissä on toiminnan esittelyn
ohessa myös erilaista ohjelmaa. Muun muassa Hermiassa on
yritysnäyttelyn lisäksi nukketeatteria ja kansanedustaja Pia
Viitasen alustus ajankohtaisista asioista. Teknillisessä
korkeakoulussa laitokset esittelevät opiskelumahdollisuuksia ja
siellä ovat nähtävinä myös Remmin Teamin tippa-autot.
Työvoimatoimistossa voi käydä teettämässä mm. ammatillisen
soveltuvuustestin tai katsomassa ammatti- ja työnhakuvideoita.
Rastikävelypisteet ovat avoinna sunnuntaina kello 11-18 ja
maanantaina kello 9-18.

Kevätkavalkadia
ja asukasiltaa
Hervanta - Olkaa hyvä -tapahtumaan kuuluu myös sunnuntaina kello 16
Hervannan elokuvateatterin isossa salissa järjestettävä
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kevätkavalkadi. Kavalkadissa esiintyy suuri joukko hervantalaisia
harrastajia ja juhlan avajaisiksi julkistetaan Hervannan Lahja tuoteideakilpailun tulokset. Pari tuntia kestävän juhlan juontaa
Linda Jaakkola.
Sunnuntaina on myös Akateemisten laulajien konsertti Hervannan
kirkossa sekä Tommy Hellstenin luento aiheesta "Vastuun ottaminen
omasta elämästä" Hervannan elokuvateatterissa.
Maanantaina tapahtuma jatkuu avoimien ovien päivällä ja päättyy
illalla vapaa-aikakeskuksen palloiluhallissa pidettävään
asukasiltaan. Asukasillassa hervantalaiset voivat kysellä mm.
lähiöparannuksesta sekä puisto- ja katuasioista. Kyselijöiden
tentattavina on teknisen toimen virkamiesten lisäksi
teknisen lautakunnan ja ympäristölautakunnan jäseniä. Tilaisuus
alkaa kello 18.
Hervanta - Olkaa hyvä -tapahtuman järjestävät Tampereen kaupungin
eri toimintayksiköt Hervannassa toimivien yhdistysten kanssa.
_______________
Lisätiedot: kulttuuriohjaaja Sirpa Koivu, puh. 219 6137

TOIVOTAMME TIEDOTUSVÄLINEET TERVETULLEIKSI TAPAHTUMAAMME!
OHESSA TAPAHTUMAPISTEIDEN TARKEMPI OHJELMA.

Paluu viestintäyksikön kotisivulle
Tiedotteiden alkuun
Tämän tiedotteen alkuun
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Jari Seppälä
15.4.1996

Tampere rakentaa budjettia
nykyisen veroäyrin varaan

Tampereen kaupungin ensi vuoden talousarviota ryhdytään rakentamaan nykyisen 17 pennin veroäyrin varaan. Verotulojen arvioidaan
kasvavan tänä vuonna 6,0 prosenttia ja ensi vuonna 4,2 prosenttia.
Kaupunginhallitus käsitteli maanantaina lautakunnille annettavia
kehyksiä ensi vuoden talousarvion laatimisen pohjaksi. Lautakuntien
talousarvioehdotusten on määrä olla valmiina elokuunpuoliväliin
mennessä.
Maksuihin ja taksoihin ei tässä vaiheessa suunnitella muutoksia.
Kaupungin liikelaitosten tämän vuoden tuloksen kehitystä kuitenkin
seurataan, ja tarvittaessa tarkistuksia taksoihin tehdään varsinaisen talousarvion käsittelyn yhteydessä syksyllä. Samoin kiinteistöveroprosentit pidetään tuloperusteissa nykyisellään.
Yhteisöverojen arvioidaan säilyvän nykyisellä tasolla.
Talousarvion pohjaksi ennustetaan kunnallisveroa kertyvän ensi
vuonna 2090 mmk, yhteisöveroa 150 mmk, kiinteistöveroa 99 mmk ja
koiraveroa 1 mmk.
Valtionosuuksia arvioidaan ensi vuonna kertyvän Tampereelle 28
miljoonaa markkaa vähemmän kuin tänä vuonna. Valtionosuuksien
leikkaus vie Tampereelta 88 miljoonaa markkaa, mutta tasoitusta
tuovat todennäköisesti indeksitarkistus, asukasluvun ja opiskelijamäärien kasvu sekä valtionosuusjärjestelmän uudistus.
Palkat lisäävät
menoja eniten
Kaupungin menoja paisuttaa ensi vuonna eniten henkilöstökulujen
kasvu. Sivukuluineen palkkoihin menee arviolta 90 mmk enemmän kuin
tänä vuonna. Sairaanhoitopiirin maksuosuus kasvaa 65 mmk, lasten
päivähoidon menot lisääntyvät 12 mmk ja toimeentulotukimenot 10
mmk.
Tampere aikoo jatkaa peruspalvelujen kehittämistä ensi vuonna.
Sosiaali- ja terveystoimeen palkataan muun muassa 20 uutta kodinhoitajaa. Peruskouluissa ja lukioissa korjataan luokkakokoja,
tuntimääriä, tukiopetusta ja erityisopetusta. Koulujen atk-verkon
rakentaminen jatkuu. Vapaa-aika- ja kulttuuritoimen avustuksia
aiotaan lisätä.
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Työllistämismäärärahat on arvioitu tämän vuoden tasolle. Periaatteena pidetään yhä kaikkien niiden työttömien työllistämistä,
joille valtio osoittaa oman palkkarahansa.
Rakennushankkeita ei vielä talousarviokehyksessä ole luetteloitu. Kolmen vuoden taloussuunnitelman mukaan uudisrakentamisen
määrärahat kasvavat ensi vuonna 20mmk ja perusparannusten 10mmk.
Nettomenot kasvavat kehyksen toteutuessa runsaat 7% tämän vuoden
talousarvioon verrattuna.

----lisätietoja:
Rahoitusjohtaja Asko Koskinen, puh. 931-2196275
Taloussuunnittelupäällikkö Juha Yli-Rajala, puh. 931-2196356

Tämän tiedotteen alkuun
Tiedotteiden alkuun
Viestintäyksikön kotisivulle
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Tuula Ala-Honkola
10.4.1996

Hervanta esittäytyy koko kaupunginosan voimin

Hervannassa puhalletaan yhteen hiileen. Tämä todistetaan Hervanta Olkaa hyvä -tapahtumassa, joka järjestetään sunnuntaina 21. ja maanantaina 22. huhtikuussa. Tapahtuma sisältää mm. avoimien ovien päivät,
rastikävelyn, kevätkavalkadin, konsertteja ja luentoja.
Hervannan
vapaa-aikakeskuksessa on esillä näyttely, jossa noin 50 hervantalaista
yhdistystä ja harrastajaa esittelee toimintaansa. Hervanta-keskuksen
yrittäjät vauhdittavat tempausta teemaan liittyvin markkinoin, jotka
pidetään 18.-20.4.
Hervanta - Olkaa hyvä -tapahtuman päättää maanantaina 22. huhtikuuta järjestettävä asukasilta, jossa hervantalaiset voivat haastatella
kaupungin teknisen toimen virkamiehiä mm. rakennus-, puisto- ja
katuasioista.
Hervannan historian
mittavin tapahtuma
Kulttuuriohjaaja Sirpa Koivu kertoo hervantalaisten olleen aina
aktiivisia toimimaan, mutta tämä tapahtuma yhteisenä voimanponnistuksena on koko Hervannan historian mittavin. Hän arveleekin tapahtumien
järjestelyissä olevan mukana useita satoja hervantalaisia.
- Hervanta - Olkaa hyvä -tapahtumalla haluamme osoittaa sekä kaupunginosan omille asukkaille että myös muille tamperelaisille, miten
monipuolista toimintaa Hervanta tarjoaa, Sirpa Koivu toteaa.
Hän
iloitsee myös siitä, miten myönteisesti tapahtumaan on lähdetty
mukaan. Esimerkiksi lähes kaikki merkittävimmät Hervannassa toimivat
julkiset virastot ja laitokset pitävät yleisölle avoimet ovet sekä
sunnuntaina että maanantaina ja järjestävät toiminnan esittelyn ohella
myös erilaista ohjelmaa.
Hervanta - Olkaa hyvä -tapahtuman pääjärjestelyistä vastaavat
kaupungin kulttuurivirasto ja vapaa-aikatoimi.
Lisätiedot: Kulttuuriohjaaja Sirpa Koivu, puh. 219 6837

Tämän tiedotteen alkuun
Tiedotteiden alkuun
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Jari Seppälä
1.4.1996

Tampere kohentaa lähioitä

Kiinteistöjen korjaus, ympäristön kohentaminen ja
asukastoiminta
ovat keskeisiä tekijöitä lähiöuudistuksessa, joka on käynnistynyt
Pohjois-Hervannassa.
Toinen tamperelainen uudistettava lähiö on Kaukajärvi, jonka
Valtion asuntorahasto on jo hyväksynyt rahoituksensa piiriin.
Tampereen kaupungin lähiöstrategiassa seuraavia kehittämisen
kohteita ovat Multisilta, Ikuri, Lentävänniemi, Peltolammi,
Tesomajärvi-Ristimäki sekä Tohloppi.
Ympäristöministeriö on viime vuosina kehottanut kuntia
panostamaan lähiöiden perusparannukseen, ja asuntorahasto on
puolestaan varautunut antamaan vastaaviin projekteihin
määrärahoja.
Tampereen kaupungin lähiöstrategiaa on miettinyt laaja-alainen
virkamiestyöryhmä, jossa ovat olleet edustettuina muiden muassa
kaavoitus, kulttuuri- ja sosiaalitoimi.
Työryhmä on kartoittanut Tampereen lähiöiden nykytilaa ja
kehittämistarpeita. Lähiaikoina kaupunginhallituksen käsittelyyn
tulevassa selvityksessä työryhmä esittää, että alueiden
inventointia on jatkettava, jotta lähiöuudistuksessa tarvittava
rahoitus voidaan osoittaa tulevien vuosien taloussuunnitelmiin.
Myös asukkaiden mielipiteitä on kuultava muun muassa yleisillä
asukastilaisuuksilla.
- Asukkaiden mukaantulo on hyvin keskeistä. Kaupungin tulisi
aina kannustaa alueen sisältä lähtevää valmiutta uudistuksiin.
Sekä
Pohjois-Hervanta että Kaukajärvi ovat hyviä esimerkkejä
asukkaiden
omasta aktiivisuudesta, sanoo lähiötyöryhmän puheenjohtaja,
kaavoituspäällikkö Markku Teräsmaa.
Pohjois-Hervannan 19 kerrostalon alueelle on jo valmistunut
kehittämisohjelma. Ohjelmaan liittyy erilaisia tutkimuksia muun
muassa väestörakenteen muutoksesta ja asukkaiden
osallistumisesta.
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Keinupuiston lähipalvelukeskuksesta on valmistunut suunnitelma
palvelujen kehittämiseksi ja viihtyvyyden lisäämiseksi.
- Tämän kevään aikana järjestetään asukkaille erilaisia
seminaareja, koulutusta, avoimien ovien tapahtumia, lasten
piirustus- ja kirjoituskilpailuja sekä yleistä tiedotusta.
Tärkeintä kehittämisessä on, että asumistyytyväisyys kasvaa.
Ympäristön tasoa ja kiinteistöjen arvoa pyritään kohentamaan
yhdessä taloyhtiöiden kanssa, kuvailee Tampereen kaupungin
lähiöyhdyshenkilö Kirsti Lahtinen.
Kaukajärvi
pilottialueeksi
Pohjois-Hervannan alue on hyväksytty Valtion asuntorahaston
perusparannuskohteeksi. Kaupungin lähiötyöryhmän listalla
Hervanta
on lähivuosina kaupungin keskeisin uudistettava kohde.
Maaliskuun lopulla asuntorahasto hyväksyi myös Kaukajärven
perusparannuksen pilottikohteeksi. Alueesta on valmistunut
tutkimus, jossa on selvitetty Kaukajärven ominaispiirteitä ja
ympäristön parantamismahdollisuuksia.
Multisillan osalta työryhmä on laatinut inventoinnin ja
alustavan esityksen alueen parantamistoimenpiteiksi. Alueen
perusparannuksen edellytyksistä on valmistunut raportti jo vuonna
1992. Muista uudistettavista lähiöistä on tehty alustavat
kuvaukset
ja tilanneselvitykset.
Tampereen lähiöissä on yhteensä noin 370 yli 25-vuotiasta
kerrostaloa. Yksin Hervannassa näistä on noin sata. Pienemmissä
korttelikokonaisuuksissa on lisäksi noin 200 vuosien 1960-75
lähiöaikakauden kerrostaloa, joista osa on jo peruskorjattu.
----lisätietoja:
kaavoituspäällikkö Markku Teräsmaa, puh. (931) 2196325
lähiöyhdyshenkilö Kirsti Lahtinen, puh. (931) 3173322

Paluu viestintäyksikön kotisivulle
Tiedotteiden alkuun
Tämän tiedotteen alkuun
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Tuula Ala-Honkola
19.3.1996

Tampere esittäytyi Lodzissa

Tampereen kaupungin näyttelyosasto herätti runsaasti kiinnostusta
Tampereen puolalaisessa ystävyyskaupungissa Lodzissa järjestelyillä
matkailumessuilla. Kansainvälisten asioiden sihteeri Pertti Paltila
arvioi, että viime viikonvaihteessa kolmen messupäivän aikana
tavattiin noin 70 paikallisia matkatoimistoja edustavaa
matkanjärjestäjää. Lisäksi osastolla vieraili useita satoja muita
matkailusta kiinnostuneita.
- Monet puolalaiset ovat jo lomailleet Keski- ja Etelä-Euroopan
sekä Pohjois-Afrikan lomakohteissa ja ovat nyt kiinnostuneita
toisenlaisesta lomanvietosta Skandinaviassa, Pertti Paltila toteaa.
Tampereen osastolla painotettiin perhematkailua sekä kaupungin
runsasta kulttuuritarjontaa. Messuilla esiteltiin lähinnä
puolalaisia matkailukohteita, mutta myös ulkomailta oli mukana
näytteilleasettajia. Pohjoismaiden ainoana edustajana oli Tampere.
_________

Lisätiedot: kansainvälisten asioiden sihteeri Pertti Paltila, puh.
2196 210

Paluu viestintäyksikön kotisivulle
Tiedotteiden alkuun
Tämän tiedotteen alkuun
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Tuula Ala-Honkola
19.3.1996

Keskustorista 102 kilpailutyötä

Tampereen Keskustorin yleiseen aatekilpailuun on jätetty
tiistaihin 19.3. mennessä yhteensä 102 ehdotusta. Joulukuussa
alkaneen kilpailun asiakirjat lunasti 110 henkilöä tai
suunnitteluryhmää.
- Kilpailutehtävä on ilmeisen vaativa. Keskustori on erittäin
tärkeä kohde, jossa monta erilaista asiaa on kyettävä sovittamaan
yhteen, sanoo palkintolautakunnan sihteeri, apulaisasemakaavaarkkitehti Kristiina Jääskeläinen.
Aatekilpailun tarkoituksena on kehittää Tampereen keskustan
kaupunkikuvaa ja ideoida torin toimintoja. Kilpailualue käsittää
Tammerkosken ja Aleksis Kiven kadun välisen alueen Finlaysonilta
torin etelälaidan Palanderin ja Selinin talojen seiniin asti.
Keskustorin suurimpina ongelmina on koettu lisääntyvä liikenne,
Vanhalle Kirkolle nouseva mukulakivirinne, puhtaanapidon vaikeus
sekä kevyen liikenteen turvattomuus. Kilpailuohjelmassa toivottiin
turvallisuutta ja viihtyisyyttä lisääviä ideoita. Alueen historia
ja arvokkaat rakennukset tarjoaisivat kilpailulautakunnan mukaan
puitteet huomattavasti nykyistä korkeatasoisemmalle ympäristölle.
Aatekilpailulla etsitään korkeatasoista kokonaisuunnitelmaa,
jota voidaan käyttää vaiheittain Keskustorin rakentamisen ja
kunnostamisen pohjana. Kaupunki on varautunut aloittamaan torin
kunnostustyöt ensi vuonna.
Kilpailuun jätetyt työt arvioidaan 28. kesäkuuta mennessä.
Palkintolautakunnalle on kuitenkin jätetty mahdollisuus
jatkokilpailun järjestämiseen tarpeen niin vaatiessa.
Kilpailun palkintoina jaetaan yhteensä 300 000 markkaa.
----lisätietoja: apulaisasemakaava-arkkitehti Kristiina Jääskeläinen,
puh. 931-2196518

Paluu viestintäyksikön kotisivulle
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Jari Seppälä
14.3.1996

Euroopasta ehdotuksia Iidesrannan käytölle

Tampereen Iidesrannan teollisuusalueen uudiskäytöstä on
valmistunut 24 suunnitelmaa osana nuorten eurooppalaisten
arkkitehtien "Europan 4" -suunnittelukilpailua. Kilpailussa on
mukana 65 eurooppalaista kaupunkia, Suomesta Helsinki, Tampere ja
Vaasa.
Tampereen kilpailukohteessa on suunniteltu uutta käyttöä
Iidesrantaan Viinikan liikenteenjakajan itäpuolelle. Alue on
toistaiseksi jätetty uuden kaavan ulkopuolelle. Kilpailualueen
itäpuolella uudisrakentaminen on jo alkanut.
- Kilpailusta odotetaan uusia ideoita näkyvälle paikalle
kaupungin sisääntuloväylän varteen. Alueelle toivotaan tyylikästä
asuin- ja toimistomiljöötä, sanoo kilpailun palkintolautakuntaan
asiantuntijana kuuluva arkkitehti Jouko Seppänen Tampereen
kaupungin ympäristövirastosta.
Neljättä kertaa järjestetyn nuorten arkkitehtien kilpailun
teemana on käytettyjen alueiden kuten teollisuusalueiden ja
satamien muuttaminen osaksi elävää kaupunkia muun muassa asumiseen.
Iidesranta on kiinnostanut nuoria arkkitehteja niin Suomesta kuin
myös muun muassa Englannista, Italiasta ja Espanjasta.
- Suomalaisten kohteiden suosio ylitti järjestäjien odotukset.
Suomi on nyt ensimmäistä kertaa mukana Europan-kilpailussa
täysjäsenenä, kertoo kilpailun Suomen pääsihteeri Antti Pirhonen
Suomen Arkkitehtiliitosta.
Iidesrannan uuskäytöstä jätettiin yhteensä 24 ehdotusta.
Helsingin Vuosaaren Meri-Rastilan rantakohdetta suunnitteli 63
kilpailuryhmää ja Vaasan Mäkikaivon teollisuus- ja varastoalueen
ottamista asumiskäyttöön tutki 20 kilpailutyötä.
Monikansallinen palkintolautakunta arvioi työt kevään aikana, ja
tulokset julkistetaan 17. kesäkuuta.
-------lisätietoja:
arkkitehti Jouko Seppänen, Tampereen kaupunki, 931-2196962
pääsihteeri Antti Pirhonen, SAFA, 90-58444217 tai 9500-461604
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Tuula Ala-Honkola
14.3.1996

Korjausrakentamiseen rahaa jälleen luvassa
Tamperelaiset taloyhtiöt hakevat edelleen innokkaasti valtion
korjausavustuksia. Viime vuonna jätettiin noin 850 hakemusta, mutta
lähes 600 kohdetta jäi ilman avustusta, koska valtion määrärahat
loppuivat kesken.
- Valtion tämän vuoden talousarviossa on korjausavustuksiin osoitettu 180 miljonaa markkaa ja lisäksi ensimmäiseen lisätalousarvioon on ehdotettu 350 miljoonaa markkaa, joten on oletettavaa, että näistä rahoista saadaan kaivattua rahoitusta myös Tampereen korjausrakentamiseen, toteaa rakennusmestari Eeva-Liisa Anttila kaupungin asuntotoimesta.
Korjausavustusten hakuaika on parhaillaan meneillään ja se päättyy lokakuun lopussa. Ne kohteet, joihin ei edellisellä hakukierroksella voitu rahanpuutteessa myöntää avustusta, ovat hakijalistalla ilman uutta hakumenettelyä.
Asunto-osakeyhtiöt voivat hakea avustusta mm. rakennuksen ulkovaipan korjaamiseen, lämmitys- ja ilmanvaihtojärjestelmän parantamiseen sekä piha-alueiden uusimiseen. Avustuksen määrä on 10 prosenttia korjauskustannuksista.
Lokakuun loppuun mennessä on anottavissa avustusta myös vanhusten
asuntojen parantamiseen sekä asunnossa ilmenneen terveyshaitan
poistamiseen.
Vanhuksille suunnattua avustusta voi saada ruokakunta, jossa
vähintään yksi henkilö on yli 65-vuotias tai vammainen. Avustuksen
määrä on korkeintaan 40 % korjauskustannuksista, kuitenkin enintään
40 000 markkaa.
Terveyshaitan poistamiseen voi avustusta saada, mikäli kunnan
viranomainen on todennut haitan ja arvioinut korjaustyöt tarpeellisiksi. Avustusta myönnetään enintään 25 % hyväksytyistä korjauskustannuksista, mutta ei kuitenkaan enempää kuin 30 000 markkaa asuinrakennusta kohden.
----------------Lisätiedot: rakennusmestari Eeva-Liisa Anttila, puh. 219
6465

Tämän tiedotteen al- kuun
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Taina Repo
6.3.1996

Kaupunkikuvaa siistitään kolmen tempauksen voimin

Tampereen kaupungin kokonaisilme on kohentunut viime vuosina varsinkin
keskustan alueella. Tolppiin, pylväisiin ja sähkönjakokaappeihin
teipatut ilmoitukset ovat kuitenkin särö keskustan kaupunkikuvassa.
Kaupungin katumiljöötyöryhmän ehdotuksesta lähdetään tänä keväänä
kaupunkikuvan siistimistalkoisiin kolmen tempauksen voimin: tolppien
siistiminen maaliskuulla, hiekankeräys huhtikuulla ja yleisten
alueiden siivous äitienpäivän aattona.
Kevätsiivouksen starttipäivä on 20.3., jolloin kaupungin eri
yksikköjen työntekijät irroittavat tolpista ilmoitukset.
Ilmaisilmoittelua varten on yhteistyössä julisteiden liimaajien kanssa
kehitetty paikkoja ilmoitustauluille, joilla kuka tahansa voi
ilmoittaa. Kevätsiivouksen alkaessa kaupungille pystytetään
väliaikaiset ilmoitustaulut, joina käytetään vaalimainostelineitä.
Huhtikuun puolessavälissä, kevään tultua, lähtevät harjausautot
keräämään talven hiekkoja kaduilta. Kiinteistöjen tulee huolehtia
autojen siirtämisestä hiekankeruun tieltä.
Ennen äitienpäivää, 10. ja 11. toukokuuta, asettaa kaupunki koulujen
ja omakotiasujien käyttöön vaihtolavoja yleisten katu- ja
puistoalueiden siistimiseen. Vaihtolavoille ei siis voi tuoda
kellariin unohtunutta kaatopaikkatavaraa, vaan ne on tarkoitettu
ympäristön siivoukseen.
Yhteyshenkilö: Rakennustarkastaja Kalevi Lammi, p.219 6908

Tämän tiedotteen alkuun
Tiedotteiden alkuun
Viestintäyksikön kotisivulle
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Taina Repo
6.3.1996

Tampereelle työllisyysvaroja siltojen rakentamiseen

Tampereen kaupunki on saanut Hämeen työvoimapiiriltä
työllisyysvaroja
siltarakennushankkeisiin.
Työllisyysperusteista investointiavustusta kaupunki saa
työvoimapiiriltä vuonna 1996 neljä miljoonaa markkaa. Hämeen
työvoimapiiri osallistuu rahoitukseen neljällä miljoonalla
markalla
myös vuonna 1997.
Paasikiven-Kekkosentien Näsinsillan toisen ajoradan ja
Naistenlahden
ratapihan sillan toisen ajoradan rakentamisen
kokonaiskustannukset
nousevat arviolta 27 miljoonaan markkaan.
Yhteyshenkilö: Rakennuspäällikkö Jyri Vilpo, p. 219 6331

Tämän tiedotteen alkuun
Tiedotteiden alkuun
Viestintäyksikön kotisivulle
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Jari Seppälä
6.3.1996

Tamperelaisia nyt 182 742

Tampereen kaupungin väkiluku oli vuodenvaihteessa 182 742 henkeä. Vuoden 1995 aikana kaupunki kasvoi 3491 asukkaalla. Tampere
on maan kolmanneksi suurin kaupunki Helsingin ja Espoon jälkeen.
Tilastokeskuksen väkilukutiedot perustuvat tammikuun loppuun
mennessä väestörekisterikeskukseen tulleisiin muutosilmoituksiin.
Vuodenvaihteen lopulliset väkilukutiedot saadaan nyt aiempaa nopeammin, kun muutosilmoitukset pitää jättää tammikuun aikana.
Koko maan väkiluku 31.12.1995 oli 5 116 826 henkeä. Suurimpien
kaupunkien järjestys näyttää vakiintuneen. Kärjessä erot
kasvoivat viime vuonna, vain Turku ja Oulu saivat kiinni Vantaan etumatkaa.
Helsingin väkiluku oli 525 031 (kasvua 9266) ja Espoon 191 247
(+4740). Tampereen jälkeen neljänneksi suurin kaupunki on Vantaa,
jossa oli kirjoilla 166 480 asukasta (+2104). Seuraavat ovat
Turku 164 744 asukkaalla (+2374) ja Oulu 109 094 asukkaalla (+2675).
Lahti jäi edelleen alle 100 000 asukkaan rajan: 95119 asukasta
(+413).
Tamperelaisista oli viime vuoden lopussa naisia 53 % eli 96
841ja miehiä 47 % eli 85 901.
Tampereen seutukunnan väkiluku oli Tilastokeskuksen mukaan 283
300. Tampereen seutukunta kasvoi vuoden aikana 3725 asukkaalla,
kun muut Pirkanmaan seutukunnat menettivät hieman asukkaita. Koko
Pirkanmaan väkiluku oli vuodenvaihteessa 438 503 henkeä (kasvua
2714).
----lisätietoja:
Tilastokeskus, puh.
90-17343498
Tampereen kaupungin tulosarviointiryhmä, puh. 931-2196111

Tämän tiedotteen alkuun
Tiedotteiden alkuun
Viestintäyksikön kotisivulle
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Jari Seppälä
28.2.1996

Pakkanen hidasti kaukolämpötöitä

Pitkä pakkaskausi hidasti monin paikoin töitä Tampereen
kaupungin sähkölaitoksen kaukolämpötyömailla. Pakkasen nyt
hellitettyä ruuhkia puretaan vauhdilla kiireellisyysjärjestyksessä.
- Tällä hetkellä meneillään on toistakymmentä työkohdetta,
joissa pakkanen viivästytti aikataulua. Viime vuosien aikana
vastaavia ongelmia ei ole ilmennyt, koska pakkasjaksot ovat olleet
suhteellisen lyhyitä, sanoo käyttöinsinööri Jari Pinomäki
sähkölaitokselta.
Työmaat eivät ole seisoneet niinkään kylmien työolojen takia,
vaan päin vastoin. Kaukolämmön liitostöissä pakkasraja on -12
astetta, koska tällöin putkissa liikkuva vesi on yli 100-asteista,
eikä työskentely enää ole turvallista.
- Suurimmat ongelmat ovat aiheutuneet Simolankadulla, jossa on
jouduttu pidentämään muun muassa tilapäistä liikennevalo-ohjausta
kaukolämpötyömaan ohitse. Työn piti valmistua helmikuun loppuun
mennessä, mutta pakkaskauden takia se venyy maaliskuun puoliväliin,
Pinomäki toteaa.

----Lisätietoja: Käyttöinsinööri Jari Pinomäki, puh. 950-5538632

Paluu viestintäyksikön kotisivulle
Tiedotteiden alkuun
Tämän tiedotteen alkuun
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Jari Seppälä
23.2.1996

Ammattikorkeakoulun
rehtoriksi 13 hakijaa
Tampereen ammattikorkeakoulun rehtorin virkaan tuli
määräaikana 13 hakemusta. Rehtori valitaan neljän vuoden
määräajaksi, koska vuonna 1999 päätetään Pirkanmaan
ammattikorkeakoulukokeilun vakinaistamisesta tai yhdistämisestä
Tampereen ammattikorkeakouluun.
Rehtorin virkaa ovat hakeneet tekniikan tohtori, toimitusjohtaja
Esko Alasaarela Oulusta, filosofian tohtori, dosentti Elli
Heikkilä Kajaanista, valtiotieteen tohtori, tuntiopettaja Heikki
Hämäläinen Helsingistä, terveydenhuollon kandidaatti, vs.
aikuiskoulutusjohtaja Visa Jokela Seinäjoelta, tekniikan tohtori,
apulaisprofessori Timo Kalema Kangasalta, diplomi-insinööri,
rehtori Kari Karvonen Pirkkalasta, Doctor of Philosophy,
koulutusasiantuntija Marja Laesvirta Helsingistä, diplomi-insinööri,
projektipäällikkö Keijo Mäkelä Espoosta, yhteiskuntatieteiden tohtori,
dosentti Airi Mäki-Kulmala Tampereelta, valtiotieteiden lisensiaatti,
terveydenhuollon opettaja Pirkko Nygren Forssasta, kasvatustieteiden
lisensiaatti Raine Valli Alicantesta Espanjasta, filosofian tohtori,
tutkimusryhmän johtaja Jussi Välimaa Jyväskylästä sekä yksi henkilö,
joka ei toivo nimeänsä julkisuuteen.
Tampereen ammattikorkeakoulu aloittaa toimintansa elokuun
alusta. Siihen on koottu Tampereen teknillinen oppilaitos, Tampereen
kauppaoppilaitos, Tampereen taiteen ja viestinnän oppilaitos sekä
Kurun normaalimetsäoppilaitos. Täydessä laajudessaan
ammattikorkeakoulussa on 2200 opiskelijaa.
----lisätietoja: Kansliasihteeri Pekka Kivekäs, puh. 931-2196214

Tämän tiedotteen alkuun
Tiedotteiden alkuun
Viestintäyksikön kotisivulle
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Tuula Ala-Honkola
22.2.1996

Ulkomaalaisopas
englanniksi

Ulkomaalaisille tarkoitettu Tampereen palveluista kertova opas
on ilmestynyt myös englanniksi. Suomenkielinen painos julkaistiin viime syksynä.
Tampereelle muuttaneet ulkomaalaiset löytävät oppaasta perustiedot mm. terveydenhoidosta, asunnon hankkimisesta ja lasten
koulunkäyntimahdollisuuksista. Oppaassa annetaan myös vinkkejä
vapaa-ajanviettoon sekä selvitetään toimiminen hätätapauksissa.
Ulkomaalaisopas on tarkoitettu paitsi ulkomaalaistoimiston ja
vastaanottokeskuksen asiakkaille, myös tamperelaisten yritysten
palvelukseen tuleville ulkomaalaisille ja vieraskielisille opiskelijoille.
Opasta saa kaupungin matkailutoimistosta, Verkatehtaankatu 2
ja kunnallisasiain neuvontapisteestä, Aleksis Kiven katu 16 F.
_________________
Lisätiedot: tiedotussihteeri Tuula Ala-Honkola, p. 219 6209

Paluu viestintäyksikön kotisivulle
Tiedotteiden alkuun
Tämän tiedotteen alkuun
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Jari Seppälä
22.2.96

Yleiskaava nähtävillä helmikuun loppuun

Tampereen kantakaupungin yleiskaavaehdotus on nähtävillä vielä viikon ajan, helmikuun loppuun saakka. Ympäristövirastoon on
jätetty jo muutamia muistutuksia; erityisesti täydennyskaavoitus
hiertää väljiin maisemiin tottuneita naapureita.
Kantakaupunki kattaa Tampereen alueen Aitolahtea ja Teiskoa
lukuunottamatta. Yleiskaavasta on lisäksi jätetty pois ydinkeskusta sekä Pyynikki ja Kauppi-Niihama, joille on tehty omat
osayleiskaavat. Yleiskaavan hyväksymisen jälkeen yksityiskohtaiset ratkaisut tehdään erikseen asemakaavoissa.
Kaupunginvaltuuston hyväksymien kaupungin kehittämistavoitteiden mukaan päämääränä on kaupunkirakenteen täydentäminen ja
tiivistäminen säilyttäen kantakaupungin puistomainen ja viihtyisä ympäristö. Maankäyttöä pyritään tehostamaan samalla kun
varataan riitävät viheralueet virkistyskäyttöön.
Täydennyskaavoituksen pohjana on muun muassa asukasluvun ja
asumisväljyyden kasvusta johtuva asuntorakentamisen tarve.
- Jos yleiskaavaehdotukset hyväksytään, uudet asuntoalueet
riittävät noin kymmenen vuoden rakentamiseen. Sen jälkeen asuntorakentaminen on siirrettävä valmiin kaupunkirakenteen ulkopuolelle Nurmi-Sorilaan tai naapurikuntiin, sanoo arkkitehti Ritva
Kangasniemi yleiskaavayksiköstä.
Yleiskaavaehdotuksen maankäytön toteuduttua virkistysalueet
kattavat noin 41 prosenttia kantakaupungin pinta-alasta. Virkistysalueita on pyritty varaamaan tasapuolisesti kaupungin eri
osiin. Niistä on hahmoteltu läpi kaupungin jatkuva viherverkko.
Tampereen kantakaupungin yleiskaavan tarkistus oli edellisen
kerran nähtävillä luonnosvaiheessa joulukuussa 1992. Luonnoksesta jätettiin 93 mielipidettä. Mielipiteiden, lausuntojen ja lisäselvitysten pohjalta kaavaa on korjattu, ja kaupunginhallitus
hyväksyi ehdotuksen muutamin korjauksin tämän vuoden alussa.
Nähtävilläpidon jälkeen yleiskaavaehdotus tulee kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston päätettäväksi.
------lisätietoja: arkkitehti Ritva Kangasniemi, puh. (931) 2196178
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Jari Seppälä
20.2.96

Matkakeskus syntyy 48 mmk:lla

Tampereen matkakeskuksen rakentaminen rautatieaseman yhteyteen edellyttää kaikkiaan noin 48 miljoonan markan investointeja. Matkakeskuksesta on valmistunut hankesuunnitelma, joka
sovittaa linja-autot radan varteen, kokoaa joukkoliikenteen matkustajapalvelut yhteen ja tarkastelee hankkeen vaikutuksia kaupunkikuvaan ja keskustan liikenteeseen.
Rautatieasemaa ja pysäköintitaloa yhdistävä rakennus on tarkoitus muuttaa lasiseinäiseksi matkustajahalliksi. Matkakeskuksen palvelut kuten lipunmyynti, kioskit, kahvilat sekä erilaiset
toimistot keskitettäisiin nykyisen asemahallin tasolle laajeneviin tiloihin. Yleisötiloista rakennetaan suunnitelman mukaan ratapihan ali uusi tunneli, joka palvelisi erityisesti kulkua laituritasolle. Ratapihan uudistamisen myötä laitureille
pääsisi myös hissillä.
Uusi linja-autoterminaali on suunniteltu ratapihan tasolle
nykyiselle pysäköintikannelle. Saapuvat linja-autot voisivat
purkaa matkustajansa suoraan ratapihan ensimmäiselle laiturille.
Matkustajien opastusta varten rakennetaan sähköistä opastusjärjestelmää, joka kertoo ajantasaisesti niin junien kuin pitkän
matkan linja-autojen ja paikallisbussienkin lähtöajoista.
Linja-autojen rahtiasema on piirretty Kalevantien eteläpuolelle radan ja Sorinkadun väliin uuden poliisitalon viereen.
Rahtiaseman yhteyteen voidaan rakentaa myös toimistorakennus.
Toiselle puolelle rataa varattaisiin pysäköintialue esimerkiksi

http://www.tampere.fi/viy/tiedote/96/matkak.htm (1 of 3) [7.7.2003 14:11:38]

Viestintäyksikkö: Lehdistötiedote

tilauslinja-autoille.
Katuverkkoon tulee muutoksia
Asema-aukio säilyy suunnitelman mukaan saatto- ja noutoliikenteen sekä taksien käytössä. Henkilöautoilla pääsee myös ylätasanteelle linja-autoterminaalin viereen. Pysäköintipaikkojen
määrä kuitenkin vähenee hieman sekä asema-aukiolla että pysäköintitalon katolla.
Liikenteen sujumista Rautatienkadulla pyritään parantamaan
muun muassa siirtämällä asema-aukion ja pysäköintitalon sisäänajoja sekä rajoittamalla henkilöautojen kääntymistä Hämeenkadulta. Kevyelle liikenteelle on suunniteltu omat reitit matkakeskukseen ja polkupyörille on piirretty katettua säilytystilaa
linja-autojen ja junien lähtötasolle.
Matkakeskuksen toteuttaminen kytkeytyy Ratahallintokeskuksen
suunnitelmiin Tampereen aseman ratapihan korjauksista. Muun
muassa uusien Pendolino-junien käyttöönotto edellyttää matkustajalaiturin korottamista. Myös raiteita, vaihteita ja suojastuksia pitää parantaa.
Matkakeskuksen ympäristövaikutuksista suurin on Rautatienkadulle ja Suvantokadulle siirtyvä linja-autoliikenne. Iltapäivän
huipputunnin aikana arvioidaan liikenteen lisääntyvän noin sadalla linja-autolla. Samalla kuitenkin henkilöautoliikennettä
jää pois rajoitusten ansiosta.
Linja-autoterminaalin melu- ja pakokaasuhaittoja pyritään
vähentämään muun muassa Rautatienkadun puolelle esitetyillä rakenteilla. Myös laiturikatokset vähentävät linja-autojen ja samalla junien melua ympäristöön.
Kulut jakautuvat eri vaiheisiin
Kustannusarvioiden mukaan matkakeskukseen liittyvät välttämättömät työt maksaisivat noin 47,9 mmk. Tästä linja-auto- ja
rahtiterminaalien sekä matkapalvelutilojen osuus on noin 38 mmk.
Osa liikennejärjestelyistä tehdään joka tapauksessa lähiaikoina,
esimerkiksi asema-aukion järjestelyt ja pysäköintitalon sisäänajon muutostyö.
Mikäli matkapalvelutiloista rakennetaan uusi tunneli laituritasolle ja edelleen Tullin alueen puolelle, siitä aiheutuu
noin 18 mmk:n kulut. Myös jalankulkuyhteyksiä keskustan suunnasta voidaan parantaa 3,8 mmk maksavalla Rautatienkadun alittavalla tunnelilla.

----------lisätietoja:
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- kaavoituspäällikkö Markku Teräsmaa ja liikenneinsinööri Risto
Laaksonen, Tampereen kaupunki, puh. 931-2196111
- suunnittelupäällikkö Hannu Kivelä, Insinööritoimisto A-Tie Oy,
puh. 931-2468555
- Tampereen matkakeskus: Hankesuunnitelma

Tämän tiedotteen alkuun
Tiedotteiden alkuun
Viestintäyksikön kotisivulle
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Jari Seppälä
19.2.1996

Tampereen verotulot
kasvoivat vauhdilla
Elinkeinoelämän nousu lamavuosista näkyy Tampereen kaupungin
verotuloissa: viime vuoden ennakonpidätykset kasvoivat noin 8,4
prosenttia edellisvuodesta, kun kaupungin viime vuoden talousarvioon ennakoitiin varovaisesti vain kahden prosentin kasvua.
Arviota paremmin kertyneitä verotuloja on vuoden aikana käytetty neljässä lisätalousarviossa sekä talousarviolainojen maksuun. Tämän jälkeen ylijäämää on noin 120 miljoonaa markkaa.
Keskiviikkona kaupunginvaltuustoon tuleva viides lisätalousarvio
sisältää tilinpäätösjärjestelyjä, joihin hyvä tulos antaa mahdollisuuden.
Verotulojen kasvua käytetään erityisesti kaupungin velkojen
maksuun. Myös palveluja ja työllisyyttä on tuettu, ja tulossa on
lisärahaa muun muassa koulujen tietoverkon rakentamiseen.
Tulosarviointipäällikkö Antti Puisto varoittaa kuitenkin tulkitsemasta liian myönteisesti verotulojen kasvua:
- Viime vuoden verotuloihin sisältyy yhteensä noin 120 mmk:n
tilitykset kahdelta edelliseltä vuodelta. Lisäksi kaupunki joutunee palauttamaan liikaa perittyjä ennakkoveroja syksyllä tavallista enemmän, ehkä noin 160-180 mmk, Puisto arvioi.
Kaupungin taloudellinen tila ja maksuvalmius ovat vuoden 1995
viimeisen neljännesvuosiraportin mukaan hyvällä tasolla. Taloudellinen nousu ei kuitenkaan ole sanottavasti näkynyt työllisyystilastoissa. Työttömiä oli vuoden lopussa tuhat vähemmän
kuin vuosi sitten eli 19 456 tamperelaista, mikä on 22,6 % työvoimasta. Valtakunnallinen työttömyysprosentti oli 18,9.
Pitkäaikaistyöttömiä oli Tampereella vuodenvaihteessa 6268 ja
alle 25-vuotiaita työttömiä 3104. Nuorisotyöttömyys oli 38,1%.
Tampereen väkiluku jatkoi viime vuonna reipasta kasvuaan.
Ennakkotiedon mukaan tamperelaisia oli vuoden lopussa 182 779,
mikä on 3528 enemmän kuin vuoden alussa.
Rakennustoiminta oli viime vuonna jokseenkin edellisvuoden
tasolla. Asuntoja valmistui 1393 eli muutama asunto vähemmän
kuin vuonna 1994. Rakennuslupia myönnettiin 515, mikä on sata
vähemmän kuin edellisvuonna. Lupien kuutio- ja neliömäärät ovat
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kuitenkin kasvaneet; tämä viittaa erityisesti teollisuusrakentamisen elpymiseen.
Vanhojen asuntojen hinnat ovat vuoden 1995 aikana laskeneet
Tampereella keskimäärin 2,7 %.
-----Tiedot perustuvat kaupunkikehityksen neljännesvuosiraporttiin
1995:4, joka on kaupunginhallituksen käsittelyssä 19.2.1996.
lisätietoja: tulosarviointipäällikkö Antti Puisto, puh. 9312196111

Paluu viestintäyksikön kotisivulle
Tiedotteiden alkuun
Tämän tiedotteen alkuun
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Tuula Ala-Honkola
15.2.1996

Tampere-tietoutta
jokaiseen kotiin

Tampere 96 -talousarvio- ja tapahtumalehti sekä Tamperelaisen
opas jaetaan tänä viikonloppuna eli 17.-18.2. jokaiseen tamperelaistalouteen.
Tampere 96 -lehti selvittää tämän vuoden talousarvion pääkohtia ja kaupungin uuden järjestyssäännön sisältöä. Lehden sivuilta löytyy myös tietoa kaupungin siisteyskampanjasta, ystävyyskaupunkisuhteista ja museotoimen erilaisista työmuodoista. Nuorisosivulla piipahdetaan nuorison työpajassa ja nuorisoneuvolassa sekä kerrotaan kirjaston tarjoamista internet-yhteyksistä.
Tapahtumasivut luovat yleiskatsauksen kevään runsaaseen kulttuuritarjontaan.
Tampereen kaupungin palveluista kertova Tamperelaisen opas
jaetaan muutaman vuoden tauon jälkeen erilliskappaleena jokaiseen tamperelaistalouteen. Parina aikaisempana vuotena opas on
ollut liitettynä puhelinluetteloon, joka edelleenkin sisältää
kaupungin aakkosellisen palveluhakemiston. Palveluhakemisto kertoo avainsanoittain kuntalaisten tarvitsemia keskeisiä puhelinnumeroita.
Tamperelaisen oppaaseen on koottu 30 sivun verran tietoa kaupungin palveluista toimialoittain. Oppaasta löytyy myös sosiaali- ja terveystoimen aluekartta sekä Tampereen keskustan yleiskartta, johon on merkitty mm. kaupungin keskeiset toimipisteet.
Tampere 96 -lehti sekä Tamperelaisen opas jaetaan jokakodinjakeluna kaupunkialueella sekä postin kautta Nurmeen, Sorilaan,
Terälahteen, Velaattaan ja Kämmenniemeen. Lehteä ja opasta on
saatavissa myös kaupungin keskusvirastotalosta kunnallisasiain
neuvontapisteestä osoitteesta Aleksis Kiven katu 16 F.
Tampere 96 -lehden ja Tamperelaisen oppaan on toimittanut kaupunginkanslian viestintäyksikkö.
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Jari Seppälä
9.2.1996

Pirkanmaa kehittää
sähköistä palvelua
Pirkanmaalla suunnitellaan laajaa kuntien yhteistä tieto- ja
palvelujärjestelmää atk-verkkoon. Erilaiset hakemukset ja
tiedotukset on tarkoitus saattaa kuntalaisten saataville
tavanomaisten keinojen lisäksi internet-verkon www-palvelun
kautta. Tampereen kaupungin viime vuonna käynnistämään wwwpalveluun tehtiin tammikuussa jo yli 100 000 hakua.
Pirkanmaan liiton ja Tampereen kaupungin virittämän
palvelutietojärjestelmään on alustavasti ilmoittautunut jo
toistakymmentä kuntaa.
- Kehittelemme yhdessä sellaisia sovelluksia kunnan
palveluista, jotka voidaan tarjoilla tietoverkossa.
Hakemuslomakkeet voivat olla samanlaisia eri kunnissa, ja yhä
enemmän myös palveluja hoidetaan yli kuntarajojen, sanoo
Tampereen kaupungin kehittämispäällikkö Jarkko Lumio.
Esimerkkejä yhdessä kehiteltävistä atk-palveluista ovat
päivähoitohakemukset, liikuntapaikkavaraukset ja
koulutustarjonta. Samalla kunnat voivat markkinoida
matkailupalvelujaan jopa kansainvälisesti ja koota alueen
tapahtumakalenterit yhteen.
Sähköisen palvelun käyttö edellyttää toistaiseksi mikrotietokonetta ja tietoliikenneyhteyksiä. Vuoteen 2010 mennessä näiden
on laskettu olevan kotikäytössä yhtä yleisesti kuin nyt ovat
televisio ja puhelin.
- Palvelujen kehittämisen kanssa rinnan parannetaan jakelua.
Kirjastojen ja koulujen yleisiä mikrotietokoneita lisätään
kuntien varojen mukaan, lupaa Jarkko Lumio.
Tampereen pääkirjaston internet-päätteiltä tehtiin tammikuun
aikana jo noin 10 000 hakua yksin Tampereen kaupungin wwwsivuille. Tampereen kaupungin oman tietoverkon ulkopuolelta
hakuja oli kaupungin tuottamille sivuille Suomesta 41 000 ja
muualta maailmasta 17 000 yhteensä 30 maasta.
Kaupungin tietojen kysyntä internetin kautta on
kaksinkertaistunut kahdessa kuukaudessa. Tietokoneen laskurin
mukaan erityisesti kiinnostavat kirjaston palvelut, tapahtuma ja
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palveluhakemiston tiedot. Myös kokeiluasteella oleva
kaupunginhallituksen pöytäkirjojen tarjonta on saanut paljon
kyselyjä. Tampereen hallituksen ja lautakuntien esityslistat
tulevat internetin kautta automaattisesti jakeluun jo ennen
kokouksia vielä tämän talven aikana.
- Tärkeätä on myös tarjota kuntalaisille mahdollisuus antaa
palautetta päättäjille ja esittää kysymyksiä virkamiehille.
Tähän tarkoitukseen kehitellään keskustelusivuja eri teemoja
varten.
- Sähköisen palvelun kautta tiedon hankinta ja osallistuminen
on helppoa eikä ole sidottu paikkaan tai virastoaikaan,
kehittämispäällikkö Lumio sanoo.
Tampereen kaupungin internet-kotisivun osoite on
http://www.tampere.fi. Pirkanmaan liitto on teettänyt
ensimmäisenä maakuntana kaikkien kuntien perusesittelyt
internetiin osoitteeseen
http://www.tradpoint.fi/pliitto/kunnat.html.

----lisätietoja:
kehittämispäällikkö Jarkko Lumio, puh. 931-2196002
viestintäpäällikkö Jari Seppälä, puh. 931-2196219
projektisihteeri Mia Jusi, Pirkanmaan liitto, puh. 931-2481247

Paluu viestintäyksikön kotisivulle
Tiedotteiden alkuun
Tämän tiedotteen alkuun
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Jari Seppälä
6.2.1996

Tampere valmistelee
tarkastuslautakuntaa

Tampereen kaupunki valmistelee uuden kuntalain mukaisen
tarkastuslautakunnan asettamista. Ensi vuoden alusta valittava
tarkastuslautakunta huolehtii kaupungin hallinnon ja talouden
valvonnasta. Erikseen valitaan ulkopuoliset ammattitilintarkastajat toiminnan laillisuutta valvomaan.
Keskeisistä luottamushenkilöistä koottu kaupungin
toimintamallin uudistamista seuraava toimikunta keskusteli
tiistaina tarkastustoiminnan uudistamisesta. Toimikunta asettui
normaaliin tapaan valittavan lautakunnan kannalle; kuntalaki
sallisi myös tarkastusvaliokunnan, johon valittaisiin vain
valtuutettuja ja varavaltuutettuja.
Tarkastuslautakunta tarvitsee myös asioita valmistelevan
virkamieshenkilöstön, joka tarkoittaa lähinnä nykyistä
revisiotoimistoa. Erikseen on lisäksi ratkaistava kaupungin
hallinnon sisäinen valvonta.
Tarkastuslautakuntaan tulee todennäköisesti 11 jäsentä kuten
kaupungin muihinkin lautakuntiin holhouslautakuntaa
lukuunottamatta. Lautakunnan valitsee syksyn kunnallisvaaleissa
valittava kaupunginvaltuusto.
Toimintamallin uudistamista valmisteleva toimikunta saa
seuraavaan kokoukseensa ehdotuksen tarkastussäännöstä, jossa
määritellään tarkemmin hallinnon ja talouden tarkastamisen ja
sisäisen valvonnan tehtävät.

----lisätietoja: Hallintojohtaja Mauri Eskonen, puh. 2196105

Paluu viestintäyksikön kotisivulle
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Jari Seppälä
5.2.1996

Tampere käyttää hyvää tulosta rakentamiseen

Verotulojen arvioitua ripeämpi kasvu on nostamassa Tampereen
kaupungin tilinpäätöksen selvästi ylijäämäiseksi verrattuna
varovaisesti laadittuun talousarvioon. Ylijäämää käytetään muun
muassa lainojen maksuun ja rakennusten peruskorjaukseen.
Verotulojen arvioitiin kasvavan kaksi prosenttia; joulukuun
tilanne näyttää 8,4 prosentin kasvua ennakonpidätyksissä.
- Hyvä tilinpäätös antaa kaupungille mahdollisuuksia pitkäjänteiseen taloudenpitoon. Yhä korkeana pysyvä työttömyys on
samalla haaste ja suuri epävarmuustekijä, sanoo Tampereen
kaupungin rahoitusjohtaja Asko Koskinen.
Verotulojen kasvua on käytetty erityisesti lainojen lyhentämiseen. Vuoden lopulla kaupungilla oli lainaa enää 492,9 mmk eli
2738 markkaa asukasta kohden.
Budjetoitua toimintaa on myös tehostettu vuoden mittaan neljällä lisätalousarviolla. Sosiaali- ja terveystoimen menoihin on
lisätty lähes 90 mmk ja muun muassa työllistämiseen noin 28 mmk.
Viides lisätalousarvio on tulossa kaupunginhallitukseen ensi
maanantaina. Siinä ehdotetaan muun muassa noin 30 mmk Pirkanmaan
sairaanhoitopiirin maksuvalmiuteen ja runsaat 10 mmk erikoissairaanhoidon menoihin sekä 10 mmk maanhankintaan.
Verontasausrahastoon palautettaisiin tämän vuoden talousarvioon
lainattu 33,5 mmk, ja kehittämisrahastoon siirrettäisiin 30 mmk
tulevia kehittämishankkeita varten.
Samaan aikaan valmistellaan myös ensimmäistä tämän vuoden
lisätalousarviota, johon tällä hetkellä on kertynyt noin 15 mmk
lähinnä teknisiä korjauksia tämän vuoden varsinaiseen
talousarvioon. Esillä on ollut myös koulujen atk-verkon
kiirehtiminen sekä työllisyysohjelman rahoittaminen
ensimmäisestä lisätalousarviosta.
Hyvän taloudellisen tilanteensa avulla Tampereen kaupunki
jatkaa työllistäviä toimia myös alkaneena vuonna. Julkisten
rakennusten peruskorjauksiin osoitetaan määrärahoja heti kun
valtion osuus on tiedossa. Tampereen kaupunki varautuu
enimmillään noin 40 mmk:n panostukseen.
Rahoitusjohtaja Koskinen sanoo, että verotulojen ylittyminen
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arvioidusta johtuu sekä kunnallisveron että yhteisöveron
ennakoitua suuremmasta kertymästä. Kiinteistöveron tuotto
näyttää vastaavan budjetoitua summaa.
- Todennäköistä on, että kunnallisveron ennakoita on
tilitetty ylisuurina, ja joudumme vielä palauttamaan veroja.
Kunnallisveron tuottoon sisältyy lisäksi 40 mmk vuodelta 1994
siirtyneitä verotuloja, Asko Koskinen sanoo.
Myös yhteisöveron tilitykset ovat kasautuneet, ja viime
vuonna saatiin vuosien 1993 ja -94 verotuloja. Yritysten
vilkastunut toiminta on kuitenkin kasvattanut yritysveroa myös
viime vuodelta.
----lisätietoja:
rahoitusjohtaja Asko Koskinen, puh. 931-2196275, 950 517 5471
tulosarviointipäällikkö Antti Puisto, puh. 931-2196228

Paluu viestintäyksikön kotisivulle
Tiedotteiden alkuun
Tämän tiedotteen alkuun
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Jari Seppälä
31.1.1996

Tesoman metsiä harvennetaan
Tampereen kaupungin metsäosasto harventaa Tesomajärven
lähimetsiä lopputalven aikana. Metsät ovat kasvaneet monin
paikoin niin tiheiksi, että puiden latvuksilla ei enää ole
riittävästi kasvutilaa.
- Ellei metsää harvenneta, puiden elinvoima alkaa huonontua
ja niiden ulkomuoto heikkenee, sanoo metsätalousainsinööri Tommi
granholm.
Ulkoilijoille metsä muuttuu valoisammaksi ja väljemmäksi.
Harvennus parantaa myös pintakasvillisuuden elinolosuhteita.
Tesomajärven metsää on edellisen kerran käsitelty laajemmin
1980 -luvun alussa jolloin se oli huomattavasti nykyistä matalampaa. Tuolloin työ oli pääasiassa taimikon hoitoa. Nyt tehtävä
harvennus sisältyy kaupungin ulkoilumetsille vuosiksi 1991 2000 laadittuun metsänhoitosuunnitelmaan, jonka kaupunginhallitus on hyväksynyt.
Harvennus alkaa Ikurin puoleisen uimarannan lähistöltä. Muut
käsiteltävät kohdat ovat Tesomankadun varressa ja vesitornilta
itään viettävässä rinteessä.
Runkopuu ja pääosa hakkuutähteistä kerätään alueelta pois
hakkuun jälkeen. Muutoinkin työ pyritään tekemään niin, että
siitä aiheutuu mahdollisimman vähän häiriötä ulkoilijoille. Kaupungin metsäosasto ottaa vielä vastaan alueen asukkaiden toiveita:
- Lähiseudun asukkailla on nyt erinomainen tilaisuus esittää
toiveita metsän käsittelystä esimerkiksi omien tonttiensa kohdalla. Jos toivomukset vaikuttavat muidenkin asukkaiden näköaloihin, olisi suotavaa että taloyhtiössä muodostettaisiin
yhteinen mielipide ja otettaisiin yhteyttä metsäosastoon
isännöitsijän kautta, Tommi Granholm sanoo.
Tesomajärven alueella voi töiden aikanakin liikkua täysin
turvallisesti. Metsäosasto toivoo kuitenkin, että myös alueella
liikkuvat ulkoilijat, koulumatkalaiset ja muut kulkijat
ottaisivat huomioon meneillään olevan harvennustyön.
---------Lisätietoja: Metsätalousainsinööri Tommi Granholm, puh. 2196057
Liitteenä kartta harvennettavista kuvioista (tummat alueet)

http://www.tampere.fi/viy/tiedote/96/tesmets.htm (1 of 2) [7.7.2003 14:11:40]

Viestintäyksikkö: Lehdistötiedote

Jari Seppälä
26.1.1996

Tampere palkitsi
henkilöstön ideoita
Tampereen kaupunki on jakanut viisi aloitepalkkiota henkilökunnan tekemien aloitteiden parhaimmistolle. Pienten
rahapalkkioiden arvoisiksi katsottiin kaukolämpövoimalan
kehitysideat, työkoneiden huoltoon sekä kotipalveluun ja
vuodepotilaiden hoitoon liittyvät parannukset.
Kaupunginjohtaja Jarmo Rantanen jakoi tunnustukset
perjantaina kaupungin yhteistyöryhmän ehdotuksen mukaisesti.
Auto- ja koneasentaja Taisto Järvenpää palkittiin 3600 markan
aloitepalkkiolla. Hän esitteli aloitteessaan uuden työmenetelmän
ja laitteen työkoneiden suurikokoisten hydraulisylintereiden
kierrekiinnitysten avaamiseen ja huoltotyöhön. Hydraulisylinterien aukaisu- ja hitsauslaite todettiin palkitsemisen arvoiseksi
parannukseksi auto- ja konekeskuksen huoltotyössä.
Sähkölaitoksen koneasentaja Hannu Taatila sai 3000 markan
aloitepalkkion ehdottamalla lämpövoimalaitokselle uutta menetelmää, jolla polttoturve voidaan palauttaa sähkösuodattimelta
tulipesään lisäejektorin avulla.
Myös 1500 markan palkkio meni sähkölaitokselle. Hitsaaja Esko
Eloranta ehdotti muutosta voimalaitoksen suurihalkaisijaisen
putken paisuntapalkeen korjaustyöhön.
Sosiaali- ja terveystoimen piiriin jaettiin samaten kaksi
aloitepalkkiota. Perushoitaja Raija Mustonen ehdotti styrox-rouheella täytettyjä tyynyjä vuodepotilaiden jalkojen tueksi.
Tyynyjä voitaisiin valmistaa askartelutyönä ja käyttämällä pakkauksista tulevaa rouhetta. Aloite palkittiin 700 markan tunnustuspalkkiolla. Osastonhoitaja Pirkko Mäkelää kiitettiin 500
markalla kotipalvelun aakkosellisen kadunnimiluettelon
ideoinnista.
----lisätietoja: apulaistyösuojelupäällikkö Kari Parikka, puh.
2196109
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Jari Seppälä
23.1.1996

Harri Airaksinen
koulutuspäälliköksi

Tampereen kaupungin koulutuspäälliköksi on valittu yht.
maist. Harri Airaksinen, 27. Aiemmin Airaksinen on muun muassa
hoitanut sijaisuuksia Tampereen koululaitoksen piirissä,
toiminut Kokoomuksen eduskuntaryhmän suunnittelusihteerinä sekä
viimeksi Brysselissä Euroopan parlamentin jäsenen Ritva Laurilan
erityisavustajana. Ennen Brysseliin siirtymistään hän oli myös
Tampereen koulutuslautakunnan jäsen.
Airaksinen ottaa koulutuspäällikön tehtävän vastaan huhtikuun
alusta. Aiempi koulutuspäällikkö Erkki Haapio jäi eläkkeelle
viime vuonna. Virkaan tuli yhteensä 89 hakemusta.

----lisätietoja: henkilöstöjohtaja Pekka Palola, puh. 2196310

Paluu viestintäyksikön kotisivulle
Tiedotteiden alkuun
Tämän tiedotteen alkuun
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Jari Seppälä
15.1.1996

Seutulippu vuoden päästä?
Tampereen seudun linja-autoliikenteen seutulippu on käytössä
ensi vuoden alusta, jos suunnitelmat toteutuvat aiotulla
tavalla. Seutulipun käyttöönottoselvitys on valmistunut, ja
alueen kuntien on määrä tehdä sen pohjalta päätökset huhtikuun
loppuun mennessä.
Tampereen kaupungin johtoryhmä käsitteli selvitystä
maanantaina. Seudullisesta yhteistyöstä keskusteltiin myös
kaupunginhallituksen suunnittelukokouksessa, mutta päätöksiä
tehdään myöhemmin.
Seutulippujärjestelmää on suunniteltu Tampereen, Nokian,
Pirkkalan, Lempäälän, Kangasalan ja Ylöjärven alueelle. Alueella
tehdään noin 38,4 miljoonaa linja-automatkaa vuodessa, niistä
2,9 miljoonaa eli 8 prosenttia ylittää kuntarajan.
Seutulipulla voisi matkustaa eri liikennöitsijöiden autoissa
rajoituksetta. Tampereen seutua ehdotetaan yhtenäiseksi vyöhykkeeksi, jossa 30 päivän lippu maksaisi 350 markkaa. Jokainen
kunta päättää kuitenkin itsenäisesti mahdollisista vyöhykkeistä
ja lipun hinnasta.
Älykortilla toimivan seutulipun etuna pidetään edullisuutta
ja joustavuutta.
- Joukkoliikenteen kilpailukyky ja kannattavuus paranee, ja
matkustajamäärät toivottavasti kasvavat. Ajan mittaan voidaan
joukkoliikenteen tarjontaa kehittää ja lisätä, sanoo Tampereen
kaupungin liikennelaitoksen toimitusjohtaja Heikki Lehtinen.
Työmatkat halpenevat
Seutulippu helpottaa erityisesti säännöllistä työmatka- ja
koululiikennettä.
- Jos 30 vuorokautta voimassa olevalla 350 markan lipulla
tekee yli 50 matkaa, se tulee useimmista paikoista selvästi halvemmaksi kuin nykyisillä sarjalipuilla matkustaminen. Matkustajan saaman hyödyn kustantavat kunnat ja valtio.
Tampereen alueen seutulippuselvityksen tehneen
Suunnittelukolmio Oy:n laskelmien mukaan järjestelmä maksaa yh-
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teiskunnalle 6,2 - 10,2 miljoonaa markkaa vuodessa. Valtion
osuudeksi oletetaan laskelmissa 50 prosenttia.
Kuntien tuki joukkoliikenteelle ei lisäänny merkittävästi,
jos matkustajamäärät kasvavat ja kannattamattomina tuettavien
reittien määrä vähenee.
Nyt valmistunut seutulippusuunnitelma tulee alueen kuntien
käsittelyyn helmi-maaliskuun aikana. Jos vastaanotto on
myönteinen, järjestelmää hiotaan sopimuskuntoon syksyyn
mennessä, ja seudulliset älykortit voisivat olla käytössä ensi
vuoden alusta.
Yhteistyötä tiivistetään
Tampereen seutukunnan yhteistyön tiivistäminen on tulossa käsittelyyn laajemminkin tämän kevään aikana. Yhteistyöhön etsitään entistä säännöllisempiä muotoja ja yhteisten asioiden
valmisteluun enemmän virkamiesresursseja. Tiedonkulkua halutaan
tehostaa.
Kunnanjohtajien kokousten lisäksi esillä on muun muassa säännöllisten luottamushenkilötapaamisten aloittaminen. Mahdollisia
uusia yhteistyömuotoja kartoitetaan maaliskuun loppuun mennessä.
Erityisesti tutkitaan mahdollisuuksia laajentaa yhteistyötä
peruspalvelujen tuotannossa.
Myös seutusuunnitteluun kehitetään entistä aktiivisempaa
yhteistyötä. Euroopan Unionin alueiden kehittämissuunnittelussa
edellytetään ohjelmiin perustuvaa suunnittelua, joka poikkeaa
perinteisestä organisaatiopohjaisesta suunnittelusta.

----lisätietoja:
(seutulippu) Toimitusjohtaja Heikki Lehtinen, puh. 931-240 2201
(yhteistyö) Kehittämispäällikkö Jarkko Lumio, puh. 931-219 6002

Paluu viestintäyksikön kotisivulle
Tiedotteiden alkuun
Tämän tiedotteen alkuun
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Jari Seppälä
12.1.1996

Tampere vuokrasi
liiketalon Tartosta
Tampereen kaupunki on vuokrannut pienen liiketalon virolaisen
ystävyyskaupunkinsa Tarton keskustasta. Tampere on varannut
talon kunnostukseen miljoona markkaa, mikä lasketaan 20 vuoden
vuokraksi talosta Tarton kaupungille.
Kaupunginjohtaja Jarmo Rantanen allekirjoitti
vuokrasopimuksen perjantaina Tartossa. Samalla Tampereen ja
Tarton kaupunginjohtajat sopivat ystävyyskaupunkien tämän vuoden
yhteistoiminnasta.
- Tampereen kaupungin tavoitteena on aktiivinen rooli
Itämeren piirissä ja samalla osallistuminen Euroopan Unionin
ohjelmien toteuttamiseen. Myös tältä alueelta Tampereen ja
Tarton yhteistyösuhteissa on löydettävissä uusia ulottuvuuksia,
sanoi kaupunginjohtaja Rantanen sopimusten allekirjoitustilaisuudessa.
Kaupunginjohtaja Rantanen toivoi, että Tampereen vuokraama
rakennus toimisi kohtaamispaikkana ja tiedon välittäjänä. Talon
sijainti Tarton yliopiston vieressä tarjoaa mahdollisuudet myös
yliopistojen entistä tiiviimpään yhteistyöhön.
Tampereen kaupunginvaltuusto hyväksyi määrärahan Tarton
"Tampere-talon" kunnostukseen ja vuokraamiseen tämän vuoden
talousarvioon. Lähiaikoina alkavan kunnostuksen toteuttaa Tarton
kaupunki yhteisesti laadittujen piirustusten mukaan.
Tampereen kaupungin on tarkoitus käyttää taloa muun muassa
näyttely- ja kokouspaikkana. Talossa on myös majoitustilaa, jota
voivat käyttää esimerkiksi Tarton yliopistossa opiskelevat tai
vierailevat tamperelaiset. Kaupungilla on oikeus antaa tiloja
edelleen vuokralle.
Laajaa yhteistyötä
Tarton ja Tampereen kaupungit jatkavat varsin vireäksi kehittynyttä yhteistyötään alkaneena vuonna. Eri alojen
virkamiesvaihtoa on tarkoitus jatkaa lyhyillä opintojaksoilla.
Tarttolaiset tutustuvat muun muassa Tampereen kaupunkimittauksen
ja kaavoituksen toteuttamiseen, ja Tartossa järjestetään
matkanjärjestäjille Tampereen myyntitilaisuus.
Kulttuurin ja nuorisotoimen alueilla yhteistyötä tehdään tänä
vuonna tiiviisti. Konsertteja ja näyttelyitä järjestetään
molemmissa kaupungeissa, ja Tampereella on syksyllä kokonainen
Tartto-viikko. Nuorisolle järjestetään tapaamisia muun muassa
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kesäleireillä ja ystävyyskoulutoiminnalla.

-----lisätietoja:
kansainvälisten asioiden sihteeri Pertti Paltila, puh. 9400 831
469

PÖYTÄKIRJA TAMPEREEN KAUPUNGIN (SUOMI) JA
TARTON KAUPUNGIN (VIRO) VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ
VUODELLE 1996
Vuonna 1992 Tampere ja Tartto solmivat
ystävyyskaupunkisopimuksen, jonka täyttämiseksi kaupungit
asettivat tavoitteekseen solmia yhteistyöpöytäkirjan joka vuosi.
Yhteenvetona vuoden 1995 toiminnasta sopimusosapuolet
toteavat, että useimmat yhteistyöpöytäkirjassa mainitut tehtävät
ovat toteutuneet.
Kaupunkien edustajien tapaamisten tuloksena ja ottaen
huomioon molempien kaupunkien toiminta-alueitten
edustajien ehdotukset sovittiin yhteistoiminnasta vuonna 1996
ja allekirjoitettiin tämä pöytäkirja.

I. Tampereen ja Tarton välisen yhteistyön jatkosta
1.

Yhteistyötä jatketaan samoin perustein kuin vuonna 1995
seuraavilla toimialoilla:
-koulutus
-kulttuuri ja liikunta
-terveydenhuolto
-ympäristönsuojelu
-pelastustoimi

2.

Kontaktien edistämiseksi ja tiedon vaihtamiseksi vierailevat
ystävyyskaupunkien viralliset valtuuskunnat vuoden 1996
aikana kerran Tartossa ja kerran Tampereella, jolloin sovitaan
yhteistyöstä vuodelle 1997.

3.

Kaupunkien intressinä on edistää paikallistason viranomaisten,
järjestöjen, laitosten ja yritysten välisiä hyödyllisiä kontakteja.

4.

Kaupunkien organisaatioissa eri yksiköille annetaan vapaat
mahdollisuudet solmia ja edistää kontakteja ja
asiantuntijavaihtoa, joita pöytäkirjassa ei ole erikseen mainittu.
Tästä yhteistyöstä edellytetään informoitavan kaupunkien
johtoa, jotta kaupunkien välistä yhteistyötä voidaan arvioida
kokonaisuutena.

II. Eri toiminta-alueitten väliset uudet yhteistyön suuntaukset
1.

Koulutus ja nuoriso
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1.1.

Kaupunkien koululaitosten välistä yhteistyötä jatketaan muun
muassa ystävyyskoulutapaamisten muodossa.
Kaupungit edistävät eri koulutuksellisten instituutioiden välistä
yhteistyötä.

1.2.

Tampereen kaupungin vapaa-aikatoimen ja Tarton
kaupunginhallituksen koulutusosaston järjestämää
nuorisovaihtoa jatketaan nuorten kesäleireille osallistumisen
muodossa yhteistyössä leirien järjestäjien kanssa.

1.3.

Nuorisotyöntekijöille järjestetään yhteinen
viikonloppuseminaari Tartossa huhti- tai toukokuussa.

2.

Kulttuuri ja liikunta

2.1.

Taiteilijoiden, kulttuurin asiantuntijoiden, museoiden ja
kirjastojen vaihto on lisääntynyt huomattavasti viime vuosien
aikana ja sitä jatketaan samassa laajuudessa.

2.2.

Kaupungit tukevat kulttuuri- ja harrastusjärjestöjen kontaktien
luomista ja yhteistyötä. Konkreettisten projektien
toteuttaminen riippuu erillisistä sopimuksista ja kummankin
kaupungin taloudellisista ja muista mahdollisuuksista.

2.3.

Tampere Chamber vierailee Tartossa toukokuussa pitäen
konsertit Tartossa ja Valgassa.

2.4.

Keväällä ja syksyllä järjestetään kirjallisuus- ja runoilta
Tartossa ja Tampereella.

2.5.

Rakkaani Tartto -kaupunkiteoksen loppuunsaattaminen

2.6.

Justament-yhtye vierailee kesällä Tampereella. Samoin 4.-7.7.
järjestettävän Sottiisin oheisohjelmassa esiintyy
tarttolaisenTarim-tanssiryhmän senioritanssijoita.

2.7.

Tampereella järjestetään Tartto-viikko syys-lokakuussa, jonka
ohjelmaan kuuluvat "Vanemuine"-teatterin ja Tarton
kamariorkesterin esitykset sekä taidekäsityönäyttely.

2.8.

Kirjastoaineiston vaihdon ja poistetun aineiston
luovutusperiaatteista neuvotellaan uudelleen Tarton
kaupunginkirjaston edustajan kanssa.

2.9.

Molempien kaupunkien liikuntayksiköt tiedottavat toisilleen
urheilu- ja vapaa-ajan tapahtumista sekä tukevat suoria
kontakteja Tampereen ja Tarton urheiluseurojen välillä.
Konkreettisten projektien toteuttaminen riippuu molempien
kaupunkien taloudellisista ja muista mahdollisuuksista.

3.

Sosiaali- ja terveystoimi

3.1.

Sosiaali- ja terveystoimessa jatketaan edelleen
asiantuntijavaihtoa sosiaalityöntekijöiden kesken. 7-8
tarttolaista sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaista
vierailee keväällä viikon ajan Tamperella. Tamperelaisten
vastavierailu tapahtuu syksyllä.

3.2.

Tampereen Sopimusvuori ry:n ja Tarton
mielenterveyskeskuksen välinen yhteistyö on alkanut
menestyksellisesti ja sitä jatketaan koulutuksen, seminaarien ja
kokemusten vaihdon muodossa.
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3.3.

Koukkuniemen vanhainkoti selvittää yhteistyön
mahdollisuuksia Tarton hoitokodin kanssa.

4.

Ympäristö-, kiinteistö- ja tekninen toimi

4.1.

Tampereen kaupunki on valinnut rakennuksen Tartosta, Jaani
4, kunnostaakseen ja avatakseen sen "Tampere-talona". Tarton
kaupunginhallitus pitää rakennuksen kaupungin omistuksessa
mainittua tarkoitusta varten. Rakennustyöt aloitetaan keväällä
1996 kaupunkien välillä tehtävän erillisen sopimuksen
mukaisesti.

4.2.

Tarton kaupunginhallituksen ympäristöyksikön kaksi edustajaa
tutustuu viikon ajan Tampereella ympäristöasioiden
organisointiin (suhteet kansallisiin ympäristöinstituutioihin,
pelastustoimi, terveysvalvonta jne., ympäristölupajärjestelmä,
raportointijärjestelmä, tilastot, tutkimukset ja tarkastukset).

4.3.

Tarton kaupunginhallituksen puistoyksikön kaksi edustajaa
tutustuu Tampereella viikon ajan kaupungin puistoyksikön
toimintaan (viheralueiden rakenne, suunnittelu ja ylläpito,
viheralueiden kartoitus).

4.4.

Tarton kaupunginhallituksen kaupunkisuunnitteluosasto ja
Tampereen kaupungin kaavoitusvirasto ja
kaupunkimittausyksikkö vaihtavat kokemuksia
maastotietojärjestelmän käytöstä sekä yleis- ja asemakaavojen
tekemisestä.

4.5.

Tarton kaupunginhallituksesta yksi informaatioasiantuntija
tutustuu viikon ajan Tampereen kaupungin viestintäyksikössä
palvelutietojärjestelmään sekä sen ylläpitoon.

4.6.

Tarton kaupunginhallituksen kiinteistökomitean kaksi jäsentä
tutustuu viikon ajan Tampereen lakimiesosastossa ja
kiinteistötoimessa kiinteistöihin liittyviin prosesseihin.

4.7.

Tarton kaupunginhallituksen rahoitusosastolta kaksi
rahoitusasiantuntijaa osallistuu Tampereella
rahoitusasiantuntijoiden koulutusohjelmaan.

5.

Elinkeinoelämän yhteydet

5.1.

Tarton kauppakamari tiedottaa Tampereen kauppakamarille ja
Pirkanmaan Yrittäjät ry:lle kansainvälisistä kauppaan liittyvistä
tapahtumista Tartossa ja osallistumismahdollisuuksista.

5.2.

Tarton kaupunki tiedottaa tarttolaisille yrityksille Tampereella
1996 järjestettävästä Hansa Business Days-tapahtumasta.

5.3.

Matkailutietoisuutta lisätään kummassakin kaupungissa.
Tampereen matkailutoimisto järjestää workshop-tyyppisen
esittely- ja myyntitilaisuuden tarttolaisille matkanjärjestäjille.

III Yhteistyöpöytäkirjan voimaantulo
Tämä pöytäkirja on laadittu kahtena sisällöltään yhtä pätevänä
kappaleena suomen ja viron kielillä.
Pöytäkirja tulee voimaan sen jälkeen, kun molempien
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kaupunkien kaupunginhallitukset ovat sen hyväksyneet.
Tartossa 12.1.1996
Tampereen kaupungin puolesta

Tarton kaupungin puolesta

__________________________ ___________________________
Jarmo Rantanen
Ants Veetousme
kaupunginjohtaja
kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

__________________________ ___________________________
Pertti Paltila
Väinö Kull
kansainvälisten asioiden sihteeri
kaupunginjohtaja

Paluu viestintäyksikön kotisivulle
Tiedotteiden alkuun
Tämän tiedotteen alkuun
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Jari Seppälä
10.1.1996

Tampereen johto
vierailee Essenissä
Tampereen kaupunginhallitus hakee oppia muun muassa jätteiden
lajittelusta ja messutoiminnasta tutustumismatkallaan Saksaan
ensi viikolla. Keskiviikkona alkava matka suuntautuu
ystävyyskaupunki Esseniin ja ympäristöön, muun muassa
Düsseldorfiin ja Kölniin.
Kaupunginhallituksen kerran kahdessa vuodessa tekemälle
opintomatkalle osallistuu 24 luottamus- ja virkamiestä
puheenjohtaja Timo P. Niemisen johdolla. Mukana on myös
kaupunginvaltuuston puheenjohtajisto sekä kaupunginjohtaja Jarmo
Rantanen.
Kaupunginhallitus tapaa matkan aikana muun muassa Essenin
kaupungin ylipormestari Annette Jägerin ja muuta kaupungin
johtoa sekä Essenin teollisuus- ja kauppakamarin edustajia.
Essenissä tutustutaan jätteenlajittelulaitoksen ohella muun
muassa kaivosrakennusten saneeraukseen ja Ruhrland-museoon.
Essenin messukeskuksessa vieraillaan rakennusalan messujen
aikana, ja Düsseldorfin messukeskukseen tutustutaan venemessujen
merkeissä.
Viisipäiväinen matka päättyy sunnuntaina.
----Lisätietoja: kansainvälisten asioiden sihteeri Pertti Paltila,
puh. 931-219 6210, 9400 831 469

Paluu viestintäyksikön kotisivulle
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Jari Seppälä
9.1.1996

Tampereelle oma työllisyysohjelma
Noin 4450 tamperelaisen työttömyys katkaistaan tänä vuonna
Tampereen kaupungin ja työvoimahallinnon yhteisellä ohjelmalla.
Työllistämisen painopiste on nuorissa ja pitkäaikaistyöttömissä.
Ohjelmaan odotetaan myös työssäkäyvien panosta:
vuorotteluvapaata ja osa-aikatyötä markkinoidaan kädenojennukseksi työttömille. Tarkoitus on saada aikaan myös 6+6 tunnin
työaikakokeiluja.
Tampereen kaupunki, Tampereen työvoimatoimisto ja Hämeen
työvoimapiiri allekirjoittivat tiistaina työllisyyden hoidon
aiesopimuksen vuodelle 1996. Kaupungin käynnistämä kahden vuoden
työllisyysprojekti on lisäksi pannut vireille Suomen
työllisyysohjelman mukaisia hankkeita Tampereella.
- Aiesopimus on käytännön askel Suomen työllisyysohjelman ja
Tampereen työllisyysprojektin toteuttamisessa. Se jatkaa aiempia
yksittäisiä toimia ja tehostaa työllistämistä myös uusilla
keinoilla, sanoo Tampereen kaupungin työllisyysasiamies Matti
Luukinen.
Sopimuksen mukaan Tampereen kaupunki työllistää tänä vuonna
vapautuville vakansseille vakituisesti noin 250 henkilöä.
Lisäksi erilaisin toimin oikaistaan henkilöstön ikärakennetta,
jolloin noin 50 nuorta saa työpaikan. Henkilöstöä ei irtisanota
taloudellisilla ja tuotannollisilla perusteilla.
Kuuden kuukauden työllistämistukipaikan saa tänä vuonna
kaupungilta noin 2800 tamperelaista työtöntä. Keskimäärin
työllistettyjä on yhtaikaa töissä 1050. Oppisopimuksia tehdään
50, ja kesätöitä järjestetään noin 200 nuorelle.
Vuorottelua
markkinoidaan
Kaupunki tavoittelee 50-100 työttömän työllistämistä
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vuorotteluvapaan kautta. Kiinnostusta vapaalle jäämiseen on jo
ilmennyt runsasti kaupungin henkilöstössä, vaikka mahdollisuus
tuli käyttöön vasta tämän vuoden alusta.
- Toivottavaa olisi, että myös elinkeinoelämä käyttäisi vuorotteluvapaata, sillä järjestelmä on tarkoitettu kaikkien käyttöön, Matti Luukinen sanoo.
Tampereen kaupunki selvittää myös mahdollisuuksia työn jakamiseen kahdessa kuuden tunnin vuorossa lähinnä sosiaali- ja terveystoimen piirissä. Osa-aikalisällä pyritään työllistämään
lisäksi 50-100 työtöntä.
Kaupungin ammatillisiin oppilaitoksiin pyritään saamaan noin
300 uutta opiskelupaikkaa työmarkkinatuen piiristä putoaville
alle 20-vuotiaille nuorille, jotka ovat vailla ammatillista
koulutusta.
Ammatillisessa työvoimakoulutuksessa on Tampereella noin 2000
paikkaa.
Rakentamista
vauhditetaan
Tampereen kaupunki viritti viime keväänä laajan
työllisyyskeskustelun julkisen hallinnon, elinkeinoelämän ja
järjestöjen piirissä. Joulukuun alusta lähtien kaupunki
käynnisti oman kaksivuotisen työllisyysprojektinsa.
Työllisyysprojekti on ensi töikseen soveltanut
valtakunnallisen työllisyysohjelman tavoitteet Tampereen
kaupungin toimintoihin. Pikaisesti käynnistettävistä toimista on
koottu ohjelma vastuuhenkilöineen.
Työvoimahallinnon kanssa tehdyn aiesopimuksen sisältämien
toimien lisäksi kaupungin työllisyysohjelmassa kiinnitetään
huomiota muun muassa rakentamisen ja perusparannusten
kiirehtimiseen. Vuokra-asuntoja on tarkoitus rakentaa lisää,
julkisten rakennusten peruskorjausta tehostetaan, ja yksityisille markkinoidaan korjausavustuksia. Lähiöiden perusparannuksia
suunnitellaan muuallekin kuin Pohjois-Hervantaan, joka jo on
käynnistymässä.
Valtiolle on esitetty työllisyysinvestoinneiksi PaasikivenKekkosentien viimeisen osuuden nelikaistaistamista, museokeskus
Vapriikin kunnostamista Tampellan alueelle sekä
valimoinstituutin rakentamista.
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Hämeen työvoimapiiri lupaa sopimuksessa osaltaan tukea
Tampereen hankkeita Suomen työllisyysohjelmaan. Samoin
työvoimapiiri pyrkii edistämään muun muassa
osaamiskeskusohjelmaan liittyviä hankkeita.
----lisätietoja: työllisyysasiamies Matti Luukinen, puh. 931-2196243
henkilöstöjohtaja Pekka Palola, puh. 931-2196310

Työllisyyden hoidon
aiesopimus
Tampereelle vuodelle
1996

Sopijapuolet ovat Tampereen kaupunki, Tampereen työvoimatoimisto sekä Hämeen työvoimapiiri.
Tarkoituksena on työllisyyden parantaminen Tampereella.
Osapuolet sitoutuvat mahdollisuuksiensa mukaan edistämään ja toteuttamaan jäljempänä määriteltyjä pyrkimyksiä. Sopimus ei ole juridisesti sitova.

Tampereen työvoimatoimiston osuus:
1.

Työllistämistuen avulla osoitetaan työhön noin
2800 eri henkilöä. Kohderyhmä on nuoret ja pitkäaikaistyöttömät.
Kustannusvaikutus noin 60 Mmk lisätukineen.
Keskimääräinen vahvuus on siten 1.050 työllistettyä.

2.

Työmarkkinatuen avulla osoitetaan 500 henkilöä.

3.

Osa-aikalisää hakeville henkilöille osoitetaan
pitkäaikaistyötön pariksi.

4.

Kaikkiin oppisopimuksiin varataan työllistämistuki.
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5.

Työn vuorotteluvapaalle siirtyville osoitetaan
tilalle työtön.

6.

Tiedotetaan ja ohjataan opiskelijoita oppilaitoksiin sekä kesätyöpaikkoihin.

7.

Tuetaan työpajatoimintaa. Työllistämistuen osuus
on noin 4,2 Mmk ESR varoista, vaikutus noin 100
henkilöä vuosittain.

8.

Edistetään paikallisia EU:n sosiaalirahaston
hankkeita (oppisopimus, metalli).

Hämeen työvoimapiirin osuus:

1.

Edistetään yrityskohtaista työvoimapoliittista
koulutusta.

2.

Tuetaan erityisesti aluekehitys- ja Suomen
työllisyysohjelman mukaisia investointihankkeita:

3.

1.

Paasikivi-Kekkosentien sillat 1996 - 97.

2.

Muut yhteisesti sovitut investointihankkeet määrärahojen puitteissa.

Edistetään ja tuetaan rakennetukihankkeita:
1.

Osaamiskeskusohjelmaan liittyvät hankkeet.

2.

Suomen työllisyysohjelman mukaiset hankkeet
* elinkeinoelämän kehittämiseen liittyvä
vienninedistämistoiminta
* yritysten perustamista ja kehittämistä
tukeva toiminta (ESR-hanke)

4.

Osoitetaan työvoimatoimiston toimenpiteisiin
tarvittava määräraha valtion budjetissa olevien
määrärahojen puitteissa.
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Tampereen kaupungin osuus:
1.

Kaupunki ei sano irti henkilöstöään taloudellisilla ja tuotannollisilla perusteilla.

2.

Kaupunki työllistää vakinaiseen palvelukseen
vaihtuvuuden kautta vapautuneisiin vakansseihin
noin 250 henkilöä.

3.

Kaupunki jatkaa toimintaa ikärakenteen oikaisemiseksi työllistäen nuoria työntekijöitä
noin 50.

4.

Tampereen kaupunki järjestää keskimäärin
1050:lle työttömälle työllistämistukipaikan
kuudeksi kuukaudeksi. Tämä tarkoittaa noin 2.800
henkilön työllistämistä.

5.

Kaupunki vastaanottaa yhteensä noin 500 työmarkkinatukiharjoittelijaa.

6.

Kaupunki solmii omaan organisaatioonsa yhteensä
noin 50 oppisopimusta.

7.

Kaupunki järjestää kesätyötä noin 200:lle nuorelle.

8.

Kunnallisiin oppilaitoksiin lisätään opiskelupaikkoja 300:lle opiskelijalle erillissuunnitelman pohjalta.

9.

Kaupunki sitoutuu partnerina EU:n sosiaalirahaston oppisopimus- ja metallialan yrityskehityshankkeisiin.

10.

Kaupunki tavoittelee 50 - 100 työttömän työllistämistä vuorotteluvapaan kautta.

11.

Kaupunki suhtautuu myönteisesti osa-aikatyöhön
ja tavoittelee 50 - 100 työttömän työllistämistä
osa-aikalisällä.

12.

Kaupunki selvittää mahdollisuudet kokeilla 6+6
tunnin työaikakokeilua omassa organisaatiossaan.
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13.

Kaupunki kehottaa omistamiaan yhtiötä vastaaviin
työllistämistoimenpiteisiin niiden omaamien
taloudellisten ja toiminnallisten resurssien
puitteissa.

14.

Kaupunki vaikuttaa kuntayhtymiin ja muihin yhteisöihin, joissa se on mukana, että myös nämä
osallistuisivat em. koulutus- ja työllistämistoimenpiteisiin vastaavalla tavalla.

15.

Kaupunki ottaa työllisyysnäkökulman huomioon mm.
omissa hankinnoissaan.

16.

Kaupunki pitää Suomen työllisyysohjelman mukaisina keskeisinä työvoimapoliittisina investointihankkeina seuraavia kohteita:
1.

Paasikivi-Kekkosentien siltojen rakentaminen vuosina 1996 - 97

2.

Museokeskus Vapriikin rakentamista ja

3.

Valimoinstituutin rakentamista.

Tämä aiesopimus katkaisee työttömyyden noin
4.450:ltä työttömältä. Sen kustannusvaikutukset
ovat kokonaisuudessaan noin 110 Mmk, jonka lisäksi Tampereen kaupungin oman henkilöstön
palkkakustannukset ovat noin 2 Mrd mk.
Seurantaa suoritetaan yhteistyössä neljännesvuosittain huhti-, heinä-, loka- ja tammikuussa.
Muutoksista ilmoitetaan puolin ja toisin.

Tampereella 9. päivänä tammikuuta 1996

Jarmo Rantanen
kaupunginjohtaja
Tampereen kaupunki

Heikki Syvänen
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toimistopäällikkö
Tampereen työvoimatoimisto

Annikki Hietanen
piiripäällikkö
Hämeen työvoimapiiri

Paluu viestintäyksikön kotisivulle
Tiedotteiden alkuun
Tämän tiedotteen alkuun
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Jari Seppälä
2.1.1996

Teollisuus yhä Tampereen selkäranka
Väki vähenee, tuotannon arvo kasvaa

Teollisuus työllistää Tampereella enää puolet siitä
työvoimasta, jonka se työllisti huippuvuotena 1962. Teollisuustuotannon arvo on kuitenkin lähtenyt uudelleen kasvuun laman
jälkeen.
Tiedot ilmenevät Tampereen kaupungin yleiskaavayksikön
tekemästä selvityksestä, jossa on tarkasteltu
teollisuustilastoja vuoteen 1993 asti. Selvityksen mukaan
rakennemuutoksesta ja lamasta ovat parhaiten selvinneet
metallituoteteollisuus ja sähkötekninen teollisuus.
- Pienenä ihmeenä on pidettävä sitä, että vaate-, nahka- ja
jalkineteollisuuden tuotanto on lähtenyt kasvuun, kun se vuosien
1975 ja 1992 välillä romahti peräti 82 %, sanoo selvityksen
tekijä, yleiskaavasuunnittelija Matti Manninen.
- Ilmeisesti tämäkin teollisuudenala on vaikeiden
saneerausten kautta saamassa asiansa kuntoon, Manninen
päättelee.
Teollisuus työllisti parhaimmillaan lähes 37 000
tamperelaista vuonna 1962. Vuonna 1993 teollisuustyöntekijöiden
ja toimihenkilöiden luku oli tippunut runsaaseen 18 000:een.
Työntekijöiden määrä on pudonnut tasaisesti vuodesta 1970
lähtien, toimihenkilöiden luku sen sijaan kasvoi vielä vuoteen
1975 asti.
Tampereen perinteisesti vahvasta tekstiili-, vaate-, jalkineja nahkateollisuudesta katosi 20 vuodessa yli 14 000 työpaikkaa.
Myös kumi- ja muoviteollisuudesta väheni yli puolet
työpaikoista, mutta määrällisesti poistuma jäi alle tuhannen.
Runsaasti työllistävät tamperelaisalat metallituote- ja
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koneteollisuus sekä massa- ja paperiteollisuus ovat selvinneet
pienemmillä saneerauksilla.
- Graafinen teollisuus sekä energia- ja vesihuolto ovat jopa
lisänneet työntekijöiden määrää vuoden 1970 jälkeen. Samoin on
toimihenkilöiden määrä lisääntynyt monillakin aloilla. Tässä
näkyy ehkä panostus suunnitteluun ja markkinointiin, Manninen
arvelee.
Manninen löytää tilastoista myös sen, että 1980-luvun
nousukausi ei lisännyt teollisten työpaikkojen määrää
Tampereella. Nousu näkyi tuolloin enemmänkin palvelualoilla.

Pohja on ohitettu
Teollisuustuotannon arvo on Tampereella noussut
korkeimmilleen vuonna 1981. Sen jälkeen tuotanto on supistunut
aina syvimpään lamavuoteen 1992 asti, mutta selvityksen
viimeinen vuosi 1993 osoittaa jo tuotannon arvon kääntyneen
kasvuun.
- Laman aikana kärsi erityisen paljon puutavarateollisuus.
Massa-, paperi- ja graafinen teollisuus samoin kuin metalliala
näyttävät sen sijaan jo toipuneen lamasta, sanoo
yleiskaavasuunnittelija Manninen.
Tampereen selvä kasvualue on sähkötekninen ja
instrumenttiteollisuus, jonka tuotannon arvo on
nelinkertaistunut vuodesta 1970. Tälle alueelle kuuluu muun
muassa tietotekniikka, tietoliikenne, elektroniikka ja
instrumenttien valmistus.
Energia- ja vesihuollon kasvuluvut puolestaan osoittavat,
että teollisuus on yleisesti ottaen alkanut nousta lamasta,
koska energian kulutus on lisääntynyt.

---------------------------------------------------------Lisätietoja:
yleiskaavasuunnittelija Matti Manninen, puh. 931-2196519

Paluu viestintäyksikön kotisivulle
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