Tampereen kaupungin viestintäyksikkö: Lehdistötiedotteet 1997

Lehdistötiedotteita vuodelta
1997
●

Joulurauha julistetaan Keskustorilla(18.12.1997)

●

Kuusikauppa alkaa Tampereella (9.12.1997)

●

Marianne Viitasesta kunnallisneuvos (8.12.1997)

●

Yleisötilaisuus keskustan kehittämisestä (5.12.1997)

●

20 markan korotus pysäköintivirhemaksuun (4.12.1997)

●

Itsenäisyyttä juhlitaan Keskustorilla - ilotulitus ammutaan Ratinasta (2.12.1997)

●

Taantuvat kaupunginosat tutkittu (1.12.1997)

●

Multimediapalkinto jaettiin osiin (28.11.1997)

●

EU-oppia kuntajohdolle (25.11.1997)

●

Tampere osallistuu Moskovan Suomi- päiville (25.11.1997)

●

Vuokrataloihin vaihtoehtoja (25.11.1997)

●

Kimmo Kaivannon Tori-luonnokset Tampereelle (24.11.1997)

●

Kansanäänestystä kokeillaan Internetissä(17.11.1997)

●

Yleiskaava käsittelyyn (14.11.1997)

●

Tampereen veroprosentiksi 17,25 (13.11.1997)

●

Tarton johtoa Tampereella (12.11.1997)

●

Tampereella asuminen miellyttää (10.11.1997)

●

Multimediakisa veti yli sata työtä (4.11.1997)

●

Tampereen osaamista tarjotaan Eurocities-järjestön käyttöön(24.10.1997)

●

Tampereen metsiä harvennetaan (21.10.1997)

●

Kaupunginjohtaja esittää veroprosentin korotusta (13.10.1997)

●

Tammerkosken koulun kunnostus etenee (10.10.1997)

●

Tampere kokoaa tiukkaa budjettia (3.10.1997)
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●

Tampereen palkinto päätoimittaja Raimo Seppälälle (1.10.1997)

●

Pirkankadulle suunnitteilla pyörätie (30.9.1997)

●

Tampere lisää internet-palvelujaan (30.9.1997)

●

Vapriikki ja Raatihuone Tampereen päivän vetonaulat(29.9.1997)

●

Kouluasiat kiinnostavat odenselaisia (25.9.1997)

●

Kari Kirjavainen ja Jan Landkammer jakavat teknisen luovuuden palkinnon
(25.9.1997)

●

Raatihuone avoinna Tampereen päivänä (23.9.1997)

●

Lisää yhteistyötä Nizhni Novgorodiin (22.9.1997)

●

Vuokrataloja harjakorkeuteen (17.9.1997)

●

Rantanen ja Kull vihkivät Tampere-majan (11.9.1997)

●

Sähkölaskut edelleen myös rahatoimistoon (10.9.1997)

●

Tampereen talousarviossa yhä 200 mmk karsittavaa (6.9.1997)

●

Nizhni Novgorodin päivät Tampereella (5.9.1997)

●

Sähkölaitos avaa uudistuneen toimitalonsa (5.9.1997)

●

Tampere tehostaa perintää (5.9.1997)

●

Naistenlahden uusi silta valmis (4.9.1997)

●

Multimediakilpailu käynnistyi Tampereella (4.9.1997)

●

Kivimuseo Tampereen kaupungille (3.9.1997)

●

Rakentaminen hyvässä vauhdissa Tampereella (1.9.1997)

●

Tampere-Maja vihitään Tartossa (28.8.1997)

●

Tammerkoski virtaa internetissä (11.7.1997)

●

Päivähoidon rahoitus vielä kaupunginhallitukseen (11.7.1997)

●

Näsin silta valmis (7.7.1997)

●

Kuntapalvelut lisääntyvät verkossa (7.7.1997)

●

Löytöveneitä huutokaupataan (2.7.1997)

●

Katutöitä keskustassa (1.7.1997)

●

Nettikahvila avaa ovia tiedon valtaväylälle (30.6.1997)

●

Kostiainen ehdolla elinkeinojohtajaksi (27.6.1997)

●

Liigajoukkueet markkinoivat Tamperetta (26.6.1997)

●

11 hakee ammattikorkeakoulun rehtoriksi (23.6.1997)

●

Tampere ja Lempäälän etsivät yhteistyötä (19.6.1997)
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●

Tampereella tehostetaan koirakurin valvontaa(18.6.1997)

●

Tampere kierrättää johtajia (16.6.1997)

●

Taksojen korotus edessä Tampereella (13.6.1997)

●

Tampere karsii menoja (6.6.1997)

●

Lodzin johtaja Tampereella (6.6.1997)

●

Tampere onnittelee Trondheimia (28.5.1997)

●

Tampere pohtii säästöohjelmaa (26.5.1997)

●

Tampere saamassa 5,5 mmk lainarästejä (26.5.1997)

●

Elinkeinojohtajaksi 35 hakijaa (19.5.1997)

●

Kiovan kaupunginjohtaja virailee Tampereella (13.5.1997)

●

Tampereen valtuusto tutustuu Baltiaan (12.5.1997)

●

Eurooppa-päivän juhlinta alkaa yliopiston luennolla (5.5.1997)

●

Tampere jakoi apurahoja tieteeseen ja kulttuuriin (30.4.1997)

●

Tampereen strategia jaossa (5.5.1997)

●

Kauppahallin kortteliin uusi läpikulku ja lasikate (29.5.1997)

●

Tampereen johto haki kokemuksia Itävallasta (28.4.1997)

●

Via Finlandia matkailun näkökulmasta(24.4.1997)

●

Tampere saa taas kaupunginsihteerin (22.4.1997)

●

Kaupunginhallitus tutustuu Linziin (22.4.1997)

●

Etelä-Afrikan tiede- ja teknologiaministeri vierailee Tampereella (16.4.1997)

●

Eurooppa-päivää juhlitaan Tampereella (15.4.1997)

●

Polkupyöräilijät kesäksi Hämeenkadun jalkakäytäville (7.4.1997)

●

Esseniläiset harjoittelevat Tampereella (7.4.1997)

●

Sairaanhoitopiirin ja kaupungin tietotekniikkakeskukset yhdistyvät (26.3.1997)

●

Tampere-Pirkkalan arvostus nousi (25.3.1997)

●

Tiina Mörttinen matkailutoimenjohtajaksi (24.3.1997)

●

Tampere-Majassa harjannostajaiset (19.3.1997)

●

Tamperelaiset tyytyväisiä kulttuuriin (12.3.1997)

●

Viherpäivät Tampereella (11.3.1997)

●

Tampere varautuu EU-huippukokoukseen (11.3.1997)

●

Hämeensilta suljettu (10.3.1997)

●

Lentomelualue muokkaa yleiskaavaa (10.3.1997)
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●

10 miljoonaa korjausavustuksiin(10.3.1997)

●

Keskustori videolla (7.3.1997)

●

Päiväkoti teki satumetsaän Viherpäiville (6.3.1997)

●

Keskustorin suunnitelmat esillä (25.2.1997)

●

Kumppanuusprojekti käynnistyy Tampereella (21.2.1997)

●

Tarton uusi johtaja Tampereelle (20.2.1997)

●

Tampereella 186026 asukasta (19.2.1997)

●

Keskustori internetissä (18.2.1997)

●

Keskustorille uutta ilmettä ja toimintaa (18.2.1997)

●

Tampere 97 -lehti jokaiseen kotiin (18.2.1997)

●

Liitto kohottamaan torikaupan arvostusta (17.2.1997)

●

Matkailutoimenjohtajaksi 23 hakijaa (3.2.1997)

●

Asuntoja valmistuu Tampereella huippuvauhtia(31.1.1997)

●

Rakentaminen nousi lamasta (17.1.1997)

●

Tampere valitsi lautakunnat (15.1.1997)

●

Tampere yhä kysytympi Internetissä (14.1.1997)

Vuoden 1998 tiedotteet | Viestintäyksikö kotisivu
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Tuula Ala-Honkola
18.12.1997

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.
Tampereella on julistettu oma joulurauha vuodesta 1945.
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 Urho Koski ja kaupunginvaltuutettu Miikka Seppälä.
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 1.1.1998 Tampereen
yliopistollisen sairaalan keskuksesta, puh. 247
5111.
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Tuula Ala-Honkola
18.12.1997

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.
Tampereella on julistettu oma joulurauha vuodesta 1945.
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 Urho Koski ja kaupunginvaltuutettu Miikka Seppälä.
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 1.1.1998
Tampereen yliopistollisen sairaalan keskuksesta, puh. 247
5111.
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Jari Seppälä
8.12.1997

Marianne Viitasesta kunnallisneuvos

Tasavallan Presidentti on suonut lääketieteen ja kirurgian
tohtori Marianne Viitaselle kunnallisneuvoksen nimen ja arvon.
Marianne Viitanen on ollut Tampereen kaupunginvaltuuston jäsen
vuodet 1969-96, mistä ajasta valtuuston varapuheenjohtajana 198588. Kaupunginhallituksen jäsen hän on ollut 1977-84. Erityisesti
terveyslautakunnan jäsenenä ja muissa terveydenhoidon
luottamustehtävissä hän on merkittävästi vaikuttanut Tampereen
terveydellisten olojen kehittymiseen. Valtakunnallisissa tehtävissä
hän on ollut muun muassa Lastenlinnan sairaalan kuntainliiton
liittovaltuuston puheenjohtajana vuodet 1981-84.
Viitasen työura lastentautien erikoislääkärinä on ollut
merkittävä. Vuosina 1974-93 hän toimi Tampereen yliopistollisen
keskussairaalan lasten kardiologian erikoislääkärinä. Tampereen
yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa hän on luennoinut
erikoisalastaan vuodesta 1978 lähtien, ja Keski-Suomen
keskussairaalan lastentautien osastolla hän toimi konsultoivana
kardiologina vuodet 1964-77.

Tämän tiedotteen alkuun
Tiedotteiden alkuun
Viestintäyksikön kotisivulle
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Jari Seppälä
5.12.1997

Yleisötilaisuus Tampereen keskustasta

Tampereen keskustan kehittämisestä järjestetään avoin
yleisötilaisuus tiistaina 9. joulukuuta. Tilaisuudessa Tampereen
kaupungin edustajat selvittävät keskustan kehittämisen tarpeita ja
ideoita yhdessä tukholmalaisen konsultin Arne Nedstamin kanssa.
Samalla yleisöllä on mahdollisuus esittää kysymyksiä ja omia
mielipiteitään yhteisen kaupunkikeskustan kehittämisestä palveluista, liikenteestä, rakentamisesta ja katukuvasta.
Tampereen Keskustorin uudistaminen on tarkoitus aloittaa ensi
vuonna. Tämän ohella pyritään laajempaa aluetta kehittämään Arne
Nedstamin virittämien ideoiden pohjalta kiinteistönomistajien,
yrittäjien ja kaupungin yhteistyönä. Nedstam on käynnistänyt
vastaavia kehitysprojekteja muun muassa Vaasassa, Jyväskylässä ja
Kuopiossa.
Yleisötilaisuus alkaa tiistaina kello 19 Näsin
seurakuntasalissa.

----Lisätietoja asemakaava-arkkitehti Mikko Järvi, puh. 2196328

Tämän tiedotteen alkuun
Tiedotteiden alkuun
Viestintäyksikön kotisivulle
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Tuula Ala-Honkola
4.12.1997

20 markan korotus pysäköintivirhemaksuun

Pysäköintivirhemaksu nousee Tampereella ensi vuoden alussa 20
markalla nykyisestä. Sisäasiainministeriön päätöksen mukaan Tampere
voi korottaa maksun 180 markasta 200 markkaan eli samaan, mitä
maksetaan tällä hetkellä Helsingissä. 200 markan
pysäköintivirhemaksua aletaan ensi vuoden alussa periä Tampereen
lisäksi myös Espoossa ja Vantaalla.
Tampereen kaupunginhallitus perusteli sisäasiainministeriölle
anomustaan virhemaksun korottamiseksi mm. valvottavan alueen
laajenemisella, koska valvonnan piiriin ovat tulleet mm. julkisten
laitosten pysäköintialueet. Myös virka-apupyynnöistä aiheutuvat
tehtävät ovat lisääntyneet, kun poliisit ovat vähentäneet
pysäköinnin tarkkailua.
Viime vuonna Tampereella annettiin lähes 50 000 maksukehotusta
pysäköintivirheestä. Edellisen kerran pysäköintivirhemaksua
korotettiin Tampereella vuoden 1994 alussa.

Tämän tiedotteen alkuun
Tiedotteiden alkuun
Viestintäyksikön kotisivulle
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Tuula Ala-Honkola
2.12.1997

Itsenäisyyttä juhlitaan
Keskustorilla - ilotulitus
ammutaan Ratinasta
Tampereen kaupunki juhlistaa lauantaina 6. joulukuuta Suomen
itsenäisyyden 80-vuotispäivää tavallista näyttävämmällä
ilotulituksella, joka turvallisuussyistä ammutaan tänä vuonna
Ratinasta.
Varsinainen juhla järjestetään perinteisin menoin Keskustorilla
kello 18.00 ja sen ohjelmaan kuuluu Tampereen Työväenyhdistyksen
soittoa, Tampereen filharmonisen kuoron laulua ja yhteisesti
laulettava Maamme-laulu.
Raatihuoneen parvekkeella juhlapuheen pitää kaupunginjohtaja
Jarmo Rantanen ja näyttelijä Inkeri Mertanen lausuu otteita Lasse
Heikkilän runosta Suomi. Raatihuone valaistaan juhlan kunniaksi
entistä näyttävämmin ja äänentoistoa on pyritty parantamaan siten,
että juhlan ohjelma kuuluisi ympäri Keskustorin.
Kaupungin virastot ja laitokset ovat juhlaliputettuina kello
8.00-20.00. Kaupungin kiinteistöissä on ikkunavalaistus kello
17.30-22.00. Samoin toivotaan kaupunkilaisten valaisevan ikkunansa.
Hämeensillalla roihuaa illalla myös tervapatoja.
Ilotulitus aiheuttaa
liikennejärjstelyjä
Itsenäisyyspäivän ilotulitus ammutaan Ratinassa kello 18.45,
joten yleisöllä on aikaa siirtyä Keskustorilta juhlan jälkeen
Laukontorin ja Nalkalantorin suuntaan, josta tulitus näkyy
parhaiten.
Poliisi sulkee juhlan ajaksi liikenteeltä Hämeenpuistosta Ratinan
suvantoa kohden vievät katuosuudet Tiiliruukinkadulta ja
Nalkalankadulta. Myös Ratinan rantatien stadionin puoleinen osuus
suljetaan yleisöltä ja liikenteeltä. Tampereen valtatie on auki
normaalisti, mutta poliisi toivoo, ettei Ratinan sillalle tultaisi
ilotulitusta katsomaan, jotta liikenne pääsisi sujumaan
normaalisti.
Keskustorin joulukuusi
valaistaan juhlan päätteeksi
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Tampereen Keskustorille pystytettyyn 23-metriseen joulukuuseen
sytytetään valot itsenäisyysjuhlan päätteeksi. Kuusi on kaadettu
tänään tiistaina 2.12. kaupungin omalta tilalta Pulesjärveltä.
_______________________
Lisätiedot: tiedotussihteeri Tuula Ala-Honkola, puh. 219 6209

Tämän tiedotteen alkuun
Tiedotteiden alkuun
Viestintäyksikön kotisivulle
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Tuula Ala-Honkola
1.12.1997

Taantuvat kaupunginosat tutkittu

Kaupunginosien elinkaari noudattaa uuden rakentamisen
mahdollisuuksia. Jos tilaa uudisrakentamiselle ei löydy, väki
ikääntyy ja vähenee, ja palvelut rapistuvat.
Tampereen kaupunginosien elinkaaresta tehty tutkimus tukee
kaupungin tiivistämisrakentamisen tavoitetta. Kaupunginhallitus
käsitteli maanantaina yleiskaavasuunnittelija Matti Mannisen
tekemää selvitystä.
- Perusparannusikään tulleita 1960- ja 70-lukujen lähiöitä on
ryhdytty kunnostamaan. Tämä ei kuitenkaan riitä, vaan kaupunginosan
väestökato hidastuu parhaiten täydennysrakentamisella, Matti
Manninen toteaa.
Uuden asuinalueen väkiluku on yleensä nopeasti huipussaan, ja
myös yhteiskunnan kustannukset ovat korkealla, kun päiväkodit,
koulut, kunnallistekniikka ja muut palvelut on rakennettava. Ilman
täydennysrakentamista väkiluku kuitenkin aikaa myöten alkaa
pienentyä, eikä palveluille enää löydy tarpeeksi käyttäjiä.
Päiväkodin tarve saattaa muuttua vanhushuoltotilan tarpeeksi.
Matti Mannisen selvityksessä on tutkittu Tampereen
kaupunginosien väkilukua, ikärakennetta sekä tuotettujen asuntojen
määrää.
Esimerkiksi Lielahdessa asukasluvun kasvu oli taittumassa ja
kaupunginosan elinkaari näytti kääntyvän laskuun, mutta viime
vuosien rakentaminen on kasvattanut uudelleen muun muassa alle
kouluikäisten määrää. Lentävänniemessä ei ole rakennettu viime
vuosina, ja väkiluku on alkanut alentua.
Tesoman alueella yli 65-vuotiaiden määrä kasvaa ja alle
kouluikäisten määrä alenee ilman uusien alueiden rakentamista.
Pispalan elinkaari on uudessa nousussa lähes täydellisen sukupolven
vaihtumisen ansiosta.
Projekti auttaa Hervantaa
Hervannan väkiluku on edelleen kasvanut, vaikka rakentaminen on
jo hidastunut. Alle kouluikäisiä on yhä enemmän kuin yli 65vuotiaita, mutta määrät lähenevät nopeasti toisiaan. Vanhimmat
Hervannan alueet alkavat Matti Mannisen mukaan saavuttaa
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elinkaarensa huipun. Pohjois-Hervannassa aloitettu lähiöprojekti
pyrkii osaltaan korjaamaan ikääntymisen jälkiä.
Kaukajärven ja Hallilan alueilla rakentaminen on jatkunut
tasaisesti, ja elinkaari on pysynyt noususuunnassa, vaikka
vanhimmat osat ovat 1960-luvulta. Leinolassa tilastot näyttävät
hiljaista kasvun hiipumista.
Atalan suunnalla rakentaminen ja asukasluvun kasvu on ollut
viime vuosina voimakkainta. Siellä lisääntyy sekä koululaisten että
vanhusten määrä. Messukylässä täydennysrakentaminen on pitänyt
väkimäärän melko vakiona.
Keskustaan elämää
Keskustassa, Kalevassa ja Viinikassa väkiluku on vähentynyt
vuodesta 1970 lähtien selvästi, jopa yli 40 prosenttia. Uutta
elämää ovat tuomassa muun muassa Iidesrannan, Lapinniemen sekä
Tampellan ja Finlaysonin alueiden uudisrakentaminen.
- Kaupunkikeskustan kehitys on oma ongelmansa. Monissa
suurkaupungeissa on jouduttu miettimään keinoja keskustojen
henkiinherättämiseksi. Keskustan vetovoima ja palvelut ovat
kuitenkin koko kaupungille elintärkeitä, sanoo
yleiskaavasuunnittelija Matti Manninen.
Raportin antamien viitteiden perusteella voidaan
täydennysrakentamista pyrkiä ohjaamaan niihin kaupunginosiin,
joissa väkiluku on alentunut eniten tai ikärakenne on vinoutunut.

----Lisätietoja: yleiskaavasuunnittelija Matti Manninen, puh. 2196619

Tämän tiedotteen alkuun
Tiedotteiden alkuun
Viestintäyksikön kotisivulle
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Multimediapalkinto jaettiin osiin

Suomalaisen uuden sähköisen viestinnän taso on korkealla. Tämä
voitiin todeta ensimmäisessä Tampereen multimediakilpailussa, johon
osallistui 110 CD-rom- ja www-työtä. Todellinen huippu jäi
kuitenkin löytymättä, joten alallaan maan suurin palkintosumma,
120.500 markkaa jaettiin useiden töiden kesken.
- Kilpailu osoittaa, että uusmedialle on löytynyt useita
erilaisia käyttötarkoituksia. Nuoren alan kasvu on varmaa: kysyntä
lisääntyy ja erittäin lahjakkaita harrastajia on tulossa
ammattilaisten joukkoon, luonnehtii palkintotoimikunnan
puheenjohtaja, Nokia Mobile Phonesin tutkimus- ja kehitysjohtajaq
Yrjö Neuvo.
Multimediakilpailun pääpalkinto jaettiin kuudelle työlle.
Suurimmat summat annettiin kahdelle CD-rom -työlle, 22.500 markkaa
kummallekin. VIVA-koulutuspaketin on tehnyt Tietovalta Oy:n ja
Valmet Oy:n työryhmä, Alfred ja Minä - Suuri eläinretki on syntynyt
Mediayhtiö Sansibar Oy:ssä.
12.000 markkaa sai Verkkopaarma Oy:n tekemä suomalaisen musiikin
kotisivu www.music.finland.com. Kolmen pienemmän palkinnon lisäksi
Tampere-sarjassa jaettiin kahdeksan kunniamainintaa.
Aamulehti-sarjassa palkittiin 10.000 markalla verkkomediatyö
Pesisnetti. ICL-sarjan palkinnon jakoi kaksi verkkopalvelua:
Täsmäsää ja Saariston sähköinen tietopankki Loisto, joka sai myös
TPO-sarjan palkinnon yhdessä Kevo Web Walk - multimedian kanssa.
Nokia-sarjan nuorten tekijöiden palkinnot menivät kolmelle työlle,
ja Tele-sarjassa palkittiin kaksi www-kokonaisuutta.
Kehitykselle jää tilaa
Palkintoja jaettiin sekä CD-rom -multimediatöille että wwwsovelluksille. Yksi Nokian palkitsemista on tietoverkon
hakupalvelin. Yhteistä palkituille on korkea tekninen ja
ulkoasullinen taso, mutta luonteeltaan ne vaihtelevat
tietopaketeista taideteoksiin.
- Innovatiivisuutta voi vielä lisätä, kaikkia teknisiä
mahdollisuuksia ei osata käyttää hyväksi. Selvästi CD-rom -töitä on
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tehty kauemmin, ja ne ovat tasokkaampia kuin vielä uudempi väline,
internetin www-sivut, Yrjö Neuvo arvioi.
Tampereen kaupunki ja kuusi Tampereella toimivaa alan yritystä
käynnistivät multimediakilpailun tukeakseen digitaalisen viestinnän
tuotantoa ja nuoren alan kasvua. Tampere on luonteva kotikenttä
kansalliselle kilpailulle, koska täällä on myös alan
korkeakouluopetusta sekä tekniikan että sisällöntuotannon alueella.
Tampereen yliopisto, Teknillinen korkeakoulu ja Yleisradio
osallistuivat myös kilpailun tuomaristoon. Tampereen kaupungin
strategiaan kuuluu tietotekniikan ja mediatuotannon vahvistaminen.
Multimediapalkinnot jaettiin perjantaina Tampere-talossa Koti ja
internet -messujen yhteydessä. Tulokset ja palkitut www-työt
löytyvät internet-osoitteesta http//:www.hermia.fi/mmfest/TULOS.HTM.
----liitteenä palkintoluettelo
lisätietoja: palkintotoimikunnan sihteeri, projektiassistentti
Marita Sandt, puh. 03-316 5209 ja 040-558 8084

Tämän tiedotteen alkuun
Tiedotteiden alkuun
Viestintäyksikön kotisivulle
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EU-oppia kuntajohtoon

Tampereen seudun kunnat tiivistävät EU-yhteistyötään. Tiistaina
aloitettiin EU-koulutus, johon osallistuu Tampereen johtavien
virkamiesten ja luottamushenkilöiden ohella naapurikuntien johtoa.
- Euroopan Unionissa on järkevää esiintyä mahdollisimman vahvana
ja yhtenäisenä keskusseutuna. Myös EU:n ja esimerkiksi Eurocitiesjärjestön elimissä Tampereen seudun edustajat ajavat koko seudun
etuja, totesi kaupunginjohtaja Jarmo Rantanen avatessaan tiistain
seminaarin.
Myös vuoden 1999 EU-puheenjohtajuus avaa Rantasen mukaan
Tampereen seudulle monia mahdollisuuksia.
- Meillä on mahdollisuus toimia aktiivisesti sekä
asiakysymyksissä että kokousten isäntinä. Näin saamme hyödyllisiä
yhteyksiä valtion ja EU:n suuntaan, ja vahvistamme
kokousvalmiuksiamme, Rantanen sanoi.
Tiistain seminaarissa kunnallisjohtajat kävivät läpi muun muassa
EU:n alueiden komitean työskentelyä ja kaupunkipolitiikkaa,
Eurooppaoikeutta sekä EU:n tulevaa kehitystä.
Koulutus jatkuu tammikuussa Brysselissä. Siellä keskustellaan
muun muassa Suomen EU-edustuston, Kuntaliiton sekä Teollisuuden ja
työnantajien toimiston edustajien kanssa. Myös vierailut
Komissiossa, Eurocities-järjestön toimistossa ja Manchesterin
kaupungin edustustossa ovat koulutusmatkan ohjelmassa.
- Suomalainen alue- ja paikallistason hallinto kestää vertailun.
Meillä on myös paljon annettavaa EU:n piirissä, jos kohta samalla
valvomme omia etujamme, totesi alueiden komitean varapuheenjohtaja,
Pirkkalan kunnanjohtaja Risto Koivisto.
Tampereen kaupunki on kouluttanut henkilökuntaansa laajasti EUasioihin. Päivän peruskurssin on käynyt jo noin 1400 työntekijää.
Noin 30 EU-projekteja hoitavaa virkamiestä on käynyt pitemmän
käytännön koulutuksen hakemusprosessista ja hankkeiden
toteuttamisesta.
- Koulutusta jatketaan lähinnä tietoja päivittämällä.
Perustiedot ovat nyt varsin hyvin hallinnassa, uskoo Tampereen
kaupungin koulutuspäällikkö Harri Airaksinen.
-----
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lisätietoja:
koulutuspäällikkö Harri Airaksinen, puh. 2196244, 040-5156244

Tämän tiedotteen alkuun
Tiedotteiden alkuun
Viestintäyksikön kotisivulle

http://www.tampere.fi/viy/tiedote/97/eu-koulu.htm (2 of 2) [7.7.2003 14:12:41]

Viestintäyksikkö: Lehdistötiedote

Jari Seppälä
25.11.1997

Tampere osallistuu Moskovan tapahtumaan

Tampereen kaupunki osallistuu Moskovassa loppuviikolla
järjestettäville Suomi-päiville. Kaupunginjohtaja Jarmo Rantanen
alustaa paikallishallinnon seminaarissa, kansainvälisten asioiden
johtaja Martti Larva osallistuu talousohjelmaan ja kansainvälisten
asioiden sihteeri Pertti Paltila muun muassa ystävyyskaupunkien
neuvotteluihin.
Suomen 80-vuotisjuhliin liittyvät Suomi-päivät pidetään
Moskovassa keskiviikosta perjantaihin. Tasavallan presidentti
Martti Ahtisaari osallistuu päiville osana valtiovierailuaan
Venäjälle. Päivien aikana järjestetään useita ministeri- ja
yritystapaamisia sekä kulttuuriohjelmaa.
Kaupunginjohtaja Jarmo Rantanen on kutsuttu alustamaan torstaina
Suomi-päivien paneelikeskustelussa, jossa käsitellään hallinnon eri
tasojen yhteyksiä erityisesti Suomen ja Venäjän välillä sekä EUyhteistyötä. Kaupunginjohtaja Rantanen puhuu kokemuksistaan
entisenä sisäministerinä ja Kuntaliiton hallituksen jäsenenä sekä
nykyinen Pirkanmaan liiton puheenjohtajana. Erityisesti Tampereen
yhtestyö venäläisen ystävyyskaupungin Nishni Novgorodin kanssa on
seminaarissa esillä käytännön esimerkkinä.
Ystävyyskaupunkiyhteistyötä kehitetään lähemmin perjantain
seminaarissa, johon osallistuu alue- ja paikallishallinnon
edustajia sekä Suomesta että Venäjältä. Tamperelaiset valmistelevat
samalla keväällä Nishni Novgorodissa pidettäviä Tampereen päiviä.
Suomi-päivien talousohjelmassa käsitellään muun muassa EU:n
TACIS-ohjelman tarjoamia mahdollisuuksia Suomen ja Venäjän
välisessä yhteistyössä. Myös tamperelaisilla on valmisteilla
käytännön projekteja.
----Lisätietoja: kansainvälisten asioiden sihteeri Pertti Paltila, puh.
2196210, 0400-831469

Tämän tiedotteen alkuun
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Vuokrataloihin vaihtoehtoja

Tampereen Vuokratalosäätiölle on valmistumassa uudelle
Vihilahden alueelle kerrostaloasuntoja, joista osa on suunniteltu
vammaisille. Linnainmaalla puolestaan rakennetaan paritaloja,
joissa tulevat asukkaat ovat voineet osallistua asuntojen
suunnitteluun.
Molemmat rakennuskohteet valmistuvat maaliskuussa. Vihilahdella
vietetään harjannostajaisia keskiviikkona, Linnainmaalla joulukuun
puolella. Vihilahden vuokrataloon tulee yhteensä 63 asuntoa, jotka
ovat eri kokoisia yksiöistä neljän huoneen ja keittiön asuntoihin.
Kaksioista viisi on suunniteltu vammaisille.
Linnainmaalle Piettasenkadulle valmistuu kymmenen paritaloa eli
20 asuntoa. Tulevat asukkaat ovat talojen suunnitteluvaiheessa
voineet valita asuntojensa pinnoitemateriaalit ja varustetason.

----lisätietoja:
rakennuttajainsinööri Matti Toivonen, puh. 2196354

Tämän tiedotteen alkuun
Tiedotteiden alkuun
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Kimmo Kaivannon Tori-luonnokset Tampereelle

Professori Kimmo Kaivanto on lahjoittanut Tampereen kaupungille
merkittävän teoskokoelman. Kymmenen taulun sarja liittyy Kaivannon
vuonna 1976 valmistuneeseen Tori-teokseen, jonka Tampereen kaupunki
tilasi.
Nyt luovutetut teokset ovat luonnoksia ja harjoitelmia
lopulliseen Tori-maalaukseen.
- Vaikka työt ovat luonnoksia yli 20 vuoden takaa, ne ovat
hyvinkin ajankohtaisia. Nykyisessä teknistyvässä kuvataiteessa on
hyvä palauttaa mieliin piirtämisen merkitystä, Kaivanto sanoo.
Suurikokoinen, 13-osainen Tori-teos sijaitsee Tampereen
kaupunginvaltuuston istuntosalin aulassa keskusvirastotalolla. Sen
ripustaminen juhlisti Tampereen 200-vuotisjuhlia vuonna 1979, ja
kuvia luonnoksista käytettiin juhlakirjassa "Kustaa oli kunnon
mies".
Nyt lahjoitetut teokset saadaan sijoitettua vuonna 1999
vietettävää Tampereen 220-vuotisjuhlaa ajatellen. Kaivannon
toiveena on, että luonnokset sijoitettaisiin samaan rakennukseen
Tori-maalauksen kanssa.
Lahjoitetut luonnokset ja harjoitelmat ovat nähtävillä Galleria
Saskiassa 26.11. asti osana Kimmo Kaivannon, Raimo Kanervan ja
Gunnar Pohjolan yhteisnäyttelyä.

----Lisätietoja: Museotoimenjohtaja Toimi Jaatinen, puh. 2196313

Tämän tiedotteen alkuun
Tiedotteiden alkuun
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Kansanäänestystä kokeillaan Internetissä

Suuri yleisö pääsee kokeilemaan sähköistä kansanäänestystä
Internetin kautta, kun Pirkanmaan koululaisille järjestetyn kotisivukilpailun voittajia etsitään 108:n osanottajan joukosta. Pirkanmaan kuntien yhteinen palvelutietoprojekti on rakentanut äänestysmenetelmän, jota on tarkoitus soveltaa myöhemmin
kansalaismielipiteen kartoittamisessa kunnallisista
keskustelunaiheista.
- Äänestyskone noudattaa mies ja ääni -periaatetta toisin kuin
useimmat muut verkosta löytyvät mielipidetiedustelut. Äänestäjän
aitouteen ja useamman äänestyskerran estoon on kiinnitetty
erityistä huomiota, kertoo projektin suunnittelija Merja Taipaleenmäki.
Kansanäänestys kotisivukilpailujen parhaimmistosta on kaikille
avoin ja siihen voi osallistua Internet-osoitteessa http://www.tampere.fi/pipa/.
Äänestyksen löytää myös Tampereen kaupungin kotisivun kautta.
Pirkanmaan alueen koululaisille ja opiskelijoille tarkoitetun
kotisivukilpailun tavoitteena oli kannustaa oppilaita mielekkääseen
Internet-surffailuun sekä tutustumaan verkkojulkaisemiseen ja
luomaan omista kotisivuistaan yleisestikin mielenkiintoisia.
Henkilökohtaisten kotisivujen kilpailussa oli kolme eri sarjaa
ja lisäksi tiimit kilpailivat omassa sarjassaan. Kilpailutöitä
jätettiin yhteensä 108. Merja Taipaleenmäki pitää tulosta hyvänä:
- Pirkanmaan kouluista löytyy innokkaita kotisivun tekijöitä.
Tätä kautta uuden median taidot kasvavat hyötykäyttöön jo koulusta
lähtien. Tampereen alueen vahva alan osaaminen on turvattu
tulevaisuudessakin, Taipaleenmäki uskoo.
Yleisöäänestyksen rinnalla asiantuntijaraati seuloo
kilpailutöiden parhaat. Tulokset julistetaan ja palkinnot jaetaan
Koti ja Internet -messuilla Tampere-talossa 29.11. Samassa
yhteydessä jaetaan myös ammattilaisten multimediakilpailun
palkinnot.
Pirkanmaan palvelutietojärjestelmän PiPa-projektissa on mukana
26 pirkanmaalaista kuntaa ja Pirkanmaan liitto. Kaksivuotinen
kehitysprojekti rakentaa kunnallisia palveluita Internet-ympäristöön. Projekti alkoi toukokuussa 1996, ja se on tuottanut muun
muassa sähköisen päivähoitohakemuksen, jota käytetään Ylöjärvellä.

------Lisätietoja: suunnittelija Merja Taipaleenmäki, puh. (03) 219 6251
tai 050 596 9131,
sähköposti merja.taipaleenmaki@tt.tampere.fi
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Yleiskaava käsittelyyn

Tampereen kantakaupungin yleiskaava tulee maanantaina
kaupunginhallituksen käsittelyyn. Alkuvuodesta nähtävillä olleeseen
ehdotukseen on tehty joitakin muutoksia, joista merkittävimmät ovat
Aitovuori-Holvasti -tien uusi linjaus sekä Tarastenjärven liittymän
sijainti.
Maankäytön tehostamista ehdotetaan eräillä kantakaupungin
alueilla. Tiivistysrakentaminen perustuu valtuuston keväällä
hyväksymään tulevaisuuden strategiaan.
Kaupunginjohtaja Jarmo Rantanen esittää kaupunginhallitukselle,
että Vuoreksen alue Lempäälän rajan tuntumassa jätetään
yleiskaavassa selvitysalueeksi, koska raja-alueen suunnittelusta on
käynnistetty yhteistyö Lempäälän kanssa.
Samoin esitetään, että aluerajauksia ja käyttötarkoitusta
tarkistetaan Mustavuoren, Kaukajärven sekä Iidesjärven etelärannan
osalta.
Muutosten valmistelun jälkeen yleiskaavaehdotus asetetaan
uudelleen nähtäville.

----lisätietoja: kaavoitusjohtaja Jyrki Laiho, 2196325
yleiskaava-arkkitehti Toivo Hankonen, 2196516

Tämän tiedotteen alkuun
Tiedotteiden alkuun
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Tampereen veroprosentiksi 17,25

Tampereen kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 1998 talousarvion
puolen yön jälkeen torstaina. Veroprosentiksi vahvistettiin 17,25.
Tänä vuonna prosentti on ollut 16,75. Kaupunginhallitus esitti
17,50 prosenttia.
Valtuusto keskusteli budjetista kellon ympäri, äänesti
yksityiskohdista yhteensä 44 kertaa ja hyväksyi kaikkiaan 17
muutosta kaupunginhallituksen esitykseen.
Uusi veroprosentti hyväksyttiin äänin 54-13. Vähemmistöön jäivät
Tampereen Puolesta -ryhmä, joka esitti nykyistä veroprosenttia sekä
vasemmistoliitto, joka oli kaupunginhallituksen esityksen takana.
Kaupunginvaltuusto päätti muun muassa aientaa Messukylän
kirjaston rakentamista lisäämällä budjettiin 1 miljoona markkaa.
Itäisen ja kaakkoisen alueen päivähoitojärjestelyt on määrä
selvittää alkuvuodesta, ja yhden uuden päiväkodin rakentamista
varten valtuusto myönsi 1 mmk:n suunnittelu- ja aloitusrahan.
Uimahallilippujen hintojen korotuksesta päätettiin luopua
yksimielisesti. Myös veteraanien ilmaisliput säilytetään.
Vanhusten ja vammaisten palveluihin lisättiin yhteensä 3 mmk ja
sotaveteraanien kuntoutukseen 1 mmk.
Valtuuston kokous päättyi yöllä kello 00.30.

----Lisätietoja:
taloussuunnittelupäällikkö Juha Yli-Rajala, puh. 2196356.
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Tarton johtoa Tampereella

Tarton kaupunginvaltuuston 15-henkinen valtuuskunta tutustuu
Tampereen hallintoon ja erityisesti sosiaali- ja terveystoimeen
perjantaina. Vierailu on osa Tampereen virolaisen ystävyyskaupungin
luottamushenkilöiden koulutusta.
Tarttolaiset käyvät päivän aikana muun muassa Koukkuniemen
vanhainkodissa, Tammela-keskuksessa sekä Tampereen taidemuseon
"Sulkakäärme ja jaguaarijumala" -näyttelyssä.
Valtuuskuntaa johtaa kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Väino
Kull, joka toimi aiemmin Tarton kaupunginjohtajana. Mukana on
valtuutettuja viidestä eri ryhmittymästä sekä kaksi virkamiestä.

----lisätietoja:
kansainvälisten asioiden yksikkö / Satu Vuorinen, puh. 2196931

Tämän tiedotteen alkuun
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Tampereella asuminen miellyttää

Tampereella asumista arvostetaan, kertoo 21 kaupungissa ja
kunnassa tehty palvelututkimus. Myös kaupungin talouden hoito sai
kiitosta, samoin liikenneyhteydet ja tiedottaminen.
Tyytymättömyyttä ilmeni eniten vuokra-asuntojen saantiin sekä
katujen ja teiden hoitoon.
Tutkimusyhtiö Efektia on tutkinut kuntalaisten tyytyväisyyttä
vastaavalla kyselyllä myös vuosina 1983, 1989 ja 1993.
Tamperelaisten tyytyväisyys on ollut korkeimmillaan vuonna 1993;
sen jälkeen tyytyväisyys on hiukan pudonnut samoin kuin koko
tutkimuksessa keskimäärin.
Yleinen tyytyväisyysindeksi nousi tutkimuksessa korkeimmalle
Maarianhaminassa. Tampere oli kuudes indeksiluvulla 61,1. Muista
suurista kaupungeista mukana olivat Helsinki ja Espoo, joiden
tyytyväisyysindeksit olivat 58,7 ja 56,8.
Veroäyrin hintaan nähden tamperelaiset pitävät saamiaan
palveluita parhaina heti helsinkiläisten jälkeen. Talousasioiden
hoidosta Tampere saa parhaat pisteet Jämsän ja Kangasalan jälkeen;
66,1 prosenttia tamperelaisista katsoi, että taloutta on hoidettu
hyvin.
Terveyspalveluissa
toivomisen varaa
Asumiseen liittyvistä kysymyksistä koottu asumisindeksi nousee
Tampereella kolmanneksi Maarianhaminan ja Mäntyharjun jälkeen.
Tyytyväisyysindeksin arvo on 69,7 asteikolla nollasta sataan.
Kaikkien 21 tutkimuskunnan indeksin keskiarvo on 66,5.
Samalla tavalla laskettu terveyskeskusindeksi asettuu
Tampereella 66,9:ään, kun keskiarvo on 69,2. Tampereen
terveyskeskuspalveluissa ilmeni tyytymättömyyttä erityisesti
puhelinpalveluun ja jonotusaikoihin.
Koulutukseen liittyvissä arvioissa tamperelaisten tyytyväisyys
oli hieman maan keskiarvoa suurempi. Kaikkien kouluasteiden
Tampereella saamat arvot olivat suurempia kuin esimerkiksi
Helsingissä ja Espoossa. Lasten päivähoitopaikkaan oli 93,6
prosenttia tamperelaisvastaajista melko tai erittäin tyytyväisiä,
kun keskiarvo kaikissa kunnissa oli 93,9 prosenttia.
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Liikenne toimii,
kaduissa puutteita
Julkinen liikenne on Tampereella hoidettu hyvin. Näin arvioi
87,6 prosenttia kyselyyn vastanneista 1185 tamperelaisesta. 84
prosenttia oli tyytyväisiä muutoinkin Tampereen liikenneyhteyksiin;
vain Helsingissä oltiin vielä tyytyväisempiä. Julkisen liikenteen
osalta Tampere oli kolmas Jämsän ja Kangasalan jälkeen. Sen sijaan
kevyen liikenteen järjestelyt saivat tamperelaisilta moitteita: 42
prosenttia vastaajista valitsi tämän vaihtoehdon viiden
puutteellisimman palvelun joukkoon.
Myös katujen ja teiden hoito oli useilla vastaajilla (33,2 %)
viiden heikosti hoidetun asian joukossa, samoin kuin vuokra-asunnon
saanti (38,6 %), ilman laatu (29,6 %) ja vanhusten hoito (27,0%).
Tiedotus pelaa,
päätökset lähemmäksi
Tyytyväisyys tiedonsaantiin kunnan asioista on kasvanut
yleisesti, ja myös Tampereella, jossa 68,5 prosenttia vastasi
saavansa riittävästi tietoa. Vielä tyytyväisempiä olivat
Maarianhaminan ja Kuusankosken asukkaat. 73,7 prosenttia
tamperelaisista oli sitä mieltä, että päätökset olisi saatava
lähemmäksi asukkaita.
Tampereen ulkoilu- ja liikuntamahdollisuuksia piti melko tai
erittäin hyvinä 86,9 prosenttia vastaajista. Tamperelaiset ovat
keskimääräistä ahkerampia kirjastossa, teatterissa ja konserteissa
kävijöitä, mutta laiskempia museossa, taidenäyttelyssä ja
elokuvissa kävijöitä. Eniten liikunta- ja kulttuuripalveluista
kaivattiin uimahalleja.
----Lisätietoja:
Tutkija Heikki Miettinen, Efektia, (09) 7712386
Tulosarviointipäällikkö Antti Puisto, Tampereen kaupunki, (03)
2196111

Tämän tiedotteen alkuun
Tiedotteiden alkuun
Viestintäyksikön kotisivulle

http://www.tampere.fi/viy/tiedote/97/palvel97.htm (2 of 2) [7.7.2003 14:12:42]

Viestintäyksikkö: Lehdistötiedote

Jari Seppälä
4.11.1997

Multimediakisa veti yli sata työtä
Tampereen ensimmäinen kansallinen multimediakilpailu on vetänyt
109 kilpailutyötä. Yhteensä 130.000 markan palkintoja tavoittelee
63 verkkotyötä ja 46 CD-rom -ohjelmaa.
Marraskuussa ratkeavan kilpailun tarkoituksena on tukea
digitaalisen viestinnän tuotantoa. Näin suurta palkintosummaa ei
aiemmin Suomessa ole jaettu CD-rom -ohjelmille, verkkojulkaisuille
tai www-kokonaisuuksille.
Kilpailun suosio yllätti myönteisesti tuomariston, joka tiistaina
aloitti kilpailutöiden esikarsinnan. Mukaan on lähtenyt sekä
yksityisiä henkilöitä, opiskelijaryhmiä että myös merkittäviä
suomalaisia alan yrityksiä.
Multimediakilpailun ovat käynnistäneet Tampereen kaupunki,
Aamulehti, ICL, Nokia Mobile Phones, Tele ja Tampereen Puhelin.
Nämä Tampereella toimivat alan yritykset ja oppilaitokset näkevät
Tampereen otolliseksi paikaksi vauhdittaa alan kehitystä.
Uusmediateollisuus on kasvanut viime vuosina nopeasti. Alan
liikevaihto kasvoi viime vuonna noin 375 % ja tänä vuonna arviolta
vielä noin 100 %.
Kaikki kilpailuun mukaan ilmoittatuneet työt tavoittelevat
70.000 markan pääpalkintoa. Lisäksi yritysten
palkintoja tavoitellaan yrityssarjoissa seuraavasti:
Aamulehti-sarjassa 33, ICL-sarjassa 12, Nokia Mobile Phones
-sarjassa 13, Tele MediaNet -sarjassa 9 ja TPO-sarjassa 15 työtä.
Kilpailun tulokset julkaistaan Tampere-talossa 28. marraskuuta
pidettävän multimediafestivaalin yhteydessä. Samalla järjestetään
Koti ja internet -messut ja mm. kansainvälinen multimediaseminaari.
Lisätietoja tapahtumasta löytyy internetin kautta osoitteesta
http://www.hermia.fi/mmfest/ohjelma.htm.
----Lisätietoja: Palkintolautakunnan sihteeri Marita Sandt,
puh. 03-316 5209 ja 040-558 8084

Tämän tiedotteen alkuun
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Tuula Ala-Honkola
24.10.1997

Tampereen osaamista tarjotaan
Eurocities-järjestön käyttöön
Tampereen kaupunki on valmis tarjoamaan tieto-osaamistaan
Eurocities-järjestön käyttöön. Tämä tuli esille Tampereen
kaupunginjohtajan Jarmo Rantasen käymissä keskusteluissa
Eurocities-järjestön hollantilaisen puheenjohtajan Bram Peperin
kanssa.
Rantanen on tavannut Peperin Rotterdamissa, jossa parhaillaan
pidetään Eurocities-järjestön 10:ttä vuosikokousta.
Konkreettisena hankkeena voisi olla 80 kaupungista koostuvan
järjestön verkostoituminen tietotekniikan välityksellä. Peper ja
Rantanen sopivat myös jatkoneuvotteluista kunnallishallinnon
kysymyksistä. Sosiologina Peper on kiinnostunut ensi kesänä
Tampereella järjestettävästä kansainvälisestä kulttuuritutkimuksen
konferenssista, johon hän Tampereen kaupungin vieraana
osallistunee.
Rotterdamin kaupunginjohtajana toimiva Bram Peper valittiin
vuosikokouksessa jatkamaan Eurocities-järjestön puheenjohtajana.
Hänen tarkoituksenaan on viedä loppuun Euroopan kaupunkipolitiikan
uudistus EU:n piirissä.
Vuosikokouksessa järjestöön hyväksyttiin kuusi uutta
jäsenkaupunkia, joiden joukossa on mm. Turku. Aikaisemmin
jäsenyyden ovat Suomesta saaneet Helsinki ja Tampere.
Tampereelta vuosikokoukseen osallistuvat kaupunginjohtaja Jarmo
Rantasen lisäksi kansainvälisten asioiden projektin johtaja Martti
Larva ja kansainvälisten asioiden sihteeri Pertti Paltila.
____________
Lisätiedot: Johtaja Martti Larva, puh. 050-1880

Tämän tiedotteen alkuun
Tiedotteiden alkuun
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Jari Seppälä
21.10.1997

Tampereen metsiä harvennetaan

Tampereen kaupungin metsiä hoidetaan talven ja ensi kesän aikana
useissa kohteissa. Ulkoilumetsien suurimmat työmaat ovat Hervannan
ja Ruskon alueilla. Pääasiassa tehdään harvennushakkuita tai
annetaan taimikoille tilaa kaatamalla niitä varjostavia isoja
puita. Avohakkuita ei ole lainkaan.
Kaupungin metsäosaston hakkuuohjelma kaudelle 1997-98 käsittää
yhteensä 245,5 hehtaaria kaupungin omistamaa metsää. Puuta
kaadetaan ohjelman mukaan 13596 kiintokuutiometriä, ja siitä
lasketaan saatavan noin 2,6 miljoonan markan myyntitulot.
- Harvennushakkuissa kaadetaan korkeintaan kolmasosa leimikon
puista. Kaupungin ulkoilualueilla hakkuut ovat ensisijassa metsän
hoitoa ja nuoren puuston elinolojen parantamista. Luontaisesti
syntyneitä taimikoita täydennetään tarvittaessa istutuksilla, sanoo
metsätalousinsinööri Tommi Granholm.
Joissain paikoissa hakkuilla valmistellaan kaavoituksen mukaista
rakentamista. Suolijärven ympäristössä puustoa kaadetaan
liikuntaviraston toivomuksesta, jotta ulkoilureitit saataisiin
valoisammiksi.
Pinta-alaltaan suurimmat hakkuukohteet ovat Hervannassa, jossa
harvennetaan Kanjonin aluetta ja Virolaisjärven ympäristöä. Näihin
työmaihin sisältyy pienialaisia uudistushakkuitakin. Myös
Suolijärveä kiertävän ulkoilureitin varrella on harvennustyömaa,
jonka hakkuun yhteydessä toteutetaan auringonottajien toivomus
poistamalla uimarannalta muutamia varjostavia puita. Ruskossa on
yhteensä yli 30 hehtaarin hakkuutyömaat Kangasalan rajan
tuntumassa.
Muita alkavan hakkuukauden leimikoita on Mustavuoressa,
Tesomalla, Peltolammilla, Niihamassa, Olkahisissa, Nurmissa,
Teivaalanharjulla, Siivikkalassa sekä kuudessa Teiskon kohteessa.
-----Lisätietoja: Metsätalousinsinööri Tommi Granholm, puh. 2196057

Tämän tiedotteen alkuun
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Jari Seppälä
10.10.1997

Tammerkosken koulun kunnostus etenee

Tampereen kaupunki tarkentaa sisäisiä ohjeitaan
rakennushankkeiden kustannusarvioiden laskennassa. Uusiin ohjeisiin
on johtanut Tammerkosken koulun peruskorjaus, jossa kustannusarvio
on ylittymässä noin viidellä miljoonalla markalla.
Peruskorjaustyömaalla vietettiin perjantaina harjannostajaisia, ja
remontti on valmistumassa joulukuussa.
Tammerkosken koulun peruskorjauksen alkuperäinen kustannusarvio
oli 18,5 mmk ilman arvonlisäveroa. Kesäkuussa kaupunginvaltuusto
joutui myöntämään hankkeelle lisämäärärahaa, koska lopulliset
kustannukset nousevat 23,4 mmk:aan. Arvion ylittymisestä
käynnistettiin sisäinen tarkastus, joka nyt on valmistunut.
Tarkastuksessa todettiin, että hankkeen kustannukset arvioitiin
Klassillisen koulun peruskorjaussuunnitelman pohjalta. Tämä korjaus
oli vielä tuolloin kesken, eikä arvio lopulta pitänyt paikkaansa.
Itse työ Tammerkosken koululla on tehty alkuperäisten suunnitelmien
mukaisesti, eikä mitään ylimääräistä ole työn aikana jouduttu
tekemään.
Sisäisen tarkastuksen perusteella kaupunginjohtaja Jarmo
Rantanen on päättänyt, että rakentamishankkeiden suunnittelussa ja
seurannassa tulee ohjeita tarkentaa. Kustannusarvioissa pitää
käyttää yleisesti hyväksyttyjä laskentastandardeja, ja
kustannusarviot tulee käsitellä kaupunginhallituksen
liiketoimintajaostossa. Myös verollisen tai verottoman hinnan
käyttöön on saatava johdonmukaisuutta, jolla vältetään
sekaannukset.
Tammerkosken koulun vanhempi osa on valmistunut vuonna 1924 ja
laajennusosa 1965. Saneerauksessa opetustilat varustetaan
nykyaikaisiksi; samalla ruokailuun, wc:ille, ja hallintoon saadaan
lisää tilaa. Koulun teknistä tasoa parannetaan huomattavasti mm.
ilmastointi uusitaan, sähköistys käydään läpi ja rakennetaan
tietoliikenteen vaatimat valmiudet koko taloon.
Peruskorjauksessa on otettu huomioon lähikoulujen tilojen
käyttömahdollisuudet ja tilantarve. Esimerkiksi Klassillisen koulun
tekstiilityön ja kotitalouden opetus tapahtuu Tammerkosken
koulussa. Tammerkosken koulun teknisen työn opetus taas on
sijoitettu Johanneksen kouluun.
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---Lisätietoja:
Kouluvirasto

Tilakeskus

Ulla Liljeström
Mauno Rissanen
Sisko Hiltunen

Puh. 219 6285
"
219 6687
"
219 6083

Ilkka Ojala
Jussi Hietala
Juhani Alasaukko-oja
Jouko Viitanen

Puh.
"
"
"

Tämän tiedotteen alkuun
Tiedotteiden alkuun
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Jari Seppälä
3.10.1997

Tampere kokoaa tiukkaa budjettia

Tampereen kaupungin ensi vuoden talousarviosta on tulossa karu
ja niukka. Kaupunginjohtajan esitystä koottiin loppuviikko
kaupungin johtoryhmän budjettiriihessä. Kaupunginjohtaja Jarmo
Rantasen mukaan tulojen ja menojen suhde ei näytä täysin terveeltä.
- Menot kasvavat enemmän kuin verotulot, ja lainamäärää pitää
lisätä. Valtakunnalliset tulopoliittiset ratkaisut ovat lisäksi
uhkana edessä, Rantanen sanoo.
Kaupunginjohtaja pyrkii tekemään budjettiesityksen, joka turvaa
kaupungin palvelutason, vaikka viisaan taloudenpidon tunnusmerkit
eivät täysin toteudu.
Peruspalvelujen ohella kaupungin kehityksen kannalta tärkeät
projektit jatkuvat, muiden
muassa elinkeinoprojektit ja tietoyhteiskuntahankkeet.
Rakennuskohteista suurimpia on museokeskus Vapriikin kunnostus,
joka liittyy myös EU-huippukokouksen valmisteluun ja Tampereen 220vuotisjuhliin syksyllä 1999.
Tampereen väkiluvun kasvu lisää palvelutarpeita, mutta ei tuo
verotuloja samassa suhteessa. Talousarvion pohjana on tässä
vaiheessa runsaan neljän prosentin kasvuarvio kunnallisveroon ja
yhteisöveroon. Vuonna 1999 uhkaa verotulojen nollakasvu, ja
kaupunginjohtajan mukaan nyt pitäisikin jo pystyä sitoutumaan
tiukkoihin menoraameihin vuodelle 1999.
Maksuihin ja taksoihin kaupunki joutuu tekemään joitakin
korotuksia, jotka tarkentuvat myöhemmin. Veroprosentin taso ratkeaa
budjettiesityksen jatkokäsittelyssä. Kaupunginhallitus saa
esityksen käsittelyynsä 13. lokakuuta ja valtuusto 12. marraskuuta.

-----lisätietoja: rahoitusjohtaja Asko Koskinen, puh. 2196275
taloussuunnittelupäällikkö Juha Yli-Rajala, puh.
2196356

Tämän tiedotteen alkuun
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Tuula Ala-Honkola
1.10.1997

Tampereen palkinto päätoimittaja Raimo Seppälälle

Tampereen palkinto on tänä vuonna myönnetty päätoimittaja Raimo
Seppälälle hänen merkittävistä yhteiskunnallisista ansioistaan.
Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja, toiminnanjohtaja Seppo Salminen
luovutti palkinnon keskiviikkona 1.10. järjestetyllä Raatihuoneen
Tampereen päivän juhlavastaanotolla.
Päätoimittaja Seppälä on toiminut erilaisissa toimittajan
tehtävissä lähinnä Aamulehdessä 40 vuotta. Vuonna 1995 hän jäi
eläkkeelle Aamulehden vastaavan päätoimittajan työstä. Samana
vuonna hänet palkittiin valtion journalistipalkinnolla.
Paitsi toimittajana Raimo Seppälä on ansioitunut myös
kirjailijana. Monet hänen teoksistaan liittyvät Tampereeseen ja
Tampereen historiaan. Seppälä on toiminut työnsä ohessa myös
suomentajana ja hänellä on ollut useita yhteiskunnallisia
luottamustehtäviä.
Tampereen kaupunginhallitus toteaa, että Seppälän kirjallisten
töiden motiivi on ollut selkeän isänmaallinen. Työn tuloksia leimaa
rauhallisuus ja analyyttinen asenne, mikä yhdessä sujuvan
kielenkäytön kanssa tekee hänen töistään mielenkiintoista
luettavaa.
Toimittajan työssään Raimo Seppälä käytti samaa työtapaa. Kiihkottoman
ja analyyttisen tarkastelun perustana oli kriittisen journalistinen
asenne. Suomalaisen yhteiskunnan ja kotikaupungin asioiden edistäminen
olivat kuitenkin taustalla oleva selkeä perusmotiivi.
Tampereen palkintoa on jaettu vuodesta 1959 ja se on aikaisemmin
myönnetty 45 ansioituneelle henkilölle. Palkintona on kuvanveistäjä
Unto Hietasen pienoisveistos Lähtevät kurjet. Alkuperäinen patsas on
pystytetty Hatanpään sairaalan edustalle vuonna 1963.

Kummilapset
kutsuvieraslistalla
Tampereen päivän vastaanotolle odotetaan noin 900 kutsuvierasta
juhlimaan kaupungin 218:tta syntymäpäivää.
Kutsuttujen joukossa ovat mm. Tampereen kaupungin seitsemän
kummilasta, jotka viettävät samassa yhteydessä 18-vuotisjuhliaan. Lapset
ovat syntyneet Tampereella 1.10.1979 kaupungin perustamisen 200-
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vuotispäivänä ja heidät kastettiin Raatihuoneella 10.11.1979. Edellisen
kerran lapset olivat yhdessä Raatihuoneella 8 vuotta sitten, jolloin
heidän 10-vuotissyntymäpäivänsä kunniaksi pidettiin lastenkutsut.
Seitsemästä kummilapsesta kolme asuu nykyään Tampereella.
Lisätiedot
Tampereen palkinnosta: kaupunginsihteeri Pekka Kivekäs, puh. 219 6754,
Kummilapsista: toimistosihteeri Raija Arasalo, puh. 219 6217

Tämän tiedotteen alkuun
Tiedotteiden alkuun
Viestintäyksikön kotisivulle
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Jari Seppälä
30.9.1997

Pirkankadulle suunnitteilla pyörätie

Pirkankatu on osa Tampereen kevyen liikenteen pääreittiverkostoa, mutta siellä ei ole pyöräteitä. Nykytilanteessa pyöräilijän
tulisi käyttää bussikaistoja, vaikka se hankaloittaa bussiliikennettä ja on myös turvatonta ja epämukavaa pyöräilijälle. Tampereen
kaupungin laatima yleissuunnitelma Pirkankadun pyörätien rakentamiseksi valmistuu vuoden 1997 lopussa.
Pirkankadun pyörätie on keskustan kevyen liikenteen kehittämissuunnitelmassa suora jatke rakenteilla olevalle Pispalan valtatien
pyörätielle. Keskustasta tultaessa myös Puutarhakadun pyörätie
päättyy nykyisin Pirkankadulle eikä pyöräilijöille ole osoitettu
missä reitti jatkuu. Samoin Hämeenkadun ja Koulukadun suunnasta
Pyynikin kirkkopuiston läpi tulevat pyöräilyn pääreitit päättyvät
Pirkankadulle.
Nyt laadittavassa yleissuunnitelmassa esitetään pyörätien rakentamista Pirkankadun molemmille puolille. Pohjoinen pyörätie palvelisi erityisesti Puutarhakadun ja Paasikiventien suuntaan liikkuvia. Eteläinen pyörätie puolestaan liittäisi kirkkopuistosta tulevat pääväylät Pispalan valtatien pyörätiehen.
Vuoden 1994 kehittämissuunnitelmassa hankkeelle on esitetty 0,4
miljoonaa markkaa vuodelle 1998. Tällä hetkellä hanketta ei ole
esitetyssä laajuudessa toteutusohjelmassa, mutta mahdollisesti
toteuttaminen voitaisiin kuitenkin aloittaa vaiheittain vuonna
1998.
Alustavia suunnitelmavaihtoehtoja esitellään Amurin koululla
avoimessa yleisötilaisuudessa torstaina 2. lokakuuta 1997 klo
18.00. Paikalla ovat kaupungin ja suunnittelutyötä tekevän
Insinööritoimisto A-Tie Oy:n edustajat. Kaikilta, joita asia kiinnostaa tai joiden etuja suunnitelma koskee, toivotaan kommentteja
suunnitelmaehdotuksista ja mahdollisia parannusesityksiä. Lopullinen yleissuunnitelma laaditaan saadun palautteen pohjalta.

LISÄTIETOJA: Suunnittelupäällikkö Matti Kolari, Tampereen
kaupunki, kuntatekniikkakeskus, puh. 2196 332,
Projekti-insinööri Juha Vehmas, Insinööritoimisto A-Tie Oy,
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puh. 2468 515
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Jari Seppälä
30.9.1997

Tampere lisää internet-palveluitaan

Internetin kautta voi nyt kirjoittaa ja lähettää sähköisen
Tampere-kortin ystävälleen. Samalla voi katsastaa, miltä
Tammerkosken maisema näyttää juuri nyt; Tampereen verkkokameran
paikkaa on parannettu ja siihen on liitetty säätiedot.
Nämä erikoisuudet sisältyvät Tampereen kaupungin matkailutoimen
täydellisesti uudistettuihin www-sivuihin, jotka löytyvät
osoitteesta http://www.tampere.fi/elke/mato/.
Myös kokonaan uusia verkkopalveluita on jatkuvasti tekeillä.
Syksyn aikana on toteutetaan muun muassa painotuotteiden myynti
internetin kautta. Kaupungin tontit ja metsät sekä kohta
satavuotias kauppahalli siirtyvät myös pian internet-aikaan.
Tampereen www-sivuilla kirjataan nyt yli 200.000 käyntiä
kuukaudessa. Kevään aikana tehdyn käyttäjäkyselyn mukaan sivuilla
käydään eniten kotikoneilta. Heinäkuussa avatun Nettikahvila
Vuoltsun koneilla tietoverkon palveluita käyttävät päivittäin
kymmenet tamperelaiset.
Kesän aikana tietoverkkoon vietiin kaupungin liikuntapaikat ja
pelastuslaitoksen esittely. Liikuntapaikkoja voi myös varata
internetin kautta. Suosituimpia sivuja ovat tapahtumakalenterit,
bussiaikataulut, esityslistat ja kirjaston palvelut. Kirjaston
aineistorekisteri ja kirjojen varausmahdollisuus on myös ahkerasti
käytössä.
Tampereen kaupunki on kehittänyt internet-palveluitaan vuodesta
1994 lähtien. Tarkoituksena on tarjota mahdollisimman paljon kunnan
normaaleja palveluita ja tietoa myös tietoverkon kautta, jolloin
palvelut ovat käytettävissä aikaan ja paikkaan katsomatta.
Tampereen kaupungin kotisivun osoite on http://www.tampere.fi.
-----Lisätietoja: vs.viestintäpäällikkö Ari Järvelä puh. 03-3146 6266

Tämän tiedotteen alkuun
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Tuula Ala-Honkola
29.9.1997

Vapriikki ja Raatihuone
Tampereen päivän vetonaulat

Tampereen päivä sunnuntaina 28.9. sai jälleen tuhansia
kaupunkilaisia liikkelle tutustumaan kaupungin eri toimipisteisiin
ja osallistumaan erilaisiin tapahtumiin. Yksittäisistä
tutustumiskohteista eniten houkuttelivat Museokeskus Vapriikki ja
Raatihuone, joissa vieraili yli 3 200 Tampereen päivän viettäjää.
Ohjelmalistan suosikkeina pysyivät myös tänä vuonna 6 paloasemaa,
joissa kävi yhteensä noin 5 000 vierasta. Amurin
työläismuseokorttelin ja kaupunginkirjasto Metson tarjontaan oli
yli 2 000 tutustujaa. Yli 2 000 kävijämäärä kirjattiin myös
delfinariossa, akvaariossa ja Näsinneulassa sekä Tampereen
Taidemuseossa ja Nukke- ja pukumuseossa Hatanpäällä.
Opastettuihin kiertoajeluihin ja kiertokävelyihin oli yli 700
osallistujaa. Eniten mielenkiintoa herätti Finlaysonin alueen
teollisuusperinnereitti, jonka kiersi noin 160 henkilöä. Suosittuja
olivat myös retket Teiskoon ja jätteiden jäljille Tarastenjärven
kaatopaikalle.
Ensi vuonna Tampereen päivän yleisötapahtumat järjestetään
sunnuntaina 4. lokakuuta.
____________________
Lisätiedot: tiedotussihteeri Tuula Ala-Honkola, puh. 219 6209

Tämän tiedotteen alkuun
Tiedotteiden alkuun
Viestintäyksikön kotisivulle
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Tuula Ala-Honkola
26.9.1997

Kouluasiat kiinnostavat
odenselaisia

Tampereen tanskalaisesta ystävyyskaupungista Odensesta vierailee
parhaillaan viiden hengen delegaatio tutustumassa mm. Tampereen
koulutoimen asioihin. Vieraat osallistuvat myös Tampereella
vietettävien Tanskan viikkojen tapahtumiin.
Odensen apulaiskaupunginjohtajan Ruth Larsenin johdolla
valtuuskunta tutustuu tänään perjantaina tietotekniikan opetukseen
Kaukajärven koulussa. Johanneksen koulussa heille kerrotaan
ulkomaalaisille lapsille järjestettävästä valmistavasta
opetuksesta. Ilta päättyy kaupunginorkesterin konserttiin.
Lauantaina 27.9. delegaatio osallistuu mm. Tampere-talossa
vietettävien Tanskan viikkojen pääjuhlaan. Vierailu päättyy
sunnuntaina.

Tämän tiedotteen alkuun
Tiedotteiden alkuun
Viestintäyksikön kotisivulle

http://www.tampere.fi/viy/tiedote/97/tiodense.htm [7.7.2003 14:12:44]

Viestintäyksikkö: Lehdistötiedote

Tuula Ala-Honkola
26.9.1997

Kari Kirjavainen ja Jan Landkammer
jakavat teknisen luovuuden palkinnon

Tampereen kaupungin myöntämän 10 000 markan teknisen luovuuden
palkinnon jakavat tänä vuonna insinööri Kari Kirjavainen ja
tekniikan ylioppilas Jan Landkammer. Kaupunginhallituksen
puheenjohtaja Timo P. Nieminen luovutti palkinnot Raatihuoneella
pidetyssä tilaisuudessa perjantaina 26.9.
VTT:n kemiantekniikan organisaatiossa työskentelevä insinööri
Kari Kirjavainen sai palkinnon monipuolisesta ja ansiokkaasta
keksijänurastaan. Hänen tähänastisista keksinnöistään merkittävin
on elektromekaaninen muovi, jota käytetään mm. turvalattioihin
vanhusten kodeissa ja hoitolaitoksissa. Turvalattia välittää tiedon
lattialla liikkuvan henkilön olinpaikasta
kulunvalvontajärjestelmään. Elektromekaanisen muovin uudet
hyödyntämismahdollisuudet ovat vasta edessä.
Tekniikan ylioppilas Jan Landkammerin merkittävin saavutus koskee
kuituoptista tehon- ja tiedonsiirtojärjestelmää. Hän on
suunnitellut ja toteuttanut puolijohdelaserin valon siirron
optiseen kuituun. Kuitua käytetään valaisemaan mikrokokoisia
aurinkokennoja, jotka tuottavat sähköä suurjännitelinjassa olevalle
mittauselektroniikalle. Tuotetta käyttää mm. suomalainen
voimayhtiö.
Tampereen kaupunginhallituksen asettama teknisen luovuuden
palkitsemistoimikunta muisti tilaisuudessa kunniakirjalla Oy
Tamrotor Ab:n suunnittelupäällikköä Jorma Koivulaa hänen
ansioistaan ruuvikompressorien tuotekehitykseen.
Toinen kunniakirja myönnettiin Nokia Mobile Phonesin edustajalle,
tutkimus- ja teknologiajohtaja Reijo Paajaselle Nokia 9000
Communicator -tuotteen kehittämisestä.
___________________
Lisätiedot: Teknisen luovuuden palkitsemistoimikunnan sihteeri,
järjestelypäällikkö Jarmo Salmi, puh. 219 6309

Tämän tiedotteen alkuun
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Tuula Ala-Honkola
23.9.1997

Raatihuone avoinna Tampereen päivänä

Keskustorin laidalla Tampereen kaupungin edustustilana toimiva
Raatihuone on yleisölle avoinna Tampereen päivänä eli sunnuntaina
28. syyskuuta. Arvokkaista huonekaluistaan ja taideteoksistaan
kuuluisaa Raatihuonetta esiteltiin edellisen kerran kuntalaisille 7
vuotta sitten talon täyttäessä 100-vuotta. Sunnuntaina
Raatihuoneeseen pääsee tutustumaan klo 10-14.
43. kertaa vietettävän Tampereen päivän ohjelmaan sisältyy yli
60 tapahtumaa.
Perinteiset kiertoajelut on tänä vuonna teemoitettu Suomen
itsenäisyyden 80-vuotisjuhlien kunniaksi. Opastettuja kierroksia
tehdään mm. Mannerheimin kalliolle, Pyynikin kirkkopuistoon ja
Aleksanterin kirkkoon sekä Pispalaan. Kiertokävelyillä luodaan
katsaus Keskustorin ja sen ympäristön elämään ennen ja nyt sekä
tutustutaan teollisuusperinteeseen Finlaysonin alueella. Suositut
Teiskon-retket ovat myös ohjelmassa, samoin Pirkanmaan Jätehuollon
tuottamat tutustumiskäynnit Tarastenjärven kaatopaikalle.
Kaupunkikiertoajelu suuntautuu tänä vuonna läntisiin
kaupunginosiin, ja Silver Moon -laiva risteilee Pyhäjärvellä.
Tampereen päivänä juhlii kunnallinen liikuntatoimi 75vuotistaivaltaan ja tarjoaa ilmaisuinnin kaupungin uimahalleissa.
Nuorten työpaja esittäytyy kolmessa toimipisteessään esitellen mm.
kolarikorjaamoaan sekä tekstiili- ja mediapajojaan.
Perinteiseen tapaan kaupungin museoihin pääsee juhlapäivänä joko
ilmaiseksi tai alennetuin hinnoin.
Varsinaista Tampereen syntymäpäivää eli lokakuun 1. päivää
valaisevat valoviikkojen valokuviot Keskustorilla ja sen
ympäristössä. Illalla on perinteinen Raatihuoneen vastaanotto noin
900 kutsuvieraalle.

Lisätietoja Tampereen päivästä antaa tiedotussihteeri Tuula AlaHonkola, puh. 219 6209
tai 040-512 7757
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Jari Seppälä
22.9.1997

Lisää yhteistyötä Nizhni Novgorodiin

Tampereella sunnuntaina päättyneillä Nizhni Novgorodin
talouspäivillä sovit
tiin ystävyyskaupunkien välisen yhteistyön jatkamisesta ja
laajentamisesta. Myös yritysten välillä käytiin neuvotteluja ja
allekirjoitettiin sopimuksia.
Venäjän kolmanneksi suurimman kaupungin kanssa valmistellaan
muun muassa mittavaa energiansäästöohjelmaa, johon liittyy alan
teknologian kehittäminen. Metsänjalostukseen ja metsätalouteen on
määrä perustaa yhteisyritys ensi vuonna. Nizhni Novgorodin alueen
öljynjalostuslaitoksen kunnostusta tutkitaan yhteisvoimin.
Aiesopimuksen ensi vuoden yhteistyön prioriteeteistä
allekirjoittivat ystävyyskaupunkien ohella Nizhni Novgorodin alueen
sekä Suomen kauppa- ja teollisuusministeriön edustajat.
Aiesopimus sisältää lisäksi muun muassa jätteidenkäsittelyn ja
metalliteollisuuden teknologian kehittämisen, kulttuuri- ja
sosiaalisten kohteiden uudelleenrakentamisen ja varustamisen
nykyaikaisella teknologialla sekä TACIS-ohjelman kehittämisen mm.
terveydenhuollossa. Maatalouskoneiden ja puunjalostuksen alueilla
kehitetään leasing-ohjelmaa, ja myös taideteollisia elinkeinoja
kehitetään yhdessä.
Nizhni Novgorodin alueen varamaaherra Aleksandr Batyrev esitti
myymälöiden perustamista ystävyyskaupunkeihin toinen toistensa
tuotteiden myymiseksi. Kaupunginjohtaja Jarmo Rantanen lupasi
selvittää mahdollisuudet tähän tämän vuoden loppuun mennessä.
Nizhni Novgorodissa sovittiin pidettäväksi Tampereen päivät ensi
vuoden huhtikuussa. Jo marraskuussa Moskovassa järjestettävillä
Suomi-päivillä esitellään Tampereen ja Nizhni Novgorodin
yhteistyötä.
----lisätietoja:
kansainvälisten asioiden sihteeri Pertti Paltila, puh. 0400831469

Tämän tiedotteen alkuun
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Jari Seppälä
17.9.1997

Vuokrataloja harjakorkeuteen

Syksyn aikana on Tampereen Vuokratalosäätiölle valmistumassa
yhteensä 74 vuokra-asuntoa Tampereen kaupungin tilakeskuksen
rakennuttamissa kohteissa. Lokintaipaleen työmaalla Järvensivulla
on tällä viikolla vietetty harjannostajaisia ja ensi viikolla
ollaan samassa vaiheessa Oikokadun vuokratalokohteessa Petsamossa.
Lokintaipaleelle valmistuu 25 asuntoa ja Oikokadulle 17.
Hallilan Neulaspolun varteen valmistuu vielä myöhemmin 32 vuokraasuntoa.
Tila
keskus rakennuttaa lisäksi parhaillaan Hatanpäällä 63 vuokraasuntoa, Linnainmaalla ja Levonmäessä 20 asuntoa sekä
Kämmenniemessä 12 asuntoa. Alkamassa on 53 asunnon rakentaminen
Haapalinnan kylään.
Kaikkiaan tänä vuonna Vuokratalosäätiölle valmistuvien uusien
asuntojen määräksi tulee 255. Ensi vuonna valmistuu suunnitelmien
mukaan 266 asuntoa.

----lisätietoja: rakennuttajainsinööri Matti Toivonen, puh. 2196354

Tämän tiedotteen alkuun
Tiedotteiden alkuun
Viestintäyksikön kotisivulle
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Rantanen ja Kull vihkivät Tampere-Majan
Tampereen virolaisessa ystävyyskaupungissa Tartossa 13.9. avattava
Tampere-Maja saa ensimmäisiksi vieraikseen arvovaltaisia
virkamiehiä ja päättäjiä sekä Suomesta että Virosta.
Tampereen kaupungin 10-jäsenistä delegaatiota johtaa avajaisissa
kaupunginjohtaja Jarmo Rantanen, joka Tarton kaupunginvaltuuston
puheenjohtajan Väinö Kullin kanssa avaa uuden tiedotus- ja
kulttuurikeskuksen ovet lauantaina kello 17.00.
Suomen valtion tervehdyksen tilaisuuteen tuo opetusministeriön
ylijohtaja Kalevi Kivistö. Virosta avajaisjuhlaan osallistuvat mm.
eduskunnan puhemies Toomas Savi ja korkeimman oikeuden presidentti
Rait Maruste. Myös Suomen suurlähettiläs Pekka Oinonen osallistuu
tilaisuuteen.
Avajaistilaisuuteen odotetaan kaikkiaan paria sataa kutsuvierasta
Tartosta ja Tampereelta. Tampereeelta juhlaan osallistuu mm.
Tampere-Tartto -seuran jäseniä.
Tampere-Majan avajaisten yhteydessä Tartossa on esillä myös
tamperelaista taidetta Tarton taiteilijaseuran talossa ja Tampereen
arkkitehtuuria esittelevä näyttely Tarton yliopiston kirjastossa.
Taiteilijoiden näyttelyn avaa lauantaina 13.9. kello 14.00
apulaiskaupunginjohtaja Lasse Eskonen ja arkkitehtuurista kertovan
näyttelyn kello 15.30 apulaiskaupunginjohtaja Esa Kotilahti.
Tilaisuuksiin on kutsuttu kaupunkien edustajien lisäksi mm.
paikallisia taiteilijoita ja arkkitehtejä.
_______________
Lisätiedot: kulttuuritoimenjohtaja Lassi Saressalo,
puh. 050-590 2210 tai kansainvälisten asioiden sihteeri Pertti
Paltila, puh. 219 6210 tai 0400-831 469
Käy tutustumassa myös Tampere Majan omiin sivuihin!

Tämän tiedotteen alkuun
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Sähkölaskut edelleen myös rahatoimistoon

Tampereen kaupungin sähkölaitoksen maanantaina avattu uusi
asiakaspalvelupiste on vetänyt hyvin tamperelaisia. Peruskorjattuun
hallintorakennukseen rakennettu asiakaspalvelupiste palvelee
kaikissa sähkölaitoksen sopimuksiin, laskutukseen ja
maksuntarkkailuun liittyvissä asioissa. Myös kaikkien muiden
Tampereen kaupungin yksiköiden lähettämiä laskuja voi maksaa
sähkölaitoksen kassalla.
Tampereen kaupungin rahatoimisto ottaa kuitenkin myös edelleen
vastaan sähkölaskujen maksajia vanhassa paikassa
keskusvirastotalolla Puutarhakadulla. Sähkölaskuja samoin kuin
muitakin kaupungin laskuja voi lisäksi maksaa vanhaan tapaan
Frenckellin palvelupisteessä sekä Kaupin ja Hatanpään sairaaloissa.

----lisätietoja:
toimistopäällikkö Marja-Liisa Nieminen, puh. 2196302

Tämän tiedotteen alkuun
Tiedotteiden alkuun
Viestintäyksikön kotisivulle
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Tampereen talousarviossa yhä 200 mmk karsittavaa

Tampereen kaupungin ensi vuoden talousarvio on lautakuntien
esitysten perusteella yhä noin 200 miljoonaa markkaa alijäämäinen.
Budjettitilannetta esiteltiin maanantaina kaupunginhallitukselle,
joka saa kaupunginjohtajan esityksen käsiinsä kuukauden päästä.
Rahoitusjohtaja Asko Koskisen mukaan viimeiset verotustiedot
eivät ole tuoneet helpotusta tiukkaan rahoitustilanteeseen.
- Kunnallisveron kasvuarvio on edelleen melko rohkea neljä
prosenttia, ja yhteisöveroja on ennakoitu budjetin pohjaksi noin 20
miljoonaa markkaa enemmän kuin Kuntaliitto ja
valtiovarainministeriö ovat laskeneet Tampereen osuudeksi. Tulot on
siis budjetoitu jo tässä vaiheessa yläkanttiin, Koskinen arvioi.
Lautakunnat ovat pysyneet melko hyvin keväällä asetetuissa
tavoitteissa, mutta silti menot uhkaavat paisua noin kahdeksan
prosenttia tämän vuoden budjetista. Palkkakulut kasvavat erilaisten
sopimusten ja ikälisien takia noin 100 mmk, vaikka vakituisten
vakanssien määrä on hieman vähenemässä.
Menojen kasvuun vaikuttavat osaltaan myös sairaanhoitopiirin
menot, lasten päivähoitokulut, vanhustenhuoltomenot, uudet
koulutustehtävät sekä työllistämisen ja toimeentulotuen menot.
- Aiempina vuosina menojen kasvu on saatu katettua arvioitua
suuremmilla verotuloilla, mutta nyt verotulot eivät enää kasva
samaa tahtia, Koskinen sanoo.
Lautakuntien budjettiesityksiä ryhdytään nyt hiomaan
neuvotteluilla eri toimialojen kanssa. Koko kaupungin budjetissa on
varauduttava Koskisen mukaan ainakin investointien karsimiseen.
----Lisätietoja:
rahoitusjohtaja Asko Koskinen, puh. 2196275
taloussuunnittelupäällikkö Juha Yli-Rajala, puh. 2196 356

Tämän tiedotteen alkuun
Tiedotteiden alkuun
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Nizhni Novgorodin päivät Tampereella

Teollisuusyhteistyö on keskeisesti esillä Tampereen uuden
venäläisen ystävyyskaupungin Nizhni Novgorodin teemapäivillä, joita
vietetään ensimmäistä kertaa Tampereella syyskuun puolivälissä.
Tampereelle saapuu virallinen valtuuskunta, parinkymmenen yrityksen
edustajia sekä kulttuuriryhmä.
Tampere solmi ystävyyskaupunkisuhteen Venäjän kolmanneksi
suurimman kaupungin kanssa kaksi vuotta sitten. Yritysyhteyksiä
vauhditettiin viime syksynä, kun Tampereella vieraili silloisen
maaherran, nyttemmin Venäjän ensimmäisen varapääministerin Boris
Nemtsovin johtama valtuuskunta.
Nizhni Novgorodista saapuu Tampereelle 16.9. noin 18
teollisuusyrityksen edustajat, jotka toimivat metalli-,
koneenrakennus-, kemian-, puutavara- ja elektroniikkateollisuuden
alueilla. Vierailla on ohjelmassa yrityskäyntejä, yhteinen
symposium pirkanmaalaisten yritysten kanssa sekä tapaamisia muun
muassa kaupungin sekä kauppa- ja teollisuusministeriön kanssa.
Yritykset osallistuvat myös samaan aikaan Tampereella
järjestettäville alihankintamessuille omalla osastolla.
Kulttuuriohjelmaa talouspäiville tuovat Nizhni Novgorodista
kansanmusiikkia esittävä lauluryhmä ja soitinyhtye sekä lasten
laulukilpailun voittajien 12-henkinen ryhmä.
----Lisätietoja:
kansainvälisten asioiden sihteeri Pertti Paltila, puh. 2196210 ja
0400831469
elinkeinoasiamies Kari Löytty, puh. 2196216
projektisihteeri Kirsti Nitz, puh. 2196216 ja 0400245663
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Terhi Vairema
Syyskuu 5, 1997

Sähkölaitos avaa uudistuneen toimitalonsa

Sähkölaitos kehittyy
Tampereen kaupungin sähkölaitos on muuttunut edukseen
viimeisen parin vuoden aikana. Muutosprosessiin
on osaltaan vaikuttanut halu muuntua yhä
enemmän yritysmäiseksi asiakaspalvelijaksi.
Paineita kasvamiseen ja organisaation kehittämiseen
on osaltaan luonut myös tieto 1995 säädetyn
sähkömarkkinalain myötä vapautuvasta kilpailusta.
Tampereen kaupungin sähkölaitoksen uusi organisaatio
otettiin käyttöön viime vuonna. Se muodostuu
kolmesta tuotteiden myynnistä asiakkaille
vastaavasta liiketoiminta-alueesta, tuotantotoiminnasta sekä
sisäisestä palveluyksiköstä. Kosketuspinta asiakkaisiin
syntyy sähköverkkotoiminnasta, sähkön myynnistä ja
kaukolämmitystoiminnasta.
Uusi toimitalo palvelee asiakasta
Tampereen kaupungin sähkölaitoksen hallintorakennuksen
peruskorjaus on valmistunut. Henkilökunta on
muuttanut Tammerkosken partaalle vanhaan ja
perinteikkääseen toimitaloon. Useita asiakaspalveluun liittyviä
toimintoja on yhdistetty, esimerkiksi koko
myyntitoiminta on nyt samassa rakennuksessa.
Tampereen kaupungin virastotalon valmistuttua
sähkölaitos siirsi 1967 silloisen asiakaspalvelunsa
maksupisteineen virastotalolle. Nyt 30 vuoden jälkeen
kaikki toiminnot henkilökuntineen muuttavat takaisin
uudistuneeseen asiakaspalveluun, kertoo Tampereen
kaupungin sähkölaitoksen asiakaspalvelupäällikkö
Taisto Virkki.
Palvelun keskittäminen on tärkeää koko asiakaspalveluketjulle.
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Tampereen kaupungin sähkölaitoksen uudistuneen
toimitalon yhteydessä oleva asiakaspalvelupiste saa
avajaiskasteensa maanantaina 8.9.1997. Ovet
avautuvat yleisölle kello 8.30 haitarimusiikin ja kuuman kahvin
kera. Avajaisviikon aikana voi asiakaspalvelupisteessä
tutustua mm. Wanhan ajan valokuvanäyttelyyn, joka
kertoo Tammerkosken rannalla sijaitsevan
sähkölaitoksen toiminnasta viimeisten vuosikymmenten aikana.
Maanantaista 8.9.97 lukien siirtyy sähkön sopimuksiin,
laskutukseen ja maksuntarkkailuun liittyvät asiat
kaupungin rahatoimistosta hoidettaviksi uuteen
asiakaspalvelupisteeseen. Myös kaikkia muita Tampereen
kaupungin hallintokuntien lähettämiä laskuja voi
maksaa sujuvasti sähkölaitoksen kassapisteessä,
Satakunnankatu 13b.
Tampereen kaupungin sähkölaitoksen asiakaspalvelu
on avoinna maanantaisin 8.30-16.30 sekä tiistaista
perjantaihin 8.30-15.30.
Lisätietoja antaa Taisto Virkki,

puhelin (03)

Tämän tiedotteen alkuun
Tiedotteiden alkuun
Viestintäyksikön kotisivulle
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Tampere tehostaa perintää

Tampereen kaupunki tehostaa maksamatta jääneiden verojen,
maksujen ja lainojen perintää. Kaupunki on saanut
viranomaiskäyttöön tamperelaisten verotustiedot, jolloin
kaupunginvouti voi pidättää esimerkiksi veronpalautuksista
kaupungin saatavia.
Kaupungin rahatoimistossa hoidetaan mm. koiraverojen,
päivähoito-, terveyskeskus-, hammashoito-, kotipalvelu- ja
laitospaikkamaksujen sekä asuntolainojen perintää.
- Pienistäkin saatavista voi aiheutua luottotietoihin merkintä,
joten velallisen kannattaa maksaa kaupungin saatavat pois, sanoo
kaupungin rahoituspäällikkö Yrjö Schafeitel.
Voudin kautta perittävät aiheuttavat myös maksajalle
tarpeettomia lisäkustannuksia.
Kaupunki on muutoinkin tehostanut perintää. Esimerkiksi
koiraverotarkastuksia on lisätty ulkoilualueilla. Osa perittävistä
siirretään perintätoimiston tehtäväksi. Myös puhelinperintää on
lisätty. Yksin lainarästejä Tampereen kaupungilla on saatavana yli
viisi miljoonaa markkaa.
- Asiakkailla on vielä mahdollisuus syyskuun aikana maksaa
kaupungin saatavia ja siten välttyä ulosmittauksen aiheuttamilta
lisäkustannuksilta, Schafeitel sanoo.

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

Tämän tiedotteen alkuun
Tiedotteiden alkuun
Viestintäyksikön kotisivulle
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Jari Seppälä
4.9.1997

Naistenlahden uusi silta valmis

Tampereen tämän vuoden kolmesta suuresta siltahankkeesta on nyt
valmiina kaksi, kun Naistenlahden ylikulkusilta Kekkosentien
toiselle ajoradalle on valmistunut. Aiemmin on otettu käyttöön
Tammerkosken ylittävä Näsinsilta II, ja kolmas kohde eli
Hämeensillan peruskorjaus ja alikulkukäytävä valmistuu kuukauden
kuluttua.
Naistenlahden ylikulkusillan II vaiheen rakentaminen alkoi
tammikuussa. Siltaurakka maksoi 6,6 miljoonaa markkaa, jonka
Tampereen kaupunki ja työvoimahallinto maksavat puoliksi. Tielaitos
vastaa Paasikiven-Kekkosentien toisen ajoradan rakentamisesta
Mustanlahden ja Tammelan välille.
Uusi Naistenlahden silta on seitsemänaukkoinen teräsbetoninen
jatkuva palkkisilta. Sillan pituus on 160 metriä ja leveys 12,55
metriä. Alikulkukorkeus Naistenlahden voimalan raiteen kohdalla on
6,2 metriä. Siltaan käytettiin 230 tonnia betoniterästä ja 1600
kuutiometriä betonia.
Sekä Naistenlahden että Näsin sillan teki tamperelainen
Insinööritoimisto Seppo Rantala Oy, ja molemmat urakat valmistuivat
etuajassa. Naistenlahden sillan alla kulkevat kadut ovat vielä
rakenteilla.
Tampereen päivän yhteydessä avataan liikenteelle uusi liittymä
Tampellan alueelta Kekkosentielle.
----lisätietoja:
rakennuspäällikkö Jyri Vilpo, puh. 2196331

Tämän tiedotteen alkuun
Tiedotteiden alkuun
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Jari Seppälä
4.9.1997

Multimediakilpailu käynnistyi Tampereella

Ensimmäinen Tampereen 130.000 markan multimediakilpailu on
käynnistynyt. Marraskuussa jaettavien palkintojen tarkoituksena on
tukea digitaalisen viestinnän tuotantoa. Tampereella toimivat alan
yritykset ja oppilaitokset näkevät Tampereen otolliseksi paikaksi
vauhdittaa alan kehitystä. Näin suurta palkintosummaa ei aiemmin
Suomessa ole jaettu CD-ROM -ohjelmille, verkkojulkaisuille tai wwwkokonaisuuksille.
Tampereen multimediakilpailussa on kuusi sarjaa, joista
Tampereen kaupunki jakaa pääsarjan 70.000 markan palkinnon.
Viidellä yrityssarjalla on kullakin oma erityisteemansa. Tele jakaa
20.000 markkaa parhaasta MediaNet-tuotantoympäristöä hyödyntävästä
www-kokonaisuudesta, joka sisältää audio- ja videomateriaalia.
10.000 markan palkinnot jaetaan Aamulehti-sarjassa parhaalle
verkkojulkaisulle, ICL-sarjassa kahdensuuntaisesta digitaalisesta
viestinnästä, Nokia Mobile Phones -sarjassa ennakkoluulottomasta ja
rohkeasta, mieluiten nuoren tekijan työstä sekä TPO-sarjassa
tietoverkkoa opetuksessa hyväksi käyttävästä työstä.
Kaikkien sarjojen arvostelussa kiinnitetään huomiota
käsikirjoitukseen, visuaalisuuteen, äänidramaturgiaan, tekniseen
toimivuuteen ja vuorovaikutteisuuteen.
Multimediapalkinto myönnetään innovatiiviselle työlle, joka on
hyödyllinen tai elämyksellinen. Kilpailutöiden pitää olla valmiina
lokakuun loppuun mennessä, ja kaikki viime marraskuusta lähtien
valmistuneet työt pääsevät mukaan.
Palkinnot jaetaan 28. marraskuuta Tampere-talossa
järjestettävässä multimediafestivaalissa. Festivaali on osa Koti ja
internet -messuja, ja siihen liittyy myös alan seminaareja ja
koulutusta. Messuilla jaetaan myös Pirkanmaan koululaisten wwwkotisivukilpailun palkinnot.
- Tällä mittavalla kokonaisuudella Tampere haluaa tukea uuden
median tuotantoa koululaisista ja perheistä lähtien. Tampere on
vahva alan koulutuskeskus, ja myös uusmediateollisuudesta
merkittävä osa sijaitsee Tampereella, sanoo Tampereen kaupungin
apulaiskaupunginjohtaja Lasse Eskonen.
Eskosen mukaan multimediakilpailu ja -festivaali toteuttavat
kaupungin käytössä olevin keinoin keväällä hyväksyttyä
tulevaisuuden strategiaa, jossa uusmedian sisällöntuotanto
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nostettin merkittäväksi kasvualueeksi.
- Kaupunki ja vahvat alan yritykset rohkaisevat näin uusiakin
yrittäjiä innovaatioihin ja virittävät työtilaisuuksia uuden median
hyödyntämisessä teollisuuden, koulutuksen, hallinnon ja
harrastusten parissa.
Uusi ala kasvaa räjähdysmäisesti
Uusmediateollisuus on nuori ja nopeasti kasvava elinkeino.
Taideteollisen korkeakoulun ja Helsing
in kauppakorkeakoulun tekemän selvityksen mukaan 75 % alan
yrityksistä on ollut toiminnassa alle kaksi vuotta. Alan
liikevaihto kasvoi viime vuonna noin 375 % ja tänä vuonna arviolta
vielä noin 100 %.
Valtaosa multimediatuotteista valmistetaan teollisuuden
tarpeisiin. Kauppa ja viestintä teettävät myös yhä enemmän
digitaalisia mediasovelluksia, mutta esimerkiksi
oppimateriaalituotantoa ei Suomessa laajemmin vielä ole. Myös tällä
alueella tehdään nyt pohjustavaa tutkimustyötä muun muassa
Tampereella oppilaitosten ja puhelinoperaattorien kesken.
Myös julkinen hallinto on Tampereella nopeasti omaksunut
sähköisen viestinnän keinot; kaupungin internet-palvelut ovat
saaneet tunnustusta, ja maakunnallisesti on vireillä useita alaan
liittyviä EU-projekteja.
Multimediapalkinnon arvostelutoimikuntaa johtaa Nokia Mobile
Phonesin tutkimus- ja kehitysjohtaja Yrjö Neuvo. Tampereen
kaupungin ja palkintoja jakavien yritysten lisäksi toimikunnassa
ovat edustettuina Yleisradio TV 2, Tampereen teknillisen
korkeakoulun Digitaalisen Median Instituutti, Tampereen yliopiston
Hypermedialaboratorio sekä Tampereen ammattikorkeakoulun
kulttuuriteollisuuden sektori.
Multimediakilpailua ja -festivaalia esitellään internetissä
osoitteessa http://www.hermia.fi/mmkilpa/.
----Lisätietoja:
toimikunnan sihteeri, projektiassistentti Marita Sandt,
puh. 03-316 5209 ja 040-558 8084

Tämän tiedotteen alkuun
Tiedotteiden alkuun
Viestintäyksikön kotisivulle
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Jari Seppälä
3.9.1997

Kivimuseo Tampereen kaupungille
Tampereen pääkirjasto Metson alakerrassa sijaitseva kivimuseo on
siirtynyt Tampereen kaupungin omistukseen. Museon kokoelmat
kerännyt diplomi-insinööri Paavo Korhonen luovutti esineet
kaupungille sopimuksella, jonka mukaan kaupunki puolestaan sitoutuu
jatkamaan museon toimintaa nykyisissä tai vastaavissa tiloissa.
Luovutussopimus kattaa vähintään 3500 esinettä. Myöhemmin
museoon luovutetaan lisää kiviä, alaa koskeva kirjasto sekä noin
10000 diakuvaa.
Kivikokoelma on ollut avoinna Metson alakerrassa Muumilaakson
vieressä vuodesta 1972 lähtien, aluksi luonnontieteellisen museon
osana. Varsinaiseen kivimuseoon on keväästä 1995 lähtien tutustunut
yli 25000 vierasta.

----Lisätietoja:
museotoimenjohtaja Toimi Jaatinen, puh. 2196313
dipl.ins. Paavo Korhonen, puh. 2650265, kivimuseoon 2196046

Tämän tiedotteen alkuun
Tiedotteiden alkuun
Viestintäyksikön kotisivulle
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Kalevi Lammi
1.9.1997

RAKENTAMINEN HYVÄSSÄ VAUHDISSA TAMPEREELLA

Erityisesti asuntoja tehdään nyt runsaasti.
Rakentamisen kokonaismäärissä ollaan 80-luvun tasolla.
Vuosikymmenen vaihteen ylikuumenemisesta ei voida
puhua. Alasajetun rakennusalan resurssit eivät vain
tahdo nyt riittää taka-aikojen rakennusmääriin.
Uudisrakentamisen rinnalla remonttirakentamisella on
nykyisin huomattava merkitys hiljalleen toipuvalle
rakennusalalle.
Lupien haku on ollut Tampereella vilkasta toista
vuotta. Käsittelyä on tälläkin hetkellä odottamassa
pitkälle toista sataa erilaista uudis- ja
remonttirakentamisen lupaa. Isohkoja hankkeita
viritellään. Elinkeinoelämä on uskaltautunut
uusinvestointoihin ja Tampereen vetovoimaan uskotaan.
Meneillään olevista rakennushankkeista on iso osa
yhteiskunnan tukemaa asuntotuotantoa, jota uhkaa ensi
vuonna valtiovallan leikkaukset. Kovan rahan
asuntorakentaminen on vähäistä, eikä muutosta tähän ole
vielä havaittavissa.

Uudisrakentaminen Tampereella elokuun loppuun mennessä
ja vertailu viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon
1.1.-31.8.96
Myönnetyt
koko rakennustilavuus (m3)
asuntoja (kpl)
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1.1.-31.8.97
779 531
1 451
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Aloitetut
koko rakennustilavuus (m3)
asuntoja (kpl)

697 164
1 064

663 470
1 234

Valmistuneet
koko rakennustilavuus (m3)
asuntoja (kpl)

551 062
901

733 737
1 331

Kalevi Lammi
Tampereen rakennustarkastaja

Tämän tiedotteen alkuun
Tiedotteiden alkuun
Viestintäyksikön kotisivulle
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Tuula Ala-Honkola
28.8.1997

Tampere-Maja vihitään käyttöön
Tampereen virolaiseen ystävyyskaupunkiin Tarttoon on valmistunut
Tampere-Maja, jonka avajaisia vietetään lauantaina 13.9.1997.
Tiedotus- ja kulttuurikeskuksen vihkivät käyttöön Tampereen
kaupunginjohtaja Jarmo Rantanen ja Tarton kaupunginvaltuuston
puheenjohtaja Väinö Kull.
Talon vihkimispäivänä avataan yleisölle myös Tarton yliopiston
kirjastossa Tampereen arkkitehtuuria esittelevä näyttely ja Tarton
taiteilijatalossa tamperelaisten taiteilijoiden näyttely.
Tarton yliopiston lähellä sijaitseva Tampere-Maja on
peruskorjattu tiedotus- ja kulttuurikeskukseksi entisestä asuin- ja
liiketalosta. Tampereen kaupunki on vuokrannut talon 20 vuodeksi ja
maksanut vuokran kunnostamiskustannuksina. Pari vuotta kestäneet
kunnostustyö ovat maksaneet Tampereen kaupungin osalta noin 1.2
miljoonaa markkaa. Talon sisustamiseen on osallistunut useita
sponsoreita. Talon käytöstä vastaa Tampereen kaupungin
kulttuuritoimi.
Tampere-Majassa on kunnostettua tilaa runsaat 400 neliötä, joista
noin puolet on näyttely-, neuvottelu- ja majoitushuoneina. Talossa
on mm. kaksi opiskelija-asuntoa, jotka on vuokrattu Tartossa
opiskeleville tamperelaisnuorille. Talon liikehuoneistossa alkaa
toimia tarttolainen matkatoimisto.
Tampere-Maja on tarkoitettu mm. kulttuuri- ja tiedealan sekä
yritysten ja yhteisöjen kohtaamispaikaksi. Talossa on mahdollisuus
neuvottelujen ohella myös pienimuotoisten näyttelyiden
järjestämiseen.
Tampere-Majan avajaisnäyttelyssä esitellään vierailijoille
Tamperetta matkailijan näkökulmasta. Majassa on pysyvästi esillä
Tampereesta kertovia kirjoja ja esitteitä, ja myös
Internet-yhteys on olemassa.
_________________
Lisätiedot: kulttuuritoimenjohtaja Lassi Saressalo, puh. 219 6852
ja kansainvälisten asioiden sihteeri Pertti Paltila, puh. 219 6210
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Jari Seppälä
11.7.1997

Tammerkoski virtaa internetissä

Tampereen säätilan ja Koskipuiston tapahtumat voi nyt tarkistaa
mistä päin maailmaa tahansa internetin kautta. Tampereen vanhalle
kirjastotalolle on asennettu kamera, joka välittää reaaliaikaista
kuvaa Tammerkoskelta tietoverkkoon. Uusi kuva päivittyy puolen
minuutin välein.
Auringon paisteen, sateen ja puiden vehreyden ohella kuva
välittää esimerkiksi Tammerfestin tapahtumia ensi viikon lopulla.
Myöhemmin kameraa voidaan käyttää esimerkiksi Kukkaisviikkojen ja
Teatterikesän ulkoilmatapahtumien välittämiseen.
- Kuva ei ole riittävän tarkka itse tapahtumien seuraamiseen,
mutta ainakin liikkellä olevan väen paljouden voi tarkistaa
tietokoneella. Myöhemmin palveluun kehitetään muun muassa ilman
lämpötilatietoja, kertoo kaupungin viestintäpäällikkö Jari Seppälä.
Verkkokamera on ollut koekäytössä keväästä lähtien, ja sille on
etsitty sopivaa paikkaa kaupungin tietoverkon piiristä.
Hämeensillan työmaa oli yksi mahdollinen kuvauskohde, mutta
sillalle ei löytynyt sopivaa kuvakulmaa oikeasta ilmansuunnasta.
- Auringon heijastukset häiritsevät kuvaa, joka täytyy ottaa
sisätiloista ikkunan takaa.
Maailmalla verkkokameroita käytetään jo varsin paljon
esimerkiksi liikenneruuhkista tiedottamiseen. Tampereen
reaaliaikaisen kuvan löytää kaupungin www-sivuilta osoitteesta
http://www.tampere.fi/live.

----lisätietoja:
tiedottaja Petri Kyrönviita, puh. 2196054

Tämän tiedotteen alkuun
Tiedotteiden alkuun
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11.7.1997

Päivähoidon rahoitus vielä kaupunginhallitukseen

Tampereen kaupunginhallitus saa vielä käsiteltäväkseen
päivähoidon rahoituksessa syntyneen vajauksen. Kaupunginjohtaja
Jarmo Rantanen päätti perjantaina siirtää kaupunginhallituksen
käsiteltäväksi sosiaali- ja terveyslautakunnan eilisen päätöksen,
koska se joiltain osin poikkeaa hallituksen aiemmasta päätöksestä.
Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti torstaina, että
koululaisten iltapäivähoito järjestetään syksyn aikana korotetuilla
maksuilla. Näin saadaan katetuksi osa 3,6 miljoonan markan vajeesta,
joka syntyy lakisääteisen päivähoidon järjestämisestä.
Kaupunginhallitukselle esitetään 21.7. kokoukseen, että se
velvoittaa sosiaali- ja terveystoimen kattamaan myös loppuosan
rahoituksesta toimialan sisältä. Kaupunginjohtaja Rantasen mukaan
tällainen oli myös lautakunnan kokouksen henki, vaikka sitä ei
päätökseen kirjattu.

----lisätietoja: apulaiskaupunginjohtaja Vesa Kauppinen, puh. 2196202

Tämän tiedotteen alkuun
Tiedotteiden alkuun
Viestintäyksikön kotisivulle
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Jari Seppälä
7.7.1997

Näsin silta valmis

Näsin sillan II rakennusvaihe on valmistunut Tampereen
Paasikiventiellä. Muutamia korjaustöitä tehdään vielä tällä
viikolla. Silta avaa tiistaina toisen ajoradan Tammerkosken yli
Paasikiven-Kekkosentiellä, joka on yksi maan vilkkaimmista
tieosuuksista.
Tampereen kaupungin katuyksikön rakennuttama ja tamperelaisen
Insinööritoimisto Seppo Rantala Oy:n urakoima silta valmistui
kokonaisuudessaan kaksi kuukautta ennen maalauksille annettua
urakan loppuaikaa. Sillan on suunnitellut tamperelainen
A-Insinöörit Oy. Teräsrakenteet on tehnyt Steel-Haka Oy.
Näsin silta II on kahdeksas Tammerkosken ylittävä yleisessä
käytössä oleva silta ja viides ajoneuvosilta. Sen kokonaispituus on
222,4 metriä ja hyötyleveys 12,1 metriä. Silta on kaksikaistainen,
mutta leveydessä on varaus kolmannelle kaistalle.
Siltaurakan hinta oli 9,7 miljoonaa markkaa, josta työvoimapiiri
rahoitti puolet.
Koskenniskan ylittävän Näsin sillan ensimmäinen osa valmistui
vuonna 1975. Samassa yhteydessä rakennettiin jo toisen vaiheen
välituet kosken pohjaan sekä itäinen maatuki.
----lisätietoja: rakennuspäällikkö Jyri Vilpo, puh. 2196331

Tämän tiedotteen alkuun
Tiedotteiden alkuun
Viestintäyksikön kotisivulle
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Kuntapalvelut lisääntyvät verkossa

Kun virastot elävät kesän hiljaisia päiviään, lisääntyvät kuntien
sähköiset palvelut Pirkanmaalla. Tampereen kaupunki ja alueen muut
kunnat ovat saaneet internetiin muun muassa rakentajan oppaan,
kierrätystietoa sekä tietoja matkailukohteista ja
liikuntapaikoista.
Pirkanmaalla matkaileville on tehty yhtenäinen opas
kutsumanimeltään PIMU. Opas löytyy www-sivuilta osoitteesta
http://www.tampere.fi/pipa/yleis/pimu/.
- Tästä palvelusta matkailija voi etsiä kiinnostavan
käyntikohteen joko kunnan nimen mukaan tai selaamalla erikseen
esimerkiksi Pirkanmaan museoiden, historiallisten paikkojen,
nähtävyyksien, tapahtumien tai käsityöläisten listoja. Hakemistossa
on myös vapaa sanahakumahdollisuus, kertoo Pirkanmaan
palvelutietoprojektin suunnittelija Merja Taipaleenmäki.
Pirkanmaan palvelutietoprojekti on tuottanut PIMU:n lisäksi
kolme muuta internet-palvelua yhteistyössä Tampereen
ammattikorkeakoulun kulttuuriviestinnän linjan ja Virtain
kauppaoppilaitoksen opiskelijoiden kanssa.
"Tampereen retee meno-opas" eli TARMO on nuorekas opas vapaaajan menoja ja harrastuksia etsiville. Kohderyhmänä ovat
erityisesti 15-25 -vuotiaat tamperelaiset, Tampereelle muutavat
opiskelijat ja muualta piipahtavat kävijät. TARMO:n osoite on
http://info1.info.tampere.fi/tarmo/.
"Kierrätyskirja NYT" opastaa kotitalouksien järkevään jätteiden
käsittelyyn. Esimerkkikuntina ovat Mänttä ja Tampere, joiden
kierrätyspisteet on esitetty kartalla.
Neljäs uusi pirkanmaalainen verkkopalvelu on Rakentajan opas,
joka avustaa rakentajaa tonttikaupasta loppukatselmukseen ja
jätehuoltoon asti. Kierrättäjän ja rakentajan oppaat löytyvät
Pirkanmaan palvelutietoprojektin kotisivun kautta:
http://www.tampere.fi/pipa/.
- Oppaat ovat yleisluonteisia ja sellaisenaan kaikkien kuntien
käytettävissä. Kukin kunta voi sitten lisätä omat paikalliset
tietonsa kuten tonttitarjonnan tai jätepisteiden sijainnin yhteisen
www-palvelun jatkoksi, Merja Taipaleenmäki selvittää.
Tampereen liikuntapaikat verkossa
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Tampereen kaupungin sähköisiin palveluihin on heinäkuun alusta
lisätty liikuntatoimen ja pelastuslaitoksen tiedot.
Mielipidesivuilla on avattu keskustelu kaupungin taloudesta ja
palveluista.
Liikuntatoimi esittelee www-sivuillaan osoitteessa
http://www.tampere.fi/liikunta/ Tampereen liikunta- ja retkeilypaikat,
uimarannat, nuorten työpajan toiminnan sekä avustusten ja
ohjauksen tarjonnan. Myös tamperelaisten urheiluseurojen
yhteystiedot ovat nyt verkossa.
- Internetin kaksisuuntaisia mahdollisuuksia hyödynnetään siten,
että otamme nyt vastaan liikuntapaikkojen varauksia myös
sähköpostilla. Hakemuslomake löytyy www-sivuiltamme, kertoo
suunnittelusihteeri Jorma Hartikainen.
Käyttövuorojen hakeminen on pian ajankohtaista, sillä useimmat
talvivuorot haetaan elokuun loppuun mennessä.
Tampereen aluepelastuslaitoksen www-sivuilta löytyvät ohjeet
muun muassa avotulen tekemisestä, toiminnasta sairauskohtauksen tai
onnettomuuden sattuessa sekä tietenkin hätäilmoituksen ja yleisen
hälytysmerkin periaatteet. Pelastuslaitoksen osoite verkossa on
http://www.tampere.fi/pel/.
Tampereen kaupungin www-sivuille tehdään noin 200000 käyntiä
kuukaudessa. Virastojen palvelujen lisäksi verkkoon kehitellään
vuorovaikutusta ja palautemahdollisuuksia kuten yleiset
keskustelusivut osoitteessa
http://www.tampere.fi/mielipid/.
Pirkanmaan palvelutietoprojekti kehittää yleisiä kunnallisia
palveluita tietoverkkoon 26 kunnan ja Pirkanmaan liiton
yhteisvoimin. Kaikilla alueen kunnilla on jo omat kotisivut
internetissä. Ne löytyvät muun muassa Pipa-projektin sivujen kautta
osoitteesta http://www.tampere.fi/pipa/mika.htm.
-----Lisätietoja:
viestintäpäällikkö Jari Seppälä, puh. 03-2196219
tiedottaja Petri Kyrönviita, puh. 03-2196054

Tämän tiedotteen alkuun
Tiedotteiden alkuun
Viestintäyksikön kotisivulle
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Jari Seppälä
2.7.1997

Löytöveneitä huutokaupataan

Tampereen kaupungin satamatoimisto huutokauppaa perjantaina
löytöveneitä. Nuijan alle nostetaan etupäässä soutuveneitä, jotka
ovat jääneet heitteille kaupungin rannoille. Satamatoimisto on
korjannut veneet talteen, kun venepaikkamaksut ovat jääneet
maksamatta, eikä omistajia ole löytynyt.
Edellisen kerran veneitä huutokaupattiin Tampereella noin neljä
vuotta sitten yhdessä kaupungin oman poistettavan irtaimiston
kanssa. Sen jälkeen kaupungin yksiköt ovat myyneet poistotavaraa
vähitellen suoraan. Löytötavarat pitää kuitenkin lain mukaan
huutokaupata julkisesti.
Huutokauppa alkaa Pyynikin vanhan trollikkahallin pihassa kello
11.

----lisätietoja:
satamaisännöitsijä Matti Joki, puh. 2196315, 0500-639167

Tämän tiedotteen alkuun
Tiedotteiden alkuun
Viestintäyksikön kotisivulle
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Jari Seppälä
1.7.1997

Katutöitä keskustassa

Liikenne Tampereen Mariankadulla vaikeutuu keskiviikkona 2.7.
katupäällysteen tasausjyrsinnän takia. Pirkankadulta ei työn aikana
pääse kääntymään Mariankadulle, vaan liikenne ohjataan
Hämeenpuiston kautta. Sen sijaan etelästä Satakadun suunnasta
pääsee ajamaan mariankadulle normaalisti.
Torstaina tai perjantaina kaupungin katuyksikkö asfaltoi Aleksis
Kiven katua ja Sammon valtatietä. Aleksis Kiven kadulla Keskustorin
laidalla päällystetään Puutarhakadun ja Kauppakadun välinen osuus.
Sammon valtatiellä töitä tehdään Sammonkadun ja Uudenkylänkadun
välillä.
Näillä katuosuuksilla pääsee ajamaan molempiin suuntiin, mutta
katu on normaalia kapeampi, joten autoilijoita kehotetaan
välttämään ruuhkia ja vaaratilanteita etsimällä kiertoteitä.
----lisätietoja: rakennusmestari Seppo Uskali, puh. 050-5979343

Tämän tiedotteen alkuun
Tiedotteiden alkuun
Viestintäyksikön kotisivulle
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Jari Seppälä
30.6.1997

Nettikahvila avaa ovia tiedon valtaväylälle

Tamperelaisille avautuu uusi mahdollisuus lähteä tiedon
valtaväylälle keskustaan perustetun Nettikahvila Vuoltsun suojissa.
Kahvilan kuusi Internet-yhteyksin varustettua mikrotietokonetta
ovat kaikenikäisten käytössä heinäkuun alusta lähtien. Nettikahvila
on osa Tampereen kaupungin palvelutietoprojektia, joka tarjoaa
kaupungin tiedotusta ja palveluita Internet-verkossa.
- Verkkoon tuottamamme palvelut ovat jo saaneet laajan
käyttäjäkunnan ja runsaasti myönteistä huomiota. Nettikahvila
parantaa näiden palvelujen jakelua yhä useampien ulottuville, sanoo
Tampereen kaupungin viestintäpäällikkö Jari Seppälä.
Tampereen www-sivuilla on kirjattu kevään aikana yli 200 000
käyntiä kuukaudessa. Kysytyimpiä palveluita ovat
tapahtumakalenterit, bussiaikataulut, esityslistat ja kirjaston
palvelut. Kevään aikana tehdyn käyttäjäkyselyn mukaan sivuilla
käydään eniten kotikoneilta.
- Moni Tampereen asioista kiinnostunut pääsee myös käyttämään
työpaikan tai oppilaitoksen yhteyksiä, ja kirjastojen 21
yleisökonetta ovat jatkuvasti varattuja. Nettikahvilan toivotaan
helpottavan kirjastojen ruuhkia.
Nettikahvilan mikroilla pääsee surffailemaan pientä maksua
vastaan myös maailmalle, mutta yksi kone tulee ilmaiseen
pikakäyttöön erityisesti tärkeiden asiatietojen hakua varten.
Kahvilassa järjestetään myös pienimuotoista koulutusta
tietoverkkojen käytöstä. Kahvila on auki toimintakeskus Vuoltsun
tiloissa linja-autoasemaa vastapäätä arkisin kello 12-18.
Palautetta ja
vuorovaikutusta
Tampereen kaupunki on rakentanut sähköisiä palveluitaan wwwsivujen varaan vuoden 1994 lopulta lähtien. Palvelun kehittämiseksi
tehtiin tänä keväänä käyttäjäkysely, johon tuli tuhat vastausta.
Vastaajien antama yleisarvio Tampereen sivuista oli kouluarvosana
8,2. Parannettavaa löydettiin erityisesti vuorovaikutuksen
lisäämisestä ja yksittäisten, ajankohtaisten tapahtumien
esittelystä kuten kesäteatterin esityksistä.
- Nämä toiveet käyvät yksiin omien tavoitteidemme kanssa.
Palautemahdollisuuksia, vuorovaikutusta ja erilaisten hakemusten,
varausten ja muiden lomakkeiden siirtämistä verkkoon kehitellään.
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Samoin ajankohtaisia asioita pyritään nostamaan esiin kaupungin
kotisivulle, viestintäpäällikkö Seppälä toteaa.
Tampereen verkkoasiakkaat ovat melko uskollisia, sillä useimmat
kyselyyn vastanneet totesivat seuraavansa kaupungin sivuja
viikoittain tai muutaman kerran kuukaudessa. Kaksi kolmannesta
vastaajista oli tamperelaisia, ja he myös käyvät sivuilla useammin.
Tamperelaisista vastaajista kolmannes kertoi seuraavansa
Tampereen sivuja saadakseen tietoja tapahtumista, neljännes
saadakseen tietoja muista kaupungin asioista. 12 % ilmoitti
käyttävänsä tietoja opiskelussa tai työssä, ja kolme prosenttia
käytti verkkopalveluita voidakseen vaikuttaa kaupungin asioihin.
Muualla asuvissa oli enemmän satunnaisia vieraita, jotka katsoivat
sivuja uteliaisuuttaan tai tapahtumatietoja etsiäkseen.
Käyttäjäkyselyn tulokset löytyvät verkosta osoitteesta
http://www.tampere.fi/kysely.
Tampereella useita
tietoyhteiskuntahankkeita
Vuoltsun Nettikahvilan avannut apulaiskaupunginjohtaja Lasse
Eskonen totesi, että Tampereella on vireillä useita
tietoyhteiskuntahankkeita, jotka kehittävät sekä tekniikkaa että
sisältöä.
- Myös käyttäjäkoulutus on nähty tärkeäksi. Nuorten Työpajaan on
avattu mediapaja, jonka yhteyteen kehitetään tietotekniikan
aikuiskoulutuskeskusta. Myös kirjasto tähtää tiedonhaun
koulutukseen tietoverkkojen avulla, Eskonen sanoi.
- Tämä kaikki toteuttaa keväällä hyväksyttyä Tampereen
tulevaisuuden strategiaa, joka nojaa paljolti tieto-osaamiseen.
Nettikahvila Vuoltsu sai avajaisiinsa myös opetusministeri OlliPekka Heinosen tervehdyksen - sähköpostilla tietenkin.
Opetusministeri kiittelee Tamperetta, joka on monessa suhteessa
tietoyhteiskunnan kärjessä.
- Jos ennusteet pitävät paikkansa, niin ei ole liioiteltua puhua
todellisesta oppimisen ja koulutuksen murrosajasta muutaman tulevan
vuosikymmenen aikana. Nettikahvilat ovat osa tätä murrosta,
opetusministeri totesi.
Opetusministerin tervehdys kirjattiin ensimmäisenä Nettikahvila
Vuoltsun sähköiseen vieraskirjaan, joka löytyy kahvilan omilta
kotisivuilta osoitteesta http://www.info.tampere.fi/nettikahvila.
Tampereen kaupungin kotisivut alkavat osoitteesta http://www.tampere.fi.
----lisätietoja:
vs. viestintäpäällikkö Ari Järvelä, puh. 03-3146 6266

Tämän tiedotteen alkuun
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Jari Seppälä
27.6.1997

Kostiainen ehdolle elinkeinojohtajaksi

Kaupunginjohtaja Jarmo Rantanen esittää Juha Kostiaisen
valitsemista Tampereen uudeksi elinkeinojohtajaksi. Valinta tulee
ensi maanantaina kaupunginhallituksen päätettäväksi.
Pirkanmaan elinkeino- ja työvoimakeskuksen johtajaksi siirtyvän
Riitta Varpen paikalle Tampereen elinkeinojohtajaksi haki 36
henkilöä, joista kaksi peruutti hakemuksensa. Hakijoista 14
haastateltiin ja testattiin.
Diplomi-insinööri, filosofian maisteri Juha Kostiainen, 32,
toimii tällä hetkellä Finn-Medi Tutkimus Oy:n toimitusjohtajana.
Hän on myös Tampereen kaupunginvaltuuston jäsen.
Kaupunginjohtaja Rantanen esittää, että Kostiainen valittaisiin
elinkeinojohtajan virkaan tehtäväkohtaisen palkkauksen mukaan,
jolloin peruspalkka on 20841 mk/kk.

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

Tämän tiedotteen alkuun
Tiedotteiden alkuun
Viestintäyksikön kotisivulle
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Jari Seppälä
26.6.1997

Liigaseurat markkinoivat Tamperetta

Tampereen kaupunki on entistä paremmin näkyvissä tulevalla
talvikaudella jääkiekko-, lentopallo- ja koripalloareenoilla.
Liigaseurat ja kaupunki ovat sopineet markkinointiyhteistyöstä,
joka tuo samalla seuroille taloudellista tukea.
Kaupungin vaakuna tulee Ilveksen, Tapparan, Isku-Volleyn ja
Pyrbasketin liigajoukkueiden peliasuihin. Tampere näkyy myös
peliareenoilla ja kausijulkaisuissa sekä kuuluu otteluiden
äänimainonnassa.
Sopimuksen mukaan kaksi liigajoukkueiden pelaajaa on mukana
kolmessa Tampereen markkinointitapahtumassa vuoden aikana.
Liigaseurojen logoja voidaan myös käyttää kaupungin mainonnassa.
Sopimus tietää liigajoukkueille yhteensä 400.000 markan tuloja.
Lisäksi kaupunki lupaa palkkion mahdollisesta SM-mitalista; kulta
tuo 50.000 markkaa, hopea 30.000 markkaa ja pronssi 20.000 markkaa.
Pitkään vireillä ollut yhteistyö tähtää liigajoukkueiden
menestyksen tukemiseen sekä niiden julkisuusarvon hyödyntämiseen
Tampereen kaupungin markkinoinnissa. Sopimus kattaa pelikauden
1997-98 runkosarjan sekä play-off -ottelut.
Joukkuepeliseurojen perustama Team Tampere kehittää seurojen
yhteisyötä ja yhteistä esiintymistä tamperelaisen joukkueurheilun
hyväksi. Tämänhetkisten liigaseurojen lisäksi Team Tampereeseen
kuuluvat Futis-Liiga Ilves ja Tampereen Pallo-Veikot.
----lisätietoja: kehityspäällikkö Johanna Heikkilä, puh. 2196652

Tämän tiedotteen alkuun
Tiedotteiden alkuun
Viestintäyksikön kotisivulle
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Jari Seppälä
26.6.1997

11 hakee ammattikorkeakoulun rehtoriksi

Tampereen ammattikorkeakoulun rehtorin virkaan tuli
määräaikana 11 hakemusta. Rehtori valitaan määräajaksi 1.8.199731.7.1999.
Rehtorin virkaa ovat hakeneet kasvatustieteiden tohtori, pp.
assistentti Risto Honkonen Nokialta, kasvatustieteiden
lisensiaatti, johtava rehtori Risto Ilomäki Tampereelta, tekniikan
lisensiaatti, apulaisrehtori Markku Lahtinen Tampereelta,
taloustieteiden tohtori, Kera Oy:n edustaja Hannu Linnainmaa
Pietarista, valtiotieteiden lisensiaatti, lehtori Pirkko Nygrén
Forssasta, oikeustieteen lisensiaatti Juha Paukkala Tampereelta,
psykologian tohtori, psykologian opettaja Petri Raivola Tampereelta,
kasvatustieteiden lisensiaatti, tuntiopettaja Unto
Tillander Seinäjoelta, metsätalouden opettaja, kehitysjohtaja
Juhani Vuori Kurusta. Kaksi hakijoista ei halua nimeään julkisuuteen.

- - Lisätietoja: vs. hallintopäällikkö Ritva Salisma, puh. 03 - 2196214

Tämän tiedotteen alkuun
Tiedotteiden alkuun
Viestintäyksikön kotisivulle
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Jari Seppälä
19.6.1997

Tampere ja Lempäälä etsivät yhteistyötä
Tampereen kaupunki ja Lempäälän kunta ryhtyvät neuvottelemaan
yhteisen rajansa tuntumassa olevien alueiden tarkoituksenmukaisesta
käytöstä. Neuvoteltavia asioita ovat kaavoituksesta lähtien
alueiden rakentamiseen liittyvät kysymykset kunnallisten palvelujen
tarjontaan asti.
Virkamiesten keskinäisissä tunnusteluissa on todettu, että
naapureilla on samansuuntaisia tarpeita raja-alueiden
rakentamisessa. Niinpä nyt ryhdytään yhdessä suunnittelemaan
järkevää ja taloudellista maankäyttöä, jossa hallinnolliset rajat
eivät olisi määrävä tekijä.
Asiasta on keskusteltu molempien kuntien hallituksissa, ja myös
poliittisen tason yhteisymmärrys neuvottelujen aloittamisesta on
saavutettu.
Kaupunginjohtaja Jarmo Rantanen korostaa, että yhteistyössä ei
ole tavoitteena eikä tarkoituksena minkäänlainen alueliitos.
Lempäälän kunnanjohtajalle Olli Viitasaarelle lähettämässään
kirjeessä kaupunginjohtaja Rantanen esittää yhdentoista kohdan
listan neuvottelujen pohjaksi. Alueyhteistyö lähtisi liikkeelle
osayleiskaavatyöstä, jossa Tampereen ja Lempäälän suunnitelmat
sovitetaan toisiinsa. Ympäristöselvitykset on järkevää laatia
samoin periaattein, ja raja-aleuiden maanomistustilanne selvittää
yhdessä.
Kaavataloustarkastelut voidaan tehdä yhteistyössä, jolloin
alueen rakentamisen ja käytön kustannuksista on yhteinen käsitys.
Rakentamiseen liittyen on selvitettävä kulkuyhteydet,
vesihuollon järjestelyt, pelastustoimen näkökohdat sekä muiden
kunnallisten palvelujen järjestäminen mielekkäästi, samoin
kaupallisten palvelujen sijoitus.
Rakentamisen ajoituksesta etsitään yhteisiä näkemyksiä, samoin
loma-asumisen ja virkistysalueiden asemasta tulevaisuudessa.
----lisätietoja: kunnanjohtaja Olli Viitasaari, puh. 3744200
hallintojohtaja Mauri Eskonen, puh. 2196105
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Tuula Ala-Honkola
18.6.1997

Tampere tehostaa
koirakurin valvontaa
Tampereen kaupunki ja järjestyspoliisi ovat tehostaneet koirakurin
valvontaa. Tarkoituksena on muistuttaa mm. koiraverosta, jonka
maksamisesta jokaisen koiranomistajan tulisi huolehtia.
Kaupungin koiraverorekisteriin on ilmoitettu 6 502 koiraa.
- Luku on pysynyt lähes muuttumattomana useiden vuosien ajan,
vaikka silmämääräisesti havainnoiden koirien määrä on kasvanut
runsaasti, rahoituspäällikkö Yrjö Schafeitel Tampereen
rahatoimistosta kertoo.
Koiraveron tuotto Tampereella on noin 1,3 miljoonaa markkaa
vuodessa, jolla katetaan koirien aiheuttamia kustannuksia.
Veromarkoilla rakennetaan koirille ulkoilupuistoja ja
"paalupaikkoja" sekä siivotaan jätöksiä. Kaupunki tukee myös
pieneläinhautausmaan ylläpitoa ja ympärivuorokautista
pieneläinpäivystystä.
Koiravero on Tampereella 200 markkaa vuodessa.
Rahoituspäällikkö Schafeitel toteaa, että koiraveron perimisessä
on vaikeuksia muuallakin kuin Tampereella. Kemin kaupunki on
yrittänyt ratkaista ongelmaa kaupungin ilmoitustaululle
kiinnitetyllä kartalla, johon on merkitty kaikki koiraveron
maksaneet.
- Tarkoitus on ilmeisesti tällä tavoin herättää kaupunkilaisia
koirakurin valvontaan, Scafeitel uskoo.
Tampereella koirarekisteriin merkityistä koirista tietää
kaupungin rahatoimisto. Koiraveron maksanut saa metallisen
koiraveromerkin, jota pitäisi pitää koiran kaulapannassa.
Scafeitel tähdentää, ettei laki velvoita kiinnittämään merkkiä
kaulapantaan, joten vero voi olla maksettuna, vaikka merkkiä ei
olekaan.
________________
Lisätiedot: rahoituspäällikkö Yrjö Schafeitel, puh. 219 6274

Tämän tiedotteen alkuun
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16.6.1997

Tampere kierrättää johtajiaan

Tampereen kaupunki aikoo laittaa johtavia virkamiehiä kiertämään
toistensa tehtäviin määräajaksi. Ajatus laajasta tehtäväkierrosta
liittyy kaupungin talouden tervehdyttämiseen ja toimintojen
tehostamiseen.
Kaupunginhallitus käsitteli maanantaina kaupunginjohtaja Jarmo
Rantasen esitystä kierrätyksestä, joka alkaa kaikkien
apulaiskaupunginjohtajien keskinäisestä tehtävien vaihdosta.
- Avainhenkilöiden vahvat puolet on pystyttävä hyödyntämään, kun
uutta henkilökuntaa ei voida palkata. Ilman tehtäväkiertoa ei
helposti synny uutta ajattelua, ja viesti uudenlaisesta ajattelusta
pitää lähteä liikkeelle mahdollisimman korkealta, Rantanen
perustelee.
Apulaiskaupunginjohtajien on määrä vaihtaa tehtäviä lokakuun
alusta lähtien kahdeksi vuodeksi. Rantanen toivoo, että näin
saadaan kaikille toimialoille uusia näkemyksiä, ja voidaan
kiinnittää huomiota kunkin alueen erityisongelmiin. Jokaiselle
apulaiskaupunginjohtajalle annetaan myös erityistehtäviä uudessa
roolissaan.
Rantasen esityksen mukaan sosiaali- ja terveystoimen
apulaiskaupunginjohtaja Vesa Kauppinen johtaa koulutus-,kulttuurija vapaa-aikatoimialaa. Hänen erityistavoitteenaan on saada aikaan
toimialalle toimiva ja kustannusten johtamiseen kykenevä
hallintojärjestelmä-ja kulttuuri.
Apulaiskaupunginjohtaja Reijo Hautala siirtyy puolestaan johtamaan
sosiaali-ja terveystoimialaa. Hänen erityistehtävänään on lisätä
toimialan kustannustietoutta ja saada aikaan toimintatapa-ja
kulttuuri, jolla myös valtuuston asettamat taloustavoitteet voidaan
saavuttaa. Hautalan johdolla suoritetaan niinikään alueellisen
palvelujen järjestämistavan arviointi ja tehdään arvio
yleishallinnon miehityksestä. Hautala on kierron aikana myös
kaupunginjohtajan ensimmäinen varamies.
Nykyisin koulutusta, kulttuuria ja vapaa-aikatointa johtava Lasse
Eskonen siirtyy ympäristö-ja teknisestä toimesta vastaavaksi
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apulaiskaupunginjohtajaksi. Toimialalla tulee erityisesti edistää
seudullista yhteistyötä maankäytön suunnittelussa niin, että
saadaan käyttöön hallinnollisten rajojen tuntumassa olevat maaalueet, jolloin voidaan edistää järkevän seuturakenteen syntyä.
Eskosen erityistehtäviin kuuluu myös edistää kestävän kehityksen
periaatteiden toteutumista yhdyskuntasuunnittelussa.
Vastaavasti apulaiskaupunginjohtaja Esa Kotilahti kiertää
ympäristö- ja teknisen toimen puolelta liiketoimen ja sisäisten
palvelujen johtoon. Hän selvittää muun muassa kilpailuttamisen
lisäämisen mahdollisuuksia sekä kaupungille tarpeettoman omaisuuden
myyntiä.
Kierto jatkuu
toimialoilla
Kaupunginjohtaja Rantasen esitys sisältää ajatuksen, että
tehtäväkierto leviää myös muille johtaville paikoille. Toimialoilla
on määrä tehdä selvitys avainhenkilöiden tehtävistä, vahvuuksista
ja halukkuudesta uusiin haasteisiin.
- Henkilöresursseja on syytä arvioida kriittisesti ja lisää
tehokkuutta tavoitellen, Rantanen ohjaa.
Rantasen mukaan vastaavaa tehtäväkiertoa ei ole muissa
kaupungeissa ennen tehty.
- Tampere lähti ensimmäisenä tervehdyttämään talouttaan ennen
lamaa toteuttamalla muun muassa mittavan hallinnon uudistuksen,
joka kohdistui paljolti luottamushenkilöorganisaatioon. Tampere voi
olla taas esimerkkinä ja etsiä ennakkoluulottomasti uusia
toimintatapoja nyt, kun taloudellisesti tehokasta toimintaa
tarvitaan, Rantanen sanoo.
----lisätietoja:
kaupunginjohtaja Jarmo Rantanen, puh. 03-2196400

Tämän tiedotteen alkuun
Tiedotteiden alkuun
Viestintäyksikön kotisivulle
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Jari Seppälä
13.6.1997

Taksojen korotus edessä Tampereella

Tampereen kaupungin ensi vuoden talousarviota valmistellaan
nopeasti kiristyvän taloustilanteen edessä. Tuloennusteiden ja
menoarvioiden välillä on kurottava umpeen 320 miljoonan markan
aukko. Kaupunginhallitus saa maanantaina eteensä ensi vuoden
talousarvion laadintaohjeet, joissa asetetaan 50 miljoonan markan
säästötavoite ja esitetään 10 prosentin korotusta kaikkiin
maksuihin.
- Kuntien rahoitusasema heikkenee yleisesti valtionosuuksien
leikkausten ja palkkasumman kasvun takia. Tampereen käyttömenojen
ja henkilöstökulujen kasvu on ollut vielä nopeampaa kuin muissa
suurissa kaupungeissa. Verotulojen kasvu ei pysty kattamaan tätä
menojen lisääntymistä, joten taloutta on tervehdytettävä säästöillä
ja muilla tuloilla, perustelee kaupunginjohtaja Jarmo Rantanen.
Kaupunginhallitus keskusteli jo viikko sitten ylimääräisessä
kokouksessaan talouden tasapainottamisen periaatteista. Kaikkien
keinojen käyttö todettiin tarpeelliseksi: menojen säästäminen,
maksutulojen lisääminen, omaisuuden myynti, henkilöstön
supistaminen ja viime kädessä lainanoton lisääminen. Veroprosentin
korottaminen jätettiin keskusteltavaksi syksyllä.
Kaupungin talousjohdon laatimat budjettiohjeet sallivat lähes
kuuden prosentin kasvun tämän vuoden talousarvioon verrattuna.
Silti toimialoja velvoitetaan tinkimään menoistaan yhteensä 50 mmk.
Sosiaali- ja terveyspalveluista pitäisi löytyä säästöjä 20 mmk,
koulutuspalveluista 15 mmk, kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluista 5
mmk samoin kuin yhdyskuntapalveluista ja sisäisistä palveluista.
Konsernihallinnon säästövelvoite on kolme miljoonaa markkaa.
Uusia vakansseja ei budjettiohjeiden mukaan perusteta ensi
vuonna. Sijaisten ja muun tilapäisen henkilöstön määrää
vähennetään, ja vakinaisten vakanssien vähentämistä jatketaan
luonnollisen poistuman avulla. Myös lomauttaminen todetaan yhdeksi
mahdolliseksi keinoksi, ellei taloudellisia tavoitteita muuten
saavuteta.
Maksujen korottamisen ohella tutkitaan uusien maksujen
käyttöönottoa. Investointeja aiotaan myös jarruttaa; rakentamisen
tärkeysjärjestys arvioidaan syksyllä.
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Tavoitteena
pysyvät säästöt
Kaupungin talouden sopeuttamisohjelma tähtää pysyviin
säästöihin. Niinpä toimialoille annetaan ohjeet palvelujen
asettamisesta tärkeysjärjestykseen ja myös palvelujen korvaamiseksi
osittain yksityisillä palveluilla. Kaupunkirakenteen
tiivistämisellä ja palvelujen päällekkäisyyksien karsimisella
tavoitellaan taloudellisesti kestäviä ratkaisuja, ja naapurikuntien
yhteistyötä aiotaan tiivistää.
Kaupunginhallituksen roolia talouden hallinnassa korostetaan.
Lautakuntien esittämät käyttösuunnitelmat hyväksytään ensi vuodesta
lähtien kaupunginhallituksessa.
Virkamiestasolla perustetaan uusi talouden seurantaryhmä, johon
nimetään konsernihallinnon ja toimialojen taloudesta vastaavat
virkamiehet.

Tämän tiedotteen alkuun
Tiedotteiden alkuun
Viestintäyksikön kotisivulle
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Jari Seppälä
6.6.1997

Tampere karsii menoja

Kaupungin kiristynyt talous pakottaa tamperelaisten palvelujen
tarkkaan seulontaan, kun kaupungin ensi vuoden talousarviota laaditaan. Kaupunginhallitus keskusteli perjantaina alustavasti menojen
karsimisesta ja tulojen kasvattamisen keinoista.
Alustavissa laskelmissa kaupungin talousjohto on päätynyt 320
miljoonan markan vajeeseen arvioitujen tulojen ja toimintayksiköiden esittämien menojen välillä. Menojen kasvu johtuu useista tekijöistä, osittain lakisääteisistä menoista ja valtion toimista,
mutta myös kaupungin oma organisaatio on lisännyt mm. sijaisten ja
muun tilapäisen henkilöstön käyttöä nopeasti.
- Epätasapaino kasvaa edelleen, ellei tulopohjaan, palvelujen
tuotantoon ja toiminnan tehokkuuteen saada perustavia muutoksia,
sanoo kaupunginjohtaja Jarmo Rantanen.
Rantasen mukaan ensi vuoden talousarviosta tehdään realistinen
eikä ikäviä leikkauksia voida lakaista maton alle.
- Järkevä pitkän tähtäimen taloudenpito on täysin mahdollista,
kun kaupungin toimintaa ajatellaan kustannustietoisesti läpi koko
organisaation, Rantanen uskoo.
Budjetin laatimisen yhteydessä tulojen ja menojen eroa kurotaan
umpeen usealla eri keinolla. Toimintamenoihin esitetään säästöohjelmaa kaikille yksiköille, henkilöstömenoista tingitään ensisijasssa vapaaehtoisin toimin ja luonnollisen poistuman avulla,
investointeja karsitaan ja omaisuuden myyntiä vauhditetaan.
Rahoitusjohtaja Asko Koskisen arvion mukaan yhteisöveron ja valtionosuuksien tuotto voi jonkin verran kasvaa, mutta myös omien
maksujen ja taksojen sekä veroprosentin korottamista täytyy harkita.
- Viime kädessä myös lainanotto on yksi keino, mutta pelkkiin
toimintamenoihin ei lainaa pitäisi ottaa, Koskinen sanoo.
Kaupunginjohtaja Rantanen korostaa, että paljolti karsinnat
kohdistuvat uusiin suunnitelmiin ja odotuksiin, mutta myös nykyisten palvelujen supistukset saattavat tulla eteen.
Rantasen mukaan kaupungin organisaatio kaipaa myös entistä
tiukempaa budjettikuria ja talousosaamista. Päätöksenteon delegointiin tehdään muutoksia, jotka korostavat kaupunginhallituksen
roolia talousasioissa.
Kaupunginhallituksen perjantainen ylimääräinen talouskokous oli
yksituumainen tarkan taloudenpidon tärkeydestä. Menojen ja tulojen
tasapainottamisen keinoista keskusteltiin periaatetasolla. Keskustelun perusteella annettaan talousarvion laadintaohjeet toimialoil-
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le viikon päästä maanantaina.
- Kaupunginhallitus totesi jo huhtikuun matkaseminaarissaan,
että talouden hallintaa pitää tiukentaa. Nyt tätä ajattelua ryhdytään soveltamaan käytäntöön, toteaa kaupunginhallituksen puheejohtaja Timo P. Nieminen.

----lisätietoja:
rahoitusjohtaja Asko Koskinen, puh. 0505175471
taloussuunnittelupäällikkö Juha Yli-Rajala, puh. 0505506356

Tämän tiedotteen alkuun
Tiedotteiden alkuun
Viestintäyksikön kotisivulle
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Jari Seppälä
6.6.1997

Lodzin johtaja Tampereella

Tampereen puolalaisen ystävyyskaupungin Lodzin kaupunginjohtaja
vierailee ensi viikolla Tampereella. Hän tutustuu Tampereella
erityisesti ympäristöasioiden hoitoon, vanhan teollisuustilan
uuskäyttöön sekä teknologiakeskustoimintaan. Näiden asioiden
kehittäminen on ajankohtaista Lodzissa, joka on liki miljoonan
asukkaan teollisuuskaupunki.
Marek Czekalski valittiin viime vuonna Puolan toiseksi suurimman
kaupungin johtoon sitoutumattomana ehdokkaana. Aiemmin hän on
toiminut suuren tekstiilitehtaan johtajana. Hänen ensimmäiseen
Tampereen vierailuunsa osallistuu myös Lodzin kaupungin kehittämisja kansainvälisten asioiden päällikkö, Lodzin yliopiston
sosiologian laitoksen johtaja sekä kaksi toimittajaa.
Vieraat saapuvat Tampereelle sunnuntai-iltana ja tutustuvat
alkuviikon aikana muun muassa Teknologiakeskus Hermiaan sekä
Tampereen uusiutuvaan teollisuuskeskustaan: Museokeskus
Vapriikkiin, Lapinniemen kylpylään sekä Klingendahliin ja
Finlaysonin alueeseen.

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

Tämän tiedotteen alkuun
Tiedotteiden alkuun
Viestintäyksikön kotisivulle
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Jari Seppälä
28.5.1997

Tampere onnittelee ystävyyskaupunkia

Tampereen kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Seppo Salminen
osallistuu Tampereen norjalaisen ystävyyskaupungin Trondheimin
tuhatvuotisjuhliin loppuviikolla. Perjantaina järjestettävässä
tilaisuudessa Salminen luovuttaa Tampereen kaupungin lahjana Unto
Hietasen pienoisveistoksen Lähtevät kurjet. Veistosta jaetaan
tavallisesti yksi vuodessa Tampereen palkintona. Alkuperäinen
veistos on Hatanpään sairaalan edustalla.
Lauantaina valtuuston puheenjohtaja osallistuu muun muassa
juhlalounaalle yhdessä Norjan kuninkaan kanssa. Trondheimin
juhlaviikon muihin tapahtumiin on kutsuttu kulttuuritoimenjohtaja
Lassi Saressalo muiden pohjoismaisten ystävyyskaupunkien
kulttuuritoimenjohtajien kanssa.
Elokuussa Trondheimissa järjestetään pohjoismaisten
ystävyyskaupunkien kokous sekä nuorten yleisurheiluottelu, joihin
Tampereelta lähtee myös edustus. Kesän aikana Trondheimin
tuhatvuotistapahtumiin osallistuu kuoro- ja yhteisövieraita
Tampereelta.
Trondheim ja Tampere solmivat ystävyyskaupunkisuhteen vuonna
1964. Perinteisesti yhteistyö pohjoismaisten ystävysten kesken on
ollut vilkasta esimerkiksi kulttuurin ja nuorisotoiminnan alueilla.
Parhaillaan valmistellaan muun muassa Tampereen arkkitehtuurista
kertovan näyttelyn pystyttämistä Trondheimiin.

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

Tämän tiedotteen alkuun
Tiedotteiden alkuun
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Jari Seppälä
26.5.1997

Tampere pohtii säästöohjelmaa

Tampereen kaupunginhallitus pitää kesäkuussa ylimääräisen
talousseminaarin, jossa pohditaan keinoja kiristyvän talouden
hallitsemiseksi ja ensi vuoden talousarvion laatimiseksi.
Talousarvion lähtökohdista keskusteltiin maanantaina
kaupunginhallituksen suunnittelukokouksessa, mutta tarkkoja ohjeita
talousarvion laadintaan ei vielä voitu esittää.
Kaupunginjohtaja Jarmo Rantasen mukaan on kiireesti pohdittava
erillistä säästöohjelmaa, jotta kuntalain edellytämä talouden
tasapaino saavutetaan tai edessä on veroprosentin korottaminen.
- Kaupungin menot edellyttäisivät noin 18,5 - 19 prosentin
verotusta, kun veroprosentti nyt on 16,75. Menopaineita kasvattavat
erityisesti uusi lainsäädäntö, asukasluvun kasvu, väestön
ikärakenteen muutos ja lamasäästöjen purkautuminen, Rantanen
toteaa.
Yksittäisiä menolisäyksiä on tullut muun muassa päivähoidon
uusista velvoitteista sekä erikoissairaanhoidon menojen kasvusta.
Kaupungin henkilöstömenot ovat kasvaneet odotettua nopeammin.
Eri toimintayksiköt valmistelevat nyt ensi vuoden talousarvioita
tämän vuoden talousarvion perusteella. Palkkoja varaudutaan
korottamaan yksi prosentti, ja lainsäädännön edellyttämät lisämenot
voidaan ottaa mukaan. Näin käyttömenot kasvaisivat yhteensä 6,8
prosenttia.
Tampere teki kolmen vuoden säästöohjelman vuonna 1991.
Kaupunginjohtaja Rantasen mukaan talous on nyt vaarassa mennä
pahemmin epätasapainossa kuin tuolloin, joten säästöohjelman
laatimiselle on perusteita.
----Lisätietoja:
rahoitusjohtaja Asko Koskinen, 03-2196275 / 050-51754471
taloussuunnittelupäällikkö Juha Yli-Rajala, 03-2196356 /
050-5506356

http://www.tampere.fi/viy/tiedote/97/takehys.htm (1 of 2) [7.7.2003 14:12:51]

Viestintäyksikkö: Lehdistötiedote

Jari Seppälä
26.5.1997

Tampere saamassa 5,5 mmk lainarästejä

Tampereen kaupungilla on saamatta yli kolme kuukautta vanhoja
lainarästejä yhteensä noin 5,5 miljoonaa markkaa. Tämä summa kertyy
noin 200:sta lainasta, joita ei ole maksettu määräaikana takaisin.
Kaikkiaan Tampereen kaupungin myöntämiä ja välittämiä lainoja on
noin 5000 kappaletta yhteissumaltaan noin 770 miljoonaa markkaa.
- Jos lainansaaja on maksuvaikeuksissa, hänen tulisi hakea
aravalain mukaisia helpotuksia. Maksujärjestelyistä voi myös pyrkiä
sopimaan kaupungin lainatoimiston kanssa, neuvoo Tampereen
kaupungin rahoituspäällikkö Yrjö Schafeitel.
Lainanmaksun pienentämistä tai lykkäämistä on haettava kolme
kuukautta ennen eräpäivää, joten elokuussa erääntyvien
lainanmaksujen järjestelyjen hakuaika on toukokuun lopussa ja
syyskuussa erääntyvien maksujen kesäkuun lopussa.
Maksujärjestelyillä on mahdollista välttää lainojen
irtisanominen. Tällä hetkellä kaupungin saataviin 5,5 miljoonan
lainarästeihin sisältyy irtisanottuja lainoja 4,2 miljoonaa
markkaa.
Aravalainojen korot laskivat huhtikuun alusta lähtien 7,5
prosenttiin. Niinsanottujen yhtenäislainojen eli vuosina 1991-95
myönnettyjen arvalainojen vuosimaksua tarkistetaan vuosittain
maaliskuun alusta lukien. Tarkistus nostaa vuosimaksua 1,5
prosentilla. Kaupungin asuntolainarahastosta myönnettyjen lainojen
kosko on tällä hetkellä 4,5 prosenttia.

----Lisätietoja:
Rahoituspäällikkö Yrjö Schafeitel, puh. 2196274

Tämän tiedotteen alkuun
Tiedotteiden alkuun
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Nina Lehtinen
19.5.1997

Elinkeinojohtajan virkaan 35 hakijaa

Tampereen kaupungin elinkeinokeskuksen avoinna olleeseen elinkeinojohtajan virkaan tuli maanantaihin mennessä 35 hakemusta.
Hakuaika virkaan päättyi maanantaina, mutta myös jälkeenpäin tulevat saman päivän postileimalla varustetut hakemukset otetaan huomioon.
Elinkeinojohtajan päätehtäviä ovat kaupungin elinkeinostrategian
suunnittelu ja toteutus, kaupungin elinkeinopoliittisten hankkeiden
johto, yritysyhteistyö sekä osallistuminen kaupungin työllisyyden
hoidon kumppanuusohjelmaan. Elinkeinokeskukseen kuuluvat elinkeinotoimiston lisäksi matkailutoimisto ja maaseututoimisto.
Elinkeinojohtajan virkaa hakivat: vientipäällikkö, ekonomi,
fil.kand. Antti Harkila Porista, yrityskonsultti, kapteeni Keijo
J.Järvinen Tampereelta, johtamiskoulutuksen johtaja, kauppat.tohtori, Juha Kettunen Jyväskylästä, ekonomi Heikki Korpinen Helsingistä, toimitusjohtaja, insinööri Jouko Koskinen Tampereelta, toimitusjohtaja, dipl.ins, fil.maist. Juha Kostiainen Tampereelta, projektijohtaja, hallintot.maist. Jarkko Lumio Tampereelta, yrittäjä,
fil.tohtori Esko Luoma Oulusta, toimitusjohtaja, dipl.ins., ekonomi
Reijo Mokka Porvoosta, aikuiskoulutusasiamies, yht.maist. Marja
Nyrhinen Tampereelta, tulosarviointipäällikkö, taloust.maist. Antti
Puisto Tampereelta, elinkeinoasiamies, yht.maist. Ari-Hannu Rusila
Sallasta, yrittäjä, dipl.ins. Jussi Saarinen Nummelasta, ekonomi
Heikki Salminen Lahdesta, koulutuskuntayhtymän johtaja, kauppat.tohtori Lauri Tenhunen Muuramesta, dipl.ins. Kari Vaarala Rovaniemeltä ja vientipäällikkö, metsänhoitaja Risto Vallo Heinolasta. 18 hakijaa eivät toivo nimeään julkisuuteen.
Elinkeinojohtajan virka on tarkoitus täyttää elokuun 1. päivästä
alkaen. Viranhakijalta edellytetään tehtävään soveltuvaa korkeakoulututkintoa sekä julkiselta tai yksityiseltä sektorilta hankittua
elinkeinoalan tuntemusta ja käytännön työkokemusta.

Tämän tiedotteen alkuun
Tiedotteiden alkuun
Viestintäyksikön kotisivulle
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Jari Seppälä
13.5.1997

Kiovan kaupunginjohtaja vierailee Tampereella

Tampereen ukrainalaisen ystävyyskaupungin Kiovan kaupunginjohtaja Olexander Romelchenko vierailee torstaina Tampereella. Kaupunginjohtajan seurueeseen kuuluvat myös Ukrainan suurlähettiläs
Kostjantyn Masyk, kaksi suurlähetystön virkailijaa
sekä kaksi kiovalaista päätoimittajaa.
Lyhyen vierailun aikana on tarkoitus vahvistaa kauppa- ja taloussuhteita Kiovan ja Tampereen välillä. Vieraat tutustuvat muun
muassa kaupunkisuunnitteluun A-Insinöörien toimistossa sekä jätehuoltoon Pirkanmaan jätehuolto Oy:ssä.
Tampereen kaupungin virkamiesten kanssa keskusteluja käydään
apulaiskaupunginjohtaja Lasse Eskosen johdolla.
Romelchenkon vierailu liittyy Helsingissä avattavaan ukrainalaiseen näyttelyyn, joka esittelee barbaarien kulta-aarteita.
----Lisätietoja: Satu Vuorinen, Tampereen kaupungin kansainvälisten
asioiden yksikkö, puh. 2196111

Tämän tiedotteen alkuun
Tiedotteiden alkuun
Viestintäyksikön kotisivulle
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Jari Seppälä
12.5.1997

Tampereen valtuusto tutustuu Baltiaan

Tampereen kaupunginvaltuusto tekee tällä viikolla koulutus- ja
tutustumismatkan uusimpaan ystävyyskaupunkiin, liettualaiseen
Kaunasiin. Samalla valtuusto tutustuu muutoinkin Baltian maihin,
sillä nelipäiväinen matka tehdään busseilla Tallinnan ja Riian
kautta.
- Via Baltica on mielenkiintoista ajaa läpi, koska se on luonteva jatke Tampereen markkinoimalle Via Finlandialle. Tämä kulku- ja
kuljetusreitti kasvattaa merkitystään kaiken aikaa, ja sen varrella
sijaitsevien kaupunkien kannattaa tehdä yhteistyötä turisti- ja
kauppaliikenteen hyväksi, sanoo Tampereen kaupunginvaltuuston
puheenjohtaja Seppo Salminen.
- Myös Itämeren alueen yhteistyössä Tampere on ollut aktiivinen,
ja valtuuston on hyvä orientoitua omakohtaisesti mahdollisuuksiin.
Kaunasissa allekirjoitetaan valtuuston matkan aikana virallinen
ystävyyskaupunkisopimus Tampereen ja Liettuan kakkoskaupungin
kesken.
Yhteistyön odotuksista kuullaan Kaunasin kaupungin johdon näkemyksiä, ja Liettuassa odottavista mahdollisuuksista kertoo tamperelaisille kansainvälisen ympäristöprojektin ECAT Lithuanian projektinjohtaja Pekka Pietilä.
Latviassa Tampereella ei ole ystävyyskaupunkia, mutta pääkaupunki Riika on valtuuston tutustumiskohteena, ja siellä käydään myös
keskusteluja kaupungin johdon kanssa.
- Varsin tärkeätä tällaisella matkalla on valtuuston sisäisen
työskentelyn kehittäminen ja uudistuneen joukon keskinäinen tutustuminen, sanoo valtuuston puheenjohtaja.
Tampereella on uusi valtuusto perinteisesti tehnyt seminaarimatkan nelivuotisen valtuustokauden alussa. Tällä kertaa matkaan
liittyy puolen päivän talousseminaari, joka pidetään Kaunasin
kaupunginvaltuuston istuntosalissa.
Seminaarissa Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen tutkimusjohtaja
Jukka Lassila esittelee ETLA:n ennusteen Suomen talouden kehityksestä. Valtuusto keskustelee alus
tusten pohjalta ensi vuoden talousarvion ja seuraavien vuosien
taloussuunnitelman laadinnasta.
Valtuuston matkalle osallistuu yhteensä 75 henkeä. Matkan kustannukset ovat noin 220.000 markkaa. Matkalle lähdetään varhain
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tiistaiaamuna ja palataan lauantaita vasten yöllä.
Kaupunginvaltuuston matkaa on mahdollista seurata Internetin
kautta. Päivittäiset kuvaraportit lähetetään osoitteeseen
http://www.tampere.fi/viy/matkat/97/kaunrap.htm.
----Lisätietoja:
kv-asioiden sihteeri Pertti Paltila, 2196210 / 0400 831469
koulutuspäällikkö Harri Airaksinen, 2196244 / 040 5156244
viestintäpäällikkö Jari Seppälä, 2196219 / 0400 734058

Tämän tiedotteen alkuun
Tiedotteiden alkuun
Viestintäyksikön kotisivulle

http://www.tampere.fi/viy/tiedote/97/kauntied.htm (2 of 2) [7.7.2003 14:12:51]

Viestintäyksikkö: Lehdistötiedote

Tuula Ala-Honkola
5.5.1997

Eurooppa-päivän juhlinta
alkaa yliopiston luennolla
Tampereen yliopistossa järjestettävä luentotilaisuus aloittaa
Eurooppa-päivän juhlinnan Tampereella keskiviikkona 7.5.
Tampereen yliopiston juhlasalissa pidettävässä tilaisuudessa
Euroopan komission Suomen edustuston päällikkö Jukka Oas kertoo
Euroopan integraation uusista haasteista ja professori Burkhard
Aufferman kysyy, mistä mihin EU:ssa mennään. Tilaisuuden päätteeksi
opetusministeri Olli-Pekka Heinonen esitelmöi aiheesta suomalaisena
Euroopassa, eurooppalaisena Suomessa.
Kello 13.00 yliopiston juhlasalissa alkavaan tilaisuuteen
toivotetaan tervetulleiksi kaikki Euroopan asioista kiinnostuneet.
Varsinaista kansainvälistä Eurooppa-päivää vietetään Tampereella
9.-10.5. Silloin Laukontori muuttuu eurooppalaiseksi tapahtuma- ja
ruokatoriksi, joka tarjoaa eurooppalaishenkistä ohjelmaa aamusta
iltaan. Torilla on myös
ravintolateltta, jossa pirkanmaalaiset ravintola-alan yrittäjät
valmistavat kansainvälisiä ruoka- ja juomaherkkuja.
____________________
Lisätiedot: Eurooppalainen Suomi ry. toiminnanjohtaja Matti
Viialainen, puh. 09-350 97590
tiedotussihteeri Tuula Ala-Honkola, puh. 219 6209

Tämän tiedotteen alkuun
Tiedotteiden alkuun
Viestintäyksikön kotisivulle
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Tuula Ala-Honkola
30.4.1997

Tampere jakoi apurahoja
kulttuuriin ja tieteeseen
Tampereen kaupunki jakoi tiistaina 29.4. noin 800 000 markkaa
apurahoina tamperelaisille taiteilijoille, kirjailijoille ja
tieteellisten töiden tekijöille. Tämänvuotiset apurahat jakautuvat
yhteensä 96 henkilölle.
Kulttuuriapurahoja jaettiin 29 tamperelaiselle kuvataiteen,
teatterin, musiikin, arkkitehtuurin, valokuvauksen
taideteollisuuden parissa työskentelevälle, yhteensä 317 000
markkaa. Suurimman apurahan, 30 000 markkaa, sai taiteilija
Henrietta Lehtonen.
Luovan kirjallisen työn palkinnot jaettiin viidelle
kirjailijalle, yhteensä 50 000 markkaa. Lisäksi 10 000 markan
kääntäjäpalkinnolla palkittiin Aapo Junkola.
Tampereen kaupungin tiederahastosta myönnettiin 414 000 markkaa
59 apuraha-anojalle. Apurahat kohdistuvat pääasiassa väitöskirjojen
tekemiseen.
Tänä vuonna myönnettiin ensimmäistä kertaa Tampereen tekstiili-,
vaatetus-, nahka- ja kenkäalan 15 000 markan design-palkinto. Sen
jakavat Unica LP/ Liisa Pikkujämsä ja Muotiliike Maija Paju.
_________________
Lisätietoja palkinnoista antavat:
kulttuuriapurahat: hallintopäällikkö Pekka Kivekäs, puh. 2196214
luova kirjallinen työ: kulttuurisihteeeri Tuula Pessa, puh. 2196854
tiederahasto: tulosarviointipäällikkö Antti Puisto, puh. 2196228
design-palkinto: kulttuuritoimenjohtaja Lassi Saressalo, puh.
2196852

Tämän tiedotteen alkuun
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Jari Seppälä
5.5.1997

Tampereen strategia jaossa

Tampereen kaupunginvaltuuston maaliskuussa hyväksymästä
kaupungin tulevaisuuden strategiasta on valmistunut lyhyt esite.
Esitettä on kaikkien tamperelaisten saatavilla kaupungin
yleisönpalvelupisteissä kuten kirjastoissa ja keskeisissä
virastoissa.
Kaupungin keskeisille yhteistyötahoille lähetetään koko
strategiaohjelma tiedoksi lähiaikoina. Lyhennelmäesitettä on
saatavilla myös englanniksi. Strategian tekstit löytyvät myös
Internetistä (http://www.tampere.fi/tiedotus/strategi.htm).
Tampereen tulevaisuuden näkymät nojaavat paljolti
tietoyhteiskunnan kehittymisen varaan. Strategian mukaan Tampere on
palvelu- ja teollisuuskaupunki jatkossakin, ja Tampereesta
kehitetään myös tietoyhteiskunnan keskus. Kaupunkirakennetta on
määrä tiivistää, ja samalla kun Tampere verkostoituu
kansainvälisesti, pidetään huolta myös peruspalveluiden
riittävyydestä.
Kaupunkipolitiikan suuntaviivat 2000-luvulle on otsikoitu
"Tampereen tulevaisuus on tiedossa".

----Lisätietoja:
Taloussuunnittelu
päällikkö Juha Yli-Rajala, puh. 2196356

Tämän tiedotteen alkuun
Tiedotteiden alkuun
Viestintäyksikön kotisivulle
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Jari Seppälä
29.4.1997

Kauppahallin kortteliin uusi läpikulku ja lasikate

Tampereen kauppahallin korttelin piha-alueen kattamisesta on
valmistunut suunnitelma, johon liittyy muun muassa Kauppahallin
virastotalon suojelu ja kävelykadun jatkaminen Kuninkaankadulla.
Pitkään vireillä ollut suunnitelma sisältyy tänään tiistaina
ympäristölautakunnan käsittelyyn tulevaan kaavamuutosesitykseen.
Kiinteistönomistajien kesken hankkeen toteuttamisesta on jo päästy
sopimukseen.
Kauppahallin korttelin poikki on vanha kulkuyhteys Hämeenkadulta
Hallituskadulle; nyt on tarkoitus rakentaa poikittainen väylä
jalankulkijoille. Niin sanotun Kauppa-Aleksin kiinteistön remontin
yhteydessä puhkaistiin jo ovi kauppahallin pihalle Aleksis Kiven
kadun suunnasta. Suunnitelman mukaan nyt saadaan vastaavat yhteydet
Sokoksen tavaratalosta ja Commercen talosta.
Kulkuyhteyksien käytettävyys paranee, kun yhteinen piha-alue
katetaan lasikatolla. Katettu alue ulottuisi kauppahallin
virastotalon seinästä kauppahallin sivuovien ylitse.
Samassa yhteydessä kunnostetaan sekä Sokoksen, kauppahallin
virastotalon että Commercen talon kellari- ja ullakkotiloja niin,
että käyttötilaa tulee lisää. Lisäksi Commercen sisäpihalle on
suunniteltu osittain kaksikerroksista lisärakennusta.
Suojelu ja kävelykatu etenevät
Kauppahallin korttelin kunnostus tuo muitakin muutoksia
ympäristöön:
Asemakaavan muutoksen yhteydessä kauppahallin virastotalo saa
suojelumääräyksen, samoin kauppahalli, joka vanhastaan on varjeltu
rakennussuojelulain nojalla.
Kuninkaankatu muuttuu kaavan mukaan kävelykaduksi Hallituskadun
ja Hämeenkadun välillä.
Kellaritilojen remontti antaa mahdollisuudet koko korttelin
yhteiselle jätehuollolle ja muulle huoltoliikenteelle.
Uusi yhtiö yhteisille tiloille
Kauppahallin korttelin muutoksiin liittyy useita eri osapuolia,
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jotka ovat päässeen keskenään sopimukseen suunnitelmista ja niiden
toteuttamisesta. Yhteisen piha-alueen hallinnoimiseksi on
perustettu Kiinteistö Oy Kauppahallin Piha.
Muutostyöt on suunnitellut arkkitehti Petri Pussinen. Projektin
toteuttaa Rakennustoimisto Palmberg Oy.

----Lisätietoja:
arkkitehti Petri Pussinen, 03-2239555
apulaisasemakaava-arkkitehti Kristiina Jääskeläinen, 03-2196518
rakennuttajapäällikkö Seppo Kokkonen, 03-2137300

Kaupan edustajat tukevat
kauppahallikorttelin uudistamista
Kauppahallikorttelin uudistumisessa mukana olevat liike-elämän
edustajat, Sokos Tampere, Kauppa-Aleksi, Tampereen Seudun
Osuuspankki ja Kiinteistö Oy Commerce, tukevat hankkeen
toteutumista voimakkaasti. Uudistuminen mahdollistaa korttelin
tiloissa entistä tehokkaamman ja kannattavamman liiketoiminnan, ja
sillä on suuri merkitys koko Tampereen ydinkeskustan kehittymisen
kannalta. Lisäksi hankkeen myötä arkkitehtuuriltaan merkittävä
Commercen kiinteistö saadaan saneerattua tyylikkääksi osaksi
Tampereen katukuvaa.

Sokos: Keskusta kehittyy ja asiakkaat hyötyvät
Tampereen Sokoksen tavaratalonjohtaja Veikko Pavela näkee korttelin
uudistamisen erittäin tärkeänä Tampereen ydinkeskustan kehittymisen
kannalta. Lisäämällä korttelin kaupallista vetovoimaa tuetaan
ydinkeskustan monipuolisuutta ja kiinnostavuutta. Samalla
varmistetaan tuotteiden ja palvelujen pysyminen jatkossakin
kaupungin ydinkeskustassa.
Tampereen Sokos-tavaratalo on ollut merkittävä osa
kauppahallikorttelia vuodesta 1972 lähtien. Tavaratalo uskoo
hyötyvänsä uudistuksesta myös itse. Korttelin tarjonnan
monipuolistuessa ja korttelin sisäisen asiakasliikenteen
helpottuessa pystytään tarjoamaan tavaratalon nykyisille
asiakkaille entistä parempi ostopaikka. Lisäksi korttelin
uudistumisen uskotaan tuovan tavarataloon myös uusia asiakkaita.
Sokos on pyrkinyt lisäämään korttelin vetovoimaisuutta myös omin
avuin. Tavaratalon mittavat uudistustyöt aloitettiin vuonna 1995
parkkihallin uudistamisella, ja vuonna 1996 remontoitiin

http://www.tampere.fi/viy/tiedote/97/kaupphal.htm (2 of 4) [7.7.2003 14:12:52]

Viestintäyksikkö: Lehdistötiedote

tavaratalon elintarvikeosasto. Nyt vuonna 1997 koko tavaratalossa
tehdään perusteellinen kasvojenkohotus. Kaikki tavaratalon
kerrokset remontoidaan täysin, ja näillä näkymin uudistunut
tavaratalo on priimakunnossa syksyllä 1997.
Lisätietoja: tavaratalonjohtaja Veikko Pavela 03- 240 1220

TSOP: Suuri hyöty koko kaupungille
Tampereen seudun Osuuspankin konttori sijaitsee keskellä
kauppahallikorttelia. Pankki ei usko itse hyötyvänsä uudistuksesta
taloudellisesti, mutta näkee hankkeen tärkeänä Tampereen kaupungin
asukkaille.
-Kun korttelin hämärät ja epäsiistit takapihat kunnostetaan ja
katetaan, kaupungin asukkaiden ei tarvitse enää pelätä siellä
liikkumista. Kauppahallin saatavuus parantuu, ja asiakkaiden
liikkuminen liikkeestä toiseen helpottuu, pohtii Osuuspankin
kiinteistöpäällikkö Tuomo Aromaa.
Lisätietoja:
kiinteistöpäällikkö Tuomo Aromaa, Tampereen seudun Osuuspankki, 032566 216
pankinjohtaja Kirsi Pallas, Tampereen seudun Osuuspankki, 03-2566
206

Kauppa-Aleksi: Pelkkää positiivista
Kauppias Reino Hautanen, yksi Kauppa-Aleksin omistajista, näkee
hankkeessa pelkkää positiivista. Uudistuksen toteutuessa
Tampereelle saadaan Turun Hansakortteliin verrattava
kauppakeskuskortteli, joka elävöittää koko kaupungin keskustaa.
Tampereen kaupungin asukkaille vanhan kauppahallikorttelin
uudistaminen toimivaksi eloisaksi kauppakeskuskortteliksi on hyvin
myönteinen asia.
Pohjanheimon myymälää vetävä Hautanen uskoo kaikkien korttelin
kauppiaiden hyötyvän hankkeen toteutumisesta. Uudistuksen
toteutuessa kauppahallikorttelista tulee asiakkaiden näkökulmasta
kauppakeskus, jota voidaan kehittää ja markkinoida kaikkien
korttelin yrittäjien yhteistyönä. Merkittävä asia on myös se, että
korttelin sisäisen jalankulkuliikenteen helpottuessa yritykset
voivat yhdistää asiakasvirtojaan ja saada uusia asiakkaita.
Lisätietoja: kauppias Reino Hattunen, Pohjanheimo, 03-222 1770
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Kiinteistö Oy Commerce: Hanke mahdollistaa kiinteistön saneerauksen
Myös Kiinteistö Oy Commercea projektiryhmässä edustava
toimitusjohtaja Kaj Westerberg näkee hankkeen tärkeänä koko
Tampereen kaupungille. Viime aikoina Tammerkosken itäpuolta on
kehitetty voimakkaasti, ja jotta ydinkeskusta pysyy jatkossa
riittävän laajana ja kiinnostavana, myös Tammerkosken länsipuolen
kehitystä on tuettava kaikin keinoin.
Kiinteistö Oy Commercen tavoitteena on saada hankkeen myötä yhtiön
omistama kiinteistö saneerattua. Arkkitehtuuriltaan merkittävä
rakennus kaipaa peruskorjausta, ja uudistushanke helpottaa sen
rahoittamisessa. Hankkeen toteutumisesta on hyötyä myös
kiinteistöyhtiön osakkaille, sillä se lisää osakkeiden arvoa ja
edistää liiketoimintaa Commercen tiloissa.
Lisätietoja: Toimitusjohtaja Kaj Westerberg, 03-214 0500.

Hyvä lopputulos on tärkein
Korttelin uudistamisessa mukana olevat tahot suhtautuvat hankkeen
toteutumiseen luottavaisesti, kun Tampereen kaupunki on sen takana
ja asemakaavamuutoksella on hyvät perusteet. Liike-elämä toivoo
pikaisia ratkaisuja yhdessä aikaan saadusta suunnitelmasta.
Tärkeintä on kuitenkin se, että hanke toteutetaan hyvin, ei
aikataulu, jolla se toteutetaan.

Tämän tiedotteen alkuun
Tiedotteiden alkuun
Viestintäyksikön kotisivulle
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Jari Seppälä
28.4.1997

Tampereen johto haki kokemuksia Itävallasta

Tampereen kaupunginhallitus palasi sunnuntai-iltana tutustumis- ja
koulutusmatkalta itävaltalaisesta ystävyyskaupungista Linzistä.
Matkalla vauhditettiin ystävyyskaupunkien välistä yhteistyötä ja EUhankkeita, etsittiin ideoita kaupungin kehittämiseen ja vahvistettiin
omaa sisäistä yhteistyötä kaupungin johtamisessa.
- Matka vastasi hyvin odotuksia. Hyötyä on sekä kaupunginhallituksen yhteishengen hitsautumisesta että kaikesta opettavaisesta
nähdystä ja kuullusta, toteaa kaupunginhallituksen puheenjohtaja Timo
P. Nieminen.
Linzissä tutustuttiin muun muassa viime syksynä avattuun Ars
Electronica Centeriin, joka esittelee huipputekniikan tuotteita
kokeellisena ja viihdyttävänä tulevaisuusmuseona. Linzin kaupunki on
muutenkin vauhdilla kehittämässä tietoyhteiskuntaa, mikä on myös yksi
Tampereen strategian lähtökohtia.
Linzin kaupungin kanssa sovittiinkin tietotekniikkayhteistyöstä ja
asiantuntijavaihdosta. Yhteisiä EU-hankkeita aiotaan myös vauhdittaa.
Tampereen taiteen ja viestinnän oppilaitoksella on jo vireillä EUprojekti Ars Electronica Centerin kanssa.
EU-hankkeessa ovat mukana myös Messukylän viestintälukion oppilaat,
joita kaupunginhallitus tapasi Linzissä. Koululaiset ovat opiskelleet
englantia yhdessä linziläisten kanssa viestinnän keinoin.
Linzissä pidetyn kaupunginhallituksen oman työseminaarin tuloksena
kehitetään työskentelyä kokouksissa ja ennen päätöksentekoa. Tärkeätä
oli puheenjohtaja Niemisen mukaan myös vapaamuotoinen yhdessäolo, joka
tiivistää uusiutuneen kaupunginhallituksen yhteistyötä.
- Matkustaminen antaa myös aina pohjaa omalle päätöksenteolle. Joka
askeleella tulee eteen asioita, joita joskus joudumme pohtimaan omissa
puitteissamme. Yhdessä matkalla keskustellaan lukemattomista asioista
turismista katukalusteisiin, Nieminen sanoo.
Tampereella on ollut tapana, että uusi kaupunginhallitus tekee
seminaarimatkan kaksivuotisen toimikautensa alussa. Myös uusi kaupunginvaltuusto lähtee valtuustokauden alussa opintomatkalle. Nykyisen
valtuuston matka suuntautuu uusimpaan ystävyyskaupunkiin Kaunasiin
Liettuaan toukokuun lopulla.
Kaupunginhallituksen matkasta raportoitiin kotiin myös internetin
kautta, nyt ensi kertaa. Päivittäisiä raportteja käytiin matkapäivien
aikana katsomassa Tampereen www-sivuilta yhteensä noin 500 kertaa.
Matkaraportti on edelleen nähtävissä osoitteessa
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http://www.tampere.fi/viy/matkat/97/linzrap.htm.

----lisätietoja:
kv-asioiden sihteeri Pertti Paltila, puh. 2196210 / 0400 831469

Tämän tiedotteen alkuun
Tiedotteiden alkuun
Viestintäyksikön kotisivulle
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Tuula Ala-Honkola
24.4.1997

Via Finlandia
matkailun näkökulmasta

Helsinki- Tampere- Vaasa -akselin suurimmat kaupungit ovat
yhteisissä kehittämishankkeissaan edenneet matkailumarkkinointiin.
Via Finlandiaksi nimetyn yksitoista kaupunkia kattavan vyöhykkeen
matkailutarjonnasta on ilmestynyt esite, joka on suunnattu lähinnä
Saksan markkinoille. Samalla on tarkoitus kytkeä kehittämisen
kohteena oleva Via Baltica ja Via Finlandia toisiinsa
matkailullisina kokonaisuuksina.
Esitteen on toimittanut Saksassa toimiva suomalaiseen matkailuun
erikoistunut konsulttitoimisto yhdessä Via Finlandia-alueen
matkailuväen kanssa.
Via Finlandia- vyöhykkeen kaupungit ovat jo usean vuoden ajan
olleet yhteistyössä alueen kehittämiseksi. Tärkeimpiä tavoitteita
ovat menestyminen mm. eurooppalaisessa aluepolitiikassa,
kaupunkipolitiikan edistäminen ja liikenneverkostojen kehittäminen.
___________
Lisätiedot: projektiryhmän puheenjohtaja, apulaiskahpunginjohtaja
Reijo Hautala, puh. 219 6201 tai projektin sihteeri,
toimistopäällikkö Aarne Kuokkanen, puh. 219 6230.

Tämän tiedotteen alkuun
Tiedotteiden alkuun
Viestintäyksikön kotisivulle
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Jari Seppälä
22.4.1997

Tampere saa taas kaupunginsihteerin

Muutaman vuoden ajan pois käytöstä ollut perinteinen
kaupunginsihteerin virkanimike palaa Tampereella väliaikaisesti
käyttöön. Hallintopäällikkö Pekka Kivekäs on nimetty
kaupunginjohtajaa avustavaksi kaupunginsihteeriksi kahden vuoden
ajaksi.
Nimitys liittyy kaupungin valmistautumiseen Euroopan Unionin
Tampereella pidettäviksi suunniteltuihin kokouksiin vuonna 1999.
EU-huippukokousta ja muita mahdollisia kokouksia valmistelemaan on
määrätty projektipäälliköksi Raimo Huusari, joka varsinaisessa
virassaan kansliasihteerinä on valmistellut kaupunginjohtajan
asioita. Huusari vastaa edelleen myös muista kaupungin
vieraanvaraisuuteen liittyvistä asioista.
Vastikään koulutus-, kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen
hallintopäälliköksi nimetty Pekka Kivekäs toimii
kaupunginsihteerinä 5.5. alkaen ja 30.4.1999 asti. Hänen
sijaisekseen hallintopäälliköksi tulee apulaiskaupunginlakimies
Ritva Salisma.
Kaupunginsihteerin tehtäviin kuuluvat mm. kaupungin johtoryhmän
asioiden valmistelu, konserniseuranta sekä kaupunginhallituksen
sihteerin tehtävät.

----listätietoja: hallintopäällikkö Pekka Kivekäs, puh. 2196214

Tämän tiedotteen alkuun
Tiedotteiden alkuun
Viestintäyksikön kotisivulle
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Jari Seppälä
22.4.1997

Tampereen johto tutustuu Linziin

Tampereen kaupungin johtavat luottamus- ja virkamiehet tutustuvat Tampereen itävaltalaiseen ystävyyskaupunkiin Linziin tällä
viikolla. Matkan aikana pidetään myös seminaari, jossa keskustellaan muun muassa kaupungin toimintamallin kehittämisestä.
Seminaarin tarkoituksena on hioa myös uuden kaupunginhallituksen
työskentelytapoja. Tampereen kaupunginhallitus on perinteisesti
tehnyt seminaarimatkan kaksivuotisen toimintakautensa alussa.
Linzissa keskustellaan ystävyyskaupungin johdon kanssa yhteistyöstä EU-hankkeissa. Ohjelmassa on myös tutustuminen Ars
Electronica Centeriin, jossa on muun muassa tietotekniikan tutkimus- ja yritystoimintaa sekä tulevaisuusmuseo. Samaan aikaan
Linzissä on myös Messukylän viestintälukion ryhmä, jonka kaupunginhallitus tapaa torstaina.
- Tutustumisohjelma tukee hyvin kaupungin vasta hyväksyttyä
strategiaa: tarkoituksena on vahvistaa kansainvälisiä yhteyksiä
EU:n sisällä ja hankkia virikkeitä tietokaupungin kehittämiseen,
sanoo kaupunginhallituksen puheenjohtaja Timo P. Nieminen.
Toimintatapa puntarissa
St. Florianin luostarissa pidettävässä seminaarissa käydään läpi
kaupunginhallituksen piirissä etukäteen tehty kysely, jolla on
kartoitettu kaupungin toimintamallin nykytilannetta.
Kaupunginhallituksen roolia hahmotetaan sekä kokonaisena
toimielimenä että yksittäisen jäsenen ja esittelevän virkamiehen
toiminnan kannalta. Keskustelujen pohjalta on tarkoitus laatia
henkilökohtaiset kehityssuunnitelmat.
Viikonloppuna kaupunginhallitus tutustuu vapaamuotoisemmin
Salzburgin ja Münchenin kaupunkeihin sekä urheilu- ja kulttuurielämään siellä.
- Näin laajennetaan näkökulmia ja samalla hiotaan yhteishenkeä
vapaalla yhdessäololla. Toisaalta viiden päivän matka tulee
lentojärjestelyjen takia huomattavasti halvemmaksi kuin lyhyt
visiitti Linziin, Nieminen perustelee.
Matkan hinnaksi tulee yhteensä vajaat 200.000 markkaa. Matkalle
lähtee yhteensä 23 henkeä: kaupunginhallitus, valtuuston puheen-
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johtajisto, kaupunginjohtajisto sekä eräitä muita keskeisiä virkamiehiä.
Matka näkyy Internetissä
Kaupunginhallituksen tutustumis- ja koulutusmatkasta raportoidaan ensimmäistä kertaa myös Internetin kautta. Päivittäin
lähetetään lyhyitä raportteja ja valokuvia kaupungin www-sivuille
osoitteeseen http://www.tampere.fi/viy/matkat/97/linzrap.htm.
- Internetin käyttö on osa Tampereen kaupungin palvelutietoprojektia, joka kehittää sähköistä tiedonvälitystä ja palvelujen
tarjoamista tietoverkon kautta. Samalla testaamme liikkuvan toimiston käyttöä ja tietoliikenneyhteyksiä, sanoo kaupungin viestintäpäällikkö Jari Seppälä.
----Lisätietoja:
kv-asioiden sihteeri Pertti Paltila, 2196210 / 0400 831469
koulutuspäällikkö Harri Airaksinen, 2196244 / 040 5156244
viestintäpäällikkö Jari Seppälä, 2196219 / 0400 734058

Tämän tiedotteen alkuun
Tiedotteiden alkuun
Viestintäyksikön kotisivulle
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Tuula Ala-Honkola
11.4.1997

Etelä-Afrikan tiede- ja teknologiaministeri vierailee
Tampereella

Etelä-Afrikan tiede- ja teknologiaministeri Lionel Mtshali
seurueineen vierailee Tampereella 15.-16. huhtikuuta. Ohjelmassa on
mm. tutustuminen terveysteknologian osaamiskeskus Finn-Mediin ja
teknologiakeskus Hermiaan. Tiistai-illan vieraat viettävät Tamperetalossa.
Ministeri ja rouva Mtshalin lisäksi seurueeseen kuuluu tieteen ja
teollisuuden johtajia. Tampereella vieraiden isäntänä toimii mm.
kaupunginjohtaja Jarmo Rantanen.
______________
Lisätiedot: kansliasihteeri Raimo Huusari, puh. 219 6208

Tämän tiedotteen alkuun
Tiedotteiden alkuun
Viestintäyksikön kotisivulle
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Tuula Ala-Honkola
10.4.1997

Eurooppa-päivää juhlitaan Tampereella
Euroopan maiden kulttuurien ja makuelämysten kirjo on koettavissa
Tampereella 9.-10. toukokuuta järjestettävänä Eurooppa-päivänä.
Laukontorille keskittyvä tapahtuma tarjoaa mm. musiikillisia
elämyksiä skotlantilaisesta säkkipillinsoitosta ranskalaiseen
chansoniin. Toriteltassa on myynnissä italialaiskokkien
opastuksella valmistettuja ruokia Euroopan eri maista.
Eurooppa-päivää vietetään Suomessa nyt kolmatta kertaa, ja
Tampere on saanut tänä vuonna järjestettäväkseen maamme
päätapahtuman.
Euroopan yhdentymiskehitykselle alkusysäyksen antaneen Schumanin
julistuksen kunniaksi vietettävä juhla alkaa virallisesti
keskiviikkona 7.5., jolloin Tampereen yliopistossa pidetään JeanMonnet -luento. Tilaisuuteen osallistuu mm. opetusministeri OlliPekka Heinonen.
Varsinainen kansanjuhla keskittyy helatorstain jälkeisiin päiviin
eli perjantaihin 9.5. ja lauantaihin 10.5. Laukontorilla esiintyy
silloin aamusta iltaan ohjelmaryhmiä sekä kotimaasta että
ulkomailta. Ranskalaisen chansonin lisäksi ohjelma tarjoaa mm.
espanjalaista flamencoa ja portugalilaista fadoa.
Perjantaina pidettävän pääjuhlan alkajaisiksi keskustan katuja
kiertää juhlakulkue ja laskuvarjohyppääjät tuovat tapahtumaan oman
tervehdyksensä. Kaupunginjohtaja Jarmo Rantasen puheen lisäksi
ohjelmassa on tamperelaisten kuorojen yhteisesityksenä kuultava
Oodi ilolle. Perjantain ohjelma päättyy Popeda-yhtyeen konserttiin.
Lauantaina torilavalla esiintyvät mm. tangokuningas Tomi
Markkola, laulu- ja soitinyhtye Werner Bros ja helsinkiläinen Ultra
Bra-yhtye. Pirkanmaan Perhokalastajat järjestävät kalastuskilpailun
Tammerkoskessa.
Eurooppa-päivän järjestävät Eurooppalainen Suomi ry. ja Tampereen
kaupunki.
Lisätiedot: toiminnanjohtaja Matti Viialainen, Eurooppalainen
Suomi ry. puh. 09-350 97590 ja tiedotussihteeri Tuula Ala-Honkola,
puh. 219 6209

Tämän tiedotteen alkuun
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Juhapekka Rantanen
7.4.1997

Pyöräilijät kesäksi
Hämeenkadun jalkakäytäville

Polkupyöräilijät saavat ajaa Hämeenkadun
jalkakäytävillä tiistaista 15.4. alkaen lokakuun loppuun.
Pyöräily on sallittu jalkakäytävän molemmin
puolin remontissa olevaa Hämeensiltaa lukuun
ottamatta. Kadun reunakiviä madalletaan tarvittavista
kohdista asfalttimassalla.
Kyseessä on kokeilu. Siitä tullaan keräämään kesän
aikana kokemuksia, jotta tiedettäisiin,
millainen olisi tulevaisuudessa paras ratkaisu
Hämeenkadulla, kertoo virkamiespäätöksen asiasta
tehnyt kaupungin liikenneinsinööri Risto Laaksonen.
Laaksosen mukaan kokeiluun lähdettiin pitkälti
poliisin toivomuksesta. Liikennesuunnittelu ja
tekninen suunnittelu ovat käyneet poliisin kanssa
neuvotteluja pyöräilyolosuhteiden kehittämisestä.
Niiden pohjalta päädyttiin kokeilemaan yhdistettyä
pyörätietä ja jalkakäytävää Hämeenkadulla.
Hämeensillan kohdalla Aleksis Kiven kadun ja
Koskikadun välillä pyöräilijöiden on siirryttävä
ajoradalle. Siellä on tosin elokuun alkuun asti
varsin vähän liikennettä, sillä yksityisautoilu on
Hämeensillalla kielletty sillan kunnostustöiden takia.
Lisätietoja:
Suunnitteluinsinööri Jukka Kyrölä, puh. 219 6730.
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Jari Seppälä
7.4.1997

Esseniläiset harjoittelevat Tampereella
Kymmenen toimistovirkailijaa Tampereen saksalaisesta
ystävyyskaupungista Essenistä on aloittanut kolmen kuukauden
harjoittelun Tampereella. Yhteistyö on osa EU:n Leonardo-ohjelmaan
kuuluvaa vaihto-ohjelmaa.
- Esseniläisten harjoittelujakso on ensimmäinen EU:n alainen
vaihto-ohjelmakokeilu kaupungin organisaatiossa, sanoo Tampereen
kaupungin aikuiskoulutusasiamies Marja Nyrhinen.
Essenin kaupungin toimistotöissä työskentelevät alle 28-vuotiaat
harjoittelijat opis
kelevat ensin suomen kieltä ja osallistuvat sen jälkeen
normaaleihin toimistotöihin kaupungin eri yksiköissä.
- Virkamiesvaihto on molemminpuolista kansainvälistymistä esseniläiset hankkivat kokemuksia suomalaisesta työnteosta,
ihmisistä ja kulttuurista, ja Tampereen organisaatioon vieraat
tuovat omaa työkulttuuriaan sekä käytännön kielikokemusta, Marja
Nyrhinen odottaa.
Tampereen kaupungin kansainvälisten asioiden sihteeri Pertti
Paltila sanoo, että nyt saatavien kokemusten perusteella päätetään
jatkosta, esimerkiksi siitä, tullaanko tamperelaisia virkailijoita
kouluttamaan vastaavasti Essenissä.
----lisätietoja: aikuiskoulutusasiamies Marja Nyrhinen, puh.
2196377 ja kansainvälisten asioiden sihteeri Pertti Paltila puh.
2196210

Tämän tiedotteen alkuun
Tiedotteiden alkuun
Viestintäyksikön kotisivulle
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Tuula Ala-Honkola
26.3.1997

Sairaanhoitopiirin ja kaupungin
tietotekniikkakeskukset yhdistyvät

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin tietotekniikkatoiminta ja
tietotekniikkaosaston henkilökunta siirtyvät huhtikuun alussa
Tampereen kaupungin tietotekniikkakeskuksen yhteyteen. Asiasta
allekirjoitetaan sopimus torstaina 27.3. Sopimuksen
päätarkoituksena on tietoteknisten palveluiden keskittäminen ja
yhtenäistäminen.
Sairaanhoitopiiristä ja Tampereen yliopistollisesta sairaalasta
siirtyy sopimuksen myötä kaupungille kaikkiaan 33 työntekijää,
jotka kuitenkin toistaiseksi pysyvät nykyisillä toimipaikoillaan.
Lisäksi Tampereen kaupunki palkkaa kolme henkilöä, jotka
huolehtivat sairaanhoitopiirille annettavasta
tietoliikennepalvelusta.
___________________
Tiedotusvälineet ovat tervetulleita sopimuksen
allekirjoitustilaisuuteen, joka pidetään torstaina 27.3. klo 11.00
kaupungin keskusvirastotalon kuudennessa kerroksessa, VIP-huone 1.
Tilaisuudessa ovat läsnä Pirkanmaan sairaanhoitopiirin johtaja
Rauno Ihalainen ja apulaisjohtaja Heimo Holli sekä kaupungin
edustajina apulaiskaupunginjohtaja Reijo Hautala ja hallintojohtaja
Mauri Eskonen.
Lisätiedot: apulaiskaupunginjohtaj Reijo Hautala, puh. 219 6201

Tämän tiedotteen alkuun
Tiedotteiden alkuun
Viestintäyksikön kotisivulle
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Tuula Ala-Honkola
25.3.1997

Tampere-Pirkkalan arvostus nousi

Tampere-Pirkkalan lentoaseman arvostus matkustajien silmissä on
noussut välttävästä erittäin hyväksi uuden matkustajaterminaalin
käyttöönoton jälkeen. Ilmailulaitoksen teettämässä tutkimuksessa
Tampere-Pirkkalan uusi asema sai toiseksi parhaan arvosanan maan
kaikista lentoasemista.
Finnairin matkustajakyselyssä talvella 1994-95 Pirkkalan vanhan
terminaalin odotustilat arvostettiin asteikolla 1-4 alle puolivälin
2,3:een. Tällä arvosanalla Tampere-Pirkkala jäi viimeiseksi maan
lentoasemista. Keskiarvo oli 3,01.
Viime syksynä uusitussa kyselyssä lentomatkustajilta kysyttiin
arvosanaa terminaalin yleisilmeestä. Tampere-Pirkkalan saama
arvosana oli 3,6 asteikolla 0-5. Vain Kajaanin myös uusi terminaali
sai Pirkkalaa paremman arvosanan. Keskiarvo oli nyt 2,7.
Tampere-Pirkkalan uusi terminaali valmistui vuosi sitten
keväällä. Vajaat 50 miljoonaa markkaa maksaneen rakennuksen
kustannukset jaettiin kolmeen osaan Ilmailulaitoksen,
työministeriön sekä Tampereen kaupungin ja ympäristökuntien kesken.
Matkustajamäärien kasvu Tampere-Pirkkalan lentokentällä on
valtakunnan keskitasoa. Viime vuonna matkustajamäärät nousivat noin
10 prosenttia edellisvuodesta, ja sama suuntaus näyttää jatkuvan
myös tänä vuonna.

----lisätietoja: Erkki Kiuttu, Ilmailulaitos, kehittämisyksikkö, puh.
09-82772020

Tämän tiedotteen alkuun
Tiedotteiden alkuun
Viestintäyksikön kotisivulle
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Tuula Ala-Honkola
24.3.1997

Tiina Mörttinen matkailutoimenjohtajaksi

Tampereen kaupungin uudeksi matkailutoimenjohtajaksi on nimitetty
kauppatieteiden maisteri Tiina Mörttinen (35). Hän siirtyy
kaupungin palvelukseen Kylpylä Hotelli Edenin myyntipäällikön
tehtävistä. Työnsä matkailutalossa hän aloittaa toukokuussa.
Samassa yhteydessä kaupungin matkailutoimi organisoidaan
uudelleen jakamalla se kahteen kokonaisuuteen eli
matkailumarkkinointiin sekä kaupungin yleismarkkinointiin ja
matkailun infopalveluihin.
Matkailumarkkinoinnin esimieheksi on nimitetty matkailusihteeri,
diplomikielenkääntäjä Leena Luotonen. Hänen vastuullaan ovat
erityisesti matkailuelinkeinon myynninedistäminen, tuotteistaminen
ja matkailualan kuntayhteistyö.
Aikaisemmin kaupungin elinkeinokeskuksessa hoidettua kaupungin
yleismarkkinointia ja matkailuinfopalveluja lähtee johtamaan
markkinointisuunnittelija, ekonomi, MBA Johanna Heikkilä. Heikkilän
vastuualueeseen kuuluvat kaupungin yleismarkkinoinnin lisäksi
matkailun infopalvelut ja niiden kehittäminen, uudet tietotekniset
ratkaisut ja paikallisen lippupalvelun kehittäminen. Lisäksi
hänelle kuuluvat erillistehtävinä EU:n huippukokoukseen liittyvät
markkinointi- ja matkailutoimet.
______________
Lisätiedot: elinkeinojohtaja Riitta Varpe, puh. 219 6107

Tämän tiedotteen alkuun
Tiedotteiden alkuun
Viestintäyksikön kotisivulle
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Jari Seppälä
12.3.1997

Tamperelaiset tyytyväisiä kulttuuriin

Kulttuuritarjonta, apteekkipalvelut ja torikauppa nousivat
kärkeen, kun tamperelaisilta kysyttiin tyytyväisyyttä palveluihin
Tampereella. Kulttuuripalveluista tyytyväisimpiä oltiin kirjaston
ja teattereiden antiin.
Kolmen vuoden takaisen tutkimuksen jälkeen tyytyväisyys on
kasvanut muun muassa yritystoiminnan edistämiseen ja kunnan
palveluista tiedottamiseen.
Viime vuoden lopulla tehtyyn Kuntaliiton tutkimusyksikön
kyselyyn vastasi Tampereella noin 1100 asukasta. Tutkimus tehtiin
kahdeksassa erikokoisessa kunnassa. Kuntalaisia pyydettiin
ilmoittamaan tyytyväisyytensä kaikkiaan 85 palveluun, jotka ovat
joko kunnan, valtion tai yksityisten tarjoamia.
Tamperelaisten tyytyväisyys nousi muita tutkimuskuntia
korkeammalle liki kaikilla kulttuurielämän alueilla: teatterit,
konsertit, taidenäyttelyt, museot ja elokuvat tyydyttävät
tamperelaisia enemmän kuin muiden tutkimuskuntien asukkaita. Myös
julkinen liikenne palvelee tamperelaisia paremmin kuin muita
vastaajia.
Peräti 93,3 prosenttia kyselyyn vastanneista tamperelaisista
ilmoitti olevansa erittäin tai melko tyytyväisiä kirjaston
palveluihin Tampereella.
Tamperelaisten tyytymättömyys tuli esiin arvioitaessa muun
muassa vuokra-asuntojen saantimahdollisuuksia, kevyen liikenteen
oloja, vanhusten avohoitoa ja asumisen kustannuksia.
- Vuokra-asuntojen ja pientalotonttien tarve koskee vain pientä
osaa vastaajista, ja suuri joukko ei osannut ottaa näihin asioihin
kantaa. Sen sijaan esimerkiksi kevyen liikenteen olot koskettavat
kaikkia, ja siinä kohtaa mielipiteet jakautuivat selvästi: 58,7 %
tyytyväisiä ja 35,2 % tyytymättömiä, selvittää Tampereen kaupungin
tulosarviointipäällikkö Antti Puisto.
- Tutkimustulokset heijastavat kuntalaisten käsityksiä ja
kokemuksia palvelutasosta. Esimerkiksi kulttuuripalvelujen tasoon
on aiemmissakin selvityksissä oltu Tampereella varsin tyytyväisiä,
Puisto sanoo.
Kuntaliiton tutkimusyksikkö teki vastaavan kyselyn Tampereella
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kolme vuotta aiemmin hieman erilaisin kysymyksin. Yhtenevissä
kohdissa näkyy jonkin verran tyytymättömyyden lisääntymistä, mutta
joidenkin palveluiden osalla pisteet ovat myös nousseet elinkeinopalvelujen ja tiedottamisen ohella muun muassa
kotisairaanhoidossa.
Kaupungin tulosarviointiryhmä tekee tarkemman vertailun aiempiin
tutkimuksiin tämän kevään aikana. Tuloksia käytetään kaupungin
laatupolitiikan suunnittelussa ja arvioitaessa palvelutason
kehittämistä.
------Lisätietoja:
tulosarviointipäällikkö Antti Puisto, puh. 032196228

Tämän tiedotteen alkuun
Tiedotteiden alkuun
Viestintäyksikön kotisivulle
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11.3.1997

Viherpäivät Tampereella
Valtakunnallisia Viherpäiviä vietetään 18. kerran
11.-12.3.1997. Päätapahtumat ovat Tampere-talossa Tampereella.
Viheralan keskusjärjestön Viherympäristöliiton järjestämä
tapahtuma on alan suurin ja merkittävin seminaari- ja
näyttelytapahtuma. Tänäkin vuonna päiville osallistuu noin 300
viheralan ammattilaista ja opiskelijaa koko maasta.
Viherpäivillä on tänä vuonna useita teemoja.
Ensimmäisenä päivänä esille nousee huoli arvokkaiden puistojen
ja puutarhojen tulevaisuudesta. FT Maunu Häyrynen on huolestunut
suomalaisten historiallisten puutarhojen tulevaisuudesta. Meillä
ei ole panostettu riittävästi siihen, että historiallinen
puutarhaperintömme pysyisi arvossa ja säilyisi.
- Puistojen ja puutarhojen restaurointi on erittäin
vaativasuunnitteluala. Tekijöiden olisi oltava hyviä
ammattihenkilöitä, laaja-alaisesti ajattelevia,
historiantajuisia ja vahvaa henkistä kypsyyttäomaavia, FT Maunu
Häyrynen toteaa esitelmässään.
- Jotta puutarhakulttuurimme perintö pysyisi kunnossa,
alan koulutukseen on satsattava. Myös erilaisia
restaurointikokeiluja on nopeasti saatava käyntiin.
Tutkimukselle ja suunnittelulle on saatava varatuksi voimavaroja
yhteiskunnan taholta.
Keskustapuistot ja historialliset puistot kuntoon
- Keskusta-alueiden viheralueet - puistot - ovat useissa
kaupungeissa niitä paikkoja, joista on nähtävissä vanhojen
rakennusten ohella häivähdys historiaa. Merkittäviä
kaupunkipuistoja on rakennettu maahamme vuosisadan vaiheesta
lähtien. Nyt alueiden puusto ja muutkin osat ovat monessa
kohteessa perusteellisen kunnostuksen tarpeessa. Tarvitsemme
pikaisesti yhteiskunnan sijoituksia näihin kohteisiin.
Keskustapuistojen osalta on käynnistettävä pian
kunnostuskokeilut ja mallisuunnittelut niin suunnittelulle,
rakentamiselle kuin hoidollekin, Viherympäristöliiton
toimitusjohtaja Pekka Leskinen vaatii.
- Nämä puistojen ja muiden viheralueiden kunnostustyöt -
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paitsi että parantavat elinympäristön viihtyisyyttä - antavat
työtä monelle ammatti-ihmiselle. Lisäksi keskusta-alueiden
kunnostaminen on tärkeä imagotekijä. Kaupungin keskustasta
suurin osa matkailijoista tekee johtopäätöksensä koko kaupungin
henkisestä ja muustakin tilasta, Leskinen jatkaa.
Viheralueilla merkitystä asuntojen hintaan
Viheralueiden puolustajien ja puistojen eteen työtä
tekevien on usein vaikea perustella rahojen sijoittamista
viihtyisyyteen ja kauneuteen. Joensuun yliopistossa on
meneillään tutkimus, jossa on arvioitu asuntoalueen
väljyyden/vihreyden, ulkoilumahdollisuuksien ja mahdollisten
metsänäkymien vaikutusta asunnon arvoon.
- Tulosten mukaan joensuulaiset asunnonostajat ovat
keskimäärin valmiita maksamaan vihreästä ja väljästä
asuinympäristöstä. Metsäisten ulkoilualueiden ja vesistöjen
läheisyys sekä metsäalueiden suhteellisen määrän kasvu
asuntoalueella nosti asunnon hintaa, tutkimuksen tekijä
tutkija Liisa Tyrväinen kertoo.
Perennat tulevat kaupunkipuistoihin
Monivuotiset kukkakasvit - perennat - ovat tulossa
uudelleen pihoihin, puutarhoihin ja puistoihin. Aiemmin suuren
hoitotarpeen takia perennojen käyttö väheni kaupunkien
istutuksissa. Nyt tilanne on muuttumassa. Tänä päivänä on
käytettävissä ratkaisuja, joilla perennojen hoito-ongelmia
voidaan selvästi vähentää. Myös perennojen lajimäärä on tänä
päivänä runsas ja taimimateriaali laadukasta.
Toisena päivänä pureudutaan ydinkeskustan arvoihin
Viherpäivien toinen päivä jakautuu kolmeen osaan:
yhdessä ryhmässä keskustellaan ydinkeskustan arvoista ja
puhutaan tekijöistä, jotka ohjaavat päätöksentekoa. Paikalla on
kaavoittaja, maisemasuunnittelija, päättäjä ja elinkeinoelämän
edustaja. Toisen teeman aiheena on ympäristökasvatus. Tähän
teemaan liittyy Linnainmaan päiväkodin Tamperetaloon pystyttämä
Satumetsä.
Kolmas teema käsittelee viheralueiden kasviasioita.
Viherpäivillä julkaistaan Puutarhaliiton kustantama
satuvideo: Minne keijut katosivat, Täti Vihreä.
-----Lisätiedot:
toimitusjohtaja Pekka Leskinen, Viherympäristöliitto ry,
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puh. 040 555 0175.

Tämän tiedotteen alkuun
Tiedotteiden alkuun
Viestintäyksikön kotisivulle
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Jari Seppälä
11.3.1997

Tampere varautuu EU-huippukokoukseen

Tampereen kaupunki varautuu omalta osaltaan vuoden 1999 EU:n
ylimääräisen huippukokouksen järjestelyihin. Kaupunginjohtaja Jarmo
Rantanen on käynnistänyt huippukokousprojektin avustamaan
ulkoministeriötä kokousvalmisteluissa.
Rantanen itse johtaa seurantaryhmää, johon hänen lisäkseen
kuuluvat kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Seppo Salminen ja
kaupunginhallituksen puheenjohtaja Timo P. Nieminen.
Mahdollisen huippukokouksen ja muiden EU-kokousten valmisteluun
Tampereen kaupungin osalta on nimetty projektipäälliköksi huhtikuun
alusta lähtien kansliasihteeri Raimo Huusari. Hän hoitaa edelleen
myös muita kaupungin vieraanvaraisuuteen ja tapahtumiin liittyviä
valmisteluja.
Projektiryhmään on nimetty Huusarin lisäksi viestintäpäällikkö
Jari Seppälä, tilakeskuksen johtaja Ilkka Ojala, museotoimenjohtaja
Toimi Jaatinen, arkkitehti Mauri Niemi ja markkinointisuunnittelija
Johanna Heikkilä. Tampere-talo Oy nimeää lisäksi edustajansa
ryhmään.
Valtioneuvosto on päättänyt, että Suomen toimiessa Euroopan
Unionin puheenjohtajana vuoden 1999 loppupuoliskon varsinainen
huippukokous eli Eurooppaneuvoston kokous pidetään joulukuussa
Helsingissä ja mahdollinen ylimääräinen kokous syys-lokakuussa
Tampereella. Tällä hetkellä todennäköisin Euroopan
valtionpäämiesten kokoontumispaikka Tampereella on Museokeskus
Vapriikki Tammerkosken partaalla.
Huippukokoustyöryhmän lisäksi kaupunginjohtaja Rantanen on
nimennyt työryhmän valmistelemaan Tampereen 220-vuotisjuhlia, jotka
ajoittuvat myös syksyyn 1999. Tätä työryhmää johtaa
kulttuuritoimenjohtaja Lassi Saressalo.
-----lisätietoja: kansaliasihteeri Raimo Huusari, puh. 032196208
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Juhapekka Rantanen
11.3.1997

Hämeensilta suljettu
Hämeensillan ylitys kielletään yksityisautoilta ensi
maanantain aamu seitsemästä alkaen. Sillan
korjaustyöt ovat jo käynnistyneet pohjoispuolella.
Maanantaista lähtien on käytössä sillan
eteläpuoli takseja, linja-autoja ja hälytysajoneuvoja
varten. Tampereen keskustaan on kuluneella
viikolla pystytetty vielä hupun peitossa olevia
liikennemerkkejä. Niissä on ajo-ohjeita Hämeensillan
kiertämiseksi.
Hämeensiltaa ryhdyttiin kunnostamaan lähinnä
vesieristyksen parantamiseksi ja betoniholvin
korjaamiseksi. Samalla rakennetaan Hämeenkadun
alikulkukäytävä sillan itäpuolelle. Sillan pitäisi
olla kokonaisuudessaan ajokunnossa elokuussa.
Ajo-ohjeet
Turhaa ajoa Hämeenkadulla on syytä välttää.
Yksityisautot pääsevät lännestä kuitenkin Tampereen
Teatterin kulmalle asti, josta on vielä mahdollisuus
kääntyä Viistokatua pitkin vasemmalle.
Kääntymistä on helpotettu poistamalla Viistokadun
kulmalla ollut koroke. Pyynikintorilla ja
Hämeenpuiston pohjoispäässä on ajo-opasteet
keskustan ohittamiseksi Ratinan- tai Satakunnansillan kautta.
Etelästä tulijoita muistutetaan Hämeensillan
korjauksesta Tampereen valtatiellä ennen rautatiesiltaa
sekä Hatanpäänvaltatien varressa olevilla opasteilla.
Hatanpäänvaltatietä pääsee Pellavatehtaankadulle asti,
josta voi jatkaa länteen Rongankatua ja Satakunnankatua
pitkin. Tämä reitti on kuitenkin kaikkein ruuhkaisin.
Ajo-ohjeessa keskusta neuvotaankin ohittamaan Ratinansiltaa
pitkin.
Idästä Hämeenkatua pääsee Koskikadulle asti.
Itsenäisyydenkadulla olevassa ajo-opasteessa
neuvotaan länteen päin meneviä käyttämään
Satakunnansiltaa. Satakunnankadulta eivät yksityisajoneuvot
pääse siltatöiden aikana kääntymään vasemmalle Aleksis
Kiven kadulle, koska mahdollisesti ruuhkautuvan
Satakunnankadun ryhmittymiskaista on liian lyhyt.
Vuonna 1929 valmistunutta nykyistä Hämeensiltaa
ei ole aiemmin suljettu yksityiseltä liikenteeltä
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näin pitkäksi aikaa. Ruuhkia on odotettavissa erityisesti
Satakunnankadulle, Hämeenpuistoon,
Rautatienkadulle ja Rongankadulle.
Muutos on liikenteen kannalta melkoinen. Vilkkaana
päivänä Hämeensillan ylittää laskujemme
mukaan jopa 100 000 ihmistä jalkaisin ja eri kulkuvälineissä,
muistuttaa liikenneinsinööri Risto
Laaksonen Tampereen kaupungilta.
Alkuperäistä kiveä
Hämeensillasta korjataan holvin betonirakenteita ja
vesieritys, nupukiveys uusitaan ja sillankaiteet
saumataan. Samalla rakennetaan Hämeenkadun
alikulkukäytävä sillan itäpuolelle. Myös sähkölaitos, vesilaitos
ja puhelinyhtiöt uusivat sillassa meneviä johtojaan. Pääurakoitsija on PolarRakennus Oy.
Perinteitä vaalien sillan julkisivussa käytetään tarvittaviin
kohtiin samaa Kalvolan punertavaa
graniittia, jota sillassa on ennestään. Työvaiheet videoidaan
jälkipolville muistoksi. Filmattiinhan
jo nykyisen sillan rakentaminen 1920-luvun lopussa.
Ajan saatossa sillan ulkokiveyksen punertava sävy on
harmaantunut. Punainen väri saadaan esiin
painepesulla, hiekkapuhallusta ei tarvita.
Hämeensillan korjauksen ja alikulkukäytävän pitäisi
valmistua jo elokuun alkupuolella. Aikataulua
on tiivistetty äärimmilleen, koska Hämeensilta
halutaan saada liikenteelle mahdollisimman aikaisin.
Koko hanke tulee maksamaan noin seitsemän miljoonaa markkaa.

Lisätietoja:
Liikennejärjestelyt:
Suunnitteluteknikko Anne-Marita Rainio,
tavoitettavissa kotipuhelimesta 261 4671.
Liikenneinsinööri Risto Laaksonen,
tav. mahdollisesti pe iltapäivällä p. 219 6327.
Siltatyöt:
Rakennuspäällikkö Jyri Vilpo, p. 219 6331.
Työpäällikkö Esa Rannisto, p. 050-552 6249.

Tämän tiedotteen alkuun
Tiedotteiden alkuun
Viestintäyksikön kotisivulle
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Jari Seppälä
10.3.1997

Lentomelualue muokkaa yleiskaavaa

Tampere-Pirkkalan lentokentän meluselvitys tuo pieniä muutoksia
Tampereen kantakaupungin yleiskaavaehdotukseen, joka maanantaina
tuli kaupunginhallituksen käsittelyyn. Lentomelualueelta
Lahdesjärveltä on siirretty asuntoaluevarauksia Särkijärven
eteläpuolelle Vuoreksen alueelle. Yleiskaavassa on aiemmin
suunniteltu Vuoreksen alueelle Lempäälän rajan tuntumaan 87
hehtaaria asuntoalueita, joita nyt on laajennettu noin 139
hehtaariin. Tämä merkitsee noin 4100 asunnon rakentamista uuteen,
8000-10000 asukkaan lähiöön.
Samalla Vuoreksen alueen tulevalle asutukselle on tutkittu
liikenneyhteyksiä Tampereen keskustaan. Yhtenä vaihtoehtona
Hervannan ja Helsingin moottoritien reittien rinnalla on rakentaa
silta Särkijärven yli. Tämä lyhentäisi matkaa Vuoreksesta
keskustaan lähes viisi kilometriä.
Toinen muutos yleiskaavaan on tulossa uuden Aitovuori-Holvasti tien linjaukseen. Liittymä Jyväskylän tielle tulisi uusien
kaavailujen mukaan lähelle Tarastejärven kaatopaikkaa.
Tiivistämistä
jatketaan
Yleiskaavaehdotusta on korjattu vuosi sitten saatujen
lausuntojen ja muistutusten perusteella sekä joulukuun
kaupunginhallituksen strategiapäätöksen mukaisesti. Tuolloin
kaupunginhallitus linjasi kantakaupungin rakentamista maankäytön
tiivistämisen suuntaan. Uudessa ehdotuksessa on asumiseen
käytettäviä täydennysalueita 136 kappaletta eli noin 700 hehtaaria.
Aiempaan on lisätty Vuoreksen alueiden ohella mm. Hervannan
valtaväylän alueet sekä Hervantajärven ja Makkarajärven välialue.
Kaupunginhallitus joutui äänestämään tiivistämisajatuksen
soveltamisesta Tohlopin peltoalueelle, josta vuosi sitten
poistettiin rakennusaluemerkintä. Nyt alue päätettiin uudelleen
merkitä pientaloalueeksi äänin 9-1, yksi tyhjä.
Tiivistämisen myötä kantakaupungin rakennusalueet riittävät
vuoteen 2020 asti, jos asuntoja rakennetaan ennusteiden mukaan 1400
asuntoa vuodessa tämän vuosikymmenen loppuun asti ja sen jälkeen
hieman vähemmän.

http://www.tampere.fi/viy/tiedote/97/yleiskaa.htm (1 of 2) [7.7.2003 14:12:55]

Viestintäyksikkö: Lehdistötiedote

Yleiskaavaehdotus tulee tarkistettuna uudelleen yleisesti
nähtäville kaupunginhallituksen päätöskokouksen jälkeen.

Teiskon kyliin
elinvoimaa
Kaupunginhallitus hyväksyi maanantaina Velaatan ja Kapeen
osayleiskaavaehdotukset, jotka nyt asetetaan julkisesti nähtäville.
Kaavojen tarkoituksena on tukea Teiskon kylien elinvoimaisuutta
ylläpitämällä palvelutasoa ja osoittamalla vähän uutta asuin- ja
työtilarakentamista.
Tampere saa
muuttovoittoa
Kaupunginhallitus kävi läpi myös Tampereen väestöennusteita,
joiden mukaan 200 000 asukkaan raja rikkoutuu ennen vuotta 2010.
Tällä hetkellä Tampereen väkiluku kasvaa noin 3000 asukkaan
vuosivauhdilla.
Tampere saa nyt kaikista naapurikunnista uusia asukkaita enemmän
kuin naapureihin muuttaa tamperelaisia. Myös muualta maasta Tampere
saa enemmän kuin menettää lukuun ottamatta pääkaupunkiseutua, jonne
nettomuutto Tampereelta oli vuonna 1995 yhteensä 350 henkeä.
Väestöennusteet ohjaavat muun muassa kaavoitusta ja
asuntotuotantoa. Kaupunginhallitus käy ennusteet läpi
suunnittelukokouksissaan vastedes kahdesti vuodessa.

-----------------------------------------------------------------lisätietoja:
yleiskaava-arkkitehti Toivo Hankonen, puh. 03-2196516
tutkimussihteeri Leena Nieminen, puh. 03-2196143

Tämän tiedotteen alkuun
Tiedotteiden alkuun
Viestintäyksikön kotisivulle
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Tuula Ala-Honkola
10.3.1997

10 miljoonaa korjausavustuksiin
Asunto-osakeyhtiöiden korjausrakentamiseen tarkoitetut avustukset ovat
jälleen haussa. Tampere on saanut valtiolta tämän vuoden ensimmäisessä
jaossa korjausrakentamiseen noin 10 miljoonaa markkaa. Avustusten
hakuaika päättyy lokakuun lopussa.
Asunto-osakeyhtiöt voivat anoa avustusta kaupungin asuntotoimelta
mm. rakennusten ulkovaipan korjaamiseen, lämmitys- ja ilmanvaihtojärjestelmän parantamiseen sekä piha-alueiden uusimiseen. Avustuksen
määrä on 10 prosenttia korjauskustannuksista. Suunnitteluavustus ja
kuntoarvioavustus voivat olla enintään puolet kustannuksista.
Vanhukset ja vammaiset voivat anoa avustusta, joka kattaa korkeintaan 40 prosenttia asunnon korjauskustannuksista. Lisäksi veteraaneilla on tänä vuonna mahdollisuus anoa ns. veteraanilisää.
Haettavina ovat myös avustukset asunnossa ilmenneen terveyshaitan ja
liikuntaesteen poistamiseen.
__________
Lisätiedot: rakennusmestari Eeva-Liisa Anttila ja rakennusinsinööri
Mikko Töyrylä, puh. 219 6465

Tämän tiedotteen alkuun
Tiedotteiden alkuun
Viestintäyksikön kotisivulle
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Jari Seppälä
7.3.1997

Keskustori videolla

Tampereen Keskustorin historiasta ja tulevaisuuden
suunnitelmista on valmistunut video-ohjelma. Videon avulla
esitellään Keskustorin yleissuunnitelmaa Frenckellin
palvelupisteessä, jossa suunnitelma on nähtävillä
27.3. asti.
Nähtävilläpidon aikana yleisö voi jättää mielipiteitä
yleissuunnitelmasta. Myös internetin kautta välitetyt viestit
otetaan huomioon. Suunnitelma on esillä kaupungin www-sivuilla
osoitteessa http://www.tampere.fi/neuvonta/kt1.htm.
Keskustorin yleissuunnitelma tulee kaupunginhallituksen
suunnittelukokouksen käsittelyyn maanantaina. Luottamushenkilöiden
keskustelun ja yleisön mielipiteiden pohjalta suunnitelmaa hiotaan,
ja tarkemmat kaavamuutokset tulevat uudelleen nähtäville myöhemmin
tänä vuonna.

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

Tämän tiedotteen alkuun
Tiedotteiden alkuun
Viestintäyksikön kotisivulle
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6.3.1997

Päiväkoti teki satumetsän Viherpäiville
Tamperelainen Linnaimaan päiväkoti on loihtinut
Satumetsän Tampere-talon sisäpuutarhaan. Tavoitteina on muun
muassa herättää lapset ihailemaan luonnon kauneutta sekä
säästämään ja suojelemaan luontoa.
Valtakunnallisiin viherpäiviin liittyvään Satumetsään on
rakennettu neljä vuodenaikaa. Lapset tutustuvat metsään
kiertämällä vuodenajasta toiseen. Jokaiseen vuodenaikaan liittyy
satuhahmoinen henkilö, joka opettaa lapsia olemaan sotkematta
luontoa, säästämään luontoa ja kulkemaan luonnossa. Yksi heräte
on purkkapuu ja sen purkat - lapset miettivät, mihin purkan
paperi pannaan.
- Tavoitteenamme on tehdä ympäristöön suhtautumisesta
positiviinen ja arkinen asia. Ympäristöstä huolehtiminen on
meille jokaiselle jokapäiväinen asia, Linnainmaan päiväkodin
johtaja Annukka Kronqvist kertoo.
Linnainmaan päiväkoti on kutsunut kaikki noin 15
tamperelaista päiväkotia tutustumaan satumetsään - niinpä
11.-12.3. joka tunti vierailee jokin päiväkoti Satumetsässä.
Satumetsään liittyy satu menninkäisestä, joka löysi
kuunsirun. Satumetsä-idea pohjautuu tähän satuun. Jokainen
päiväkoti on saanut sadun etukäteen, ja lapset pääsevät näin
helpommin Satumetsän tunnelmaan.
11.3. julkistetaan uusi Heikki Mäenpään Linnainmaan
päiväkodin tekstin pohjalta muokkaama ympäristölaulu.
Satumetsä on osa Viherympäristöliiton valtakunnallisten
Viherpäivien ohjelmaa.
Linnainmaan päiväkodissa on, paitsi että se on
tavallinen päiväkoti, STAKESin rahoittama ympäristötietoisuuden
kehittämiskeskus.

Lisätiedot
Annukka Kronqvist, Linnainmaan päiväkodin johtaja, 03-363 1985
Pekka Leskinen, Viherympäristöliiton toimitusjohtaja, 050 555
0175
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Jari Seppälä
25.2.1997

Keskustorin suunnitelmat esillä

Tampereen Keskustorin yleissuunnitelma tulee toisen kerran
ympäristölautakunnan käsittelyyn ensi tiistaina.
Tämän viikon ajan tamperelaiset ja muut kiinnostuneet voivat
tutustua suunnitelmaan ympäristöviraston tiloissa Aleksis Kiven
katu 14 C tai Frenckellin palvelupisteessä, Puutarhakatu 2 L.
Molemmissa paikoissa on esillä havainnepiirroksia suunnitelman
perusteella hahmotellusta uudesta Keskustorista.
Keskustorin yleissuunnitelma löytyy myös Internetistä
osoitteesta http://www.tampere.fi/neuvonta/kt1.htm.
Keskustorin yleisuunnitelman suurimpia muutoksia nykytilaan ovat
ehdotukset Viistokadun ja Aleksis Kiven kadun katkaisemisesta
kevyen liikenteen käyttöön, bussiterminaalin pienentäminen, uuden
lasipaviljongin rakentaminen Puutarhakadun varteen sekä
Tammerkosken yli suunniteltu uusi kevyen liikenteen silta.
Suunnitelmiin voi tutustua virastoaikana perjantaihin 28.2.
kello 15.45 asti. Myös yleisön mielipiteitä otetaan vastaan niin
virastoissa kuin Internetinkin kautta.

----lisätietoja:
apulaisasemakaava-arkkitehti Kristiina Jääskeläinen, puh. 2196518

Tämän tiedotteen alkuun
Tiedotteiden alkuun
Viestintäyksikön kotisivulle
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Jari Seppälä
21.2.1997

Kumppanuusprojekti käynnistyy Tampereella
Tampereen ja Pirkkalan yhteinen työllisyyden kumppanuusprojekti
käynnistyy maaliskuussa eri yhteistyötahojen allekirjoittaessa
sopimuksen työllisyyden edistämisestä työministeriön ja EU:n
tukemilla projekteilla. Sopimukseen on tässä vaiheessa
ilmoittautunut mukaan noin 30 kumppanuusosapuolta.
Kaupunginjohtaja Jarmo Rantanen on nimennyt hankkeen
projektipäälliköksi Tampereen kaupungin työllisyysasiamies Matti
Luukisen ja projektisihteeriksi kaupungin määräaikaisena EUsihteerinä toimivan Sauli Heinimaan. Vuoden 1999 loppuun jatkuva
kumppanuushanke jatkaa kaupungin omaa työllisyysprojektia, joka on
ollut käynnissä syksystä 1995.
Työministeriö on valinnut noin 20 aluetta, joilla etsitään uusia
keinoja työttömyyden ja erityisesti pitkäaikaistyöttömyyden
lievittämiseksi yhteistyössä yksityisen, julkisen ja vapaaehtoisen
sektorin kesken.
- Tampereen ja Pirkkalan kumppanuushankkeeseen toivotaan mukaan
kaikkia alueella työllisyysasioiden parissa toimivia tahoja.
Käytännössä työ etenee yhteisin projektein, jotka joko tarjoavat
suoraan työtä tai lisäävät työttömien edellytyksiä sijoittua
työelämään, sanoo projektipäällikkö Matti Luukinen.
Tampereella on jo käynnistetty useita kumppanuusprojekteja.
Esimerkiksi "Työtä ja elämänlaatua liikunnasta" -projekti
työllistää 20 nuorta työmarkkinatuella koulutus- ja vapaaaikatoimen piiriin. "Moneksi" -projekti kohdistuu
syrjäytymisvaarassa oleviin nuoriin, ja "Oppipojasta kisälliksi" projekti tähtää Finlaysonin ns. kuusivooninkisen
teollisuusrakennuksen kunnostamiseen kouluttaen ja työllistäen
korjausrakentajia.
Tampereen-Pirkkalan kumppanuussopimus allekirjoitetaan 11.
maaliskuuta. Kumppanuustoimisto avataan maaliskuun alussa kaupungin
keskusvirastotalon naapurissa.
------------------------------------------------------------------lisätietoja:
projektipäällikkö Matti Luukinen, 03-2196243, 050-5669883
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Jari Seppälä
20.2.1997

Tarton uusi johtaja Tampereelle
Tampereen virolaisen ystävyyskaupungin Tarton uusi
kaupunginjohtaja Tõnis Lukas vierailee Tampereella viikonloppuna.
Vierailun aikana allekirjoitetaan kaupunkien tämän vuoden
yhteistyösopimus ja neuvotellaan muun muassa Tarttoon
kunnostettavan Tampere-talon käytöstä.
Tarton kaupunginvaltuusto valitsi uuden kaupunginjohtajan
syksyllä pidettyjen kunnallisvaalien jälkeen. Tõnis Lukas on
aiemmin toiminut Viron kansallismuseon johtajana. Tampereelle
perjantaina tulevaan valtuuskuntaan kuuluvat lisäksi
kaupunginvaltuutettu Toivo Kabanen, Tampere-maja -projektin vetäjä
Toivo Haimi sekä kansainvälisten suhteiden päällikkö Toomas Tael.
Vieraat tutustuvat perjantaina muun muassa Tampereen
yliopistoon. Aleksanterin koulussa järjestetään illalla Viron
itsenäisyyspäivän juhla. Viikonloppuna on kulttuuriin, liikuntaan
ja matkailuun liittyvää ohjelmaa, ja maanantaina osa
valtuuskunnasta keskustelee vielä yhteistyöstä Tampereen kaupungin
tiedotuksen sekä liikennelaitoksen kanssa.
- Tämän vuoden ystävyyskaupunkiyhteistyö jatkuu vireänä laajalla
rintamalla, kertoo Tampereen kaupungin kansainvälisten asioiden
sihteeri Pertti Paltila.
Vuoden kohokohta on Tampere-majan avaaminen syksyllä. Syksyn
aikana talossa järjestetään erilaisia näyttelyitä, seminaareja ja
muita tapahtumia yhteistyössä järjestöjen kanssa.
- Perinteisen kulttuuri- ja nuorisovaihdon ohella Tarton kanssa
tehdään mm. terveydenhuollon ja ympäristönsuojelun yhteistyötä.
Elinkeinoelämän projekteja ja mm. liikennejärjestelmien
kehittämistä varten etsitään EU-rahoitusta ja kaupunkiverkostojen
yhteistyömahdollisuuksia, Pertti Paltila sanoo.
----lisätietoja:
kansainvälisten asioiden sihteeri Pertti Paltila, puh. 0400-813469

Tämän tiedotteen alkuun
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Jari Seppälä
19.2.1997

Tampereella 186026 asukasta

Väestörekisterikeskuksen virallisen tilaston mukaan Tampereen
asukasluku oli vuodenvaihteessa 186026 henkeä. Vuoden 1996 aikana
kaupunki kasvoi 3284 asukkaalla. Edellisenä vuonna kasvua oli 3491
asukasta.
Naisia on tamperelaisista 98404 ja miehiä 87622.
Tampereella asuvista on ulkomaalaisia 3087. Eniten on
venäläisiä, 558 henkeä. Virolaisia on 269, vietnamilaisia 201 ja
ruotsalaisia 176.
Väestörekisterikeskuksen tilastoissa oli vuodenvaihteessa 12 yli
satavuotiasta tamperelaista. Suurin ikäluokka oli 25-29-vuotiaat,
joita oli Tampereella 15803.

----Lisätietoja:
Väestörekisterikeskus, puh. 09-15961
Tampereen kaupungin tulosarviointiryhmä, puh. 03-2196150

Tämän tiedotteen alkuun
Tiedotteiden alkuun
Viestintäyksikön kotisivulle
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Jari Seppälä
18.2.1997

Keskustori internetissä

Tampereen kaupunki esittelee Keskustorin yleissuunnitelmaa muun
muassa internetin avulla. Suunnitelman teksti ja havainnekuvat
löytyvät kaupungin www-sivulta, jonka osoite on http://www.tampere.fi
/neuvonta/kt1.htm. Samaan osoitteeseen voi myös jättää omat
mielipiteensä torin kehittämisestä.
- Mielipiteitä otetaan tietysti vastaan muillakin keinoilla.
Internet on kuitenkin vaivaton väline, koska se ei ole sidottu
virastoaikaan, ja toisaalta virkamiehet voivat myös paneutua
palautteeseen omassa aikataulussaan, sanoo Tampereen kaupungin
viestintäpäällikkö Jari Seppälä.
Tampereen kaupungin palvelutietoprojektin tavoitteena on
kehittää suunnitelmien ja esitysten julkaisemista sähköisessä
muodossa ja samalla kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksia
sähköpostin avulla.
Keskustori-aiheinen keskustelu on ollut käynnissä kaupungin
kotisivuilla siitä lähtien kun torin suunnittelukilpailu ratkesi
viime kesänä. Myös kaupungin tunnuslajeista ja tulevaisuuden
strategiasta on käyty keskustelua.
- Mielipiteitä tulee internetin kautta päivittäin, ja pääosa
niistä on asiallisia. Kuntalaisten vaikuttamisen kannalta tämä on
vielä opettelua sekä kuntalaisille että päättäjille, mutta kaikki
asiallinen palaute annetaan valmistelijoiden tiedoksi, Seppälä
lupaa.
Kuka käyttää internetiä?
Tampereen kaupunki on myös tehnyt käyttäjäkyselyn
kotisivuilleen. Kyselyllä selvitetään kaupungin www-sivujen
käyttäjäkuntaa sekä heidän toiveitaan. Tämän perusteella palvelua
kehitetään. Kyselyn osoite on http://www.tampere.fi/kysely.htm.
Myös vuonna 1999 eteen tulevan Tampereen 220-vuotisjuhlan
ideoita kysellään internetissä.
Tampereen kotisivujen lukijakunta on kasvanut jatkuvasti huimaa
vauhtia. Tammikuussa kaupungin sivuilla kirjattiin 163000 käyntiä.
"Euroopan paras"
Tampere on saanut tunnustusta www-sivuistaan myös ulkomailta.
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Eurooppalaisia verkkopalveluja kokoava Europe Online ASBL on
myöntänyt Tampereelle "Best of Europe" -tunnustuksen erityisesti
englanninkielisten sivujen ansiosta. Perusteina ovat sivujen
sisältö, päivittäminen, käyttäjäystävällisyys sekä linkkien
tarjoaminen muiden palvelujen tuottajien kotisivuille.
Tampereen englanninkielisiä sivuja on uudistettu ja täydennetty
tämän vuoden alussa. Matkailu- ja kulttuuritarjonnan ohella tietoja
englanniksi löytyy muun muassa elinkeinoelämästä, kaupungin
taloudesta, kaupunkisuunnittelusta, ystävyyskaupungeista ja muusta
kansainvälisestä toiminnasta.

----lisätietoja: viestintäpäällikkö Jari Seppälä, 03-2196219
tiedotussihteeri Petri Kyrönviita,03-2196054

Tämän tiedotteen alkuun
Tiedotteiden alkuun
Viestintäyksikön kotisivulle
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Jari Seppälä
18.2.1997

Keskustorille uutta ilmettä ja toimintaa
Toripäivät ja kansanjuhlat; bussit ja pyöräilijät; kirkko,
teatteri, kaupat ja virastot - uusi Keskustori palvelee kaikkia
käyttäjiään entistä paremmin. Kilpailun pohjalta laadittu
yleissuunnitelma kunnioittaa torin historiaa, mutta myös uutta
rakentamista ehdotetaan.
Tampereen Keskustorin uudistusten tavoitteena on kohentaa torin
ilmettä arvoaan vastaavaksi, parantaa viihtyisyyttä ja kehittää
torin käyttöä sekä toiminnan että liikenteen kannalta.
- Torille pitää päästä sekä jalan, pyörällä että myös bussilla
ja henkilöautolla. Samalla kuitenkin läpiajoa on rajoitettava ja
kevyen liikenteen reittejä parannettava, jotta torille voisi tulla
viihtymään, kuvailee Tampereen kaupungin kaavoitusjohtaja Jyrki
Laiho kunnostuksen tavoitteita.
Keskustorin yleissuunnitelma on kehitelty viime vuonna
ratkaistun aatekilpailun voittajatyöstä, jonka takana olivat
rakennusarkkitehti Erkki Karvala, professori Antero Markelin,
arkkitehti Juha Ryösä ja DI Reijo Lehtinen.
Tori jaetaan toimiviin osiin
Yleissuunnitelma jakaa Keskustorin pienempiin osiin, joille on
annettu uudet työnimet.
Suunnitelman mukaan torin eteläosaan muodostuisi Jugendtori,
jonka Aleksis Kiven kadun puoleinen pää jäisi autottomaksi
oleskelualueeksi. Kirkkokatua jatkettaisiin suoraan Hämeenkadulle
asti, ja bussien päätepysäkit rajattaisiin Kirkkokadun itäpuolelle.
Raatihuoneen ja Tampereen Teatterin väliin tasoitetaan
Raatihuoneentori, ja Viistokatu suljetaan ajoneuvoliikenteeltä.
Lipputangot siirretään Hämeenkadun varteen. Tämä keskeinen, juhlava
torialue päällystetään helposti käveltävällä kiveyksellä.
Kirkonmäki jää nykyiselleen, mutta mukulakivialue pienenee.
Vanha Kirkko saa suunnitelman mukaan nykyistä korostetumman aseman
perinteisenä kylän keskipisteenä.
Puutarhakadun eteläpuolelle on piirretty lasiseinäinen
Toripaviljonki, johon voisi sijoittua informaatiokeskus näyttelyja ravintolatiloineen. Tilauslinja-autojen lähtöpaikka siirtyisi
Vanhalta Kirkolta Toripaviljongin eteen, jossa olisi asialliset
odotustilat.
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Keskusvirastotalon ja Frenckellin virastotalon väliin jää
Hallintoaukio, jonka pysäköintipaikkoja somistetaan istutuksilla.
Satakunnankadun reunaan on ajateltu tasattavaksi pieni Finlaysonin
aukio, josta olisi yhteys kadun ali Finlaysonin alueelle.
Kävelysilta alinta reittiä?
Vanhan kirjastotalon puistossa ehdotetaan esiintymislavan
siirtoa puiston keskelle. Puistoon voisi tulla myös talvipuutarha.
Puutarhakadun kevyen liikenteen reitti jatkuisi puiston läpi
Tammerkoskelle. Kosken ylittävän uuden kevyen liikenteen sillan
vaihtoehdoista parhaana pidetään suoraan Puutarhakadulta jatkuvaa
reittiä voimalaitoksen alapuolella.
Jos suunnitelma toteutuu, Aleksis Kiven katu muuttuu
kävelykaduksi Kauppakadulta Hallituskadulle asti, samoin
Viistokatu. Bussipysäkkejä levitetään Hämeenkadulla torin
puolivälistä aina Kuninkaankadulle asti. Henkilöautoliikenteen
sujuminen saattaa edellyttää muun muassa Kauppakadun ja
Hallituskadun muuttamista kaksisuuntaisiksi.
Toripaviljonkiin liittyy 250-paikkainen autohalli. Myös muita
maanalaisia pysäköintitiloja on tutkittu torin yhteydessä.
Kustannukset 102 mmk
Yleissuunnitelman kustannukset on laskettu runsaaksi sadaksi
miljoonaksi markaksi. Siitä toripaviljongin ja siihen liittyvän
autohallin osuus on noin puolet.
- Keskustorin kunnostaminen alkaa jo tänä vuonna Raatihuoneen ja
Tampereen Teatterin välillä. Työt jakautuvat usean vuoden ajalle
ainakin vuoteen 2001 asti. Suunnitelmat tarkentuvat kaiken aikaa,
ja niistä keskustellaan vielä moneen kertaan ennen kuin lopullisia
ratkaisuja tehdään, toteaa kaavoitusjohtaja Jyrki Laiho.
----Lisätietoja:
kaavoitusjohtaja Jyrki Laiho, puh. 03-2196325
asemakaava-arkkitehti Mikko Järvi, puh. 03-2196328

Tämän tiedotteen alkuun
Tiedotteiden alkuun
Viestintäyksikön kotisivulle
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Tuula Ala-Honkola
18.2.1997

Tampere 97 -lehti
jokaiseen kotiin
Tampere 97 -talousarvio- ja tapahtumalehti jaetaan keskiviikkona
19.2. jokaiseen tamperelaistalouteen. Lehti sisältää myös Tampereen
kaavoituskatsauksen, joka osoittaa suuntaviivat kaupungin
lähivuosien rakentamiselle.
Tampere 97 -lehti selvittää tämän vuoden talousarvion pääkohtia
ja esittelee uuden valtuuston mietteitä ryhmäpuheenjohtajien
välityksellä. Lehdessä myös kysellään tamperelaisperheen
mielipiteitä kunnallisista palveluista.
Myös Internet on keskeisesti esillä. Lehdestä saa mm. tarkat
ohjeet siitä, miten koululaiset voivat kotitietokoneeltaan saada
Internet-yhteyden Inforenkaan välityksellä. Internetin kautta voi
jättää vastauksen kahteen lehdessä olevaan tiedusteluun eli
Internetin käyttäjäkyselyyn ja kyselyyn siitä, miten tamperelaiset
vuonna 1999 haluaisivat viettää kaupungin 220-vuotisjuhlia.
Lehden sisäsivuilla olevassa kaavoituskatsauksessa esitellään mm.
tärkeimmät, eri käsittelyvaiheissa
olevat yleiskaavat ja asemakaavat. Myös Keskustorin
yleissuunnitelmasta kerrotaan, samoin suunnitteilla olevasta
matkakeskuksesta.
Tampere 97 -lehti jaetaan ilmaisjakeluna jokaiseen
tamperelaistalouteen. Lehden voi myös noutaa kaupungin
keskusvirastotalosta kunnalliasiain neuvontapisteestä osoitteesta
Aleksis Kiven katu 16 F.
Tampere 97 -elhden on toimittanut kaupunginkanslian
viestintäyklsikkö.
_________________
Lisätiedot: tiedotussihteeri Tuula Ala-Honkola, puh. 219 6209

Tämän tiedotteen alkuun
Tiedotteiden alkuun
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Liitto kohottamaan
torikaupan arvostusta

Tampereella ollaan perustamassa liittoa, jonka tarkoituksena on
nostaa tori- ja hallikaupan arvostusta. Liiton perustaa ovat
luomassa Turun, Lappeenrannan, Kuopion, Vantaan, Espoon, Helsingin
ja Tampereen tori- ja hallikaupasta vastaavat viranomaiset, ja
toimintaan kutsutaan mukaan kaikki Suomen kunnat, joissa
torikauppaa harjoitetaan. Liiton kotipaikkana on Tampere.
- Liiton tehtävänä on mm. tietojen vaihto sekä vaikuttaminen mm.
torikauppaa koskevaan lainsäädäntöön, toteaa toimistopäällikkö
Tapio Sademies Helsingin kaupungin kiinteistövirastosta.
Hän pitää tärkeänä, että torit saisivat nykyistä enemmän
arvostusta kaupunkikuvan elävöittäjinä.
- Torien hyvällä suunnittelulla saadaan paljon aikaan, ja mm.
tehdyistä ratkaisuista voidaan liiton piirissä käydä keskusteluja.
Liiton virallinen perustava kokous on lähiaikoina.
___________
Lisätiedot:
- apulaistonttipäällikkö Reino Pulkkinen, puh. 219 6851 tai 050 558
4570, Tampereen kaupungin kiinteistötoimi
- toimistopäällikkö Tapio Sademies 09-169 3376, Helsingin kaupungin
kiinteistötoimi

Tämän tiedotteen alkuun
Tiedotteiden alkuun
Viestintäyksikön kotisivulle
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Matkailutoimenjohtajaksi 23 hakijaa

Tampereen kaupungin matkailutoimenjohtajan virkaa hakee 23
henkilöä.
Virka tuli avoimeksi matkailutoimenjohtaja Jouko Mustosen
siirtyessä tämän vuoden alussa projektipäälliköksi
elinkeinokeskukseen. Uuden matkailutoimenjohtajan valitsee
kaupunginjohtaja Jarmo Rantanen.
Matkailutoimenjohtajan virkaa ovat hakeneet:
filosofian maisteri, diplomikielenkääntäjä Outi Aaltonen
Tampereelta, diplomikielenkääntäjä, MKT Sirkku Hiekkasalmi
Pirkkalasta, konsultti, valtiotieteiden maisteri Matti Höök
Keravalta, matkailuasiamies, ekonomi Arto Jokela Kokkolasta,
yrityskonsultti, kapteeni Keijo J. Järvinen Tampereelta,
matkailusihteeri, diplomikielenkääntäjä Leena Luotonen Tampereelta,
apulaiskenttäpäällikkö, yo-merkonomi Juha Markus Perttulasta,
myyntipäällikkö, ekonomi Helena Miebs Tampereelta, hotellisihteeri,
ekonomi Ulla-Maija Mykkänen Helsingistä, iteronomi, filosofian
ylioppilas Marketta Piuhola Tampereelta, ekonomi, sosiologian
opiskelija Juha Rantala Joensuusta, yo-merkonomi Heikki Salminen
Lempäälästä, yhteiskuntatieteiden maisteri Risto Sirén Tampereelta,
toimitusjohtaja ja kulttuuritoimenjohtaja, filosofian maisteri
Reijo Tepsa Valkeakoskelta ja kauppatieteiden maisteri Satu Välimaa
Turusta.
Kahdeksan hakijaa ei halua nimeään julkisuuteen.
_________________
Lisätiedot: elinkeinojohtaja Riitta Varpe, puh.
2196107

Tämän tiedotteen alkuun
Tiedotteiden alkuun
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Tuula Ala-Honkola
31.1.1997

Asuntoja valmistuu Tampereella huippuvauhtia

Asuntorakentaminen on vilkastunut Tampereella 1980-luvun
huippuvauhtiin. Tänä vuonna arvioidaan valmistuvan noin 2350
asuntoa ja ensi vuonna vielä vähän enemmän.
- Lamavuosien alhainen asuntotuotanto on johtanut siihen, että
nyt sekä kysynnän että rakentajien patoutuneet tarpeet purkautuvat,
arvioi Tampereen kaupungin rahoitusjohtaja Asko Koskinen yllättävää
tilannetta. Rakentamista vauhdittavat mm. alhainen korkotaso ja
valtion tukeman asuntotuotannon kohtuulliset ehdot.
Tampereen kaupungin aikaisemmin asettama tavoite on saada
kaupunkiin 1600 asuntoa vuodessa. Tällä hetkellä kuitenkin
kaupungin asukasluku kasvaa jopa 3000 asukkaan vuosivauhdilla,
joten uusia asuntoja tarvitaan entistä enemmän. Kun koko 1990-luvun
asuntoja on valmistunut vain 1000-1400 vuodessa, on kysyntä
kasvanut selvästi.
Rahoitusjohtaja Asko Koskisen johtama asuntopoliittinen työryhmä
valmistelee kaupungille uutta asuntopoliittista toimenpideohjelmaa,
jonka on määrä tulla syksyllä kaupunginvaltuuston käsittelyyn.
Ohjelman pohjaksi on selvitetty asuntorakentamisen tämän hetken
tilanne.
Rakennuslupia myönnettiin asuntorakentamiseen viime vuonna 37
prosenttia enemmän kuin vuonna 1995. Aloitettujen asuntokohteiden
määrä kasvoi samalla 58 prosenttia.
Kun viime vuonna valmistui 1343 asuntoa, saadaan tänä vuonna
rakentajilta ja rakennuttajilta kerättyjen tietojen mukaan
valmiiksi noin 2350 asuntoa ja ensi vuonna noin 2400.
- Erityisesti pienten vuokra-asuntojen kysyntä on kova. Viime
vuosien tuotannosta noin puolet on ollut vuokra-asuntoja. Kaupungin
oman vuokra-asuntotuotannon tavoitteeksi valtuusto on asettanut 280
asuntoa vuodessa. Jatkossa omaa tuotantoa on syytä sopeuttaa
yleiseen asuntomarkkinatilanteeseen, sillä nykyvauhdilla kaupungin
varoja sitoutuu asuntotuotantoon yli 20 miljoonaa markkaa vuodessa
ja vakuuksina yli 100 miljoonaa markkaa, sanoo rahoitusjohtaja Asko
Koskinen.
Viime vuosina kaikki kerrostalokohteet on rakennettu valtion
tuella. Useita vapaarahoitteisia rivitaloja on kuitenkin jo
valmistunut, ja Tampellan alueella on aloitettu myös
vapaarahoitteisten kerrostalokohteiden rakentaminen.
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Perusparantaminen on myös vilkastunut Tampereella. Viime vuonna
perusparannuslainojen määrä kaksinkertaistui, ja tänä vuonna
lainoitetaan vähintään sama määrä kohteita.
Tontit riittävät
muutamaksi vuodeksi
Asuntopoliittinen työryhmä on selvittänyt myös vapaan tonttimaan
riittävyyttä Tampereella. Keskimäärin 1300 asunnon vuosivauhdilla
kaavoitettu tonttivaranto riittää neljäksi viideksi vuodeksi,
nopeammalla rakennusvauhdilla sitäkin lyhyemmäksi
ajaksi.
Kaupungin valmisteleman strategian mukaan kaupunkirakennetta
tiivistetään. Yleiskaavaehdotuksessa on 26000 asunnon varanto.
Kantakaupunkia tiivistäen asuntovaranto riittää vuoteen 2020 asti.
- Tällä hetkellä näyttää siltä, että vielä tähänkin voidaan
lisätä 3000-4000 uutta asuntoa keskustan rakentamista tehostamalla
ja uusimalla asuntoalueiden kaavoja, toteaa kaavoitusjohtaja Jyrki
Laiho.
- Uuden asuntopolitiikan tehtävänä on tehdä Tampere
kiinnostavaksi asuntorakentamisen kohteeksi, jossa on monia eri
tahoja toteuttamassa asuntotarvetta. Tarvitaan myös uusia asumisen
hallinta- ja rahoitusmuotoja. Tätä varten on syytä lisätä
tutkimusta ja tukea erilaisia kokeiluja. Myöskään palveluasumisen
kehittämistä ei pidä unohtaa.
------lisätietoja:
rahoitusjohtaja Asko Koskinen, puh. 03-2196275
asuntotoimenjohtaja Seppo Merikoski, puh. 03-2196246
rakennustarkastaja Kalevi Lammi, puh. 03-2196908
kaavoitusjohtaja Jyrki Laiho, puh. 03-2196325

Tämän tiedotteen alkuun
Tiedotteiden alkuun
Viestintäyksikön kotisivulle
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Kalevi Lammi
17.1.1997

Rakentaminen nousi lamasta
Rakentamisen lama ohittui vuoden 1996 aikana Tampereella. Vahva nousu
rakennusluvissa
ja rakennustöiden aloituksissa jatkui vuoden loppuun saakka. Syvintä talviaikaa
kohden
mennessä on tosin tapahtunut normaalia kausiluontoista tasaantumista. Käsittelyä on
silti
jatkuvasti odottamassa satakunta erilaista uudis- ja remonttirakentamisen lupaa sekä
muita
vähäisempiä toimenpiteitä koskevaa ns. ilmoitusasiaa. Uusi ympäristölautakunta saa
heti
ensimmäisessä kokoukseen tiistaina 21.1.97 käsiteltäväkseen koko joukon lautakunnan
päätettäviksi kuuluvia lupia.
Niin jäljelle jääneiden rakentajien kuin rakennusvalvonnan resurssit ovat
joutuneet vuoden
mittaan kovalle koetukselle. Päivää on joka taholla pitänyt pidentää, että töistä
jotenkin on
selvitty ja selvitään.
Uudisrakentamisessa päästiin vuonna 1996 selvästi yli yhden miljoonan kuutiometrin
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
välillä noin 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.
Remonttirakentamista on vaikea mitata, mutta yleisesti arvioidaan sen rahallisen arvon olevan
nykyisin uudisrakentamisen kertaluokkaa.
Uudisrakentaminen Tampereella v. 95 ja v. 96 sekä muutosprosentti:
v. 1995

v. 1996

Myönnetyt
rakennustilavuus (m3)
asuntoja (kpl)

769.289
1.266

1.166.144
1.745

+ 51 %
+ 37 %

Aloitetut
rakennustilavuus
asuntoja

723.760
1.126

1.110.612
1.787

+ 53 %
+ 58 %

Valmistuneet
rakennustilavuus
asuntoja

666.390
1.395

859.280
1.343

+ 29 %
- 4 %
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Lisätietoja: Kalevi Lammi
Tampereen rakennustarkastaja, puh. 2196908

Tämän tiedotteen alkuun
Tiedotteiden alkuun
Viestintäyksikön kotisivulle
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Jari Seppälä
15.1.1997

Tampere valitsi lautakunnat
Tampereen kaupunginvaltuusto teki joukon valintoja ensimmäisessä kokouksessaan. Valtuuston puheenjohtajana jatkaa Seppo
Salminen. Varapuheenjohtajiksi valittiin Kalervo Kummola ja Jouko Havu.
Tässä muut valinnat:

KAUPUNGINVALTUUSTON VAALILAUTAKUNNAN JÄSENTEN JA VARAJÄSENTEN VAALI

vpj
pj

Varsinainen jäsen

Varajäsen

Liisa Löyttyniemi
Matti Rahikainen
Eila Rimmi
Kai Ovaskainen

Timo Hanhilahti
Irja Vesasto-Aro
Tarmo Silander
Tellervo Tuominen

___

KAUPUNGINHALLITUKSEN JÄSENTEN JA VARAJÄSENTEN VAALI

pj

vpj

2.vpj

Varsinainen jäsen

Varajäsen

Timo P. Nieminen
Seppo Rantanen
Pirjo Rauhala
Leena Rauhala
Pauli Ruoholahti
Sirkka Merikoski
Hanna Tainio
Minna Sirnö
Matti Kuusela
Kai Ovaskainen
Pekka Paavola

Matti Hokkanen
Eeva Orsila
Elina Sirén
Timo Hanhilahti
Matti Länsiö
Marita Laine-Aro
Antti Jehkonen
Anneli Kivistö
Timo Mäkelä
Outi Aaltonen
Matti Arjanne

KOULUTUSLAUTAKUNNAN JÄSENTEN JA VARAJÄSENTEN VAALI

pj

vpj

Varsinainen jäsen

Varajäsen

Juha Kostiainen
Matti J. Mäkelä
Elina Siren
Tuija Keskinen
Matti Länsiö
Sirkka-Liisa Siuvo
Jarkko Auvinen
Maire Pietilä
Arto Lähdesmäki
Janne Mikkonen

Juhani Ojutkangas
Raimo Nieminen
Anna-Lisa Domke
Tellervo Lähteenmäki
Raisa Koivusalo
Sirpa Koivisto
Matti Telemäki
Anne Karinen
Janne Harju
Merja Määttänen
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Kirsti Virtanen

Harri Rinne

___

KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN JÄSENTEN JA VARAJÄSENTEN VAALI

vpj

pj

Varsinainen jäsen

Varajäsen

Seppo Kovala
Juha-Veli Jokinen
Matti Nyberg
Anne Sällylä-Piipponen
Riitta Ollila
Hellä Asumaniemi
Jarmo Leino
Eero Huhtakallio
Marja-Leena Niittymäki
Tiina Nyrhinen
Juha Törmä

Miikka Seppälä
Juhani Kankare
Marja Karvo
Marja Tiura
Olli-Pekka Ulkuniemi
Sami Juvonen
Marja Länsiö
Veijo Laitinen
Tiina Alakoski
Ayla Dündar-Järvinen
Reijo Eerola

___

YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN JÄSENTEN JA VARAJÄSENTEN VAALI

vpj

pj

Varsinainen jäsen

Varajäsen

Johan Tast
Peter Löfberg
Kaisa Sairanen
Anna-Kaarina
Rantaviita-Tiainen
Risto Sänkiaho
Anne Jarva
Esa Rannikko
Simo Isoaho
Minna-Maria Solanterä
Jukka Järvinen
Leena Paavola

Lauri Ruippo
Kristiina Järvelä
Kristiina Koivisto
Markku Hietalahti
Jarmo Alhainen
Irja Mäki-Maukola
Jaana Leppäkorpi
Virpi Lehmuskoski
Timo Mäkelä
Pauli Välimäki
Pekka Paavola

___

TEKNISEN LAUTAKUNNAN JÄSENTEN JA VARAJÄSENTEN VAALI

vpj

pj

Varsinainen jäsen

Varajäsen

Seppo Mäkinen
Johanna Tolppanen
Jussi Eskelinen
Anna-Lisa Domke
Matti Rahikainen
Merja Helander
Irja Vesasto-Aro
Aimo Ilomäki
Elli-Maija Pöllänen
Minna Rantalaiho
Matti Joki

Erkki A. Kontio
Erika Sauer
Pekka Nieminen
Eila Petäjäniemi
Taisto Loponen
Klaus Järvinen
Mari Eteläniemi
Pauli Siltanen
Pirjo Ilomäki
Oras Tynkkynen
Anne Liimola

___
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SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN JÄSENTEN JA VARAJÄSENTEN VAALI

vpj

pj

Varsinainen jäsen

Varajäsen

Liisa Löyttyniemi
Antti Hervonen
Kalevi Ahonen
Riitta Koskinen
Anja Liukko
Sami Ikonen
Kari Kinnunen
Marjatta Stenius-Kaukonen
Ilkka Järvelä
Irene Roivainen
Lasse Oksanen

Juhani Ojutkangas
Pertti Pohjakallio
Satu Sipilä
Jonna Sillman
Saila Salo
Matti Leino
Reima Rannikko
Kaija Koski
Pertti Keihänen
Irmeli Salomaa
Leena Paavola

___

TARKASTUSLAUTAKUNNAN JÄSENTEN JA VARAJÄSENTEN VAALI

pj

vpj

Varsinainen jäsen

Varajäsen

Olavi Borg
Miikka Seppälä
Marja Jussila
Satu Lassila
Jukka Leino
Reima Lampinen
Marja Tuomela
Rauno Jokinen
Aila Kolkka
Merja Palasrinne
Timo Soikkeli

Riitta Koskinen
Tapio Rajamäki
Paula Alkio
Matti Siurola
Liisa Haapaniemi
Kalevi Rautiainen
Lea Aartelo
Aimo Paju
Kristiina Rapio
Timo Ruottinen
Sirpa Lönnström

___

KESKUSVAALILAUTAKUNNAN JÄSENTEN JA VARAJÄSENTEN VAALI

vpj
pj

Jäsenet

Varajäsen

Marja Tiura
Reko Vilpas
Matti Kivimäki
Merja Palasrinne
Ilpo G. Niemi

Sinikka Nousiainen
Pirjo Paavola
Armi Taponen
Timo Soikkeli
Jouni Kankainen
Ulla Stenman
Jari Ahjoharju

___

TAMPEREEN POLIISILAITOKSEN NEUVOTTELUKUNNAN JÄSENTEN JA VARAJÄSENTEN VAALI
Jäsen

Varajäsen

Liisa Löyttyniemi
Miikka Seppälä
Leila Sepänniitty
Kaija Sannisto
Urpo Taponen

Erika Sauer
Johanna Tolppanen
Reijo Runsas
Jouni Koskela
Minna Parviainen

http://www.tampere.fi/viy/tiedote/97/kvvaali.htm (3 of 7) [7.7.2003 14:12:59]

Viestintäyksikkö: Lehdistötiedote

vpj

Matti Manninen
Tommi Eskonen
Leena Heinonen
Sinikka Ruuska
Oras Tynkkynen
Raimo Parviainen
Anja Kivipensas

Pentti Mäkipää
Aulis Kaarnio
Maritta Ronkainen
Hilkka Sillanpää
Rosa Meriläinen
Markku Ylenius
Brita Hiltunen

___

LIIKENNELAITOKSEN JOHTOKUNNAN JÄSENTEN JA VARAJÄSENTEN VAALI

vpj

pj

Varsinainen jäsen

Varajäsen

Erkki Axén
Juhani Ojutkangas
Marja Kantalainen
Anne Tervo
Tapani Lahtiperä
Matti Järvinen
Pirkko Huhtinen

Petri Laine
Ossi Aho
Jaana Hyvönen
Terttu Johansson
Seppo Mäkinen
Satu Haavisto
Jari Aho

___

SÄHKÖLAITOKSEN JOHTOKUNNAN JÄSENTEN JA VARAJÄSENTEN VAALI

pj

vpj

Varsinainen jäsen

Varajäsen

Gunnar Graeffe
Marjukka Dyer
Alpo Korkeela
Hannu Salonen
Tarja Jokinen
Tarmo Silander
Ayla Dündar-Järvinen

Minna Parviainen
Liisa Rikala
Jari Ahjoharju
Rauno Alhoniemi
Kirsi Nurmio
Jussi Okkonen
Harry Mäkinen

___

SARA HILDÉNIN TAIDEMUSEON JOHTOKUNNAN JÄSENTEN JA VARAJÄSENTEN VAALI

pj
vpj

Varsinainen jäsen

Varajäsen

Kimmo Sasi
Laila Halme
Seppo Soini
Tiina Neuvonen
Sirkkaliisa Virtanen

Kristiina Kaihari
Hannele Strömberg
Pertti Alanen
Hellä Asumaniemi
Janne Riihikallio

___

TAMPEREEN KÄRÄJÄOIKEUDEN LAUTAMIESTEN VAALI
Porvarillinen valtuustoryhmä
Tuomisto Pirjo
Tamminen Pirkko (ent. 21.9.1939)
Pasanen Riitta (ent.12.3.1941)
Lehtinen Riitta-Leena
Saviaro Eila (ent.25.7.1937)
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KESK
KESK
SKL

LKP
LKP
KESK
KESK
RKP
SKL

Laaksonen Leena (ent.3.11.1946)
Lillia Tuula (ent.7.9.1942)
Ronumäki Ulla-Maija (ent. 20.11.1950)
Mikola Kirsti (ent.10.8.1939)
Järvelä Kristiina
Tiura Marja (20.8.1969)
Luojus Virpi
Aunisto Henna
Savolainen Anneli
Meriläinen Marja-Liisa
Karvonen Petri
Runsas Reijo (ent.8.12.1936)
Jussila Juhani
Ruopio Matti (ent.15.8.1939)
Peltonen Pekka (ent.12.9.1957)
Savo Matti (ent.3.7.1953)
Jussila Antti (ent. 9.2.1940)
Laaksonen Matti (ent.23.12.1946)
Rajamäki Arto
Koski Veikko (ent.29.4.1938)
Nieminen Raimo (ent.6.2.1956))
Niemi Kari (ent.24.9.1943)
Salminen Pekka (ent.19.12.1950)
Artama Jorma
Hjorth Kaj
Grönroos Henry
Lehtinen Seppo
Metsänvirta Jarkko
Hietaniemi Ilkka (ent.28.7.1942)
Aho Ossi
Sannisto Jorma (ent. 5.8.1943)
Kaperi Matti (ent. 14.4.1937)
Tarkkala Janne
Hisinger Henrik
Manninen Juhani
(YHT 40 KPL)

Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä
Riitta Aalto
Arja Eder
Altti Heinonen
Pekka Heinonen
Ulla Heinäkoski
Anja Hirvelä
Sauli Järvinen
Seppo Kaivola
Hannu Kenkkilä
Seppo Kippola
Pentti Koskela
Jaakko Koskinen
Liisa Kuisma
Raija Lassila
Joni Lehtimäki
Jorma Lehtonen
Terhi Leino
Tapio Moisio
Marko Niemi
Voitto Palmio
Pekka Palonen
Ahti Pihlajasaari
Pentti Rouvinen
Tuula Ruokonen
Juha Saarinen
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Leo Siiskonen
Seppo Tuovinen
Heikki Ylirautia
Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Rauno Jokinen
Anne Karinen
Aino Laine
Markku Mäkelä
Aarne Lempinen
Matti Luukinen
Ritva Luukinen
Aimo Paju
Orvo Pantti
Maire Pietilä
Kristiina Rapio
Pirjo Salmi
Pauli Siltanen
Timo Tuomivaara
Tiina Alakoski
Kaija Koski
Esko Jouppi
Aila Kolkka
Nuorsuomalainen puolue
Kirsti Virtanen
Tampereen Puolesta -valtuustoryhmä
toimitusjohtaja Pauli Koskinen
toimistosihteeri Eira Niemi
liikkeenharjoittaja Ilpo G Niemi
ekonomi Klas Harri Palander
Vihreä valtuustoryhmä
kirjanpitäjä Seija Mannila,
kehitysvammahoitaja Aila Dündar-Järvinen,
rakennesuunnittelija Jyrki Saloniemi,
tekn.yo. Antti Kivivalli,
kääntäjä, Lauri Jaakkola,
yht.yo. Jari Aho,
lvi-teknikko Raimo Flink,
lehtori, Marja-Leena Koli,
valt.kand. Teuvo Kantola.
___

KIINTEISTÖTOIMITUSTEN USKOTTUJEN MIESTEN VAALI
Kalle Penttilä
Marja-Liisa Pystynen
Pekka Nieminen
Jyrki Koskinen
Maija Juvén-Mikkola
Reino Rimmi
Harry Mäkinen
___
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MAAOIKEUDEN LAUTAMIESTEN VAALI
Jouni Salonen
Kirsti Mikola
Markku Pihkala
Matti Järvinen (sdp)
Hannele Rouvinen
Matti Järvinen (vas.)
Raimo Flink
___

KAUPUNGIN EDUSTAJIEN VALITSEMINEN VUODEN 1997 KUNTAPÄIVILLE
Varalla:
Matti Hokkanen
Kalervo Kummola
Pirjo Rauhala
Pauli Ruoholahti
Seppo Salminen
Sirkka Merikoski
Sirkkaliisa Virtanen
Kai Ovaskainen

Reijo Hautala
Seppo Rantanen
Gunnar Graeffe
Hanna Tainio
Irja Vesasto-Aro
Risto Sänkiaho
Timo Mäkelä
Jouko Havu

___

TAMPEREEN VUOKRATALOSÄÄTIÖN HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN

pj

Eino Mäkinen
Erkan Nasib
Seppo Merikoski
Liisa Haapaniemi
Anneli Kivistö

Tämän tiedotteen alkuun
Tiedotteiden alkuun
Viestintäyksikön kotisivulle
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Jari Seppälä
14.1.1997

Tampere yhä kysytympi Internetissä
Tampereen kaupungin Internet-kotisivulla käytiin viime vuoden
aikana runsaat 140.000 kertaa. Kaikkiaan kaupungin sivuilta tehtiin
vuoden 1996 aikana lähes 3,4 miljoonaa hakua. Kaupungin sähköisistä
palveluista haetaan tietoa niin tapahtumista kuin päätöksistäkin.
Erityisesti koulujen ja kirjastojen kautta tietoverkon käyttö on
lisääntynyt nopeasti.
Tampere on rakentanut parin vuoden ajan kaupungin koulujen ja
kirjastojen Inforengas-tietoverkkoa ja samalla omaa palvelujen
tarjontaa Internet-verkossa.
- Tavoitteena on tarjota sähköisesti kaikki mahdollinen tieto,
jotta kuntalaisten ja esimerkiksi turistien palvelu ei olisi
sidottu paikkaan tai virastoaikaan, sanoo Tampereen kaupungin
viestintäpäällikkö Jari Seppälä.
Vuoden 1996 tilastoissa näkyy selvästi kirjastojen ja koulujen
lisääntynyt käyttö: Internetistä etsitään tietoa niin oman
kaupungin sivuilta kuin kaikkialta maailmasta. Kaupungin omista
palveluista suosituimmiksi ovat nousseet kartat, pöytäkirjat,
tapahtumakalenterit sekä liikennelaitoksen aikataulut.
Syksyn kunnallisvaalien Internet-palvelu on kerännyt 3300
käyntiä, ja marraskuussa avattuun museokeskus Vapriikkiin on
tutustunut verkon kautta jo yli tuhat kävijää. Myös kaupungin
strategialuonnosta on esitelty Internetissä, ja siitä on myös
kerätty yleisön mielipiteitä.
- Vuorovaikutus on tärkeätä sähköisessä palvelussa.
Sähköpostilla voidaan kerätä mielipiteitä ja ottaa vastaan
hakemuksia. Tämän vuoden aikana kehitämme erityisesti
palautemahdollisuuksia: mielipidekyselyjä ja päätöksentekoon
vaikuttamista, viestintäpäällikkö Seppälä kaavailee.
Internet on vahvasti nuorten väline, sitä todistavat koulujen ja
kirjaston käyttötilastot sekä nuorisolle suunnattujen www-sivujen
suosio. Mutta kaupunki palvelee myös muita: sosiaali- ja
terveystoimen sivuilla kirjataan jo 500-700 käyntiä kuukaudessa, ja
englanninkielistä tietoa etsitään kaikkialta maailmasta lähes
tuhannen käynnin kuukausivauhdilla.
Parhaillaan kehitetään muun muassa kaavoituksen ja teknisen
sektorin www-sivuja. Uusin kaavoituskatsaus löytyy jo Internetistä,
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samoin vuoden alussa avattu teknisen sektorin Frenckellin
palvelupiste avautui samalla myös verkossa.
Tampereen kaupungin kotisivun osoite on http://www.tampere.fi.

----lisätietoja:
viestintäpäällikkö Jari Seppälä, 03-2196219,
jari.seppala@tt.tampere.fi
tiedotussihteeri Petri Kyrönviita, 03-2196054,
petri.kyronviita@tt.tampere.fi

Tämän tiedotteen alkuun
Tiedotteiden alkuun
Viestintäyksikön kotisivulle
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