Tampereen kaupungin viestintäyksikkö: Lehdistötiedotteet 1998

Lehdistötiedotteita vuodelta
1998
●

Juhlavuoden pinssejä myyntiin (31.12.1998)

●

Tampere juhlii ja näkyy ensi vuoden (29.12.1998)

●

Tampere valmistautuu jouluun (18.12.1998)

●

Kuusikauppa alkaa ensi viikolla (9.12.1998)

●

Tampereen seudun EU-asiamiehen haku jatkuu (4.12.1998)

●

Tampereen asukasluku yli 190 000 (3.12.1998)

●

Itsenäisyyttä juhlitaan Keskustorilla (2.12.1998)

●

Tampere esittäytyy tilastojen valossa (23.11.1998)

●

Yksimielisyys voimaa talousarviokokouksessa (12.11.1998)

●

Viemäritöitä tehdään Pyynikin näkötornilla (6.11.1998)

●

Keskusvirastotalon sisäänkäynnit muuttuvat (30.10.1998)

●

Tampereen päivä veti väkeä ruuhkaksi asti (5.10.1998)

●

Pertti Törmälä palkitaan teknisestä luovuudesta (2.10.1998)

●

Tampereen kaupungin vanha puhelinnumero poistuu (30.9.1998)

●

Satavuotiaat esittäytyvät Tampereen päivänä (29.9.1998)

●

Tampereen veroprosentti säilynee ennallaan (25.9.1998)

●

Tampereen johto osallistuu Alvar Aalto -juhliin Essenissä (22.9.1998)

●

Vuoreksen suunnittelutilannetta esiteltiin kuntien johdolle(14.9.1998)

●

Tampereen ympäristöraportoinnista tunnustusta (10.9.1998)

●

Kaukolämpötöistä liikennejärjestelyjä Satakunnankadulla (9.9.1998)

●

Tampereen talousarviossa yhä karsittavaa (7.9.1998)

●

Uusi jalkapallo- ja messuhalli harjassa (4.9.1998)

●

Tampere esittelee sähköistä kauppaa (4.9.1998)
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●

Tampere tiivistää yhteyksiä Kaunasiin (28.8.1998)

●

Vuoreksen YVA-selvitys käynnistyy (28.8.1998)

●

Katutöitä keskustassa ja Aitolahdentiellä (24.7.1998)

●

Suojatietä pinnoitetaan Hämeenkadulla (20.7.1998)

●

Nekalantiellä ja Satakunnankadulla kadunkorjaustöitä (17.7.1998)

●

Kaupunki toivoo lisää hakijoita asuntolainoilleen (15.7.1998)

●

Vuoreksen suunnittelusta yleisötilaisuudet (29.6.1998)

●

Haja-asutusalueen vesi tyydyttää (25.6.1998)

●

Asuntotoimen johtoon 32 hakijaa (16.6.1998)

●

Tampere tutkii kaupunkipuistoa (12.6.1998)

●

Tampere seuraa laboratoriopalvelujen laatua (5.6.1998)

●

Tampereen www-sivuilta haetaan palveluita (5.6.1998)

●

Tampereelle ensimmäinen ympäristötilinpäätös (5.6.1998)

●

Tampere budjetintekoon nykyisellä veroprosentilla (1.6.1998)

●

Tampere esittäytyi Venäjällä (29.5.1998)

●

Tampere esittäytyy Nizhni Novgorodissa (20.5.1998)

●

Tampereelle kaksi neuvosta (18.5.1998)

●

Puolan presidentti Tampereelle (14.5.1998)

●

Tampere tutkii virtuaalimuumeja (11.5.1998)

●

Eurot esillä Metsossa (7.5.1998)

●

Tampere tutkii Internetin käyttöä (6.5.1998)

●

Raitsu avasi Internetissä (5.5.1998)

●

Eurooppa-päivää juhlitaan Hämeenpuistossa (4.5.1998)

●

Asuntoisännöinti muuttaa Puutarhakadulle (30.4.1998)

●

Kaupunki tarjoaa lähes 60 uutta tonttia (29.4.1998)

●

Kaupungilta asuntolainaa 20-30 vuodeksi (24.4.1998)

●

Uusittu Mustalahti avataan juhlien (15.4.1998)

●

Laatukilpailulla ideoita rakentamiseen (9.4.1998)

●

Miskolcin valtuuskunta Tampereella (8.4.1998)

●

Eurooppa-päivää vietetään 9.5. Hämeenpuistossa (8.4.1998)

●

Sosiaali- ja terveyspalvelut laajenevat Internetissä (8.4.1998)

●

Hiekkamyrsky alkaa 14.4. (8.4.1998)
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●

Tamperelaiset kehittäisivät keskustaa asiointi- ja ostospaikkana (7.4.1998)

●

Tampere vireyttää Unkarin-suhteita (1.4.1998)

●

Inforengas pääsi USA:n kansallismuseoon (1.4.1998)

●

Korjausavustuksia lähiöprojekteihin (27.3.1998)

●

Katuhiekan poisto alkaa (25.3.1998)

●

Kolme vaihtoehtoa Vuoreksen alueelle (24.3.1998)

●

Keskustorin työt alkavat (20.3.1998)

●

Pyynikin hongikkoa uudistetaan (19.3.1998)

●

Internet-kysely antoi hyvän kuvan Tampereesta (19.3.1998)

●

Kauppahallissa uusitaan sisääntuloja ja ilmastointia (10.3.1998)

●

Selvitys tukee suurhallia Tampellan alueelle (6.3.1998)

●

Tampereen keskusta kohenee yhteistyöllä (4.3.1998)

●

Mielikuvia Tampereesta kartoitetaan (26.2.1998)

●

Tampere tutkii suurhallin paikkaa (13.2.1998)

●

Tampereen arkkitehtuuria esitellään Trondheimissä(13.2.1998)

●

Tampere 98 -lehti jokaiseen talouteen (13.2.1998)

●

Tampere uusii puhelinnumeroita (12.2.1998)

●

Tampere avasi Internet-kaupan (11.2.1998)

●

Tampereen seudun johtajat Brysselissä (28.1.1998)

●

Yleisötilaisuus Takahuhdin koululla (26.1.1998)

●

Tampereen päättäjät tietoverkkoon (21.1.1998)

●

Tampere laajentaa työllisyyssopimusta (19.1.1998)

●

Tampere jatkaa tehtäväkiertoa (19.1.1998)

●

Tampereen yleiskaava nähtävillä (14.1.1998)

●

Vilkas rakentamisen vuosi 1997 Tampereella (13.1.1998)

●

Kuntajohto opiskelee kansainvälistymistä (13.1.1998)

Vuoden 1999 tiedotteet | Viestintäyksikön kotisivu
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Tuire Salmi-Hiltunen
31.12.1998

Juhlavuoden pinssejä myyntiin

Tampereen juhlavuoden pinsseistä näyttää tulevan suosittu
keräilykohde. Ensi vuonna 220 vuotta täyttävä Tampereen kaupunki
teetti juhlavuoden kunniaksi pinssejä, joita muun muassa keräilijät
nyt kyselevät itselleen.
Kasvavan kysynnän vuoksi pinssejä on vuoden 1999 alusta myytävänä
kolmessa Tampereen kaupungin toimipisteessä. Viiden markan
hintaisia pinssejä myyvät kaupungin virastotalon neuvonta (Aleksis
Kiven katu 14-16 C), matkailutoimisto (Verkatehtaankatu 2) sekä
palvelupiste Frenckell (Puutarhakatu 2 L).
____________
Lisätietoja: projektikoordinaattori Henry Flinkman, p. 3146 6853

Tämän tiedotteen alkuun
Tiedotteiden alkuun
Viestintäyksikön kotisivulle
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Tuire Salmi-Hiltunen
29.12.1998

Tampere juhlii ja näkyy ensi vuoden

Vuosi 1999 on Tampereella juhlan ja tapahtumien vuosi. Tampere
juhlii 220-vuotissyntymäpäiväänsä läpi vuoden monin tavoin, ja ensi
vuonna kaupunki isännöi myös lukuisia EU-kokouksia.
Vuosi 1999 on mahdollisuuksien vuosi, toteaa Tampereen
apulaiskaupunginjohtaja Reijo Hautala.
-Samalla kun tamperelaiset pääsevät juhlimaan kaupunkiaan, antavat
EU-tapahtumat merkittävän vivahteen juhlavuoden viettoon. Tampereen
on mahdollisuus saada myönteistä nostetta imagolleen niin
kotimaassa kuin kansainvälisestikin.
-On kuitenkin muistettava, että vasta todellisten näyttöjen kautta
lunastetaan kansainvälinen tunnustus, Hautala huomauttaa.
Juhlavuosi rakentuu pääosin tuttujen tamperelaisten tapahtumien ja
festivaalien monipuoliselle perustalle. Tampereen kaupungin
järjestämiä päätapahtumia on vuoden aikana luvassa neljä:
Hulinahyrrä-lastenjuhla (9.1.), Kustaan päivä (6.6.), Tampereen
päivä (1.-3.10.) sekä uudenvuoden juhla (31.12.). Vuosi tuo
mukanaan lisäksi muutamia erikoistapahtumia.
-Juhlavuoden aikana tamperelaisuus näkyy laajasti kaupunkimme
museoissa ja gallerioissa, festivaaleissa ja tapahtumissa, lupaa
projektikoordinaattori Henry Flinkman kaupungin kulttuuritoimesta.
Vuonna 1779 perustetun kaupungin viralliset juhlallisuudet
järjestetään Tampereen varsinaisena syntymäpäivänä 1. lokakuuta.
Tampereen kaupunki kutsuu tuolloin 16 ystävyyskaupunkinsa
kaupunginjohtajat puolisoineen vieraakseen. Kaupunginjohtajan
isännöimä perinteinen vastaanotto järjestetään juhlavuonna
Raatihuoneen sijaan poikkeuksellisesti Tampere-talossa. Tamperetaloon voidaan kutsua huomattavasti enemmän vieraita kuin kaupungin
edustustilana toimivaan Raatihuoneeseen.
____________
Lisätietoja: tiedotussihteeri Tuire Salmi-Hiltunen, p. 3146 6209

Tämän tiedotteen alkuun
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Tuire Salmi-Hiltunen
18.12.1998

Tampere valmistautuu jouluun
Joulurauha julistetaan Tampereella perinteiseen tapaan
jouluaattona Keskustorilla. Vanhan kirkon kellojen lyötyä
puolenpäivän lyöntinsä Tampereen Työväenyhdistyksen soittokunta
soittaa Tampereen fanfaarin, jonka jälkeen hallintojohtaja Mauri
Eskonen julistaa joulurauhan Raatihuoneen parvekkeelta. Tilaisuus
päättyy yhteisesti veisattavaan virteen Enkeli taivaan.
Tamperelaisen joulurauhan julistuksen teksti on vuodelta 1945, ja
julistus on annettu Tampereella siitä lähtien joka joulu.
Vuosi vaihtuu Keskustorilla
Tampereen kaupungin kulttuuritoimi järjestää vuoden vaihtumisen
kunniaksi juhlan Keskustorilla 31. joulukuuta kello 23.45 alkaen.
Perinteikkään juhlan aloittaa Tampereen Työväenyhdistyksen
soittokunta, joka esittää Tampereen fanfaarin ja virren Jumala ompi
linnamme. Juhlan puhujat ovat kirkkoherra Sakari Suutala ja
kansanedustaja Arja Ojala. Puheiden välissä soittokunta esittää
Genetzin laulun Terve Suomeni maa ja lopuksi Merikannon säveltämän
Työväen marssin.
Juhla päättyy yhteisesti laulettavaan Maamme-lauluun. Vanhan
kirkon kellot lyövät kello 24 vuoden vaihtumisen merkiksi.
Lahja vuoden ensimmäiselle lapselle
Vuoden ensimmäinen uusi tamperelainen saa kotikaupungiltaan
lahjaksi lusikan. Lahjan ja onnittelukukat käy ojentamassa
kaupunginvaltuuston puheenjohtaja, toiminnanjohtaja Seppo Salminen.
________________
Tiedotusvälineet voivat kysyä Seppo Salmisen tervehdyskäynnin
ajankohdan uudenvuoden päivän aamuna 1.1.1999 Tampereen
yliopistollisen sairaalan puhelinvaihteesta, p. 247 5111.
Lisätietoja uudenvuoden juhlasta antaa kulttuurisihteeri Tuula
Pessa, p. 3146 6854.

Tämän tiedotteen alkuun
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Tuire Salmi-Hiltunen
9.12.1998

Kuusikauppa alkaa ensi viikolla

Joulukuusien myynti alkaa Tampereella keskiviikkona 16.
joulukuuta. Tampereen kaupungin kiinteistötoimi vuokraa torstaista
10. joulukuuta alkaen joulukuusien myyntipaikkoja Tammelantorilta,
Laukontorilta ja Heinätorilta sekä eri puolilta Tamperetta
kaupungin omistamilta alueilta. Myyntipaikkojen vuokrat ovat 170250 markkaa päivältä.
-Vuokrapaikkoja on yli 30 ja lähes jokaisessa kaupunginosassa. Jos
myyjät varaavat paikkoja edellisvuosien tapaan, kenenkään ei
tarvitse lähteä kuusenhakuun kovin kauas, kertoo kanslisti Aila
Karjalainen kiinteistötoimesta.
Tammelantorilla on perinteinen joulutori sunnuntaina 20.12. kello
9-18. Muina arkipäivinä kauppatorit ovat avoinna normaalisti.
Jouluaattona torit ovat avoinna 6-12.
Kauppaliikkeillä on mahdollisuus ulkomyyntiin liikkeittensä
edustalla 11.-24. joulukuuta. Kaupunki ei peri ulkomyyntipaikoista
korvausta.

____________
Lisätietoja:
kanslisti Aila Karjalainen, p. 3146 6256 tai 050 351 8256

Tämän tiedotteen alkuun
Tiedotteiden alkuun
Viestintäyksikön kotisivulle

http://www.tampere.fi/viy/tiedote/98/kuusik98.htm [7.7.2003 14:13:53]

Viestintäyksikkö: Lehdistötiedote

Anna-Leea Hyry
4.12.1998

Tampereen seudun
EU-asiamiehen
haku jatkuu
Tampereen ja viiden ympäristökunnan yhteisen EU-asiamiehen
valintaprosessi jatkuu. Neuvotteluja soveltuvien ehdokkaiden kanssa
käydään parhaillaan.
Tampereen, Pirkkalan, Kangasalan, Nokian, Lempäälän ja Ylöjärven
EU-asiamies aiotaan valita kolmen vuoden projektiin. Projektin
jatko harkitaan aikanaan ennen kolmivuotiskauden päättymistä.
EU-asiamiehen toiminnan painopisteenä ovat elinkeinopoliittiset
toimenpiteet, mm. konkreettinen yhteistyö osaamiskeskusohjelmien
kanssa sekä yritystoiminnan edellytysten parantaminen. Toiminnassa
halutaan korostaa paitsi Tampereen keskusseudun etujen edistämistä
käytännössä myös tiedon välittämistä molempiin suuntiin.
EU-asiamiehen toimistotila sijoitetaan Tampereen tanskalaisen
ystävyyskaupungin Odensen Brysselissä sijaitsevan toimitilan
yhteyteen. Tästä uskotaan saatavan lisähyötyä Tampereen alueen
kansainvälisten suhteiden hoitamisessa.
Ensi vuodeksi kunnat ovat varautuneet talousarvioissaan yhteensä
miljoonan markan kuluihin, joista Tampereen osuus on puoli
miljoonaa mark
kaa ja kunkin ympäristökunnan satatuhatta markkaa.

-------Lisätietojen antajat: hallintojohtaja Mauri Eskonen p. 3146 6105
kv.as. sihteeri Pertti Paltila p.3146 6210

Tämän tiedotteen alkuun
Tiedotteiden alkuun
Viestintäyksikön kotisivulle
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Anna-Leea Hyry
3.12.1998

Tampereen
asukasluku
yli 190 000

Tampereen asukasluku on ylittänyt jo selvästi 190 000 hengen rajan.
Väestörekisteritietojen mukaan Tampereella oli marraskuussa lähes
191 000 henkeä. Tilastokeskuksen ennakkotiedossa syyskuun lopulta
luku oli 190 702.
Tampereen väkiluku on kasvanut 90-luvun loppupuolella noin 3 000
hengellä vuodessa. Esimerkiksi vuonna 1996 asukasmäärä kasvoi noin
3 300 hengellä, ja viime vuonna kasvu oli 2 700 henkeä. Koko
kaupunkiseutu sai noin 3 400 asukkaan lisäyksen.
Tampereen ja muiden kuntien välisessä muuttoliikkessä Tampereen
nettovoitto oli viime vuonna 2 187 henkilöä. Tampereelle muutti
noin 10 800 henkeä. Tampereelta muihin kuntiin lähti noin 8 600
henkeä.
Ympäristökuntiin muutti parisataa henkeä enemmän kuin niistä
Tampereelle. Myös muuttoliike pääkaupunkiseudun ja Tampereen
välillä oli 670 asukkaan verran tappiollista Tampereen kannalta.
Tampereelle viiden viime vuoden aikana muuttaneista 20-29
-vuotiaiden osuus on huomattavan suuri, mihin vaikuttaa mm.
opikelijoiden uuden Kotikuntalain mukainen oikeus kirjoittautua
opiskelupaikkakuntaan.
Asuntokuntia
yli 90 000
Tampereella oli viime vuodenvaihteessa 90 356 asuntokuntaa. Niissä
asui tuolloin 183 253 henkilöä. Luku on pienempi kuin asukasluku,
koska siitä puuttuvat mm. henkilöt, joilla ei ole osoitetta.
Yli 110 000 tamperelaista asui kerrostaloissa noin 62 000
asuntokunnassa. Rivi- tai ketjutaloissa asui noin 10 000
asuntokuntaa ja erillisissä pientaloissa noin 15 000 asuntokuntaa.
Tamperelaistalouksista melkein 40 000 eli valtaosa oli yhden
hengen talouksia. Lähes 30 000 oli kahden hengen talouksia, ja
kolmen hengen talouksia oli runsas 11 000. Yli kahdeksan hengen
asuntokuntia löytyi Tampereelta vuodenvaihteessa 112 kappaletta.
Vuonna 1997 Tampereelle valmistui 383 asuinrakennusta. Asuntoja
niissä oli noin 2 100, joista yhden huoneen asuntoja oli rusas
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kolmesataa, kahden huoneen asuntoja runsas yhdeksänsataa ja yli
viiden huoneen asuntoja 136 kappaletta.
Seurantatiedot ovat peräisin Tampereen kaupungin
tulosarviointiryhmän julkaisuista. Tietoja kootaan mm. kunnallisen
päätöksenteon ja suunnittelun tueksi.
---------Lisätietoja: Ritva Asula p. 3146 6227

Tämän tiedotteen alkuun
Tiedotteiden alkuun
Viestintäyksikön kotisivulle
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Tuire Salmi-Hiltunen
2.12.1998

Itsenäisyyttä juhlitaan Keskustorilla

Tamperelaiset pääsevät juhlimaan itsenäisyyspäivää uudistuneella
Keskustorilla. Tiistaina testattiin onnistuneesti Keskustorin uutta
äänentoistojärjestelmää, joten se otetaan käyttöön sunnuntaina 6.
joulukuuta kello 18 alkavassa juhlassa.
Raatihuoneen parvekkeella pitää tänä vuonna juhlapuheen
kaupunginvaltuuston jäsen, kansanedustaja Kimmo Sasi, ja näyttelijä
Auvo Vihro lausuu Ilpo Tiihosen runon Oodi Suomelle.
Itsenäisyysjuhlan musiikki- ja lauluesityksistä vastaavat
Tampereen Työväenyhdistyksen soittokunta sekä Tampereen
Filharmoninen Kuoro. Tilaisuudessa lauletaan yhteisesti Maammelaulu.
Juhla päättyy perinteiseen itsenäisyyspäivän ilotulitukseen.
Kaupungin virastot ja laitokset ovat juhlaliputettuina kello 8-20.
Kaupungin kiinteistöissä on ikkunavalaistus kello 17.30-22. Myös
kaupunkilaisten toivotaan valaisevan ikkunansa. Hämeensillalla
roihuavat tervapadat kello 17.30:esta aina puoleen yöhön saakka.
_____________
Lisätietoja: tiedotussihteeri Tuire Salmi-Hiltunen, p. 3146 6209

Tämän tiedotteen alkuun
Tiedotteiden alkuun
Viestintäyksikön kotisivulle
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Anna-Leea Hyry
23.11.1998

Tampere esittäytyy
tilastojen valossa
Tiesitkö, että Tampereen viemäriverkoston pituus oli vuonna 1997
1 102 kilometriä? Palo- ja pelastustoimi lähti samana vuonna
sairaankuljetushälytyksille 20 095 kertaa. Toisaalta kaupungissa
oli tuolloin 15 574 peruskoululaista, ja ympäristövalvonta otti 957
elintarvikenäytettä. Nämä tiedot käyvät ilmi juuri ilmestyneestä
Tampereen kaupungin tilastollisesta vuosikirjasta 1996-1997.
Kirja kertoo myös, että tamperelaiset kävivät lääkäriasemillaan
160 675 kertaa, päivystysasemakäynnit mukaan lukien 237 306 kertaa.
Tilastoista ilmenee myös tamperelaisten televisiolupien määrä,
jonka voi suhteuttaa siihen, että huoneistoa kohti täällä asui 1,9
asukasta vuonna 1997.
Tampereella perittiin 3 269 lapselle elatusapua vuonna 1997.
Samana vuonna tamperelaisissa elokuvateattereissa oli
2 092 paikkaa, ja tuolloin tehtiin 180 poliisin tietoon tullutta
alkoholilakirikosta.
Toisaalta tuolloin Tampereella oli rekisteröitynä 2 394
traktoria. Henkilöautoja oli tuhatta tamperelaista kohti 351
kappaletta, kun koko maan keskiarvo oli 378 autoa.
Tilastollisen vuosikirjan on julkaissut kaupunginkanslian
tulosarviointiryhmä, joka kokoaa tietoja kunnallisen päätöksenteon
ja suunnittelun tueksi. Kirjaa myydään keskusvirastotalon
neuvonnassa sadan markan hintaan.
Tulosarviointiryhmä on myös juuri uudistanut suomenkieliset
tilastosivunsa, jotka löytyvät osoitteesta:
"http://www.tampere.fi/tilastot/index.htm".
------Lisätietoja: toimistosihteeri Ritva Asula p. 3146 6227
ja tutkimussihteeri Markus Kiviaho p. 3146 6150.

Tämän tiedotteen alkuun
Tiedotteiden alkuun
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Ari Järvelä
12.11.1998

Yksimielisyys voimaa talousarviokokouksessa
Tampereen kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 1999 talousarvion poikkeuksellisen yksimielisyyden vallitessa keskiviikon kokouksessa. Runsaan 11 tunnin kokouksen aikana ei
tarvittu yhtään äänestystä. Ryhmäpuheenvuorojen lisäksi
valtuutetut evästivät talousarviokäsittelyä 56 puheenvuorolla.
Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti talousarvioon
35 muutosehdotusta, joiden yhteissumma on 7.4 miljoonaa
markkaa. Muutosehdotuksissakin korostuivat valitut painopistealueet: vanhushuolto, koulutus ja nuorten syrjäytymisen ehkäisy.
Valtuusto myönsi Koukkuniemen uuden sairaskotiosaston perustamiseen 1,2 miljoonaa markkaa ja omaishoidon tukeen 1,0 miljonaa markkaa. Valtuusto päätti myös
poistaa sotiemme veteraanien ilmaislippujen aikarajoitukset.
Kaupunginvaltuusto päätti myös myöntää 600 000 markka
tukiasuntojen hankkimiseen huumeista vapautunelle nuorille. Lisärahoitusta tuli myös etsivän nuorisotyön, huumeiden vastaisen työn ja erityisnuorisotyön ja nuorisotalotoiminnan kehittämiseen. Hallilan pallokentän rakentamiseen valtuusto myönsi 500 000 markkaa.
Kaupunginvaltuustossa päätettiin myös tehostaa lukioiden
keskinäistä sekä lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten
välistä yhteistyötä. Pätevien koulunkäyntiavustajien
palkkaamiseen valtuusto myönsi 500 000 markkaa.
Työväenopiston opetustuntien lisäämiseen valtuusto myönsi
100 000 markkaa. Valtuuston kokous päättyi klo 20.15.
Lisätietoja:
taloussuunnittelupäällikkö Juha Yli-Rajala, puh. 3146 6356
tai 050-550 6356
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Viemäritöitä tehdään Pyynikin näkötornilla

Pyynikin näkötornilla aloitetaan viemärijärjestelmän rakennustyöt
maanantaina 9. marraskuuta.
Kaupungin katuyksikkö aloittaa työskentelynsä Palomäentien ja
Ammattikoulunkadun risteyksessä. Viikon kuluessa katumiehet
etenevät Ammattikoulunkatua noin 100 metriä Vesilinnankatua kohti.
Tämän jälkeen yksikkö siirtyy valmistelemaan viemärilinjaa
näkötornille johtavaan rinteeseen. Kaikkiaan viemäröinnin
arvioidaan kestävän noin kuukauden.
Kaivaustyöt pyritään tekemään siten, että ohiajava liikenne pääsee
kulkemaan esteettä. Näkötornille johtavassa rinteessä kaivaustyöt
toteutetaan olemassa olevia kävelypolkuja pitkin.
-Viemärilinja on suunniteltu siten, ettei yhtään puuta jouduta
töiden vuoksi kaatamaan. Kaivausten jälkeisen maisemoinnin
toteutamme yhteistyössä puistoyksikön kanssa, kertoo työnjohtaja
Teuvo Saarinen katuyksiköstä.
Viemäröinti on osa Pyynikin näkötornin saneerausta. Näkötornin
remontissa keittiö ja kahvila ajanmukaistetaan, ja henkilökunta saa
sosiaalitilat kellarikerrokseen. Ensi vuonna on tarkoitus aloittaa
näkötornin julkisivun kunnostus.
Pyynikin näkötorni avaa ovensa yleisölle jälleen jouluna.
____________
Lisätietoja:
tekninen isännöitsijä Esa Rinta-Jaskari, p. 3146 6253
työnjohtaja Teuvo Saarinen, p. 0500 631 439

Tämän tiedotteen alkuun
Tiedotteiden alkuun
Viestintäyksikön kotisivulle
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Keskusvirastotalon
sisäänkäynnit
muuttuvat
Tampereen kaupungin keskusvirastotalon sisäänkäynnit muuttuvat.
Perjantaiaamusta 30.10. lähtien virastotalolla on yleisölle yksi
sisäänkäynti, joka on C-porras. Virallinen käyntiosoite on Aleksis
Kiven katu 14-16 C. Postiosoite on edelleen PL 487, 33101 TAMPERE.
Rahatoimiston sisäänkäynti säilyy kuitenkin ennallaan, osoitteessa
Puutarhakatu 6.
Uuteen C-portaaseen keskitetään kaikki kuntalaisten neuvonta.
Portaassa on virastomestari- sekä neuvontapalvelu. Virastomestarit
ohjaavat nyt kuntalaiset C-portaasta suoraan oikeaan
asiointipisteeseen. Samalla talon turvallisuustasoa nostetaan.
Kunnallisasian neuvonta jatkaa toimintaansa aikaisempaan tapaan,
eli vastailee kuntalaisten kysymyksiin ja ohjaa tiedon lähteille.
Neuvontapisteestä saa myös esimerkiksi uuden tamperelaisen
tietopaketteja sekä erilaisia esitteitä.
Virastotalon remotti jatkuu yhä. Myös aulatilaa remontoidaan
edelleen. Remontti haittaa siis edelleen kulkua talossa, ja
joihinkin virastoihin ohjataan kiertotietä.
- Pahoittelemme remontin aiheuttamia haittoja. Muutostöiden
päätavoittena on kuitenkin yhä parempi kuntalaisten palvelu,
kansliamestari Jukka Aaltonen sanoo.
Aulatilan remontin arvioidaan valmistuvan ensi vuoden
alkupuolella.

-----Lisätietojen antaja: kansliamestari Jukka Aaltonen p. 3146 6301

Tämän tiedotteen alkuun
Tiedotteiden alkuun
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Tuire Salmi-Hiltunen
5.10.1998

Tampereen päivä veti väkeä ruuhkaksi asti

Tampereen päivä ja upea syysilma sai kymmenet tuhannet
tamperelaiset liikkeelle viikonvaihteessa. Kaupungin toimipisteissä
sekä eri yhteisöjen järjestämissä tapahtumissa vieraili lauantain
ja sunnuntain aikana noin 40 000 ihmistä. Lisäksi kalamarkkinoilla
kävi ennätykselliset 60 000 kaupunkilaista.
Paloasemat vetivät edellisvuosien tapaan erityisesti
lapsiperheitä vieraikseen. Yli 7 000 ihmistä tutustui tiloihin ja
kalustoon kuudella Tampereen alueen paloasemalla. Pelkästään
keskuspaloasemalla vieraili peräti 5 550 tamperelaista.
Museoista Muumilaakso oli suosituin kohde 3 845 kävijällään.
Museokeskus Vapriikissa ja Kivimuseossa vieraili lähes 3 500
ihmistä kummassakin, ja Amurin työläismuseokortteliin tutustui yli
3 000 kävijää. Tampereen päivän kunniaksi ovensa avannut Hämeen
museo yllättyi suosiostaan; pellavaliinapäivänä ja näyttelypäivänä
museoon tutustui yli 1 700 ihmistä.
Tampereen päivän yhdeksi vetonaulaksi osoittautui Pispalan
uittotunneli, johon kävi tutustumassa noin 2 500 ihmistä. Pyynikin
näkötorni kiinnosti 2 400 tamperelaista.
Opastetuilla kierroksilla kävi lähes 700 kaupunkilaista.
Kirjailijakierros erottui joukosta onnistuneena uutuutena, ja sille
luvataankin jatkoa tulevina Tampereen päivinä.
Ensi vuonna Tampereen päivän yleisötapahtumat järjestetään
sunnuntaina 3. lokakuuta.
________________________
Lisätiedot: tiedotussihteeri Tuire Salmi-Hiltunen, p. 3146 6209

Tämän tiedotteen alkuun
Tiedotteiden alkuun
Viestintäyksikön kotisivulle
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2.10.1998

Pertti Törmälä palkitaan
teknisestä luovuudesta

Tampereen kaupungin myöntämän teknisen luovuuden palkinnon saa
tänä vuonna biomateriaalitekniikan laitosta johtava
akatemiaprofessori Pertti Törmälä Tampereen teknillisestä
korkeakoulusta. Apulaiskaupunginjohtaja Esa Kotilahti luovutti
10 000 markan palkintosumman Raatihuoneella pidetyssä tilaisuudessa
perjantaina 2. lokakuuta.
Tampereen kaupunginhallituksen asettama teknisen luovuuden
palkitsemistoimikunta päätti palkita akatemiaprofessori Pertti
Törmälän teolliseen toimintaan johtaneesta keksinnöllisestä
aktiviteetistaan. Törmälällä on yli 20 vuoden kokemus
polymeeripohjaisten materiaalien tutkimus- ja kehitystyöstä sekä
alan yritystoiminnasta.
Tampereen teknillisen korkeakoulun (TTKK) biomateriaalitekniikan
laitosta johtavan Törmälän työsarkaa on tällä hetkellä erityisesti
biohajoavien komposiittien eli yhdistelmämateriaalien tutkimus ja
sovellus. Työn käytännön tuloksia ovat esimerkiksi liukenevat
luiden korjausruuvit ja muut ihmiskehossa käytettävät varaosat.
Aiempina vuosina Törmälä osallistui muun muassa uudentyyppisten
rakennus- ja konstruktiomateriaalien kehittelyyn.
Polymeeriteknologia on tieteen ala, jonka käytännön sovelluksia
voidaan hyödyntää monipuolisesti. TTKK:ssa toimivan
biomateriaalitekniikan laitoksen yhteistyöaloja ovat kirurgian
ohella lääketeollisuus, biotekniikka, pakkausteollisuus,
kertakäyttötuoteteollisuus, hygieniatuoteteollisuus sekä maa- ja
metsätalous. Kirurgian sovelluksissa laitos on yksi maailman
johtavia tutkimusyksiköitä.
__________________
Lisätietoja: Teknisen luovuuden palkitsemistoimikunnan sihteeri,
järjestelypäällikkö Jarmo Salmi, p. 3146 6309

Tämän tiedotteen alkuun
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Tampereen kaupungin
vanha puhelinnumero poistuu
Tampereen kaupungin vanha keskusviraston puhelinnumero 2196 111
poistuu käytöstä maanantaina 5.10. Vanha numero on toiminut puolen
vuoden ajan uuden rinnalla, mutta jatkossa vanhaan numeroon
soittavalle vastaa nauhoite, joka ilmoittaa uuden numeron.
Helmikuussa käyttöön otettu uusi vaihdenumero on 314 611.
Ohivalintanumerot ovat kahdeksannumeroisia siten, että alkuosa on
314 ja viisinumeroinen alanumero on muotoa 66xxx.
Muutoksen piirissä ovat keskustan virastot kuten
kaupunginkanslia, rahatoimisto, kiinteistö- ja asuntotoimi,
kaavoitus, rakennusvalvonta, tekninen toimi, kouluvirasto sekä muun
muassa eräät museot kuten Museokeskus Vapriikki.
Numeroiden muuttumiseen on johtanut puhelinvaihteen
alaliittymien määrän kasvu. Uudet ohivalintanumerot löytyvät
Pirkanmaan tämän vuoden puhelinluettelosta.
----Lisätietoja: Tekninen päällikkö Erkki Hakala, puh. 3146 6207
(Huom. tiedotusvälineille! Olisi toivottavaa, että tämän tiedotteen
perusteella julkaisemassanne jutussa kävisi ilmi, missä virastoissa
numerot muutttuvat, koska numeromuutos ei koske kaikkia kaupungin
numeroita. Tämä erityisesti siksi, ettei henkilökunta vaihteissa
kuormittuisi turhaan. Kiitos!)

Tämän tiedotteen alkuun
Tiedotteiden alkuun
Viestintäyksikön kotisivulle
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Satavuotiaat esittäytyvät Tampereen päivänä
Tampereen kaupungin vesilaitos avaa 100-vuotisjuhliensa kunniaksi
Ruskon vedenpuhdistuslaitoksen ja Viinikanlahden
jätevedenpuhdistamon ovet yleisölle lauantaina 3. lokakuuta. Myös
100 vuotta täyttänyt kaupungin pelastuslaitos osallistuu Tampereen
päivän viettoon sunnuntaina aluepaloasemien sekä keskuspaloaseman
tila- ja kalustonäyttelyin. Keskuspaloasemalla on lisäksi esillä
palolaitoksen 100-vuotisjuhlanäyttely. Vesilaitos ja pelastuslaitos
yhdistävät voimansa lauantaina, jolloin ne testaavat palopostin
toimintakyvyn 100 vuotta vanhaan tyyliin Keskustorilla ja
Laukontorilla.
Nyt 44. kertaa vietettävään Tampereen päivän ohjelmaan sisältyy
yli 50 tapahtumaa. Ensimmäiset tapahtumat käynnistyvät Tampereen
syntymäpäivänä 1.10., ja ohjelmakimara jatkuu sunnuntaihin 4.10.
Linnainmaan uusi sosiaali- ja terveysasema pitää ovet avoinna
lauantaina. Talon henkilökunta on paikalla esittelemässä uusia
tiloja ja palveluja.
Tesoman uimahalli vihitään käyttöönsä sunnuntaina.
Kutsuvierastilaisuuden jälkeen uimahalliin pääsee uimaan ilmaiseksi
ja seuraamaan pellehyppyesityksiä. Ilmaisuinteja tarjoavat myös
muut kaupungin uimahallit.
Perinteiseen tapaan museoihin pääsee juhlapäivänä ilmaiseksi tai
alennetuin hinnoin. Hämeen museo avaa poikkeuksellisesti ovensa
viikonloppuna. Lauantaina museossa vietetään pellavaliinapäivää.
Opastetuilla kierroksilla pääsee tänä vuonna tutustumaan
esimerkiksi Väpiin, Lateen ja muihin tamperelaisiin kirjailijoihin
sekä heidän elämäänsä ja maisemiinsa. Suositut Teiskon-retket ovat
myös ohjelmassa. Kävelykierroksilla tamperelaiset pääsevät
tutustumaan kaupunkinsa ainutlaatuiseen teollisuusperinteeseen.
________________
Lisätietoja Tampereen päivästä antaa tiedotussihteeri Tuire
Salmi-Hiltunen, p. 3146 6209.

Tämän tiedotteen alkuun
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Tampereen veroprosentti
säilynee ennallaan
Tampereen tuloveroprosentti säilynee ennallaan eli 17,25
prosentissa ensi vuonna. Tampereen kaupunginhallitus päättää
veroprosentista omalta osaltaan maanantaina. Veropäätösten tekoa on
aikaistettu aiempiin vuosiin verrattuna verohallituksen päätöksen
mukaisesti. Valtuusto saa veropäätökset käsiteltäväkseen 7.10.
Päätös perustuu arvioon, jonka mukaan kunnan tulovero kasvaisi
ensi vuonna 2,5 prosenttia. Tampereen arvioidaan saavan
yhteisöveroa ensi vuonna 20 miljoonaa markkaa tämänvuotista
enemmän. Arvioitu yhteisöverotulo on maltillinen talouden
epävarmuustekijöiden vuoksi. Yhteisöverojen jakojärjestelmän muutos
vaikuttaa arvioon lisäävästi.
Kaupunginhallitus on vahvistamassa myös kiinteistöveron
korotuksen siten, että kaikkiin veroprosentteihin tehtäisiin 0,1
prosenttiyksikön tarkistus. Korotuksella kerättäneen
kiinteistöveroa 25 miljoonaa markkaa nykytasoa enemmän.
Kaupunginjohtaja Jarmo Rantanen pitää kiinteistöveron korotusta
perusteltuna veropoliittisena ratkaisuna. Ansiotulovähennyksen
laajennus kunnallisverotuksessa vähentää kaupungin verotuloja,
mutta toisaalta keventää kuntalaisten verotusta.
- Maan hallitus pyrkii veropoliittisena linjauksena verotuksen
painopisteen siirtämiseen palkkaverotuksesta muuhun verotukseen.
Pidemmällä aikavälillä korotus on perusteltu myös peruspalvelujen
ylläpitämiseksi ja kaupungin kilpailukyvyn edellyttämien toimien
toteuttamiseksi, Rantanen toteaa.
Talousarvion
valmistelu
etenee
Vuoden 1999 talousarvion valmistelu etenee nyt eri tahtiin kuin
veropäätökset. Lautakunnat ovat pääsääntöisesti laatineet
talousarvioesityksenä talousarviokehyksen edellyttämällä tavalla.
- Talousarvion vuosikate ei näidenkään päätösten jälkeen tule
olemaan riittävä väestön kasvusta johtuvien, muiden välttämättömien
ja kaupungin kehittämiseksi tarpeellisten investointien
rahoittamiseen, Rantanen toteaa.
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Kaupunginjohtaja arvioi kuitenkin, että näiden päätösten
pohjalta on hyvät edellytykset laatia toiminnallisesti kohtuullinen
ja taloudellisesti tasapainoinen talousarvioesitys.
Kaupunginhallitus saa kaupunginjohtajan talousarvioesityksen
käsiteltäväkseen 12.10. Budjetin laadinnassa on otettu huomioon
valtuuston linjaamat painopistelueet. Valtuusto päättää vuoden 1999
budjetista 11.11.
--------------Lisätietojen antajat:
rahoitusjohtaja Asko Koskinen puh. 3146 6275
taloussuunnittelupäällikkö Juha Yli-Rajala puh. 3146 6356

Tämän tiedotteen alkuun
Tiedotteiden alkuun
Viestintäyksikön kotisivulle
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22.9.1998

Tampereen johto osallistuu
Alvar Aalto -juhliin Essenissä

Tampereen kaupungin viisihenkinen valtuuskunta kaupunginjohtaja
Jarmo Rantasen johdolla osallistuu Saksassa Tampereen ystävyyskaupungissa Essenissä vietettäviin Alvar Aallon 100-vuotis- ja Aalto-teatterin 10-vuotisjuhlallisuuksiin tämän viikon lopulla.
Tasavallan Presidentti ja rouva Ahtisaari osallistuvat yhdessä
liittopresidentti ja rouva Herzogin kanssa lauantaina järjestettävän design-näyttelyn avajaisiin Essenin design-keskuksessa,
juhlakonserttiin Aalto-teatterissa sekä Saksalais-suomalaisen kauppakamarin 20-vuotisjuhlaan Essenin kauppakamarissa. Tämän lisäksi
he tapaavat Essenin kaupungin johtoa vierailun yhteydessä.
Tampereen kaupungin valtuuskunta osallistuu samoihin tilaisuuksiin kuin presidenttipari, ja sen lisäksi Aaltonäyttämöpalkinnon jakotilaisuuteen perjantai-iltana sekä Aaltoteatterissa järjestettävään juhlatilaisuuteen sunnuntaina.
Tilaisuudessa esiintyy tamperelainen Sympaatti-kuoro.
Tamperelaisten vierailun aikana on tarkoitus vaihtaa mielipiteitä ystävyyskaupunkien tulevasta yhteistyöstä. Tampereella järjestetään ensi vuoden kesäkuussa suomalais-saksalainen ystävyyskaupunkikokous, johon toivotaan myös esseniläisten osallistuvan.
Tampereen ja Essenin kaupungit ovat olleet ystävyyskaupunkeja
vuodesta 1960 lähtien. Tampereen kaupungin kansainvälisten asioiden
sihteeri Pertti Paltila kertoo, että yhteistyö on ollut laajaa ja
melko vilkasta.
- Juuri parhaillaankin on Tampereen kaupungin koulutusvastaavia
EU-projektin puitteissa tutustumassa Essenin kaupungin henkilöstön
kouluttamiseen. Tarkoituksena on muutenkin vierailun yhteydessä
selvitellä mahdollisuuksia tiivistää yhteistyötä kaupunkien ja
niissä toimivien yhteisöjen kesken erityisesti EU:n ohjelmien
puitteissa, Paltila sanoo.
Tampereen kaupungin valtuuskuntaan kuuluvat kaupunginjohtaja
Jarmo Rantasen lisäksi kaupunginhallituksen ensimmäinen
varapuheenjohtaja Pauli Ruoholahti, kaupunginhallituksen jäsen
Seppo Rantanen, kaupunginvaltuutettu Timo Mäkelä sekä
kansainvälisten asioiden sihteeri Pertti Paltila.
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-----------Lisätietoja: Pertti Paltila puh. 3146 6210
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14.9.1998

Vuoreksen suunnittelutilannetta
esiteltiin kuntien johdolle

Kuntien rajalle aiotun uuden Vuoreksen asuinalueen
suunnittelutilannetta esiteltiin Tampereen kaupunginhallitukselle
sekä Lempäälän kunnanhallitukselle maanantaina. Kuntien yhteinen
hanketyörymä on jatkanut alueen maankäytön yleissuunnittelua
keväällä päätettyjen suuntaviivojen mukaisesti.
Vuoreksen ympäristövaikutusten arviointia (YVA) varten valittu
konsulttitoimisto Suunnittelukeskus Oy esitteli tilaisuudessa
työohjelmaa eri vaihtoehtojen selvittämiseksi. Ns.
nollavaihtoehtoon sekä seutukaavan mukaiseen Ruskontien varteen
painottuvaan vaihtoehtoon tulee määritellä, minne muualle
sijoittuisi se rakentaminen, jota ei voida sijoittaa Vuoreksen
alueelle. Esimerkkinä vaihtoehdoista mainittiin Nurmi-Sorilan alue
ja Tampereen naapurikunnat.
Muina vaihtoehtoina selvitetään Vuoreksen yleissuunnitelman
mukaiset vaihtoehdot Särkijärven sillan kautta ja ilman siltaa.
Siltavaihtoehdosta ja tunnelivaihtoehdosta tehdään vertailu.
Ympäristövaikutusten selvittäminen täsmentyi siten, että
selvityksessä kiinitetään huomiota mm. alueen vesitalouteen sekä
korkeustasoihin ja kaltevuuksiin, eli valumisalueisiin kiinnitetään
erityisesti huomiota.
YVA-selvitykselle on annettu aikaa vuodenvaihteeseen. Alueen
palveluita suunnitteleva työryhmä työskentelee samassa
aikataulussa.
Lempäälän ja Tampereen olisi tehtävä ensi kevään aikana
päätökset mahdollisesta jatkosuunnittelusta. Silloin
osayleiskaavojen laadinta voitaisiin aloittaa syksyllä 1999.
Asemakaavojen laadinta alkaisi vuonna 2002, ja alueen rakentaminen
voisi alkaa aikaisintaan vuonna 2003.

Särkijärven
rannat virkistykseen
- Vuoreksessa on Tampereen puolella viitisenkymmentä yksityistä
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maanomistajaa, joista vajaa 40 omistaa mökkitontin tai kaksi
Särkijärven ranta-alueella. Särkijärven ranta-alueet on kaikissa
vaihtoehdoissa tarkoitus osoittaa virkistysalueiksi, Tampereen
teknisen toimen ja ympäristötoimen apulaiskaupunginjohtaja Lasse
Eskonen kertoo.
Vakituisia asukkaita on Tampereen puolella 20-30. Myös
puolustusvoimilla on merkittäviä maaomistuksia molempien kuntien
alueella.
Alueen maanomistus poikkeaa selvästi kuntien välillä. Lempäälän
puolella Vuoreksen alue on pääosin yksityisessä omistuksessa, mikä
vaikuttanee myös rakentamisaikatauluihin. Tampere taas omistaa
huomattavan osan kaupungin puoleisesta alueesta.
Ympäristövaikutusten arviointiin liittyen järjestetään tiistaina
22.9. Lempäälässä Sääksjärven koululla klo 16.30 informaatio- ja
kuulemistilaisuus alueen asukkaille. YVA-työsuunnitelma on
tilaisuudessa yleisön saatavilla.
Samana päivänä kello 19.30 järjestetään vastaava tilaisuus
Tampereella Pirkanmaan ammattioppilaitoksen tiloissa, osoitteessa
Koivistontie 31.
Seuraava yleisötilaisuus aiotaan järjestää 12.11.
Tampereen kasvuun
varaudutaan
Kaupunginjohtaja Lasse Eskonen muistuttaa Vuoreksen alueen
suunnittelun lähtökohdista, ettivät ne unohtuisi yksityiskohtien
varjoon.
- Tampereen alue on yksi maan kasvukeskuksista, ja Tampereella
on arvioitu tarvittavan vuosiin 2015-2020 mennessä noin 26 000
uutta asuntoa. Kuntalaisten etu on, että kaavoitus pystyy
vastaamaan kasvun tarpeisiin, Eskonen toteaa.
Eskonen muistuttaa myös, että kaavoitusta ei ole vielä
aloitettu. Jos alueen rakentamiseen yleissuunnitelman pohjalta
päädytään, yksityiskohtia ei ole vielä mitenkään sidottu.
Osayleiskaavojen laadinnassa ja edelleen asemakaavoituksessa
voidaan sitten ottaa esimerkiksi luonnonolosuhteet tarkasti
huomioon. Myös alueen kulttuurihistorialliset arvot aiotaan
selvittää.
- Tampereen asumisen on laajennuttava johonkin suuntaan, ja
kolmostien suunta on kaupunkirakenteen kannalta luonteva
vaihtoehto, Eskonen sanoo.
Lisätietoja: Lasse Eskonen puh. 3146 6204, 050-559 9099
Jyrki Laiho p. 3146 6325
Toivo Hankonen p. 3146 6516
kunnanjohtaja Olli Viitasaari p. 374 42 00
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Anna-Leea Hyry
10.9.1998

Tampereen ympäristöraportoinnista tunnustusta

Tampere sai kunniamaininnan vuoden tulokkaana
ympäristöraportointia koskevassa kilpailussa. Tampereen kaupungin
arvioitiin onnistuneen ensimmäisellä kerralla erittäin hyvin
ympäristöraportoinnissaan.
Kolmannen kerran toteutetussa vertailussa arvioitiin yhteensä
137 pörssi- tai muun yrityksen tai yhteisön ympäristöraportointia
vuodelta 1997. Tampere oli ainoa kilpailussa tunnustuksen saanut
kunta.
Neste voitti kilpailun ympäristöraportointisarjan ja Kemira oli
paras vuosikertomussarjassa. Kilpailun järjesti Suomen
Ympäristötiedotuksen Seura ja Suomen Kuvalehti yhdessä keskeisten
teollisuustoimialaliittojen kanssa. Palkitut julkistetiin
keskiviikkoiltana 9.9.
Lisätietoja: Keijo Lappalainen puh. 3146 234

Tämän tiedotteen alkuun
Tiedotteiden alkuun
Viestintäyksikön kotisivulle
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Anna-Leea Hyry
9.9.1998

Kaukolämpötöistä
liikennejärjestelyjä
Satakunnankadulla

Sähkölaitos tekee kaukolämpötöitä torstain 10.9. ja perjantain
11.9. välisenä yönä Satakunnankadulla Aleksis Kiven kadun ja
Kuninkaankadun välillä. Työt aiheuttavat liikennejärjestelyjä
torstain kello 21.00 ja perjantain kello 6.00 välillä.
Työn aikana pyritään järjestämään yksi ajokaista kumpaankin
suuntaan. On kuitenkin mahdollista, että jonakin ajankohtana reitti
on pois käytöstä itä-länsisuunnassa, eli Keskustorin suunnasta ei
pääse Satakunnankatua Hämeenpuiston suuntaan.

Lisätietoja: Pekka Viitanen p. 215 5281 tai 050-553 8639

Tämän tiedotteen alkuun
Tiedotteiden alkuun
Viestintäyksikön kotisivulle
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Anna-Leea Hyry
7.9.1998

Tampereen talousarviossa yhä karsittavaa
Tampereen talousarvio on lautakuntien esitysten perusteella
käyttötalouden osalta noin 50 mmk alle tavoitteen, mutta
lähtökohdat ensi vuoden budjetin valmistelulle ovat kuitenkin viime
vuosiin verrattuna kohtalaisen hyvät. Budjettitilannetta esitellään
maanantaina 7.9. kaupunginhallitukselle, joka saa kaupunginjohtajan
esityksen käsiinsä kuukauden päästä.
Rahoitusjohtaja Asko Koskisen mukaan kuluvan vuoden verotulot
näyttävät toteutuvan budjetoidun mukaisina. Ensi vuonna verotulojen
kasvun odotetaan jatkuvan maltillisena. Myös yhteisöveron jakoosuus parantaa Tampereen suhteellista asemaa. Valtion budjetti ei
myöskään tuonut tällä kertaa suuria yllätyksiä.
- Valtion budjetti kiristää kuntien taloutta, mutta ei
dramaattisesti. Suurin yksittäinen tekijä on ansiotulovähennyksen
laajennus, jonka vaikutus Tampereella on noin 50 mmk.
Kaupunginvaltuuston huhtikuussa tekemät painopistelinjaukset vanhustenhuolto, koulutus ja nuoret - on otettu huomioon
talousarvion valmistelussa. Lautakunnat ovat esityksissään pysyneet
kaupunginhallituksen kesäkuussa asettamissa kehyksissä
tulotavoitteita lukuunottamatta. Kiinteistöveroon suunniteltu
korottaminen ensi vuonna on tuomassa lisätuloja 25 mmk.
Menopuolella suurimmat epävarmuudet liittyvät sähkölaitoksen
tuloskehitykseen ja erikoissairaanhoidon menoihin. Suurin
yksittäinen kasvava menoerä ovat palkat, joita
tulosopimuskorotukset nostavat noin 50 mmk.
- Kokonaisuutena kuntataloudessa menot kasvavat edelleen tuloja
nopeammin, ja kuntatalous kiristyy. Näin tapahtuu myös Tampereella,
ja kehyksen mukainen budjetti on alijäämäinen, Koskinen sanoo.
Lautakuntien budjettiesityksiä ryhdytään nyt hiomaan
neuvotteluilla rahoitusjohdon ja eri toimialojen välillä. Samalla
käydään läpi myös esitetyt investoinnit.
Lisätietoja: rahoitusjohtaja Asko Koskinen, puh. 050-517 5471
taloussuunnittelupäällikkö Juha Yli-Rajala, 050-550 6356
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Anna-Leea Hyry
4.9.1998

Uusi jalkapallo- ja messuhalli harjassa

Pirkkahallin laajennuksena toteutettavan uuden jalkapallo- ja
messuhallin harjannostajaisia vietetään perjantaina 4.9.
Tampereella. Halli on valmistuessaan suurin puurakenteisia
liimapuuristikoita käyttäen toteutettu rakennus Suomessa. Uusi
jalkapallo- ja messuhalli on tarkoitus ottaa käyttöön joulukuun
alussa. Rakennustyöt alkoivat viime toukokuussa.
Hallin rakenteet tehdään kokonaan puusta. Hallin kantavat
kaaret, katto- ja seinäelementit sekä julkisivuverhoilu ovat puuta,
ja hallin seinän sisäpintana on käytetty suomalaista vaneria.
Yhteensä rakenteisiin on käytetty puutavaraa noin 1600
kuutiometriä, mikä vastaa sataa rekkakuormallista tukkeja.
Hallin rakentamisessa käytetään Suomessa uutta
puurakennustekniikkaa. Vastaavia puusta tehtyjä kantavia rakenteita
on käytetty mm. Norjan Lillehammerin olympiakisahalleissa. Puun
käyttö vastaavissa rakenteissa näin laajasti on kuitenkin
kansainvälisestikin poikkeuksellista.
Hallin mitat ovat 81 x 106 metriä, ja sen kerrosala on 9157
neliömetriä. Hallin keskikohdalla sisätilan korkeus on 20 metriä.
Halli täyttää täysimittaisen jalkapallokentän mitoitukset.
Halliin rakennetaan kiinteitä katsomoita 800 hengelle. Hallin
rakentamiskustannukset ovat kokonaisuudessaan 21,5 mmk.
Hallin rakennuttaa Tampereen kaupungin tilakeskus. Hallin
pääurakoitsijana toimii Rakennustoimisto Palmberg Oy ja
runkourakoitsijana SPU-Systems Oy, joka toimittaa hallin katto- ja
seinärakenteet. Liimapuuristikot toimittaa Vierumäen teollisuus Oy.
----Lisätietoja: tilakeskuksen johtaja Ilkka Ojala, puh. 03-3146 6314
tai rakennuttajainsinööri Pekka Niemi, puh. 03-3146 6821 tai 0505169 168
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Jari Seppälä
4.9.1998

Tampere esittelee sähköistä kauppaa
Tampereen kaupunki on kutsuttu esittelemään Internetpalveluitaan Euroopan Komission alaisuudessa järjestettävään
konferenssiin Manchesterissa Englannissa ensi viikolla.
Konferenssissa paneudutaan erityisesti sähköiseen kaupankäyntiin,
josta Tampere antaa julkisen sektorin esimerkin.
Tampereen verkkokauppa on ollut toiminnassa tämän vuoden
alkupuolelta. Internetin kautta myydään pääasiassa kaupungin
painotuotteita, mutta myös pääsylippuja on ollut myynnissä.
Myyntiin ovat tulossa kartat, kaupunkiopastukset sekä rakentamiseen
liittyviä palveluita.
- Parhaimmillaan Internet-kauppa on palveluissa ja tuotteissa,
joita ei tarvitse postittaa. Ostaja välttyy postikuluilta ja myyjä
saa varmistuksen tilaukseen, kun maksu siitä tulee saman tien,
toteaa Tampereen kaupungin Internet-tiedottaja Petri Kyrönviita.
Tampereen verkkokauppaa voivat käyttää ne Meritan ja Osuuspankin
asiakkaat, jotka ovat tehneet pankin kanssa sopimuksen
tilisiirrosta Internetissä. Muista suomalaisista kunnista
verkkokauppaa on kokeiltu Helsingissä ja Inkoossa.
Manchesterissa järjestettävä konferenssi liittyy suurten G8maiden käynnistämään hankkeeseen maailmanlaajuisen sähköisen kaupan
kehittämiseksi. Euroopan osalta hanketta vie eteenpäin Euroopan
Komissio. Tampereen kaupungin kaupan ohella Manchesterin
konferenssissa esitellään muun muassa pienten ja keskisuurten
yritysten sähköistä kaupankäyntiä Britanniassa, sähköisen
allekirjoituksen kehitystä sekä lainsäädäntöön ja kulttuurieroihin
liittyviä kysymyksiä. Tampereen mallia esittelevät kaupungin
viestintäpäällikkö Jari Seppälä ja Internet-tiedottaja Petri
Kyrönviita.
Uusi verkkokamera
ja kuluttajatietoa
Verkkokaupan ja perinteisen kaupankäynnin ongelmiin voi hakea
neuvoa nyt myös Tampereen kaupungin kuluttajaneuvonnan Internetsivuilta. Osoitteesta http://www.tampere.fi/kulto/
löytyy vinkkejä tavallisimpiin kysymyksiin niin tietokone-, autokuin asuntokaupoissakin. Tarkempaa apua varten löytyvät
kuluttajaneuvonnan yhteystidot. Sivuilla voi myös testata omat
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tietonsa kuluttajan oikeuksista osallistumalla kuluttajavisaan.
Syksyn myötä myös erilainen koulutustarjonta tulee
ajankohtaiseksi. Tampereen Työväenopiston kurssiohjelma on nyt
saatu sähköiseen muotoon koteihin jaetun oppaan ohella. Kursseihin
voi tutustua osoitteessa http://www.tampere.fi/top/.
Samoin verkosta löytyy aikuiskoulutusta tarjoava Oppimaan-lehti
Tampereen kaupungin elinkeinotoimiston sivuilta
http://www.tampere.fi/elke/elto/oppimaan/index.htm.
Tampere-kuvaa Internetissä täydentää uusi verkkokamera, joka
näyttää Hämeenkadun elämää Raatihuoneen nurkalla. Minuutin välein
päivittyvä kuva on sivulla http://www.tampere.fi/live/kuva2.htm.
Toinen kamera näyttää Tammerkosken maisemia, ja kolmas asennetaan
lähiaikoina Museokeskus Vapriikin alueelle.
-----Lisätietoja:
Viestintäpäällikkö Jari Seppälä, puh. 040-7081167
Tiedottaja Petri Kyrönviita, puh. 3146 6054, 0400-451 767

Tämän tiedotteen alkuun
Tiedotteiden alkuun
Viestintäyksikön kotisivulle
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Jari Seppälä
28.8.1998

Tampere tiivistää yhteyksiä Kaunasiin

Tampere vahvistaa yhteistyötään uusimman ystävyyskaupunkinsa,
liettualaisen Kaunasin kanssa. Viime vuonna solmitun
ystävyyskaupunkisopimuksen jatkoksi allekirjoitettiin perjantaina
Kaunasissa pöytäkirja tämän ja ensi vuoden käytännön yhteistyöstä.
Tampereen kaupungin valtuuskunta on osallistunut loppuviikon
aikana Kaunasissa järjestetyille Skandinavian päiville.
Ystävyyskaupunkiasioiden ohella päivillä on pohdittu
elinkeinoelämän yhteistyötä. Kulttuuri- ja nuoriso-ohjelmaa
päiville vei mm. tamperelainen Matovaara-yhtye. Kaupungin
virallista valtuuskuntaa johti apulaiskaupunginjohtaja Esa
Kotilahti.
Yhteistyöpöytäkirjassa sovitaan muun muassa kaupunkien
harjoittelijavaihdosta ensi vuonna. Kaunasin kaupungin matkailua
pyritään kehittämään mm. Tampere Convention Bureaun mallin
perusteella, ja myös työllisyyden hoidon kumppanuusprojektiin
liettualaiset peneutuvat.
Kulttuurivaihtoa suunnitellaan niin musiikin kuin
taidenäyttelyidenkin osalle. EU:n rahoittamana käynnistetään
Kaunasin paikallisagenda 21 -projekti, minkä lisäksi selvitetään
muiden yhteisten EU-projektien aloittamista. Myös
ystävyyskaupunkien verkoston, Itämeren kaupunkien liiton ja muiden
kansainvälisten kaupunkiverkostojen tarjoamia
yhteistyömahdollisuuksia kartoitetaan vuoden mittaan.
----lisätietoja: kansainvälisten asioiden sihteeri Pertti Paltila, puh.
3146 6210, 0400 831 469

Tämän tiedotteen alkuun
Tiedotteiden alkuun
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Jari Seppälä
28.8.1998

Vuoreksen YVA-selvitys käynnistyy

Tampereen ja Lempäälän rajalle suunniteltavan uuden Vuoreksen
alueen ympäristövaikutusten arviointi käynnistetään lähiviikkoina.
Tarjouskilpailun perusteella on arviointia tekemään valittu
Suunnittelukeskus Oy. YVA-selvityksen on määrä valmistua
vuodenvaihteessa, minkä jälkeen päätetään varsinaisen kaavoitustyön
käynnistämisestä.
Ympäristövaikutusten arviointi tehdään neljästä eri
vaihtoehdosta: nollavaihtoehto eli aluetta ei rakenneta,
seutukaavan mukainen Ruskontien varteen painottuva vaihtoehto sekä
Vuoreksen yleissuunnitelman mukaiset vaihtoehdot Särkijärven
ylittävän sillan kautta ja ilman siltaa.
Rinnan YVA-selvitysten teon kanssa Lempäälän ja Tampereen
yhteinen työryhmä kartoittaa Vuoreksen alueen palvelutarpeita ja
niiden järjestämistapoja.
Sekä Tampereen että Lempäälän puolella järjestetään 22.
syyskuuta yleisötilaisuudet, joissa kuntalaiset kuulevat
suunnittelun aikataulusta ja voivat esittää omia mielipiteitään.
Jos Vuoreksen alueen rakentamiseen päädytään, toteuttaminen
alkaa aikaisintaan vuonna 2002. Enimmillään alueelle tulisi noin
15000 asukasta, joista kaksi kolmannesta Tampereen puolelle ja
kolmannes Lempäälän puolelle.
----lisätietoja:
Apulaiskaupunginjohtaja Lasse Eskonen, puh. 3146 6204,050-5599099
Kunnanjohtaja Olli Viitasaari, puh. 374 4200

Tämän tiedotteen alkuun
Tiedotteiden alkuun
Viestintäyksikön kotisivulle
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Tuula Ala-Honkola
24.7.1998

Katutöitä keskustassa
ja Aitolahdentiellä

Tampereen kaupungin katumiehet ovat jyrsintä- ja
päällystyskoneineen ensi viikolla eli viikolla 31
kolmessa eri kohteessa.
Maanantaiaamuna kello 6 aloitetaan työt
Tuomiokirkonkadulla Hämeenkadun ja Verkatehtaankadun
välisellä osuudella. Samaan aikaan astuu alueella voimaan
pysäköintikielto ja mahdollisesti kadun varressa olevat
autot siirretään lähikortteleihin. Tuomiokirkonkadun työt
valmistunevat tiistain aikana.
Tiistaina jyrsijät siirtyvät jyrsimään Aitolahdentielle
Mattilanmäen ja Rusthollinkadun välistä osuutta.
Kun päällystystyöt siellä saadaan päätökseen
keskiviikon aikana, ajetaan koneet jälleen keskustaan
Pyynikintielle Palomäentien ja Nahkakujan väliselle osuudelle.
Töitä Pyynikintiellä tehdään torstaina ja perjantaina.
Rakennusmestari Tapio Viitasen mukaan tämän viikon
kadunkorjaustyöt on saatu sateista huolimatta
pysymään aikataulussa.
Säävaraus koskee myös ensi viikon töitä.
______________

Lisätiedot: rakennusmestari Tapio Viitanen, puh. 050-559 3874

Tämän tiedotteen alkuun
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Tuula Ala-Honkola
20.7.1998

Suojatietä pinnoitetaan
Hämeenkadulla

Hämeenkadun ja Näsilinnankadun risteyksessä oleva
suojatie saa uuden luonnonkivipinnoitteen.
Kaupungin katuosasto aloittaa pinnoituksen tiistaina 21.7.
ja töiden arvioidaan vievän pari viikkoa.
Katutöiden ajan on risteyksen kohdalla vain toinen
Hämeenkadun kaista käytössä, joten se saattaa hidastaa liikennettä.
____________
Lisätiedot: tiemestari Kari Vahe, puh. 0500-628 334

Tämän tiedotteen alkuun
Tiedotteiden alkuun
Viestintäyksikön kotisivulle
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Tuula Ala-Honkola
17.7.1998

Nekalantiellä ja Satakunnankadulla kadunkorjaustöitä

Nekalantiellä korjataan ensi viikolla Kuokkamaantien
ja Sotilaankadun välistä osuutta.
Työt aloitetaan tiistaina 21.7. ja niiden arvioidaan
kestävän pari kolme päivää.
Liikenne kulkee korjaustöiden ajan yhtä kaistaa myöten.
Nekalantieltä katumiehet siirtyvät Satakunnankadulle
Hämeenpuiston ja Kortelahdenkadun väliselle osuudelle.
Keskiviikkona katua jyrsitään ja sen jälkeen se päällystetään.
Loppuviikkoon mennessä katutöiden uskotaan olevan ohi.
Sateet ovat tänä kesänä olleet myös katumiesten harmina.
Rakennusmestari Tapio Virtanen kaupungin katuyksiköstä kertoo,
että kadunparannustöille laaditussa aikataulussa
on pysytty kohtuullisen hyvin,
mutta suunniteltua järjestystä on jouduttu muuttamaan.
Sateisilla ilmoilla katumiehet siirtyvät asfaltilta sorakaduille.
________________
Lisätiedot: rakennusmestari Timo Virtanen, puh. 050-559 3874

Tämän tiedotteen alkuun
Tiedotteiden alkuun
Viestintäyksikön kotisivulle
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Tuula Ala-Honkola
15.7.1998

Kaupunki toivoo
lisää hakijoita asuntolainoilleen

Tampereen kaupungin asuntotoimessa toivotaan syksyn lisäävän
kiinnostusta kaupungin asuntolainoja kohtaan. Kaupungin
asuntolainarahastossa on asuntolainoihin ja perusparannuslainoihin
varattu tälle vuodelle yhteensä 18 miljoonaa markkaa,
josta on tähän mennessä myönnetty vasta 6,7 miljoonaa markkaa.
Eniten lainoista ovat olleet kiinnostuneet alle 40-vuotiaat
ensiasunnon hankkijat. 59 hakijalle on lainaa myönnetty yhteensä
noin 5 miljoonaa markkaa.
Asunto-osakkeiden hankintaa ja omakotitalon rakentamista on
lainoitettu noin 1,7 miljoonalla markalla ja perusparantamista vain
runsaalla 200 000 markalla.
Ensimmäisellä vuosipuoliskolla on myönnetty yhteensä 71 lainaa.
Kaupungin asuntolainaa asunto-osakkeiden, asumisoikeuden tai
omakotitalon hankkimista varten voivat anoa kaikki tamperelaiset tai
Tampereelta asunnon hankkivat alle 40-vuotiaat. Omakotitalon
rakentamista sekä asuinhuoneiston tai omakotitalon
perusparantamista varten lainoja myönnetään myös yli 40-vuotiaille.
- Lainoituksessa sovelletaan tulorajoja, jotka kuitenkin ovat niin väljät,
ettei hakemuksia niiden takia ole jouduttu hylkäämään,
toteaa asuntorahoitussihteeri Marja Hirvonen kaupungin asuntotoimesta.
Lainan korko on 4,5 prosenttia ja laina-aika 8, 14 tai 20 vuotta
myönnettävän lainan määrästä riippuen.
----lisätietoja:
asuntorahoitussihteeri Marja Hirvonen,
Tampereen kaupungin asuntotoimi, puh. 3146 6148

Tämän tiedotteen alkuun
Tiedotteiden alkuun
Viestintäyksikön kotisivulle
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Jari Seppälä
29.6.1998

Vuoreksen suunnittelusta yleisötilaisuudet

Tampere ja Lempäälä järjestävät avoimet yleisötilaisuudet
syyskuussa Vuoreksen alueen suunnittelusta. Tässä vaiheessa
toivotaan kuntalaisten mielipiteitä alustavasta maankäytön
suunnittelusta. Päätökset alueen mahdollisesta kaavoittamisesta
tehdään ensi talvena ympäristövaikutusten arvioinnin jälkeen.
Ympäristövaikutusten arviointi tehdään neljän eri vaihtoehdon
mukaan: joko aluetta ei rakenneta lainkaan, rakentaminen painottuu
Ruskontien varteen seutukaavaa noudatellen tai alue toteutuu
maankäytön yleissuunnitelman mukaisesti ilman Särkijärven ylittävää
siltaa tai sillan kera. YVA-selvityksestä on pyydetty tarjoukset
neljältä ulkopuoliselta konsulttitoimistolta, ja tarjouskilpailu
ratkeaa elokuun loppuun mennessä.
Lempäälän kunnanhallitus ja Tampereen kaupunginhallitus saavat
tilannekatsauksen 14. syyskuuta, ja yleisötilaisuudet järjestetään
22. syyskuuta.
----lisätietoja:
apulaiskaupunginjohtaja Lasse Eskonen, puh.
050-5599099

Tämän tiedotteen alkuun
Tiedotteiden alkuun
Viestintäyksikön kotisivulle
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Timo Heinonen
25.6.1998

Haja-asutusalueiden vesi tyydyttää

Tampereen pohjoisten haja-asutusalueiden (ent. Teisko Aitolahden kuntien alueella) on tehty
vesihuollon kehittämiseksi asukaskysely alueen kaikille
n. 1300:lle ympärivuotisesti asutulle kotitaloudelle. Kyselyssä selvitettiin mm. seuraavia asiakokonaisuuksia:
-miten kiinteistöt ovat järjestäneet vedenhankintansa
-millaista vesi on määrällisesti ja laadullisesti
-miten on hoidettu kiinteistöjen jätevedet
-miten käsitellään tai minne viedään syntyneet
umpikaivojätevedet / sakokaivolietteet
-onko halukkuutta omaehtoiseen järjestettyyn
vesihuoltoon (esim. osuuskunnat)
Kyselyn palautti vajaa 800 kiinteistöä. Vastausten
perusteella voidaan todeta seuraavaa:
-rengaskaivoista vetensä hankkii 27 % talouksista,
porakaivoista 53 %, lähtistä 12 % ja muista
vedenhankintapaikoista (esim. järvet) 8 %.
-vastanneiden mielestä rengaskaivojen vedenlaatu
on hyvä tai vähintään kohtalainen 89 %:sti
-kallioporakaivojen vedenlaatu on puolestaan hyvä
tai kohtalainen 86 %:sti vaikka Geologisen
tutkimuskeskuksen 1995 tekemän selvityksen
mukaan erityisesti Kolunkylän - Pohtolan
välisellä alueella ja myös Paarlahden eteläpuolisella
alueella on vedenlaatuongelmia erityisesti
arseenin suhteen
-umpikaivoja on vastanneista 29 %:lla kiinteistöistä
ja lopuilla on saostuskaivo. Saostuskaivojen
lietteet viedään säiliökuljetuksella tai levitetään
pelloille / luontoon
-jätevesien kiinteistökohtaisista käsittelytavoista
yleisin on erilainen maaperään imeytys,
kyselystä ei saatu tietoa siitä, miten imeytys
tarkemmin ottaen on järjestetty
Asukaskyselyn mukaan ainoastaan 10 % oli kiinnostunut
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esim. osuuskuntamallisesta vesihuollosta
- mahdollisesti kaupungin ja valtion tukemana paremman ja vaivattomamman veden toivossa.
Suuri osa vastanneista oli haluton (37 %). Perusteluna
oli yleensä vastanneiden mielestä toimivat
omat vesihuoltojärjestelmät. 36 % ei osannut vielä
muodostaa kantaansa tähän kysymykseen ja 17
% jätti kysymykseen vastaamatta.
Vesihuoltotyöryhmä etsii rengaskaivoille soveltuvia
paikkoja tavoitteena houkutella erityisesti
arseeniriskialueilla asuvia kallioporakaivojen
käyttäjiä muodostamaan osuuskuntia ja muita
kiinteistöryhmäkohtaisia yhteenliittymiä. Soveltuvilla
alueilla sijaitseville kiinteistöille tullaan
loppukesästä lähettämään konkreettisempi
tiedonanto / kysely alustavine kustannusarvioineen
vesihuolto-osuuskuntien perustamisesta.
Kyselyn toteutti Tampereen yliopiston
yhteiskuntatieteiden tutkimuslaitos yhdessä Tampereen
kaupungin, Pirkanmaan ympäristökeskuksen
ja Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n ja Suunnittelukeskus
Oy:n kanssa osana Euroopan Unionin rahoittamaa
tutkimusta Aitolahti - Teisko alueen asumisolosuhteista
ja elämäntavoista. Vesihuollon ohella asukaskyselyssä
selvitettiin mm. asukkaiden asumista, liikkumista ja jätehuoltoa.
Lisätietoja vesihuoltohankkeesta antavat
vesilaitokselta toimistoinsinööri Timo Heinonen
(31466156) ja insinööri Ismo Leino (31466034).

Tämän tiedotteen alkuun
Tiedotteiden alkuun
Viestintäyksikön kotisivulle
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Jari Seppälä
16.6.1998

Asuntotoimen johtoon 32 hakijaa
Tampereen kaupungin asuntotoimenjohtajaksi on jättänyt
hakemuksensa 32 henkilöä. Asuntotoimenjohtaja vastaa kaupungin
asuntopolitiikan suunnittelusta ja koordinoinnista sekä
asuntoasioiden viranomaistehtävistä. Hänen tehtäviinsä kuuluu myös
laajempi yhteistyö asuntoalalla. Tampereen kaupunkikonsernin
omistuksessa on noin 10000 vuokra-asuntoa. Kaupungin ensimmäinen
asuntopoliittinen strategia on keskiviikkona kaupunginvaltuuston
hyväksyttävänä.
Asuntotoimenjohtajaksi ovat hakeneet henkilöstösihteeri Taisto
Aalinniemi Lappeenrannasta, va hallintojohtaja Ritva Ahola
Pirkkalasta, projektipäällikkö Leena Aho-Manninen Tampereelta,
toiminnanjohtaja Ahto Aunela Tampereelta, toimitusjohtaja Kalervo
Haverinen Helsingistä, asuntorahoitussihteeri Marja Hirvonen
Tampereelta, toiminnanjohtaja Pertti Hjelm Tampereelta,
asuntoedustaja Sanna Kuusinen Tampereelta, ympäristösihteeri
Marjatta Laukkanen Parikkalasta, yrittäjä Juhani Lehto Tampereelta,
hallinto- ja talousjohtaja Timo Lehto Oulusta, asuntosihteeri Jukka
Luttinen Kankaanpäästä, yht.maist. Juhani Manninen Tampereelta,
vuokrauspäällikkö Matti Mäkinen Ylöjärveltä, yht.maist. Marja-Liisa
Nyholm Tampereelta, myyntipäällikkö Marko Oranen Jyväskylästä,
tekninen johtaja Samuli Rautiainen Köyliöstä, amk-insinööri Eino
Rissanen Lappeenrannasta, maistraatin päällikkö Pentti Ristikartano
Tampereelta, myyntipäällikkö Veijo Saarinen Tampereelta,
tutkimusapulainen Marjo Salminen Tampereelta, konsultti Matti
Santanen Tampereelta, asuntosihteeri Juha Sipilä Pirkkalasta,
merkonomi Jari Stång Oulusta, asuntosihteeri Teppo Törmänen
Kuusamosta, DI Kari Vaarala Rovaniemeltä, ympäristötoimenjohtaja
Kalevi Virtanen Laukaasta sekä viisi hakijaa, jotka eivät toivo
nimeään julkisuuteen.
Samaan aikaan haettavana ollutta rakennuttamispäällikön virkaa
on hakenut 11 henkilöä. Rakennuttamispäällikkö vastaa kaupungin
rakennusinvestointien toteutuksesta.

----Lisätietoja: apulaiskaupunginjohtaja Esa Kotilahti, puh. 31466203
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Jari Seppälä
12.6.1998

Tampere tutkii kaupunkipuistoa
Tampere on kiinnostunut kansallisen kaupunkipuiston
perustamisesta. Ensi vaiheessa selvitetään kaupunkipuiston
perustamisen käytännön edellytykset ja vaikutukset. Lähinnä
kyseeseen tulisi Tammerkosken ympäristö Mustanlahden ja Ratinan
välillä, ehkä jatkettuna Särkänniemeen, Hämeenpuistoon ja
Hatanpäälle.
Kaupungin johtoryhmä keskusteli kaupunkipuistoajatuksesta
perjantaina. Päätöksen Tampereen esityksestä tekee valmistelun
jälkeen kaupunginhallitus. Suomeen on suunniteltu perustettavaksi
noin kymmenen kaupunkipuistoa ympäristöministeriön päätöksellä.
Kansallisen kaupunkipuiston kriteerit ovat muotoutumassa
rakennuslain uudistuksen myötä. Suunnitelmien mukaan
kaupunkipuistot liittyisivät kaupunkikeskustan kulttuurihistoriaan
ja arvokkaaseen rakennettuun ympäristöön. Samalla puisto sisältäisi
tärkeitä luonnonalueita ja palvelisi asukkaiden ulkoilutarpeita.
Puistopäällikkö Ahti Pakarinen on alustavasti kartoittanut
Tampereen mahdollisia kaupunkipuistoalueita. Tammerkosken rantojen
ohella kyseeseen voisivat tulla Pyynikki, Pyhäjärven saaret, Kaupin
ulkoilupuisto tai Iidesjärven ympäristö tai eri alueita yhdistävä
verkosto.
- Kaupunkipuiston tulee olla valtion, kunnan tai muun
julkisyhteisön omistuksessa. Eduksi myös on, jos viheralueet ovat
jo olemassa eikä kaavamuutoksia muutenkaan tarvita, sanoo
puistopäällikkö Pakarinen.
Kaupunki jatkaa esityksen valmistelua selvittämällä, mitä
kansallisen kaupunkipuiston perustaminen käytännössä merkitsisi.
Myös ehdotettavan alueen rajausta ja eri kriteerien painoarvoja
mietitään.
Tampereen keskustassa on jo Tammerkoski nimetty yhdeksi Suomen
kansallismaisemista. Pyynikki ja Viikinsaari ovat
luonnonsuojelualueita.
------lisätietoja: puistopäällikkö Ahti Pakarinen, puh. 0331466317
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5.6.1998

Tampere seuraa laboratoriopalvelujen laatua

Tampereen kaupunki teettää asiakastutkimuksen
laboratoriopalvelujen laadusta. Tutkimus tehdään maanantaista
lähtien viiko kuluessa asiakaskyselynä laboratorion
näytteenottopaikoissa. Kyselylomakkeeseen voi vastata nimettömänä.
Myös laboratoriohenkilökunnan ja lääkäreiden mielipiteitä palvelun
laadusta ja kehittämistarpeista kartoitetaan.
Tutkimuksen avulla pyritään seuraamaan laboratoriopalvelujen
laadun kehittymistä toimintojen yhdistyessä uuteen yhteiseen
laboratorioon Pirkanmaalla. Tampereen kaupunki teettää vastaavan
tutkimuksen vuoden 1999 lopulla, jolloin uusi laboratorio on
vakiinnuttanut toimintansa.
Tutkimus on osa yhteisen laboratorion seurantaa. Toiminnan taloudellisista vaikutuksista Tampereen kaupungille ja Pirkanmaan
sairaanhoitopiirille tehdään selvitys vuosien 1999 ja 2000 toiminnan perusteella.

----Lisätietoja: projektipäällikkö Jorma Lehtisaari, puh. 2197301

Tämän tiedotteen alkuun
Tiedotteiden alkuun
Viestintäyksikön kotisivulle
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5.6.1998

Tampereen www-sivuilta haetaan palveluita

Opiskelijat ovat Tampereen kaupungin Internet-palvelujen suurkuluttajia. Kaupungin www-sivujen käyttäjäkyselyn mukaan 38 % asiakkaista on opiskelijoita. Lähes puolet kyselyyn vastanneista seuraa
kaupungin sivuja joka viikko. Eniten haetaan tietoja kaupungin
tapahtumista, mutta monille Internet on myös asioiden hoitamisen ja
vaikuttamisen väline.
Toukokuussa Tampereen www-sivuilla toteutettu käyttäjäkysely
antoi kaupungin sähköisten palvelujen yleisarvosanaksi 8,2. Vuosi
sitten tehdyn edellisen kyselyn jälkeen sivujen kävijämäärät ovat
selvästi lisääntyneet, ja myös käyntien tiheys on kasvanut:
- Nyt kirjaamme jo puoli miljoonaa käyntiä kuukaudessa, ja
jatkuvasti vaihtuva aineisto vetää kävijöitä sivuillemme usemminkin
kuin kerran. Vielä vuosi sitten useimmat ilmoittivat käyvänsä
Tampereen sivuilla vain muutaman kerran kuukaudessa, nyt jo viikoittain, sanoo kaupungin Internet-tiedottaja Petri Kyrönviita.
Tampereen tapahtumatarjontaa seuraa verkosta 32 % kävijöistä.
Tietoa muista kaupungin asioista hakee kyselyn mukaan 22 % wwwsivujen käyttäjistä. 13 % etsii tietoja opiskelua tai työtä varten,
ja saman verran on niitä, jotka haluavat hoitaa verkon kautta
asioitaan ja saada kaupungin palveluita. Vastaajista 2 % seuraa
kaupungin sivuja voidakseen vaikuttaa asioihin, mutta 19 % surffailee vain uteliaisuuttaan.
- Ilahduttavaa on, että näinkin moni on löytänyt verkosta todellisen palvelukanavan, sillä tavoitteemme on rakentaa Internetin
varaan kunnanvirastoa kaikkine palveluineen, Petri Kyrönviita
sanoo.
Internetin kauppapalveluita ei vielä käytetä kovin laajalti.
Kyselyn mukaan 26 % vastaajista on ostanut verkosta, 39 % aikoo
ostaa ja 36 % ei usko koskaan ostavansa. Tampereen kaupungin verkkokauppa on ollut avoinna vuoden alusta lähtien, ja myytäviä palveluita ja tavaroita lisätään vähitellen.
Työväenopisto
myös verkkoon
Kyselyssä eniten kiitosta saivat Tampereen tapahtumakalenterit,
liikennelaitoksen aikataulut sekä kirjaston palvelut. Toiveita
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esitettiin erityisesti kaavojen esittelystä ja tonttitarjonnasta.
Myös verkkokameroita ja virkamiesten yhteystietoja toivottiin
entistä enemmän.
Tampereen www-palveluun on liitetty nyt myös työväenopiston
esittelysivut. Kurssitarjonnan ja ajankohtaisten tapahtumien ohella
työväenopiston sivuilla esitellään kotitalousneuvonnan ja lasten ja
nuorten kuvataidekoulun toimintaa. Ensi syksyn opinto-ohjelma on
tarjoitus saada verkkoon kokonaisuudessaan.
Myös kaupungin kuukausiraportit julkaistaan tästä lähtien Internetissä. Tulosarviointiyksikön tekemissä raporteissa seurataan
kaupungin talouden kehitystä, budjetin toteutumista ja työllisyystilannetta.
Tampereen kaupungin www-palvelut löytyvät osoitteesta
http://www.tampere.fi.

----Lisätietoja: tiedottaja Petri Kyrönviita, puh. 03-31466054

Tämän tiedotteen alkuun
Tiedotteiden alkuun
Viestintäyksikön kotisivulle
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Tampereelle ensimmäinen ympäristötilinpäätös

Tampere on tehnyt ensimmäisenä suomalaisena kuntana
ympäristötilinpäätöksen vuoden 1997 toiminnastaan. Tilinpäätös
seuraa kaupungin tavoitteita ja päätöksiä, joilla Tampereesta
rakennetaan ympäristönsuojelun kärkikaupunki.
Ympäristönsuojelu on osa kaikkea kaupungin toimintaa. Niinpä
myös ympäristötilinpäätös kattaa kaikki kaupungin toimialat,
liikelaitokset sekä merkittävät tytäryhtiöt. Tilinpäätös on myös
raportti siitä, miten viime vuoden talousarvioon sisällytetyt
ympäristöä koskevat tavoitteet ovat toteutuneet.
Energia säästetty,
päästöjä vähennetty
Tärkeimpiä Tampereen viime vuoden ympäristötekoja oli vuonna
1995 aloitettu energiansäästöohjelma. Energian ja veden kulutus on
vähentynyt merkittävästi, ja rahallisestikin säästöä syntyy
seitsemän miljoonan markan verran vuodessa.
Vanhentuneen ajoneuvokaluston uusimisella ja uusilla
polttoainevalinnoilla on vähennetty päästöjä ja säästetty
kulutuksessa lähes miljoona markkaa. Keittiöiden yhteisjakelulla on
vähennetty noin 25000 jakeluauton käyntiä.
Kaupungin hankinnoissa tähdätään ympäristökuormituksen
vähentämiseen. Kertakäyttöastioita on vähennetty muun muassa
hankkimalla mukien pesuautomaatti massatapahtumia varten. Myös
sairaalatarvikkeissa on palattu kertakäyttökulttuurista kestokäytön
tielle.
Jätteet lajitellaan ja kierrätetään koko organisaatiossa
kouluista ja kirjastoista yhdyskuntarakentamiseen. Maankäytön
suunnittelussa vältetään liikenteen kasvua ja hyödynnetään valmiita
rakenteita täydennysrakentamisen avulla.
Saastuneiden maa-alueiden puhdistaminen liittyy vanhojen
teollisuustonttien uudelleenkaavoitukseen. Ympäristövalvontaa
kehitetään entistä enemmän ennakoivaan suuntaan. Kaupungin omia
metsiä hoidetaan kuntalaisten kanssa vuorovaikutuksessa ja
metsäluonnon biologista monimuotoisuutta vaalien.
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Kasvatusta ja
suunnitelmia
Tulevaisuuden kannalta on tärkeätä päiväkotien ja koulujen
ympäristökasvatus. Kurun metsäoppilaitoksen koulutuksen
keskeisimpiä tavoitteita on ympäristömyötäisen asenteen
juurruttaminen vuosi sitten voimaan tulleiden uuden metsälain ja
luonnonsuojelulain hengessä.
Viime vuonna valmistui Tampereen koulutustoimen ympäristöohjelma
samoin kuin muun muassa liikennelaitoksen ympäristöpolitiikka,
pohjavesien suojelusuunnitelma ja koko kaupunkiseudun
liikennejärjestelmäsuunnitelma.
Sähkölaitoksen ympäristöohjelmaa on jo toteutettu yli 30:llä
käytännön toimenpiteellä. Ympäristöä säästäen tuotettua hyötysähköä
on ryhdytty markkinoimaan ja ekosähkön tuotteistamista
kartoitetaan.
Tampereen kaupunkikonserniin kuuluvat myös sellaiset
ympäristövastuullisella tavalla toimivat yhtiöt kuten Pirkanmaan
Jätehuolto, Särkänniemi, Tampere-talo ja Teknologiakeskus Hermia.
Tampere-talo sai viime vuonna Golden Globe -tunnustuksen
ympäristöohjelmastaan.
Ympäristö mukaan
jokaiseen tilinpäätökseen
Ympäristötilinpäätöksen lähtökohtana on vuonna 1994 hyväksytty
ympäristöpoliittinen ohjelma ja viime vuonna valmistunut kaupungin
strategia, jonka mukaan Tamperetta kehitetään kestävän kehityksen
periaatteiden mukaan.
Tilinpäätöksen on koonnut talouden, tarkastuksen ja
ympäristöasioiden sekä eri toimialojen edustajien
asiantuntijaryhmä. Jatkossa ympäristötilinpäätös tehdään joka vuosi
osana normaalia tilinpäätösraportointia. Samalla tuetaan
ympäristöasioiden koulutusta osana normaaleja päivittäisiä
työtehtäviä.
----lisätietoja: ympäristönsuojelusuunnittelija Anette Vaini,
puh. 03-3146 6405, 0400-735 211
kehittämispäällikkö Katrina Harjuhahto-Madetoja, puh. 03-219 7362,
040-527 6662

Tämän tiedotteen alkuun
Tiedotteiden alkuun
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Tampere budjetintekoon
nykyisellä veroprosentilla

Tampereen kaupunki valmistautuu ensi vuoden talousarvion tekoon
nykyisen veroprosentin varassa. Kaupunginhallitus hyväksyi maanantaina talousarvion laadinnan pohjaksi raamit, joiden mukaan myös
ensi vuoden talous jää alijäämäiseksi. Suurin kasvun vara annetaan
koulutuksen kustannuksiin.
- Tampere on elänyt kaksi vuotta alijäämätalouden aikaa. Näin ei
voi kauan jatkua, mutta järkevät toiminnalliset tavoitteet pakottavat tyytymään alijäämään myös ensi vuonna, sanoo rahoitusjohtaja
Asko Koskinen.
Kaupunginhallitus vahvisti budjetin valmistelun pohjaksi nykyisen veroprosentin 16,75. Kunnallisveroa uskotaan kertyvän 4-5 %
tätä vuotta enemmän.
Välttämättömiä investointeja ei saada ensi vuonnakaan rahoitettua budjetin katteella, vaan lainaa ja omaa kassaa on käytettävä
hyväksi. Budjettia puristetaan silti niin tiukaksi kuin mahdollista: henkilöstömenoissa pitäisi säästää 31 mmk, ja maksujen tarkistamisen mahdollisuudet käydään tarkasti läpi.
- Sähkökilpailu pudottaa kaupungin tuloja noin 25 mmk. Vesi- ja
liikennelaitokselta odotetaan sen sijaan entistä parempaa tulosta,
Asko Koskinen sanoo.
Kaupunginvaltuuston huhtikuisen talousseminaarin terveisten
mukaisesti koulutus nostetaan painopisteeksi ensi vuoden talousarviossa. Koulutuksen nettomenot saavat raamin mukaan kasvaa 3,1 %,
sosiaali- ja terveysmenot 2,6 %. Muut toimialat saavat tiukemmat
raamit niin, että yhteensä kaupungin nettomenot kasvaisivat ensi
vuonna 1,9 %.
Rahoitusjohtaja Koskinen toteaa, että Tampereen talous on sen
verran vahvalla pohjalla, että ensi vuoteen voidaan tähdätä melko
hyvistä asemista. Dramaattisia säästöjä ei ole odotettavissa myöskään henkilöstöpuolella.
- Henkilöstömenojen säästötavoite on tämän vuoden luokkaa.
Tilannetta helpottaa viime vuosia laajempi säästösopimus lomarahojen vaihtamisesta vapaaksi, sanoo henkilöstöjohtaja Pekka Palola.
- Sopeuttamistarvetta on vielä teknisen sektorin henkilöstömää-
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rässä, erityisesti tilakeskuksessa. Väen lisäämisen painetta on
erityisesti sosiaali- ja terveystoimessa.
----lisätietoja: rahoitusjohtaja Asko Koskinen, puh. 03-314611
henkilöstöjohtaja Pekka Palola, puh. 03-314611

Tämän tiedotteen alkuun
Tiedotteiden alkuun
Viestintäyksikön kotisivulle
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Jari Seppälä
29.5.1998

Tampere esittäytyi Venäjällä

Tamperelainen elinkeinoelämä ja kulttuuri sai runsaasti huomiota
Venäjän kolmanneksi suurimmassa kaupungissa Nizhni Novgorodissa
tällä viikolla järjestetyillä Tampere-päivillä. Samalla käytiin
neuvotteluja ystävyyskaupunkien yhteistyön kehittämisestä.
Kaupunginjohtaja Jarmo Rantasen johdolla venäjäisessä
ystävyyskaupungissa vieraili noin 120 hengen seurue, johon kuului
kaupungin edustajien ohella liike-elämän, kulttuurin ja SuomiVenäjä -seuran edustajia. Myös Pirkanmaan liitto ja kauppa- ja
teollisuusministeriö kävivät päivien aikana omia keskustelujaan
talousyhteistyöstä.
Tampereen ja Nizhni Novgorodin kaupungit allekirjoittivat
Tampere-päivien päätteeksi yhteisen muistion, jossa todettiin
ystävyyskaupunkiyhteistyön edenneen suunnitelmien mukaisesti niin
talouden, sosiaalitoimen, koulutuksen kuin kulttuurinkin alueella.
Kaupungit sitoutuivat edistämään yhteistyöhankkeita, joita tämän
viikon tapaamisista ja keskusteluista listattiin yli 20 alueelta.
Hankkeita on käynnistetty metallijalostuksesta yrittäjäkoulutukseen
ja rautatielogistiikasta Internetin hyödyntämiseen.
Konkreettisia kauppa- ja tuotantohankkeita rakennettiin muun
muassa neonmainosten valmistamisen, öljynetsintävälineistön ja
sähköverkkolaitteiston kehittämisen alueilta.
Nizhni Novgorodissa järjestettiin viikon aikana yrityskontakteja
muun muassa talousseminaarin ja messujen avulla. Myös
terveydenhuollon alueelta oli yhteistyöseminaari. Tamperelainen
kulttuuri esittäytyi venäläisille monipuolisesti. Konsertit ja muut
esitykset saivat runsaasti yleisöä, Katariina Lillqvistin elokuvia
esitettiin jopa ylimääräisenä näytöksenä. Myös paikallisissa
tiedotusvälineissä Tampere oli hyvin esillä.
----Lisätietoja: Kansainvälisten asioiden sihteeri Pertti Paltila, puh.
3146 6210, 0400 831 469

Tämän tiedotteen alkuun
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Tuula Ala-Honkola
20.5.1998

Tampere esittäytyy
Nizhni Novgorodissa

Tampereen seudun osaamista esitellään monin tavoin Tampereen
venäläisessä ystävyyskaupungissa Nizhni Novgorodissa
toukokuun viimeisellä viikolla järjestettävillä Tampere-päivillä.
Päivien ohjelma sisältää mm. yrityskontaktien
solmimista, terveydenhuollon kursseja, kulttuuriohjelmaa ja
näyttelyitä.
Tampereelta ja sen ympäristökunnista päiville matkaa
maanantaina 25.5. noin 120 hengen seurue, johon kuuluu mm.
kaupungin virallinen delegaatio kaupunginjohtaja Jarmo
Rantasen ja apulaiskaupunginjohtaja Reijo Hautalan johdolla,
liike-elämän edustajia ja Suomi-Venäjä -seuran jäseniä.
Nizhni Novgodorin Tampere-päivät ovat jatkoa viime
syyskuussa Tampereella järjestetylle yrityselämän
tapaamiselle. Tampereen kaupungin elinkeinoasiamies Kari
Löytyn mukaan Nizhni Novgorodin alueen yksityistämisvauhti on
ollut koko Venäjän nopeimpia ja sen mukana kiinnostus
yhteyksien solmimiseen mm. suomalaisyritysten kanssa on
kasvanut voimakkaasti.
Tampere-päiville osallistuu Tampereelta ja lähiseudulta
noin 50 liike-elämän edustajaa, joille on sovittu tapaamisia
venäläisten yritysjohtajien kanssa.
Yritysten edustajat pohtivat kaupunkien taloussuhteita myös
yhteisessä seminaarissa. Päivän aikana käsitellään mm.
suomalaisten kokemuksia kaupankäynnistä venäläisten kanssa ja
yritysten välistä sopimuskäytäntöä. Nizhni Novgorodin pienet
ja keskisuuret yritykset kertovat seminaarissa omista
tulevaisuudennäkymistään.
Samanaikaisesti
Nizhni Novgorodissa pidettäville Autotechservice-messuille
osallistuu messuosastollaan Tampereen kaupungin lisäksi
muutamia pirkanmaalaisia yrityksiä.
Terveydenhoitoa
ja kulttuuria
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Yritystapaamisten lisäksi Tampere-päivän ohjelma sisältää
Pirkanmaan ammattikorkeakoulun järjestämän
hoidonohjauskurssin aikuisdiabeetikoille ja tartuntatauteja
käsittelevän seminaarin hoitohenkilökunnalle.
Päivien monipuoliseen kulttuuriantiin kuuluu Intime
Quintetin konsertteja sekä tanssiteatteri Mobita/ Danscon ja
nukketeatteri Mukamaksen esityksiä. Elokuvateatterissa
näytetään tamperelaisen Katariina Lillqvistin elokuvia.
Nizhni Novgorodin kaupungintalolla on esillä Tampereen
arkkitehtuuria ja elämää esittelevä näyttely.
Tampereen päivät pidetään Nizhni Novgorodissa 25.5.-28.5.1998.
Viralliseen valtuuskuntaan kuuluvat
kaupunginjohtaja Rantasen ja apulaiskaupunginjohtaja Hautalan
lisäksi maakuntajohtaja Jussi V. Niemi Pirkanmaan Liitosta,
toimitusjohtaja Matti Hokkanen Tampereen kauppakamarista,
tarkastaja Petra Sinisalo-Katajisto ja tarkastaja Merja Åberg
kauppa- ja teollisuusministeriöstä sekä kansainvälisten
asioiden sihteeri Pertti Paltila.
____________________
Lisätiedot:
- yritykset: elinkeinoasiamies Kari Löytty, puh. 3146 6216
- yleisasiat: kansainvälisten asioiden sihteeri Pertti
Paltila, puh. 3146 6210 tai 0400-831 469,
- terveydenhuolto: osastonjohtaja Leena Minkkinen, Tampereen
terveydenhuolto-oppilaitos puh. 272 1220

Tämän tiedotteen alkuun
Tiedotteiden alkuun
Viestintäyksikön kotisivulle
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Jari Seppälä
18.5.1998

Tampereelle kaksi neuvosta

Tasavallan presidentti on myöntänyt sosiaalineuvoksen arvon ja
nimen työnjohtaja Matti Kuuselalle sekä järjestöneuvoksen arvon ja
nimen kelloseppä Reijo Lehtimäelle. Molemmat ovat toimineet pitkään
Tampereen kaupungin luottamustehtävissä.
Sosiaalineuvos Matti Kuusela on toiminut 25 vuotta merkittävissä
sosiaali- ja terveystoimen tehtävissä, kaupunginvaltuutettuna
vuodet 1985-96 sekä kaupunginhallituksen jäsenenä vuodesta 1994
lähtien. Hän on antanut merkittävän panoksen Tampereen kaupungin
sosiaali- ja terveystoimen kehitykseen ja toiminut ansiokkaasti
lukuisissa yhteiskunnallisissa järjestöissä. Vuodet 1993-95 Kuusela
oli Vasemmistoliiton valtuustoryhmän puheenjohtaja.
Päivätyönsä Kuusela on tehnyt Tampereen kaupungin palo- ja
pelastustoimessa ensin nuohoojana ja sitten työnjohtajana.
Järjestöneuvos Reijo Lehtimäki on osallistunut Tampereen
kaupunginvaltuuston työskentelyyn vuodesta 1977 lähtien ensin
varajäsenenä ja vuodet 1985-92 sosiaalidemokraattisena
valtuutettuna. Lisäksi hän on toiminut lukuisissa muissa kaupungin
ja järjestöelämän luottamustehtävissä. Yli 40 vuoden kellosepän
urallaan hän on osallistunut aktiivisesti alan järjestötoimintaan.

----Lisätietoja: hallintojohtaja Mauri Eskonen, puh. 3146 6105

Tämän tiedotteen alkuun
Tiedotteiden alkuun
Viestintäyksikön kotisivulle
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Jari Seppälä
14.5.1998

Puolan presidentti Tampereelle

Puolan presidentti Aleksander Kwasniewski vierailee ensi
keskiviikkona Tampereella osana virallista valtiovierailuaan
Suomeen. Tampereen raatihuoneen edustalla pidetään myös
valtiovierailun juhlavat lähtöseremoniat, joita yleisöllä on
mahdollisuus seurata.
Presidentti Kwasniewskin Tampereen-vierailun päätapahtuma on
yliopiston juhlasalissa pidettävä luentotilaisuus. Presidentti
puhuu Puolan mahdollisuuksista muuttuvassa maailmassa. Yleisölle
avoin luento alkaa kello 11.00, ja sen jälkeen presidentti tapaa
Tampereella opiskelevia puolalaisia opiskelijoita.
Presidentti Kwasniewski tutustuu yhdessä Tasavallan presidentti
Martti Ahtisaaren kanssa Teknologiakeskus Hermiaan sekä Nokian
matkapuhelintuotantoon. Presidenttien puolisot käyvät puolestaan
kirjastotalo Metsossa ja Hiekan taidemuseossa.
Tampere-talossa presidenttiparit tutustuvat talon taiteeseen ja
arkkitehtuuriin sekä seuraavat Tampereen kaupunginorkesterin
harjoituksia.
Valtiovierailu päättyy Tampereen kaupungin isännöimään
lounaaseen raatihuoneella. Viralliset lähtöseremoniat ovat
raatihuoneen edustalla kello 16.30. Kansallishymnit soittava
Kaartin soittokunta esiintyy yleisölle Keskustorilla jo kello
16.00.
Liput salkoihin
Valtiovierailun johdosta valtion ja kaupungin virastot ja
laitokset liputtavat keskiviikkona. Myös Hämeensillalla hulmuavat
Suomen liput ja Keskustorilla Suomen, Puolan ja EU:n liput. Myös
muiden Tampereen keskustan kiinteistöjen toivotaan osallistuvan
liputukseen.
Lähtöseremonioiden takia suljetaan osa Kauppakatua ja Aleksis
Kiven katua tunnin ajaksi. Aleksis Kiven katu on suljettu
Puutarhakadun ja Kauppakadun väliltä ja Kauppakatu Aleksis Kiven
kadulta Näsilinnankadulle asti kello 15.45 - 16.45. Myös muuta
liikennettä poliisi ohjaa presidenttien ja heidän seurueensa
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autojen liikkuessa kaupungilla.
----Lisätietoja:
ulkoasiainsihteeri Antti Kuusela, UM, puh. 09-13415812
kaupunginjohtajan sihteeri Raija Arasalo, puh. 03-31466217

Tämän tiedotteen alkuun
Tiedotteiden alkuun
Viestintäyksikön kotisivulle
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Jari Seppälä
11.5.1998

Tampere tutkii virtuaalimuumeja

Tampereella selvitetään tämän vuoden aikana mahdollisuudet uutta
informaatioteknologiaa hyödyntävän matkailukohteen rakentamiseen
entisiin Tampellan luoliin kaupungin keskustassa. Yhtenä
vaihtoehtona on kehittää Tampereen pääkirjasto Metson suojissa
olevasta alkuperäisten muumihahmojen museosta uuden ajan
virtuaalinen Muumilaakso.
- Tavoitteena on hyödyntää tamperelaista informaatioteknologian
osaamista ja etsiä uudenlaista vetovoimatekijää. Samalla voidaan
kehittää Muumilaakson toimintaa ja Tampereen matkailua, sanoo
Tampereen kaupungin elinkeinojohtaja Juha Kostiainen.
Kaupunki on käynnistänyt hankkeen esiselvitystyön yhdessä
Muumien ystävien yhdistyksen, Pirkanmaan liiton ja Tampellan
luolastot omistavan YIT-Yhtymän kanssa. Myös Tampereen Särkänniemi
Oy on mukana alan asiantuntijana.
- Virtuaalisuuden ajattelemme kahdella eri tavalla: itse paikan
päällä elämysten tuottamiseen käytettäisiin uutta teknologiaa ja
toisaalta elämykset olisivat tavoitettavissa myös tietoverkon
kautta mistä tahansa, Kostiainen visioi.
Esiselvitysvaiheessa tutkitaan, mitä uusi tekniikka tarjoaa nyt
ja tulevaisuudessa. Samalla kartoitetaan sisältöä; Muumilaakson
idean sijaan voidaan kehittää jotain muutakin tarinaa.
- Virtuaalimaailma voi olla mitä tahansa Kalevalasta Galileokoiraan, joka on Tampereella toteutettu ja viime vuonna Euroopan
parhaana palkittu lasten tv-animaatio, Kostiainen sanoo.
Muumilaakso ja Särkänniemi luovat kuitenkin hyvän pohjan
tamperelaisen huvipuistomatkailun kehittämiselle. Muumilaaksoon on
jo tehty kaksi multimediaohjelmaa, ja Särkänniemellä on kokemusta
illuusioiden luomisesta planetaariossa ja huvipuistolaitteilla.
Muumilaaksossa
yli 700.000 kävijää

Muumilaakso avattiin 11 vuotta sitten Tampereen pääkirjaston
Metson alakerrassa osana Tampereen Taidemuseon kokoelmia. Museon
kokoelmissa on yli 1900 alkuperäistä työtä, jotka Tove Jansson,
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Tuulikki Pietilä ja Pentti Eistola lahjoittivat Tampereen
kaupungille. Tekijät ovat kartuttaneet kokoelmaa lähes vuosittain,
ja lisäksi muumikirjastossa on jo yli 300 nidettä.
Muumilaakson näyttävimmät kohteet ovat 41 muumikuvaelmaa,
pienoismallia muumitarinoiden tapahtumista. Muut työt ovat
satukuvituksia, kansikuvapiirroksia, sarjakuvia ja erilaisia
luonnoksia. Osa teoksista on kiertänyt ahkerasti maailmalla, muun
muassa parhaillaan on kaksi kiertonäyttelyä Japanissa.
Tampereen Muumilaaksossa on kirjattu yhteensä sunsaat 700.000
kävijää. Vappuna 1993 Muumilaakson tilat kaksinkertaistuivat Metson
alakerrassa.
----Lisätietoja:
elinkeinojohtaja Juha Kostiainen, puh. 03-3146 6107
toiminanjohtaja Maria Aittoniemi, Muumien Ystävät -yhdistys Myy ry,
puh. 0407315636

Tämän tiedotteen alkuun
Tiedotteiden alkuun
Viestintäyksikön kotisivulle
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Tuula Ala-Honkola
7.5.1998

Eurot esillä
Metsossa
Eurot ovat nähtävillä pääkirjasto Metsossa Eurooppa-päivän
kunniaksi järjestettävässä näyttelyssä lauantaina 9.5.1998.
Rakennetaan Eurooppaa yhdessä -näyttelyssä ovat ensimmäistä kertaa
esillä mm. lopulliset kansalliset kolikot ja setelit. Näyttelyn on
koonnut Eurooppalainen Suomi ry.
Tampereella vietetään Euorooppa-päivää keväisenä kansanjuhlana
Hämeenpuistossa lauantaina kello 12-18. Juhlan avaa
kaupunginjohtaja Jarmo Rantanen ja se päättyy kello 16.45 alkavaan
Lapinlahden Lintujen konserttiin. Tapahtuma-aukiolle pystytetyissä
ruokateltoissa on tarjolla Pirkanmaan Ravintolayrittäjät ry:n
valmistamaa ruokaa eri Euroopan maista.
Sisäasianministeriön suosituksesta Tampereen kaupunki liputtaa
juhlan kunniaksi virastoissaan ja laitoksissaan.
___________________
Lisätiedot: tiedotussihteeri Tuula Ala-Honkola, puh. 3146 6209

Tämän tiedotteen alkuun
Tiedotteiden alkuun
Viestintäyksikön kotisivulle
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Jari Seppälä
6.5.1998

Tampere tutkii Internet-käyttöä

Tampereen kaupunki selvittää varsin laajaksi paisuneen Internetaineistonsa käyttöä. Kaupungin www-sivuilla on käynnistetty
käyttäjäkysely, johon voi vastata toukokuun ajan.
Kyselyllä selvitetään muun muassa kaupungin www-palvelujen
käyttäjien taustaa, jotta palveluja osattaisiin kohdistaa oikein
tamperelaisille, matkailijoille, opiskelijoille ja muille
Tampereesta kiinnostuneille.
Vuosi sitten vastaavaan kyselyyn tuli noin tuhat vastausta,
joista kolmasosa Tampereen ulkopuolelta. Eniten Internetin kautta
etsittiin tietoja Tampereen tapahtumista. Tampereen www-sivut
saivat tuolloin käyttäjiltä kouluarvosanan 8,2.
Kaupungin www-sivuille tehtiin huhtikuun aikana yhteensä lähes
puoli miljoonaa käyntiä. Kaupungin kotisivun kautta käyntejä tuli
runsaat 50000.
Kysely löytyy osoitteesta http://www.tampere.fi/kysely.htm.

----Lisätietoja: Vs.viestintäpäällikkö Ari Järvelä, puh. 3146 266

Tämän tiedotteen alkuun
Tiedotteiden alkuun
Viestintäyksikön kotisivulle
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Jari Seppälä
7.5.1998

Raitsu avasi Internetissä

Vapun kunniaksi Tampereen kaupungin raittiustoimisto on avannut
omat kotisivunsa internetissä. Raitsu tarjoaa tietoverkossa
liikkuville muun muassa kymmenen kysymyksen viinavisan, jolla voi
testata oman alkoholinkäyttönsä rajat.
Raittiustoimiston www-sivut löytyvät Tampereen palveluista
osoitteesta http://www.tampere.fi/raitsu/index.htm. Sivuilla
seurataan Raitsun vauhdikasta linjaa, joka tekee ehkäisevää
päihdetyötä iloisen asiallisesti.
- Lapset ja nuoret tarvitsevat tietoa päihteistä, mutta yhtä
tärkeää on tarjota elämyksiä ilman päihteitä, vahvistaa
elämänhallintaa ja lisätä hyvää oloa, toteaa raittiustoimiston väki
esittelyssään.
Raitsun apinatunnus kertoo aidosta elämän ilosta. Ketään ei
piinata kielloilla, raitsulaiset vakuuttavat. Jos kuitenkin
raittiustoimistoon yhteyden ottaminen tuntuu vaikealta, niin
internetin kautta asiaan pääsee paneutumaan hiljaa itsekseen.
Raitsun www-sivuilla esitellään toimistosta lainattava laaja
kirja- ja videomateriaali. Päihdeongelmien neuvontapaikat
Tampereella ovat esillä, samoin yhteystiedot Tampereen
huumeverkostoon ja savuttomaan verkostoon. Lisäksi löytyy linkkejä
muihin alan osoitteisiin. Myös Raitsun järjestämän koulutuksen
ohjelma löytyy internetin kautta.
Kaksi kertaa vuodessa ilmestyvä Raitsun Kimara-lehti alkaa myös
ilmestyä internetissä verkkolehtenä. Tämän vuoden ensimmäisessä
lehdessä kerrotaan muun muassa Linnainmaan ala-asteen
jellonatunneista ja Karuselli-päihdekasvatusprojektista.
----Lisätietoja: raittiussihteeri Aulikki Kuusela, puh. 3146 6174

Tämän tiedotteen alkuun
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Tuula Ala-Honkola
4.5.1998

Eurooppa-päivää juhlitaan Hämeenpuistossa

Tampere järjestää keväisen kansanjuhlan 14. kertaa vietettävän
Eurooppa-päivän kunniaksi lauantaina 9. toukokuuta. Hämeenpuistossa
on ohjelmaa irlantilaisesta kansanmusiikista suomalaiseen
haitarinsoittoon ja liikuntaa espanjalaisesta flamencosta
teiskolaiseen miesvoimisteluun. Ravintolateltoissa Pirkanmaan
ravintolayrittäjät tarjoavat ruoka- ja juomaherkkuja.
Tampereella toista kertaa vietettävän Euroooppa-päivän avaa
kaupunginjohtaja Jarmo Rantanen lauantaina kello 12. Eurooppalainen
Suomi ry:n tervehdyksen tuo yhdistyksen hallituksen jäsen Eero
Heinäluoma.
Iltapäivän aikana ohjelmalavalle nousevat mm. Bacchuksen
Ritarikunta, tanssiteatteri Mobita/Dansco, Rubliners ja Ila
Loueranta Band. Kanta-Teiskon Nuorisoseuran Wanhat
Miesvoimistelijat ja Pena Flamenca de Tampere tuovat liikunnallista
väriä tapahtumaan. Eurooppa-päivän ohjelma päättyy kello 16.45
alkavaan Lapinlahden Lintujen esitykseen. Iltapäivän ohjelman
juontaa näyttelijä Riitta Havukainen.
Ohjelma- ja ruokatarjonnan lisäksi Hämeenpuistossa on jaossa
Eurooppa-aiheista tietoa. Puistossa myydään myös äitienpäiväruusuja
syöpäsairaiden lasten vanhempainyhdistyksen hyväksi.
Pääkirjasto Metsossa vie nukketeatteri Nirunaru lapsia
satuhuonematkalle maailman ympäri. Dosentti Aura Korppi-Tommola
pitää luennon eurooppalaisesta arjesta kello 13 kirjaston
luentosalissa. Kirjaston pääaulaan Eurooppa-tiedotus järjestää oman
tiedotus- ja neuvontapisteen.
Eurooppa-päivän järjestää Tampereen kaupunki Eurooppalainen Suomi
ry:n kanssa.
__________________________
Lisätiedot: tiedotussihteeri Tuula Ala-Honkola, puh. 3146 6209 tai
040-512 7757

Tämän tiedotteen alkuun
Tiedotteiden alkuun
Viestintäyksikön kotisivulle
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Tuula Ala-Honkola
30.4.1998

Asuntoisännöinti muuttaa Puutarhakadulle
Osa Tampereen kaupungin asuntotoimen palveluista siirtyy
keskusvirastotalosta Puutarhakatu 14:ään vapun jälkeisellä
viikolla. Uuteen osoitteeseen muuttava asuntoinännöinti vuokraa
kaupungin suorassa omistuksessa olevia asuntoja ja perii vuokria.
Kassapalvelut hoidetaan edelleen keskusvirastotalon kassalla.
Muuttopäivinä 4.-5.5. asuntoisännöinnin toimisto on suljettuna ja
avoinna jälleen 6.5. lähtien. Toimisto on auki maanantaisin kello
8.30-15.45 ja tiistaista perjantaihin 8.30-13.00. Asuntoisännöinnin
puhelinnumero on 3146 6263.
____________
Lisätiedot: Asuntorahoitussihteeri Marja Hirvonen, puh. 3146 6148

Tämän tiedotteen alkuun
Tiedotteiden alkuun
Viestintäyksikön kotisivulle
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Tuula Ala-Honkola
29.4.1998

Kaupunki tarjoaa lähes 60 uutta tonttia
Tampereen kaupungin kiinteistötoimi tarjoaa myyntiin tai vuokralle
kaikkiaan 51 pientalotonttia ja kuusi määräalaa. Tonteista suurin
osa sijaitsee Kämmenniemen taajamassa.
Kantakaupungin alueen 29 tontista 9 sijaitsee Ikurissa. Muut
tontit ovat Ala-Pispalassa, Kaukajärvellä, Lamminpäässä,
Hallilassa, Leinolassa, Holvastissa, Linnainmaalla, Ristinarkussa
ja Kaarilassa. Tarjontaan kuuluu myös 2-3 perheelle tarkoitettuja
ryhmärakentamistontteja.
Tontit ovat kooltaan 500-1200 neliötä ja vuokrat 2 500-18 200
markkaa. Myytävien tonttien hinnat ovat 50 000 markasta 200 000
markkaan.
Teiskon Terälahdessa olevat neljä määräalaa ovat kooltaan runsaat
2 000 neliötä. Huomattavasti suuremmat kaksi määräalaa sijoittuvat
Teiskon Velaattaan.
Tonttien lisäksi kaupunki myy tarjousten perusteella Lamminpäästä
vanhan omakotitalon ja vuokraa tontin. Talon voi joko peruskorjata
tai purkaa.
Tampereen kaupunki pyrkii saamaan vuosittain noin 50 uuden tontin
tonttivarannon. Tontit ovat jatkuvassa haussa, vaikka niiden
yleisesittely keskittyykin kevääseen ja syksyyn.
_________________
Lisätiedot: Apulaistonttipäällikkö Reino Pulkkinen, puh. 3146 6851
tai 050 558 4570
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24.4.1998

Kaupungilta asuntolainaa 20-30 vuodeksi
Tampereen kaupungin asuntolainan voi nyt saada 20
vuoden maksuajalla. Myös lainan enimmäismäärää on
nostettu, aina 250 000 markkaan asti. Kaupungin
asuntolainarahaston lainat on tarkoitettu omakotitalon
rakentamiseen, asunnon peruskorjaukseen,
asumisoikeusasunnon ostoon sekä alle 40-vuotiaille
asunnon ostoon.
- Enimmäillään laina-aika voi olla jopa 30 vuotta riippuen
koron muuttumisesta. Tällä hetkellä asuntolainan korko on
4,5 prosenttia, sanoo Tampereen kaupungin rahoituspäällikkö
Yrjö Schafeitel.
Ensimmäisenä vuotena lainasta peritään pelkkä korko.
Toisesta vuodesta lähtien lainaa peritään takaisin
kuukausittain tasaerinä. 50 000 markkaan asti laina-aika on 8
vuotta, 150 000 markasta lähtien 20 vuotta ja siinä välissä 14
vuotta.
Tampereen kaupungin asuntolainarahastosta voidaan
toistaiseksi myöntää lainoja vuosittain yhteensä 18 miljoonaa
markkaa.
Tällä hetkellä kaupungin myöntämiä tai välittämiä lainoja on
ulkona noin 4 200 kappaletta yhteismäärältään noin 700
miljoonaa markkaa. Yli kolme kuukautta viivästyneitä maksurästejä
on lainansaajilla yhteensä noin 4.9 miljoonaa markkaa. Vanhojen
aravalainojen korko on tällä hetkellä 7,5 prosenttia.
Niin sanottujen yhtenäislainojen eli vuosina 1991-1995
myönnettyjen aravalainojen vuosimaksua tarkistetaan vuosittain.
Maaliskuun alusta lukien vuosimaksu nousi 2,2 prosentilla.
Näiden lainojen vuosimaksukorko on 2,45 - 6,70 prosenttia. Vuonna
1996 myönnettyjen aravalainojen korko on nyt 4,24 prosenttia.
Kaupungin lainatoimisto muuttaa
Tampereen kaupungin rahatoimiston remontin myötä lainatoimisto
muuttaa vapun jälkeen. Toukokuun 6. päivästä lähtien laina-asiat
voi hoitaa kaupungin keskusvirastotalon katutason tiloissa osoitteessa
Puutarhakatu 6.
Muutosta mahdollisesti aiheutuvien tietoliikennekatkosten ja muiden
syiden johdosta asiakaspalvelu ei toimi normaalisti. Muuton takia
asiointia ja yhteydenottoja lainatoimistoon on hyvä välttää 4.-5. toukokuuta.

----Lisätietoja: rahoituspäällikkö Yrjö Schafeitel, puh. 31466274,
050-5175470

http://www.tampere.fi/viy/tiedote/98/kauasun.htm (1 of 2) [7.7.2003 14:14:01]

Viestintäyksikkö: Lehdistötiedote

Jari Seppälä
15.4.1998

Uusittu Mustalahti avataan juhlien
Entistä viihtyisämpi ja toimivampi Mustanlahden satama avataan
uuteen purjehduskauteen lauantaina 16. toukokuuta. Koko
avajaisviikonlopun satama on täynnä tapahtumia; samalla myös
höyrylaiva Tarjanne viettää 90-vuotisjuhliaan.
Tampereen satama Näsijärvelle on käynyt läpi 3,1 miljoonan
markan kunnostuksen. Mustanlahden laiturialue on perustettu
uudelleen - savimaa on vaihdettu routimattomaksi. Pintamateriaalit
on myös uusittu ja rakennukset maalattu, ja näin satama on saanut
siistimmän ilmeen.
- Kivipinnoitteilla, istutuksilla ja kalusteilla on pyritty
luomaan uutta ilmettä satamaan. Pysäköintiä on selkiytetty, ja
alueesta on tehty viihtyisämpi myös maissa oleskelua varten, sanoo
suunnittelija Marjaana Tuoriniemi kaupungin puistoyksiköstä.
Mustaanlahteen on kunnostettu alue torimyyntiä ja tapahtumia
varten. Iltatori ja laituritanssit alkavat heti
avajaisviikonloppuna. Viralliset sataman avajaiset ovat lauantaina
16. toukokuuta kello 12.
- Mustanlahden avajaisiin liittyy tietysti veneilykauden
käynnistäminen, jos jäät ovat jo lähteneet Näsijärvestä.
Tavallisesti toukokuun puolivälissä on jo päästy vesille, sanoo
satamapäällikkö Matti Joki.
Höyrylaiva Tarjanne viettää 90-vuotisjuhliaan avoimin ovin, ja
myös meripelastusseura ja poliisi esittelevät kalustoaan.
Tapahtumaan kuuluu myös kesän venekilpailujen esittelyä: Tampereen
vesillä kilpailevat maailmanmestaruuksista niin F-1 -kilpaveneet,
Offshore-luokan veneet kuin myös 2,4-metrisen purjeveneet.
----Lisätietoja: suunnittelija Marjaana Tuoriniemi, puh. 3146 6936
satamapäällikkö Matti Joki, 3146 6315, 0500 639167

Tämän tiedotteen alkuun
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Jari Seppälä
9.4.1998

Laatukilpailulla ideoita rakentamiseen

Tampereen Linnainmaalle nousee vuokrakerrostalo niin sanotun
ranskalaisen urakkakilpailun pohjalta. Kilpailussa annettiin
suunnittelijoille määrätty neliöhinta, jonka perusteella tehdyt
suunnitelmat arvioitiin laaturyhmässä. Parhaaksi ehdotukseksi
todettiin nimimerkki Pilvilinna, jonka tekijäksi paljastui
Rakennustoimisto Palmberg Oy arkkitehtinaan Ulla-Kirsikka Vainio.

Tampereen Vuokratalosäätiö ja Tampereen kaupungin tilakeskus järjestivät ranskalaisen
urakkakilpailun nyt toisen kerran. Edellinen, Kaukajärven Levonmäkeen rakennettu
paritalokohde valittiin yhdeksi laadukkaimmista Suomessa vuonna 1997 toteutetuista
asuntohankkeista. Levonmäkeen nousi 22 asuntoa hintasidonnaisen kilpailun pohjalta, ja nyt
ryhdytään rakentamaan samalla periaatteella noin 60 asunnon kerrostaloa Piettasenkadulle.
Kilpailuun kutsuttiin kuusi asuntorakentajaa, joille annettiin rakennushankkeen ohjelmatiedot
sekä tavoitehinta. Kilpailuehdotukset arvosteltiin vertailemalla suunnitelmien laadullisia ja
toiminnallisia ominaisuuksia. Valmiiksi rakennettu ympäristö asemakaavamääräyksineen,
kilpailuohjelma seka valtion asuntorahaston tiukka hintataso asettivat rakentajat
suunnitteluryhmineen haasteellisen tehtävän eteen. Kilpailuehdotukset olivat korkeatasoisia ja
ammattitaidolla laadittuja. Kaikista ehdotuksista olisi ollut mahdollista jatkokehittelyllä saada
toteutuskelpoinen ratkaisu. Työt arvosteli kahdeksan hengen tuomaristo, johon kuuluivat
Tampereen Vuokratalosäätiön, kaupungin tilakeskuksen ja ympäristötoimen edustajat.
Päähuomio töiden arvioinnissa kiinnitettiin asuntorahaston kehittämän
Laser-arviointimenetelmän mukaisesti seuraaviin kriteereihin: rakennuksen sijoittelu, toimivuus
ja suhde ympäristöön, ulkoinen arkkitehtuuri, asuntojen toimivuus ja sijoittelu, yhteisten tilojen
mitoitus, sijoittelu ja viihtyisyys sekä rakennushankkeen tekninen laatu ja elinkaariajattelu.
Tuomaristo totesi yksimielisesti parhaaksi nimimerkillä Pilvilinna esitetyn ratkaisun. Ehdotus oli
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kauttaaltaan korkeatasoinen. Erityisesti rakennuksen muoto ja julkisivut olivat tuomariston
mielestä onnistuneet. Linnainmaalle nouseva kerrostalo on valtion asuntorahaston lainoittama
vuokratalokohde. Sen on määrä valmistua kesällä 1999. Rakennushankkeen hinnaksi tulee noin
7.150 mk asuntoneliömetriä kohden, jolloin huoneistojen vuokrat ovat noin 42 - 45 mk/m2. ----Lisätietoja: toiminnanjohtaja Ahto Aunela, Tampereen Vuokratalosäätiö, puh. 03-277 511
kaavoitusjohtaja Jyrki Laiho, Tampereen kaupungin ympäristötoimi, puh. 03-314 66325
tilakeskuksen johtaja Ilkka Ojala, Tampereen kaupungin tilakeskus, puh. 03-314 66314
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Miskolcin valtuuskunta Tampereella
Tampereen ja unkarilaisen Miskolcin ystävyyskaupunkisuhde
on jatkunut 35 vuotta. Pitkää ystävyyttä juhlistettiin
Tampereen kaupunginvaltuuston kokouksessa Miskolcin
valtuuskunnan Tampereen-vierailun aikana. Miskolcin
kaupunginjohtaja Tamas Kobold toivoi, että yhteistyö
tiivistyisi ja jatkuisi uudella pohjalla, kun Unkari on
liittymässä Euroopan Unioniin. Miskolc toivoo voivansa
hyödyntää tamperelaisten kokemuksia, ja yhteisistä
EU-projekteista toivotaan hyötyä molemmille kaupungeille.

Miskolcin kaupunginjohtaja Tamas Kobold sai pienoisveistoksen Tampereen kaupunginvaltuuston
puheenjohtajalta Seppo Salmiselta

----Lisätietoja: kansainvälisten asioiden sihteeri Pertti Paltila, puh. 3146 6210,
0400-831469 EU-sihteeri Satu Vuorinen, puh. 3146 6931

Ennakkotiedote vierailusta
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Tuula Ala-Honkola
8.4.1998

Eurooppa-päivää
juhlitaan Hämeenpuistossa
Hämeenpuisto muuttuu lauantaina 9.5.1998 eurooppalaiseksi
tapahtuma- ja ruokatoriksi, kun Tampere viettää kansainvälistä
Eurooppa-päivää. Ohjelmalavalle nousee iltapäivän aikana useita
tamperelaisia laulu- ja soittoyhtyeitä, mm. irlantilaista musiikkia
esittävä Rubliners ja ruotsalaisiin laulelmiin perehtynyt
Bacchuksen Ritarikunta. Päivän ohjelman päättää kello 17 alkava
Lapinlahden Lintujen konsertti. Eurooppalaisiin makuelämyksiin saa
tuntumaan Hämeenpuistoon levittäytyvissä ruokateltoissa.
Pääkirjasto Metsossa on Eurooppa-aiheisia luentoja ja
näyttelyitä sekä nukketeatteriesityksiä perheen pienimmille.
Eurooppa-päivää juhlitaan Tampereella nyt toista kertaa.
Tapahtuman järjestäjinä ovat Eurooppalainen Suomi ry ja Tampereen
kaupunki. Suomen pääjuhla pidetän tänä vuonna Jyväskylässä.
Eurooppa-päivää vietetään unionin eri jäsenmaissa sen kunniaksi,
että 9.5.1950 Ranskan silloinen ulkoministeri Robert Schuman esitti
julistuksen, jossa lausuttiin Euroopan yhteisön perustamisen
syntysanat. Päivän teemat liittyvät keskinäisen yhteisymmärryksen,
rauhan ja suvaitsevaisuuden edistämiseen sekä Euroopan maiden eri
kulttuurien esittelyyn.
________________
Lisätiedot: tiedotussihteeri Tuula Ala-Honkola, puh. 3146 6209

Tämän tiedotteen alkuun
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Jari Seppälä
8.4.1998

Sosiaali- ja terveyspalvelut laajenevat Internetissä

Tampereen kaupungin sosiaali- ja terveystoimen palvelut ovat
laajentuneet sähköisessä muodossa, Internet-tietoverkossa.
Uusituilla www-sivuilla opastetaan eri ikäisten palveluihin tai
oman asuinalueen mukaan oikeisiin palvelupisteisiin. Myös
ulkomaalaisille on oma palveluhakemisto.
Sosiaali- ja terveystoimen julkaisuja voi myös nyt hankkia
Internetin kautta. Tampereen kaupungin nettikaupassa on myynnissä
myös muita kaupungin tutkimuksia, tilastoja ja asiakirjoja.
Ensi kesän F1-veneiden MM-osakilpailun lipunmyynti on myös
käynnistynyt Tampereen kaupungin www-sivuilla. Meritan Solosopimuksen tai Osuuspankin Kultaraha-järjestelmän avulla lippuja
voi ostaa miltä tahansa Internetiin liitetyltä tietokoneelta. F1veneet kilpailevat Pyhäjärvellä 13.-14.6. Tapahtumaan kuuluvat myös
Leningrad Cowboysien ja Kummeleiden konsertit.
Nettikauppaan on tarkoitus lisätä kaupungin tuotteita ja
palveluita vähitellen. Valmisteilla on muun muassa karttojen
myynti, opastuksen välittäminen ja teknisten palvelujen maksaminen
verkon kautta.
Tekniset ja ympäristöasiat ovat myös entistä paremmin esillä
Tampereen kaupungin www-sivuilla. Verkossa annetaan muun muassa
ohjeita rakentajille suunnitelmasta taloksi asti. Ajankohtaiset
ympäristöasiat samoin kuin kaavoituksen suunnitelmat löytyvät, ja
muun muassa vesilaitoksen taksat.
Teknisen sektorin www-palvelupisteessä esitellään erikseen
ajankohtaisia asioita, nyt Keskustorin alkamassa olevaa
kunnostusta. Samalla annetaan mahdollisuus kommentoida suunnitelmia
sähköpostin kautta.
Tampereen kaupungin www-palvelut avautuvat osoitteesta http://www.tampere.fi/.
Nettikaupan osoite on http://www.tampere.fi/kauppa/.
Sosiaali- ja terveystoimen kotisivun osoite on http://www.tampere.fi/sote/.
Tekniset ja ympäristöasiat löytyvät osoitteesta http://www.tampere.fi/ytoteto/.
Tampereen kaupungin www-sivuille tehdään tätä nykyä yli 400.000
käyntiä kuukaudessa. Yleisessä käytössä olevia Internet-yhteyksiä
on muun muassa kirjastoissa ja Nettikahvilassa Vuolteenkadulla.

----lisätietoja: tiedottaja Arja Eder,
puh. 03-31466100

Tämän tiedotteen alkuun
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Hiekkamyrskylle lähtölaukaus Keskustorilta

Tampereen kaupungin puhdistusautot lähtevät yhteiseen iskuun
katuhiekan poistamiseksi tiistaina 14.4. kello 12 Keskustorilta.
Operaatio Hiekkamyrskylle antaa lähtölaukauksen torvimusiikin
soidessa kaupungininsinööri Matti Kolari. Paikalla on Pirkanmaan
Jätehuolto Oy:n edustaja neuvomassa kuntalaisia mm. hiekanpoistosta
ja pihahiekan hävittämisestä. Nähtävillä on myös puhdistuskalustoa
vuosikymmenten takaa. Tamperelaisia yksityisiä huoltoyhtiöitä ja
kiinteistöyhtiöitä on kutsuttu mukaan hiekanpoistotalkoisiin.
Tampereen kaupungin katuyksikkö on päättänyt tänäkin keväänä
puhdistaa hiekat kiinteistöjen edustalla olevalta ajoradalta,
vaikka puhtaanapitovelvoite aina kadun keskiviivaan asti onkin
kadunvarren kiinteistöillä.
Kevätpuhdistukseen kuluu aikaa kuutisen viikkoa. Keskusta
lähialueineen pyritään saamaan puhtaaksi vappuun mennessä.
Katuyksikön työpäällikkö Raimo Soini toteaa, että hiekanpoisto on
jo osittain kaupungissa aloitettu. Hiekkamyrsky-tempauksella
halutaan vielä muistuttaa, että nyt on viimeinen hetki käydä
katuhiekan kimppuun.
Katuhiekka menee
uuskäyttöön
Tampereen kaupunki on pyrkinyt vähentämään katuhiekan levitystä,
mutta silti sitä kuluu vuosittain yli 10 000 kuutiota. Hiekka
tuodaan kaupungin mailta Pälkäneeltä.
- Keväällä hiekkaa kerätään talteen mahdollisimman paljon ja
hyödynnetään mm. maisemoinnissa, työpäällikkö Soini kertoo. Hän
uskoo, että 10 vuoden sisällä kehitetään järjestelmä, joka
mahdollistaa katuhiekan pesemisen ja uudellenkäytön seuraavan
talven aikana.

Siivoustalkoita
jatketaan
Toukokuun puolivälissä kaupunki auttaa yleisten alueiden
siivoustalkoissa toimittamalla noin sata siirtolavaa ympäri

http://www.tampere.fi/viy/tiedote/98/tihiekka.htm (1 of 2) [7.7.2003 14:14:03]

Viestintäyksikkö: Lehdistötiedote

kaupunkia puistojätteiden keruuta varten.
Floran päivän siivoustalkoot osuvat tänä vuonna viikonvaihteeseen
16.-17. toukokuuta.
Työpäällikkö Pentti Marttila muistuttaa, että siirtolavoja ei ole
tarkoitettu kotinurkkien roskille, vaan yleisiltä alueilta
kerätyille jätteille. Siivoustalkoissa ovat aktiivisesti olleet
mukana mm. omakotiyhdistykset.
_____________
Lisätiedot: katuyksikön työpäällikkö Raimo Soini, puh. 0500-637 316

Tämän tiedotteen alkuun
Tiedotteiden alkuun
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Tamperelaiset kehittäisivät keskustaa
asiointi- ja ostospaikkana

Tamperelaiset haluaisivat kehittää kaupungin keskustaa asiointi- ja
ostospaikkana. Asuminen keskussa ei nykyisellään kiinnosta, vaikka
keskusta onkin kaupunkilaisten mielestä viime vuosina kehittynyt
entistä miellyttävämmäksi, kauniimmaksi ja eloisammaksi paikaksi.
Tampereen kaupungin kuntatekniikka- ja liikennesuunnitteluyksikkö
teetti viime kesänä tutkimuksen, jossa kartoitetaan kaupunkilaisten
mielipiteitä Tampereen keskustan kehittämisestä. Tutkimuksessa
selvisi, että vaikka asioimisen mahdollisuus on keskustan vahvuus,
niin kaupat sinänsä eivät ole tärkeimmät. Kokonaisuuteen kuuluu
vahvasti myös miellyttävä liikenneympäristö, jalankulkukatu tai alue. Enemmistö tamperelaisista toivoisikin Tampereen nykyisen,
kevyttä liikennettä suosivan linjan vahvistuvan ja liikennemelun
vähenevän.
Kävelykatuja ja
pyöräteitä
Kaupunkilaisten toivomuslistan kärkeen nousi kävelykatujen ja
pyöräteiden lisääminen. Kuninkaankadun kävelykadulle toivotaan
pidennystä ja Tuomiokirkonkadusta uutta kävelykatua. Yhtenäisen
kävelyreitin rakentaminen Pyhäjärveltä Näsijärvelle Tammerkosken
ranta-alueita pitkin olisi kaupunkilaisten mielestä erittäin
kannatettava hanke.
Vanhojen rakennusten säilyttämistä pidettiin myös tärkeänä.
Vastatessaan kysymykseen keskustan uudistamisen kannalta hyvistä
ja huonoista ratkaisuista lähes 90 prosenttia vastaajista piti
Kuninkaankadun kävelykatua hyvänä asiana. Kiitosta sai myös
Koskikeskus, Laukontorin saneeraus ja asematunneli, mutta
Keskustorisuunnitelman toteuttamiseen ei vielä osattu ottaa kantaa.
Uuden jalankulku- ja pyöräilysillan rakentaminen Tammerkosken yli
sähkölaitoksen kohdalta saa kiistatta kaupunkilaisten tuen.

Hämeensillan liikennettä
voitaisiin rajoittaa
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Kysely tehtiin viime kesänä Hämeensillan ollessa liikenteeltä
suljettuna. Tutkimuksessa kysyttiinkin myös sillan
liikennerajoitusten vaikutuksista kaupunkilaisten liikkumistapoihin
ja peräti 90 % vastaajista totesi, ettei muutoksia vanhoihin
tottumuksiin tullut. Vain 11 % vastaajista ilmoitti käyneensä
muualla kuin keskustassa ostoksilla Hämeensillan sulkemisen vuoksi.
Noin puolet vastaajista katsoi, että Hämeensillalla voitaisiin
ottaa käyttöön jatkuvat liikennerajoitukset.
Muualla kuin keskustassa asuvista 40% ilmoitti käyvänsä
keskustassa yli neljä kertaa viikossa. Alle viiden kilometrin
etäisyydeltä matkat tehdään kävellen tai polkupyörällä ja yli
kuuden kilometrin matkalla henkilö- tai linja-autolla.
Liikenteen haittoja
on vähennettävä
Tutkimuksen tehnyt Tutkimuskonsultointi Ari Ylönen Oy
toteaa johtopäätöksenä, että mikäli Tampereen keskustaa halutaan
kehittää asukkaiden haluamaan suuntaan, niin liikenteen haittoja
eli melua, ilman epäpuhtautta ja vaarallisuutta on ryhdyttävä
reippaasti vähentämään. Asumisviihtyisyyden vähentyessä vaaraksi
tulee, että keskusta jää vähitellen toimistojen ja kauppojen
alueeksi kaikkine riskeineen.
Tutkija Ari Ylönen esittää myös ajatuksen yhteiskunnan
rahoittaman "keskustan asumistuen" maksamisesta niille, jotka
asuvat keskustassa eivätkä käytä omaa autoa päivittäin pakolliseen
työ-, koulu- ja ostosmatkoihin.
Mitä tamperelaiset haluavat? -kyselylomake lähetettiin viime
kesänä 1519 tamperelaiselle ja hyväksyttäviä palautuksia tuli 808.
Vastausprosentti oli siis 54. Lomakkeista 1000 lähetettiin
keskiselle suuralueelle ja noin 500 muille alueille.
_______________
Lisätiedot: Tutkimuskonsultointi Ari Ylönen Oy, puh. 050-624476
Tampereen kaupungin liikenneinsinööri Risto Laaksonen, puh.
3146 6327 tai 050 552 6625

Tämän tiedotteen alkuun
Tiedotteiden alkuun
Viestintäyksikön kotisivulle
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Jari Seppälä
1.4.1998

Tampere vireyttää Unkarin-suhteita

Tampereen suhteita unkarilaiseen ystävyyskaupunkiin Miskolciin
lämmitetään ensi viikolla, kun Miskolcin kaupungin johtoa vierailee
Tampereella. Viime vuosina taustalle jäänyt kaupunkiyhteistyö saa
uutta vauhtia muun muassa Unkarin EU-jäsenyysneuvotteluista.
Miskolcin valtuuskunta tutustuu kaupunginjohtaja Tamas Koboldin
johdolla muun muassa tamperelaiseen elinkeinoelämään, koulutukseen
sekä kaupungin päätöksentekojärjestelmään. Keskiviikkona vieraat
seuraavat myös kaupunginvaltuuston kokousta, jolloin on tarkoitus
lyhyesti juhlistaa Tampereen ja Miskolcin 35-vuotista
ystävyyskaupunkisuhdetta.
Vieraat keskustelevat maanantaina kaupunginjohtaja Jarmo
Rantasen kanssa ystävyystoiminnan kehittämisestä.
- Suhteet Miskolciin ovat syventyneet vuosien mittaan hyvinkin
tiiviiksi kaupunkilaisten ja eri yhteisöjen yhteydenpidoksi.
Kaupunkien virallinen yhteistyö on samalla jäänyt taustalle. Nyt
kun Unkari on aloittamassa neuvotteluja Euroopan Unioniin
liittymisestä, meille nousee uusia näkymiä molemminpuoliseen
kokemusten vaihtoon ja käytännön yhteistyöprojektien
käynnistämiseen, sanoo Tampereen kaupungin kansainvälisten asioiden
sihteeri Pertti Paltila.
Miskolcin valtuuskuntaan kuuluvat kaupunginjohtajan ohella
kaupunginvaltuuston neljän poliittisen ryhmän edustajat sekä
Miskolcin yliopiston rehtori. Viikonloppuna alkava vierailu jatkuu
torstaihin saakka.
----Lisätietoja: kansainvälisten asioiden sihteeri Pertti Paltila, puh.
3146 6210, 0400-831469
EU-sihteeri Satu Vuorinen, puh. 3146 6931

Tämän tiedotteen alkuun
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Jari Seppälä
1.4.1998

Inforengas pääsi USA:n kansallismuseoon

Tampereen koululaisten käyttöön rakennettu tietoverkko
Inforengas on saanut merkittävän tunnustuksen Yhdysvalloista.
Inforengas on nostettu ehdolle kilpailemaan tietotekniikan Oscarpalkinnoksi sanotusta Computerworld Smithsonian Awardista. Vaikka
palkintoa ei tulisikaan, niin kaikki ehdokkaat saavat paikkansa
Yhdysvaltain kansallismuseon pysyvästä kokoelmasta.
- Tampereen kaupunki on ottanut huomattavan loikkauksen
koulutuksen alueella informaatioteknologiaa hyödyntäen. Tällä
innovaatiolla on myös merkittävä sosiaalinen vaikutus, kehuu
kansallismuseon teknologia ja yhteiskunta -osaston johtaja David
Allison.
Kaikki Tampereen kaupungin koulut ovat olleet kytkettyinä
Inforenkaan kautta Internetiin vuodesta 1996 lähtien. Inforengas
antaa koululaisille mahdollisuuden päästä Internetiin edullisesti
myös kotikoneilta. Lisäksi kaikista kaupungin kirjastoista ja viime
vuonna avatusta Nettikahvilasta on verkkoyhteydet yleisömikrojen
kautta.
Tampereen kaupungin tietotekniikkakeskuksen ja Tampereen
Puhelimen kehittämä ISDN-soittosarja avaa nopeat verkkoyhteydet
tiedonhakua ja koululaisten omaa www-julkaisemista varten.
Soittosarja on avattu myös Tampereen Teknillisen Korkeakoulun ja
Tampereen yliopiston opiskelijoille sekä Kangasalan koululaisille.
- Inforengas-projektin tavoitteena on hyödyntää tietotekniikkaa
opetuksen kehittämisessä, koulujen välisessä yhteistyössä,
kansainvälistymisessä, viestinnän ja tietotekniikan opiskelussa
sekä kulttuuri- ja kasvatustyössä monin tavoin, sanoo Tampereen
kaupungin tietoliikennepäällikkö Seppo Perkiö.
Inforengas-ajatuksen on vetänyt läpi Tampereen kaupungin
tietotekniikan johtaja Heikki Sinervo, joka nyt on virkavapaalla
Teollisuuden ja työnantajien järjestön tietotekniikasta vastaavana
johtajana.
Teknisen kehittelyn ohella on käynnistetty sisällöllinen opetusja kulttuuriverkkoprojekti, joka on luonut muun muassa opettajia
palvelevan virtuaalisen opettajainhuoneen, Tampere-kuvien sähköisen
kokoelman sekä koululaisten tekemän kaupungin historiaesittelyn
Tampereen museoiden www-sivuille. Työhön on liittynyt myös laaja
opettajien tietoteknikkakoulutus.
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Inforengas liittyy Tampereen kaupungin sähköisten palvelujen
kehittämiseen. Suurin osa kaupungin virastoista on jo esillä wwwsivuilla, ja erilaisia kunnallisia palveluita tarjotaan ympäri
vuorokauden Internetin kautta. Nuorille suunnattuja palveluja ovat
mm. bänditilojen varaaminen ja kesätyöpaikkojen haku. Tällä
viikolla aloitetaan kesän formula-1 -viikonlopun lipunmyynti
kaupungin www-sivuilla.
"Oscarit" jaetaan
kymmenessä sarjassa
Maanantaina 6.4. Washingtonissa jaettavien "TietotekniikkaOscarien" ehdokkaina on yli 400 tietotekniikan innovaatiota 19
maasta. Computerworld Smithsonian Award -palkintoja on jaettu
vuosittain vuodesta 1989 lähtien. Suomalaisia hankkeita ei aiemmin
ole nostettu palkintoehdokkaaksi asti.
Palkinto jaetaan kymmenessä eri sarjassa, joista Inforengas
kilpailee koulutuksen sarjassa. Tämän vuoden kilpailu kootaan myös
Internetiin. Sivut avataan 8. kesäkuuta osoitteessa
http://innovate.si.edu.
Inforengasta esitellään Tampereen kaupungin kotisivuilla
osoitteessa http://www.info.tampere.fi/tausta.html.

----Lisätietoja:
tietoliikennepäällikkö Seppo Perkiö, puh. 03-31466066
yleissivistäjän koulutuksen johtaja Ulla Liljeström,
puh. 03-31466285

Tämän tiedotteen alkuun
Tiedotteiden alkuun
Viestintäyksikön kotisivulle
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Tuula Ala-Honkola
27.3.1998

Asunto-osakeyhtiöiden korjausavustuksia
vain lähiöprojektialueille
Valtion rahoittamia asunto-osakeyhtiöiden korjausavustuksia voivat
tänä vuonna anoa pelkästään lähiöprojektialueilla sijaitsevat
asuntoyhtiöt. Kaikki asunto-osakeyhtiöt sijainnista riippumatta
voivat saada avustusta kuntoarvion teettämiseen ja perusparannuksen
suunnitteluun sekä terveyshaitan tai liikuntaesteen poistamiseen.
Korjausavustusten hakuaika päättyy 15. huhtikuuta.
Tampereen lähiökohteista Hervannassa ja Kaukajärvellä ovat jo
projektit meneillään. Valtion asuntorahaston nimeämiksi
korjausavustuskohteiksi ollaan ehdottamassa Multisiltaa,
Peltolammia, Tesomaa ja Lentävänniemeä, joilta alueilta on
mahdollisuus hakea myös toimenpideavustusta. Avustusta voi saada
mm. ulkovaipan korjauksiin, lämmitys-, ilmanvaihto-, vesi-,
viemäri-, sähkö- ja telelaitteiden uusimiseen ja korjaamiseen. Myös
yleistilojen rakentaminen ja piha-alueiden kunnostaminen on
avustuksen turvin mahdollista. Avustus on 10 %
korjauskustannuksista.
Vanhusten ja vammaisten oman asunnon korjaamiseen on avustuksen
saaminen mahdollista, mikäli hakijan tulot eivät ylitä
vahvistettuja tulorajoja. Avustus on 40 % korjauskustannuksista.
Tampereella ei vielä tiedetä, paljonko rahaa valtiolta
korjausavustuksiin on tänä vuonna tulossa. Ilmoitusta asiasta
odotetaan toukokuun lopussa.
________________
Lisätiedot: Asuntotoimen korjausneuvojat Eeva-Liisa Anttila ja
Mikko Töyrylä, puh. 3146 6465

Tämän tiedotteen alkuun
Tiedotteiden alkuun
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Juhapekka Rantanen
25.3.1998

Katuhiekan poisto alkaa
Tampereen kaupunki ryhtyy poistamaan talven jäljiltä
kaduilla makaavaa hiekkaa tiistaina 14. huhtikuuta, mikäli
sää sallii. Talousarviossa urakkaan ei tälle vuodelle ole
varattu rahaa. Katuyksikkö päätti kuitenkin tinkiä muusta
toiminnastaan, jotta kadut saataisiin puhtaiksi entisten
vuosien tapaan. Hiekan poisto maksaa kaupungille noin
500 000 - 800 000 markkaa.
Katuyksikön puhdistusautot aloittavat tehostetun keräyksen
keskustasta ja jatkavat laitakaupungille päin.
Pölyämisen estämiseksi kadut kastellaan ennen hiekan
keruuta. Keskusta lähialueineen pyritään saamaan
katuhiekasta vapaaksi vappuun mennessä.
Hiekkaa kerää eri puolilla Tamperetta lähes kaksikymmentä
työryhmää. Käytössään niillä on yleensä
kauhatraktrori, imulakaisuauto, pesuauto ja hiekkaa
kuljettava kuorma-auto. Säistä riippuen työhön kuluu
kuutisen viikkoa. Hiekkaa ei poisteta pakkasella eikä
siinä tapauksessa, että maassa on vielä lunta.
Puhtaanapitovelvoite on kadunvarren kiinteistöillä aina
kadun keskiviivaan asti. Kaupunki harjaa hiekan kerran
keväässä poikkeuksellisesti myös kiinteistöjen edustalta
ajoradalta eikä laskuta siitä erikseen. Pysäköityjä autoja
ei siirretä puhdistusautojen tieltä. Samoihin aikoihin katujen
puhdistuksen kanssa alkaa myös puistojen siivous.
Lisätietoja: katuyksikön työpäällikkö Raimo Soini, puh. 0500-637 316.

Tämän tiedotteen alkuun
Tiedotteiden alkuun
Viestintäyksikön kotisivulle
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Jari Seppälä
24.3.1998

Vuoreksen alueelle kolme vaihtoehtoa

Tampere ja Lempäälä tekevät uudenlaista kuntayhteistyötä
Vuoreksen asuinalueen suunnittelussa kuntarajan molemmin puolin.
Maankäytöstä on valmistunut kolme vaihtoehtoista luonnosta, jotka
tulevat lähiaikoina päättäjien käsiin. Vuoreksen alue on pitkiin
aikoihin Tampereen seudun suurin suunnittelukohde, noin 10000-15000
asukkaan uusi lähiö.
- Uuden asuinalueen suunnittelussa on tarkoituksena unohtaa
alueen halkaiseva kuntaraja ja järjestää asuminen sekä palvelut
tulevien asukkaiden kannalta parhaalla tavalla. Yhteistyö on
lähtenyt hyvin käyntiin, sanoo hankeryhmän puheenjohtaja, Tampereen
apulaiskaupunginjohtaja Lasse Eskonen.
Keskeinen tekijä Vuoreksen alueen suunnittelussa on se,
päätetäänkö alueen etäisyyttä Tampereen keskustaan lyhentää
rakentamalla silta Särkijärven yli.
Jos siltaa ei rakenneta, matka Tampereen keskustaan on noin 13,8
kilometriä Helsingin moottoritien tai Hervannan kautta. Särkijärven
yli matkaa tulisi noin 8,5 kilometriä.
Matka-aika ja liikennepäästöt ovat merkittävästi suuremmat, jos
siltaa ei rakenneta. Särkijärven silta ja siihen liittyvä tieverkko
maksaisi noin 19 mmk. Jos taas nykyistä Ruskontietä pitää leventää
ja rakentaa uusi silta moottoritien liittymään, maksaisivat nämä
yhteensä noin 21,5 mmk.
Liikenneyhteydet vaikuttavat myös Vuoreksen alueen maankäyttöön
ja asukaslukuun. Ilman Särkijärven siltaa asuntorakentaminen
painottuu Ruskontien varteen. Jos silta päätetään rakentaa, voidaan
asuntoalueita sijoittaa myös lähemmäksi Särkijärveä.
Kolmesta vaihtoehtoisesta maankäyttösuunnitelmasta yksi
hahmottaa aluetta ilman Särkijärven siltaa. Siltamallista on tehty
12000 ja 15000 asukkaan vaihtoehdot. Tehokkaammassa mallissa on
lisätty kerrostaloasuntojen määrää Tampereen puolella ja rivi- ja
omakotiasuntojen määrää Lempäälän puolella.
Maankäytön suunnittelun pohjaksi on tehty tarkka selvitys alueen
luonnonoloista. Tämän perusteella on etsitty ne alueet, joiden
rakentaminen on mahdollista. Alueen keskellä on muun muassa laaja
suo, ja myös järvien ranta-alueet aiotaan jättää rakentamatta.
Virkistys- ja maatalousaluetta jää noin 650 ha, jos asuntoalueet
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rakennetaan suunnitelmien mukaan noin 260 hehtaarin mukaan.
Vuoreksen alueen palvelukeskus ja työpaikka-alueet on
suunniteltu sijoitettaviksi Vanhan Hervannantien ja Ruskontien
väliin.
Tampereen kaupunginhallitus käsittelee yleissuunnitelman
vaihtoehtoja ensi maanantaina ja Lempäälän kunnanhallitus
seuraavalla viikolla. Sen jälkeen voidaan aloittaa tarkempi
kuntakohtainen yleiskaavatyö. Alueen suunnittelu kestää arviolta
vuoteen 2005 asti, ja rakentaminen alkaisi vuosina 2005-2010.
Keskustelua
Internetissä
Vuoreksen alueen suunnittelusta on käynnistetty myös julkinen
keskustelu Internetissä. Kun suunnitelmat tarkentuvat, niitä
esitellään Tampereen kaupungin www-sivuilla. Tarkoituksena on antaa
tätä kautta yleisölle mahdollisuus osallistua uuden alueen
suunnitteluun alusta lähtien.
Ensi vaiheessa on avattu keskustelu Särkijärven sillan
rakentamisesta osoitteessa http://www.tampere.fi/mielipid/.
----Lisätietoja:
Apulaiskaupunginjohtaja Lasse Eskonen, puh. 3146 6204
Yleiskaava-arkkitehti Topi Hankonen, puh. 3146 6516
Kunnanjohtaja Olli Viitasaari, puh. 374 4200

Tämän tiedotteen alkuun
Tiedotteiden alkuun
Viestintäyksikön kotisivulle
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Juhapekka Rantanen
20.3.1998

Keskustorin työt alkavat:
Viistokatu ja Aleksis Kiven katu suljetaan
Tampereen Keskustorin uudistustyöt alkavat
maanantaina 6. huhtikuuta. Katuyksikkö ryhtyy
rakentamaan vesi- ja viemäriputkistoja suihkukaivon
läheisyydessä. Samalla aloitetaan tukimuurin
ja esiintymislavan perustusten teko Vanhan kirkon
edessä. Viistokatu sekä Kauppakadun ja
Hämeenkadun välinen osuus Aleksis Kiven kadusta
suljetaan lopullisesti liikenteeltä 4. toukokuuta.
Keskustorin yleissuunnitelmaa on viime syksyn aikana
tarkistettu kaupunkilaisilta saadun palautteen
pohjalta. Niinpä kirkonmäen kaltevuus säilyy lähes
nykyisellään: rinteeseen rakennetaan parempi
esiintymislava sekä pari istumatasannetta, Tampereen
Teatterin edustalle tehdään lisäksi uudenlainen portaikko.
Huhtikuussa alkava ensimmäisen vaiheen uudistus
koskee vain Vanhan kirkon, teatteritalon,
Hämeenkadun ja Raatihuoneen rajaamaa aluetta
Keskustorista. Muista osista Keskustoria ei ole
vielä tehty päätöksiä. Muun muassa torin pohjoispuolelle
ajateltu paviljonki vaatii asemakaavamuutoksen. Myöskään
Tammerkosken mahdollisesti ylittävästä kevyen liikenteen
sillasta ei ole tehty ratkaisua.
Ensimmäisen vaiheen töihin on kaupungin talousarviossa
varattu viisi miljoonaa markkaa. Rahalla
on tarkoitus tämän vuoden aikana rakentaa torialueelle
uutta yhtenäistä kiveystä sekä jalkakäytävä,
pyörätie ja linja-autopysäkit Hämeenkadun
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pohjoisreunaan. Pelkästään tarvittavien katukivien
määrä on niin suuri, että kaupunki aikoo käyttää
apuna useampia urakoitsijoita. Kiveyksen lisäksi
töitä teettää Keskustorin maapohja viemäröinti-,
sähkö- ja tietoverkkoasennuksineen. Keskustorin
myyntialue siirtyy lähemmäksi Hämeenkatua, ja
torikauppiaat tarvitsevat vettä, sähköä ja viemärin.
Keskustorin perustus- ja päällystystyöt alkavat
Hämeenkadun pohjoiselta jalkakäytävältä vapun
jälkeen. Viimeksi kivetään raatihuoneen edusta
ilmeisesti kevään 1999 puolella. Lähiliikenteen
bussipysäkit siirtyvät Viistokadun ja Aleksis Kiven
kadun sulkeuduttua Hämeenkadulle, jolloin
liikennelaitoksen ja yksityisten liikennöitsijöiden
linja-autot käyttävät samoja pysäkkejä. Pysäkkejä
siirrellään Hämeenkadulla työn edistymisen mukaan.
Keskustorin taksit saavat ainakin muutostöiden ajaksi
uudet pysäköintipisteet Aleksis Kiven kadulta
vastapäätä Kelan toimistoa sekä Keskustorin
eteläreunasta Selinin talon edustalta.
Keskustorin työsuunnitelmat havainnekuvineen
ja kivinäytteineen ovat muutostöiden ajan nähtävillä
teknisten ja ympäristöasioiden palvelupiste
Frenckellissä osoitteessa Puutarhakatu 2 L.

Liikennekysely Kauppakadun suunnasta
Viistokadun katkaisun takia kaupungin
liikennesuunnittelu pyrkii helpottamaan autojen pääsyä
Kauppakadulle liikenteen suuntaa muuttamalla.
Ajatuksena on vaihtaa Kauppakadun ja Puutarhakadun yksisuuntaisuutta keskenään. Siten muun
muassa Hämeenpuistosta voisi kääntyä Kauppakadulle
Keskustorin suuntaan.
Suunnitelmasta kysytään lähipäivinä kirjallisesti
alueen asukkaiden ja yrittäjien mielipidettä. Yksi
vaihtoehto on muuttaa Kauppakatu kaksisuuntaiseksi
Hämeenpuiston ja Näsilinnankadun väliltä.
Kauppakatu jatkuisi yksisuuntaisena
Näsilinnankadulta Keskustorille asti.
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Kyselyn tulokset selviävät huhtikuun
alkupuolella, jonka jälkeen tehdään välittömästi ratkaisut
Kauppakadun ja Puutarhakadun mahdollisista
uusista liikennejärjestelyistä.

Lisätietoja Keskustorin muutostöistä
Katutyöt:
Katuyksikön työpäällikkö Esa Rannisto, puh. 050-552 6249
Rakennusmestari Juha Saramäki, puh. 050-552 6259
Kaavatilanne:
Apulaisasemakaava-arkkitehti
Kristiina Jääskeläinen, puh. 3146 6518 tai 050-562 0345
Liikennejärjestelyt:
Liikenneinsinööri Risto Laaksonen,
puh. 050-552 6625

Tämän tiedotteen alkuun
Tiedotteiden alkuun
Viestintäyksikön kotisivulle
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Jari Seppälä
19.3.1998

Pyynikin männikköä uudistetaan

Pyynikin metsän uudistamista jatketaan ensi viikolla Tampereen keskustan
tuntumassa. Taimikoille annetaan tilaa ja valoa kaatamalla yhteensä
noin 150 vanhaa mäntyä kolmelta eri alueelta. Myös nuorta metsää
harvennetaan kahdella alueella. Työt alkavat tiistaina ja kestävät
muutaman päivän.
Pyynikinharjulle laadittiin vuonna 1977 metsänhoitosuunnitelma,
jota on toteutettu 1970-luvun lopulta lähtien mm. uudistushakkuin
ja metsänistutuksin. Viimeksi vuonna 1993 vanhaa männikköä
uudistettiin kolmessa eri kohdassa, samana vuonna vahvistetun
luonnonsuojelualueen metsänhoito-ohjelman mukaisesti.
- Metsänhoito on saanut elinvoimaisia taimikoita ja nuoria
metsiä nousemaan Pyynikille vanhan puuston joukkoon. Pääperiaate
männikön hoidossa on taimikoiden laajentaminen; uusia aukkoja
metsään ei tehdä, sanoo metsätalousinsinööri Tommi Granholm
Tampereen kaupungin kiinteistötoimesta.
Tänä keväänä puustoa uudistetaan metsänhoito-ohjelman mukaisesti
Pyynikintiestä Pyhäjärveen laskevalla rinteellä ja Näkötornintien
pohjoispuolella.
- Taimikoiden reunamille vanhan puuston alle on syntynyt paikoitellen runsaastikin pieniä luonnontaimia, jolle nyt annetaan
kasvutilaa poistamalla vanhoja mäntyjä. Osa aiemmin perustetuista
nuorista metsistä harvennetaan samassa yhteydessä latvusten
liiallisen karsiutumisen välttämiseksi.
- Pyynikin männyt näyttävät tällä hetkellä varsin vehreiltä.
Ilman laadun paraneminen keskustassa ja kenties myös viime vuosien
suotuisat sääolot ovat vahvistaneet puiden elinvoimaisuutta.
Hongikossa esiintyy kuitenkin siellä täällä mm. männynkääpiä ja
tervasrosoa ikääntymisestä muistuttamassa. Puuston vähittäisellä
nuorentamisella turvataan metsäisen maisemakuvan säilyminen
tulevillekin sukupolville, sanoo metsätalousinsinööri Tommi
Granholm.
Nyt toteutettavat hakkuut ovat viimeiset vanhan männikön
uudistamiseen tähtäävät toimenpiteet, joista tehtiin päätös
luonnonsuojelualueen perustamisvaiheessa. Rauhoituspäätöksen
yhteydessä vahvistettiin metsänhoitotoimet vuoteen 2002 asti, mutta
tämänvuotisten hakkuiden jälkeen on kuitenkin tekemättä enää
taimikonhoito- ja vesakonraivaustöitä. Ensi vuosituhannen alussa
puuston kuntoa ja metsänhoidon jatko-ohjelmaa pohditaan uudelleen.
Opasteita lisätään
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Kaupungin puistoyksikkö tekee myös hoitotöitä Pyynikin
luonnonsuojelualueella tämän vuoden aikana. Työhön kuuluu
metsänuudistuskohteiden kuluneen maanpinnan käsittelyä sekä koko
Pyynikin alueen infotaulujen lisäämistä.
- Metsänuudistusalue, joka sijoittuu Kurilankujan ja
Näkötornintien välille, on helppokulkuisuutensa vuoksi melko
polkuuntunut. Kunnostustöiden tarkoituksena on kunnostaa isoimman
polku-uran kohdalle leveähkö polku Kurilankujalta kohti
Näkötornintietä. Polku rakennetaan sorapintaisena nykyisen
maanpinnan päälle, jolloin mäntyjen juuristot saadaan suojaan
kulutukselta. Muilta osin kulunut maanpinta katetaan
kuorihumusseoksella, johon kylvetty heinä suojaa maanpintaa, kertoo
Katri Laihosalo puistoyksiköstä.
Infotauluja lisätään tärkeimpien sisääntuloreittien varteen.
Tiedotuksen lisääminen on tarpeen, sillä kaikki Pyynikillä
ulkoilevat eivät miellä olevansa virallisella
luonnonsuojelualueella, jolla ovat voimassa erityismääräykset.
Esimerkiksi maastopyöräily ja kasvinosien kerääminen on kiellettyä.
- Kiellettyjä ovat toimet, jotka vaikuttavat haitallisesti
kasvillisuuden ja eläimistön säilymiseen. Tällaisena voidaan pitää
myös 'itsestään' muodostuvia polkuja pitkin Pyynikin metsiä.
Puistoyksikkö toivoo, että ulkoilijat pysyttelevät käytävillä ja
kunnostetuilla poluilla sekä välttäisivät kulkemista kaikilla
Pyynikin alueen kunnostetuilla alueilla. Vapaata risteilyä luonnonsuojelualueen metsissä tulee välttää.
Ulkoilua ja turismia
Pyynikin luonnonsuojelualue perustettiin 5.6.1993 Hämeen
lääninhallituksen päätöksellä. Rauhoituspäätökseen vaikuttivat
alueen maisemalliset, geologiset ja luonnontieteelliset arvot. Pyynikki on ollut pitkään myös tärkeä virkistys- ja ulkoilualue, joka
houkuttelee alueelle erityisesti kesäaikaan tuhansia turisteja.
Rauhoitetun alueen pinta-ala on 49.62 hehtaaria.
Ympäristönsuojelusihteeri Lasse Kososen mukaan
rauhoituspäätöksellä ei ole ollut olennaista vaikutusta alueen
virkistyskäyttöön. Luonnonsuojelualueen käyttöä säätelevät
rauhoitusmääräykset sekä hoito- ja käyttösuunnitelma.
- Suunnitelman toteutusosan mukaisesti alueella voidaan suorittaa
erilaisia hoitotoimia, kuten kuluneen maaperän kunnostusta ja
metsän uudistamista, vahvistaa Kosonen.

Lisätietoja
Kiinteistötoimi, Tommi Granholm, puh. 3146 6057, 0500-807 401
Puistoyksikkö, Katri Laihosalo, puh. 314 66942
Ympäristövalvontayksikkö, Lasse Kosonen, puh. 215 3212, 050-521
5178

Tämän tiedotteen alkuun
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Jari Seppälä
19.3.1998

Tampereen kaupungin Internet-kysely antoi hyvän kuvan:
Liki puolet muuttaisi Tampereelle

Tampereella on vetovoimaa nuorten keskuudessa. Tätä todistaa
kaupungin elinkeinotoimiston Internetissä teettämä kysely, jolla
mitattiin kaupungin vetovoimaa eri asioissa. Tampere nähdään
erityisesti kulttuurin, teollisuuden ja korkean teknologian sekä
opiskelijoiden kaupunkina.
Viikon aikana kyselyyn vastasi 748 henkilöä, joista 60 %
Tampereen seudun ulkopuolelta.
- Vastaukset yllättivät myönteisyydellään. Tampere on
vetovoimainen kaupunki kaikin tavoin. Varsin myönteistä oli, että
liki puolet vastanneista muuttaisi mielellään Tampereelle, kun
vastaava luku Helsingin suhteen oli 25 %, sanoo Tampereen kaupungin
elinkeinojohtaja Juha Kostiainen.
- Vastaajat olivat pääosin nuoria, joiden mielipiteitä tässä
halusimmekin kartoittaa. Vireillä on myös muita tutkimuksia,
joiden kohteina on toisia ikä- ja vaikuttajaryhmiä.
- Vastaukset tukevat kehitteillä olevaa markkinointiviestinnän
strategiaa, joka rakennetaan osittain olemassa olevien vahvuuksien
varaan hakien samalla uusia avauksia tulevaisuuteen. Tavoitteena on
mm. saada maan voimakkaasta sisäisestä muuttovirrasta Tampereelle
kehittyviä nuoria, kasvavia yrityksiä ja tamperelaista nousuvoimaa,
sanoo elinkeinojohtaja Juha Kostiainen.
Kyselyssä oli sekä valikkopohjaisia että avoimia
vastausmahdollisuuksia. Vastaajista 57 % oli naisia ja 70 % alle
30-vuotiaita. Kaikista vastaajista 56 % oli opiskelijoita, 3 %
työttömiä ja loput tasaisesti eri työtehtävissä.
Vapaa-aika tuo Tampereelle
Tampereen seudun ulkopuoliset vastaajat käyvät Tampereella
harvoin, 73 % harvemmin kuin kerran kuukaudessa, jolloin käynnin
syy liittyy pääasiassa vapaa-aikaan.
Kyselyssä esitettyihin väittämiin Tampereella asuvat vastasivat
5-10 prosenttiyksikköä keskimääräistä myönteisemmin. Kaikkien
vastaajien antama kuva Tampereesta painottuu ennen kaikkea
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kulttuurin, teollisuuden ja opiskelun pariin. Täysin tai osittain
samaa mieltä oltiin väittämistä seuraavasti:
Tampere on kulttuurikaupunki 78 %, tapahtumakaupunki 73 %,
opiskelijoiden ja nuorten kaupunki 72 %, teollisuuskaupunki 71 %,
hyvien liikenneyhteyksien kaupunki 71 %, korkean teknologian
kaupunki 68 %, urheilukaupunki 64 %, messukaupunki 55 %,
shoppailijan kaupunki 45 %.
Täysin tai osittain samaa mieltä oli 73 % vastaajista siitä,
että Tampere on kaunis kaupunki. Vastaavasti kesäkaupunki sai 68 %
kannatuksen, Ystävällisenä kaupunkina Tamperetta pitää 64 %
vastaajista ja turvallisena 61 %. Kauniiden naisten ja komeiden
miesten kaupunki -väittämä sai 59 % puolelleen.
Heikoimmat arvosanat Tampere sai nuorten asuntotilanteen
hoitamisesta: 24 % oli täysin tai osittain sitä mieltä, että se on
hoidettu hyvin. Tähän kysymykseen 51 % ei osannut ottaa kantaa
lainkaan. Tampereen työllisyystilanne on hyvä 22 % mielestä tähänkään väittämään 51 % ei ottanut kantaa.
Tamperelaisten vastaajien mielestä kotikaupunki on ennen kaikkea
kulttuurikaupunki (87 % täysin tai osittain samaa mieltä),
tapahtumakaupunki (81 %) sekä korkean teknologian kaupunki (80 %).
Särkänniemi tunnetaan
Internetin käyttäjiltä kysyttiin ilman annettuja vaihtoehtoja,
mistä ja kenestä Tampere tunnetaan.
Viimeaikaisista Tamperetta koskevista uutisista vastaajien
mielissä olivat parhaiten musta-vihreiden mielenosoitukset,
jääkiekko ja keskustan monitoimihalli. Tampere on vastaajien
mielestä tunnettu erityisesti Särkänniemestä, jääkiekosta ja
mustasta makkarasta. Tapahtumista tunnetuimpia ovat Teatterikesä,
kukkaisviikot ja elokuvajuhlat.
Tunnetuin tamperelainen on Internetin käyttäjien keskuudessa
ylivoimaisesti Juice Leskinen. Tampereen seudun ulkopuolella asuvat
mainitsivat useimmin Timo Jutilan nimen. Kärkipäässä olivat myös
Raimo Helminen, Kummelit ja Pate Mustajärvi.
Tunnetuimpia yrityksiä ovat Nokia, Tampella, Tamrock ja
Finlayson.
Tampere voittaa kaikissa kysymyksissä vertailukaupungit: Turku,
Oulu, Lappeenranta, Lahti, Kuopio ja Jyväskylä. Helsingin seutu
ohittaa Tampereen messukaupunkina, hyvien liikenneyhteyksin
kaupunkina, kansainvälisenä kaupunkina, konsertti- ja
rock-kaupunkina, shoppailijan kaupunkina ja työllisyyden hoitajana.
Tampereen vetovoimaa erityisesti nuorten keskuudessa osoittaa
kysymys "mihin muuttaisit". Tampereen seudun ulkopuolisista
vastaajista 47 % muuttaisi Tampereelle ja 25 % Helsinkiin.
Tamperelaisilla itsellään ei Tampere-vaihtoehtoa ollut, joten
heistä 40 % muuttaisi Helsinkiin. Turku oli seuraavaksi suosituin
20 %:lla.
Kysely testasi Internetiä
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Tampereen kaupungin www-sivuilla toteutetulla kyselyllä
haluttiin myös testata Internetin mahdollisuuksia
mielipidetiedusteluissa. Samalla tehtiin tietotekniikkakaupunki
Tamperetta tunnetuksi tietoverkkoa käyttäville. Elinkeinojohtaja
Kostiaisen mukaan vastaajien runsas määrä viikon mittaisessa
kyselyssä oli myönteinen yllätys.
- Vastaajien jakauma ei anna kuvaa koko kansan mielipiteistä,
mutta ainakin tietotekniikan osaajien mielipiteitä se varmasti
heijastelee, ja tämä on meille erityisen tärkeätä kehittäessämme
korkean teknologian kaupunkia, Kostiainen sanoo.
Helmi-maaliskuun vaihteessa toteutetun kyselyn tekivät
Mainostoimisto Arkkimainos ja Markkinointiviestintä Nice & Wise Oy.

Lisätietoja:
Elinkeinojohtaja Juha Kostiainen,
puh. 03-3146 6107, 0400 721 475

Tämän tiedotteen alkuun
Tiedotteiden alkuun
Viestintäyksikön kotisivulle
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Tuula Ala-Honkola
10.3.1998

Kauppahallissa uusitaan sisääntuloja ja ilmastointia

Tampereen kauppahallissa tehdään kesään saakka remonttia, jossa
uusitaan mm. kaksi sisääntuloa ja
ilmastointilaitteisto. Kaupankäyntiin peruskorjaustöiden ei uskota
kovin paljoa vaikuttavan. Remontilla valmistaudutaan kauppahallia
ja ympäröiviä kiinteistöjä yhdistävän lasikatteen rakentamiseen.
Katetta koskevan kaavanmuutoksen käsittely on vielä kesken.
Kauppahallin remontti on aloitettu tuulikaapin rakentamisella
itäiseen sisääntuloon. Kauppa-Aleksista kauppahalliin johtava ovi
on suljettuna korjaustöiden vuoksi noin kaksi kuukautta ja
asiakkaat ohjataan kulkemaan halliin Hämeenkadun kautta. Itäisen
sisääntulon valmistuttua korjataan läntinen sisääntulo, jota tällä
hetkellä käytetään lähinnä tavaraliikenteeseen.
Kauppahalli saa remontissa uuden ilmastoinnin ja
sprinklerlaitteiston. Myös lattialaatoitusta ja maalipintaa
uusitaan joistakin kohdin.
Noin 5 miljoonaa markkaa maksava peruskorjaus valmistunee
kesäkuun loppuun mennessä. Rakennuttajana on Tampereen kaupungin
tilakeskus, ja suunnittelussa on tehty tiivistä yhteistyötä mm.
museoviranomaisten kanssa.
Tampereen kauppahalli on rakennettu vuonna 1901. Tällä hetkellä
sen suojissa on 54 yrittäjää. Edellinen iso remontti hallissa
tehtiin 90-luvun alussa, jolloin kellaritilat laitettiin
ajanmukaiseen kuntoon.
_____________
Lisätiedot: Tilakeskus, talonrakennusyksikkö: työpäällikkö Juhani
Alasaukko-oja, puh. 3146 6342,
Kiinteistötoimi: isännöitsijä Matti Järvinen, puh. 3146 6249, 050554 5887 tai apulaistonttipäällikkö Reino Pulkkinen puh. 3146 6851,
050-558 4570
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Jari Seppälä
6.3.1998

Selvitys tukee suurhallia Tampellan alueelle

Entinen Tampellan kanta-alue soveltuu parhaiten mahdollisen
suurhallin paikaksi Tampereen keskustassa. Tähän on päätynyt
virkamiestyöryhmä, joka on kaupunginjohtaja Jarmo Rantasen
pyynnöstä tutkinut hallin sijoitusvaihtoehtoja. Tampereen
Monitoimihalli Oy on esittänyt kaupungille tonttipyynnön ja viisi
ratkaisuvaihtoehtoa.
- Mahdolliset tonttikysymykset ratkaistaan erikseen. Nyt on vain
selvitetty liikenteelliset ja kaupunkikuvalliset edellytykset,
kaupunginjohtaja Rantanen korostaa.
Kaupunginjohtaja on myös ilmoittanut, että kaupungilla ei ole
mahdollisuuksia osallistua hallin rakentamiseen, vaan se on
puhtaasti yksityinen hanke.
Kiinteistöjohtaja Matti Perämaan johdolla toiminut työryhmä
toteaa, että Tampella-vaihtoehto on parhaiten toteutettavissa
kaavoituksellisesti ja rakentamisaikataulun kannalta. Alue on
lähellä kaupungin ydinkeskustaa, mutta hyvien liikenneyhteyksien
varrella rautatien ja Kekkosentien välissä.
Vaikeimmat ongelmat liikenteen ja kaupunkikuvan kannalta ovat
edessä, jos halli sijoitetaan Ratinaan tai ratapihan alueelle.
Linja-autoaseman alueella suurhalli olisi työryhmän mielestä
niin keskeisellä ja arvokka
alla paikalla, että se aiheuttaisi kaupunkikuvallisia ongelmia.
Tämä vaihtoehto edellyttäisi myös matkakeskushankkeen toteutumista.
Sorsapuisto-vaihtoehdon ongelmana on alueen nykyisten
liikuntapaikkojen kohtalo: lähialueelta on vaikea löytää vastaavia
mahdollisuuksia mm. koululiikuntaa varten.
Työryhmä on tutkinut myös muita mahdollisia sijoituspaikkoja,
mutta ne eivät toisi merkittäviä etuja verrattuna hallin keskeisen
sijainnin tärkeyteen.
----lisätietoja: kiinteistöjohtaja Matti Perämaa, puh. 0505584580
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Jari Seppälä
4.3.1998

Tampereen keskusta kohenee yhteistyöllä

Tampereen kaupunkikeskustaa ryhdytään kehittämään noin 40 eri
projektin avulla. Keskustan kehittämisen ohjausryhmä päätti projektien käynnistämisestä ensimmäisessä kokouksessaan keskiviikkona.
Ohjausryhmässä ovat edustettuina kaupunki, yrittäjät ja
kiinteistönomistajat.
Nyt käynnistetyillä yhteisillä projekteilla kehitetään muun
muassa kauppa- ja ravintolatoimintaa sekä julkisia palveluja
Tampereen ydinkeskustassa. Kiinteistönomistajien yhteistyötä
hiotaan tiiviimmäksi, ja keskustan markkinointiin ja yleisilmeeseen
etsitään yhteisiä säveliä.
Kehittämisprojekteilla luodaan entistä siistimpää, turvallisempaa ja viihtyisämpää kaupunkikeskustaa. Alkuvaiheessa tutkitaan
muun muassa kaupallisen ilmeen kohentamista, liputuksen ja
mainostaulujen sekä tyhjien näyteikkunoiden käyttöä.
Projektit perustuvat tukholmalaisen konsultin Arne Nedstamin
ehdotuksiin Tampereen keskustan kehittämiseksi. Nedstam teki viime
vuonna kaupungin toimeksiannosta selvityksen, jota varten hän
haastatteli yli 50 yrittäjää, kiinteistönomistajaa ja kaupungin
virkamiestä.
Nedstam ehdotti toimintaohjelmassaan yhteensä 76 osaprojektin
käynnistämistä tänä ja ensi vuonna. Tavoitteena on tehdä Tampereen
keskustasta vielä nykyistäkin vetovoimaisempi, toimivampi ja
viihtyisämpi.
Yleisötilaisuuksia
neljännesvuosittain
Eri intressiryhmille järjestettiin viime syksyn aikana kolme
laajaa kokousta. Keskustelujen pohjalta syntynyt toimintaohjelmaa
esiteltiin keskustan yrittäjille ja kiinteistönomistajille
marraskuussa, jolloin myös nimettiin yhteinen keskustan kehittämisen ohjausryhmä.
Ohjausryhmä valitsi ensimmäisessä kokouksessaan keskiviikkona
puheenjohtajakseen apulaiskaupunginjohtaja Lasse Eskosen sekä
sihteerikseen toiminnanjohtaja Sanna Kramerin Tampere tunnetuksi
ry:stä. Ohjausryhmä kokoontuu kuukausittain ja järjestää laajempia
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keskustelutilaisuuksia neljännesvuosittain. Näin työn etenemisestä
voivat seurata kaikki keskustan asukkaat ja toimijat.
Kehittämistyössä keskusta on rajattu Hämeenkadun varteen ja sen
lähikortteleihin Satakunnankadun, Rongankadun, Vuolteenkadun ja
Satamakadun väliselle alueelle. Työssä kiinnitetään huomiota keskustan palvelujen laatuun ja monipuolisuuteen, markkinointiin, fyysiseen ympäristöön ja keskustan ulkoiseen ilmeeseen sekä kunnossapitoon.

lisätietoja:
Lasse Eskonen, puh. 03-3146 6204
Mikko Järvi, puh. 03-3146 6328
Sanna Kramer, puh. 03-2133 543
ohjausryhmän jäsenet:
Apulaiskaupunginjohtaja Lasse Eskonen / Tampereen kaupunki
Elinkeinojohtaja Juha Kostiainen / Tampereen kaupunki
Liikenneinsinööri Risto Laaksonen / Tampereen kaupunki
Kulttuuritoimen johtaja Lassi Saressalo / Tampereen kaupunki
Asemakaava-arkkitehti Mikko Järvi / Tampereen kaupunki
Toimitusjohtaja Jari Alanen / Koskikeskus Oy
Toimitusjohtaja Kalevi Hilli / TSOP
Kohdepäällikkö Arto Mäkinen / Merita-Kiinteistöt
Toimitusjohtaja Harri Nappari / Nappari Oy
Toimitusjohtaja Erkki Siitari / Pirkanmaan kiinteistöyhdistys ry
Toimitusjohtaja Erkki Koiso / Koiso Oy
Kauppaneuvos Esko Kuusela / Pirkanmaan Osuuskauppa
Toimitusjohtaja Saara Sinivuori / Aleksi-ravintolat
Varatuomari Timo Kokemäki / Tammerkosken yrittäjät
Markkinointijohtaja Juha Blomster / Aamulehti-yhtymä

Tämän tiedotteen alkuun
Tiedotteiden alkuun
Viestintäyksikön kotisivulle
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Jari Seppälä
26.2.1998

Mielikuvia Tampereesta kartoitetaan

Tampereen kaupungin elinkeinokeskus kartoittaa suomalaisten
mielikuvia Tampereesta. Erilaisilla kyselyillä pohjustetaan
kaupungin tekeillä olevaa markkinointiviestinnän strategiaa.
Ensimmäisenä on tällä viikolla käynnistynyt Internetin
käyttäjille suunnattu kysely, johon voi osallistua osoitteessa
http://www.tampere.fi/elke/kysely.htm. Kyselyyn on linkit sekä
Tampereen kaupungin, Verkko-Aamulehden että Kiss FM:n kotisivuilta.
- Kaupunki pyrkii panostamaan markkinointiin, koska se on
tärkeätä matkailun ja muunkin elinkeinotoiminnan kannalta.
Markkinoinnin perustaksi tarvitaan tietoa Tampereen vahvuuksista ja
heikkouksista, sanoo elinkeinojohtaja Juha Kostiainen.
Valtakunnallisella kyselyllä tutkitaan Tampereen
matkailukohteiden ja tapahtumien tunnettuisuutta. Myös Tampereen
imago teollisuus-, kulttuuri-, koulutus- tai urheilukaupunkina
kiinnostaa.
Myös kaupungin henkilökunnan keskuudessa järjestetään mielikuvaja arvokartoitus. Otantatutkimuksena eri yksiköistä selvitetään,
mitä oman työn kannalta pidetään tärkeänä, esimerkiksi kaupungin
taloudenhoitoa ja säästöjen oikeaa kohdentamista, ja kuinka hyvin
on onnistuttu esimerkiksi tiedottamisessa ja yhteishengen
luomisessa.
----lisätietoja: elinkeinojohtaja Juha Kostiainen,
puh. 3146 6107

Tämän tiedotteen alkuun
Tiedotteiden alkuun
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Jari Seppälä
13.2.1998

Kaupunki tutkii suurhallin paikkaa

Tampereen kaupunki tutkii eri sijoitusvaihtoehtoja Tampereen
Monitoimihalli Oy:n suunnitteleman suurhallin paikasta. Halliyhtiö
on lähettänyt kaupungille tonttipyynnön, johon pyritään vastaamaan
maaliskuussa. Kaupunginjohtaja Jarmo Rantanen on asettanut
työryhmän selvittämään asiaa.
Kaupunginjohtaja toteaa päätöksessään, että monitoimihalli on
yksityinen hanke, eikä kaupungilla ole mahdollisuuksia osallistua
hallin kustannuksiin. Tonttipyyntöä tutkivaan työryhmään
kaupunginjohtaja on nimennyt kiinteistöjohtaja Matti Perämaan,
apulaiskaupunginlakimies Jouko Aarnion, asemakaava-arkkitehti Mikko
Järven, liikenneinsinööri Risto Laaksosen sekä
liikuntatoimenjohtaja Teuvo Lehtisen.
Halliyhtiön tavoitteena on löytää tontti monitoimihallille
kaupungin keskustasta. Sijoitusvaihtoehtoja yhtiö on esittänyt
viisi: linja-autoaseman alue, Ratinanniemi, Tampellan alue ja
Sorsapuisto sekä ratapihan alue.
Vaihtoehdoista Tampellan ja ratapihan alueet eivät ole kaupungin omistuksessa.
Työryhmän tehtävänä on kuitenkin tutkia mahdollisen hallin
sijoittumista mm. liikenteen ja kaupunkirakenteen kannalta
maanomistuksesta riippumatta.
Tampereen Monitoimihalli Oy on perustettu viime vuoden lopulla,
ja sen tehtävänä tässä vaiheessa on selvittää edellytykset rakentaa
Tampereelle uusi monitoimihalli ja ylläpitää sitä. Ensisijaisesti
hallia käytettäisiin jääkiekkoareenana, mutta myös mahdollisimman
monien muiden urheilu-, kokous- ja konserttitapahtumien
pitopaikkana. Suunniteltuun halliin tulisi noin 12.000
katsojapaikkaa, ja sen yhteyteen tulisi rakentaa hallin toimintaa
tukevia liiketiloja.
----Lisätietoja: kiinteistöjohtaja Matti Perämaa, puh. 3146 6245

Tämän tiedotteen alkuun
Tiedotteiden alkuun
Viestintäyksikön kotisivulle
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Tuula Ala-Honkola
13.2.1998

Tampereen arkkitehtuuria esitellään Trondheimissä

Tampereen arkkitehtuuria esitellään kuukauden ajan Tampereen
norjalaisessa ystävyyskaupungissa Trondheimissä. Asemakaavaarkkitehti Mikko Järvi avaa sunnuntaina 15.2. Trondheimin
taideteollisessa museossa näyttelyn "Tampere, sen arkkitehtuuri,
luonto ja elämä". Näyttelyn avajaisiin on kutsuttu paikallisten
arkkitehtien lisäksi mm. elinkeinoelämän vaikuttajia.
Arkkitehtuurinäyttely on kiertänyt parin vuoden aikana
seitsemässä Tampereen ystävyyskaupungissa. Seuraavaksi se
toimitetaan Venäjälle Nizhni Novgorodiin, jossa järjestetään
toukokuun lopussa Tampere-päivät. Päivien aikana asitellään
monipuolisesti tamperelaista yritystoimintaa, kulttuuria ja
matkailua.
___________
Lisätiedot: tiedotussihteeri Tuula Ala-Honkola, puh. 314 6209

Tämän tiedotteen alkuun
Tiedotteiden alkuun
Tampereen kaupungin kotisivulle
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Tuula Ala-Honkola
13.2.1998

Tampere 98 -lehti jokaiseen kotiin

Tampere 98 -talousarvio- ja tapahtumalehti jaetaan lauantaina 14.2.
jokaiseen tamperelaistalouteen. Lehti sisältää myös Tampereen
kaavoituskatsauksen, joka näyttää suuntaviivat kaupungin
lähivuosien rakentamiselle. Kaavoituskatsauksessa esitellään mm.
eri käsittelyvaiheissa olevat tärkeimmät yleiskaavat ja
asemakaavat.
Tampere 98 -lehti selvittää tämän vuoden talousarvion pääkohtia
ja kaupunginjohtaja Jarmo Rantasen mietteitä kireän budjetin syistä
ja seurauksista. Lehdessä kerrotaan myös keskeisistä
rakennuskohteista ja ympäristöpoliittisen ohjelman vaikutuksista
kaupungin toimintoihin.
Lehden mukana lukijat viedään tutustumaan yöpartion työhön ja
Tampereen kaupunginorkesterin arkipäivään esiintymislavan taakse.
Uimahallien käyttäjien mielipiteitä on myös kirjattu lehden
sivuille.
Lehden tapahtumaosuudessa kerrotaan kaupungin
kulttuuritarjonnasta ja esitellään mm. Haiharan kartanon ja
Viikisaaren kesäohjelmat.
Tampere 98 -lehti jaetaan ilmaisjakeluna jokaiseen
tamperelaistalouteen. Lehden voi myös noutaa kaupungin
keskusvirastotalosta kunnallisasiain neuvontapisteestä osoitteesta
Aleksis Kiven katu 16 F tai Palvelupiste Frenckellistä Puutarhakatu
2 L.
Tampere 98 -lehden on toimittanut kaupunginkanslian
viestintäyksikkö.
________________
Lisätiedot: tiedotussihteeri Tuula Ala-Honkola, puh. 3146 6209

Tämän tiedotteen alkuun
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Jari Seppälä
12.2.1998

Tampereen kaupunki uusii puhelinnumeroita

Tampereen kaupungin pääkeskuksen puhelinnumero muuttuu
viikonvaihteessa. Kaikki vanhan vaihdenumeron 2196 111 alaisuudessa
olevat virastot ja toimintayksiköt löytyvät vastedes
puhelinnumerosta 314 611.
Uusi numero otetaan käyttöön Pirkanmaan uuden puhelinluettelon
ilmestymisen myötä. Vanha numero toimii vielä uuden rinnalla noin
puolen vuoden ajan.
- Numero jouduttiin vaihtamaan, koska alanumeroita ei enää
riittänyt uusille liittymille. Tuhannen alanumeron sijasta meillä
on nyt 10000 alanumeroa jaettavaksi, sanoo tekninen päällikkö Erkki
Hakala kaupungin tietotekniikkakeskuksesta.
Vaihdenumero lyhenee kuusinumeroiseksi, mutta ohivalintanumerot
vastaavasti pitenevät kahdeksannumeroisiksi. Vanhan
ohivalintanumeron neljä viimeistä numeroa pysyvät ennallaan, mutta
alkuosa on nyt 3146.
Muutoksen piirissä ovat kaupungin keskusvirastotalo, Frenckellin
tekniset virastot, vanha kirjastotalo sekä muun muassa eräät
museot. Näihin pisteisiin sijoittuvat mm. rahatoimisto, kiinteistöja asuntotoimi, kaavoitus, rakennusvalvonta ja kouluvirasto.
- Muutostöiden vuoksi viikonlopun aikana saattaa esiintyä
häiriöitä pääkeskuksen alaisiin ohivalintanumeroihin soitettaessa.
Muun muassa Museokeskus Vapriikki ja Pyynikin uimahalli ovat tämän
keskuksen alaisuudessa ja avoinna viikonloppuna, Erkki Hakala
sanoo.
Muita kaupungin vaihdenumeroita muutos ei koske. Niinpä
esimerkiksi sosiaali- ja terveystoimen, sähkölaitoksen,
liikennelaitoksen ja liikuntatoimen numerot säilyvät ennallaan.
- Vähitellen sama ongelma tulee vastaan muissakin
vaihdenumeroissa: tuhat alanumeroa ei enää riitä, ja numeroita on
pakko muuttaa, sanoo tekninen päällikkö Erkki Hakala.
----Lisätietoja: Tekninen päällikkö Erkki Hakala, puh. 3146
6207
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Jari Seppälä
11.2.1998

Tampere avasi Internet-kaupan

Tampereen kaupunki ryhtyy myymään tuotteitaan ja palveluitaan
Internetin kautta. Kaupungin www-sivuilla on avattu verkkokaupan
ensimmäinen osa, jossa kokeillaan joidenkin julkaisujen myyntiä.
Myöhemmin mukaan tulee muita tuotteita kuten karttoja ja
pääsylippuja sekä erilaisia maksullisia palveluja.
Verkkokauppa toimii kaupungin www-sivuilla osoitteessa
http://www.tampere.fi/neuvonta/kauppa.
Asiakkaalla pitää olla Meritan Solo-palvelusopimus, jolloin maksu
tulee hoidettua samalla kun tuotteen tilaa Internetistä.
Tampere on tehnyt Meritan kanssa sopimuksen verkkokaupasta
ensimmäisenä suomalaisena kaupunkina. Myöhemmin mukaan tulee myös
Osuuspankin Kultaraha-järjestelmä.
- Suomessa on jo yli 600.000 vakituista Internetin käyttäjää.
Solo-tunnukset on noin 320.000:lla Meritan henkilöasiakkaalla.
Yksityishenkilöiden ohella myös yritykset voivat käyttää Solomaksua Internet-ostoksissa, sanoo pankinjohtaja Timo Toivonen
Tampereen Meritasta.
Tampereen kaupungin www-sivuille tehdään yli 10.000 käyntiä
päivässä. Kaupunki on rakentanut Internetiin ympäri vuorokauden
avoinna olevaa virastoa, josta löytyy tietoa ja palveluita.
Välineen kaksisuuntaisuutta voidaan nyt laajentaa keskustelun ja
lomakkeiden täytön ohella myös maksullisiin palveluihin.
- Postitse lähetettävien tuotteiden hintoihin lisätään
postimaksu. Internet on hyvä kaupankäynnin väline myös esimerkiksi
pääsylippujen myyntiin, jolloin liput saa tilaisuuteen tullessaan.
Myös erilaiset lupamaksut voidaan hoitaa tietoverkon kautta
näppärästi, sanoo Tampereen Internet-tiedottaja Petri Kyrönviita.
Tampereen verkkokaupan teknisen toteutuksen on tehnyt
tamperelainen Infosto Group, joka on rakentanut myös mm. Keltainen
Pörssi -lehden verkkoversion.
-----lisätietoja: tiedottaja Petri Kyrönviita, puh. 2196054
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Tuula Ala-Honkola
28.1.1998

Tampereen seudun johtajat Brysselissä
Tampereen ja naapurikuntien kunnallisjohtajat aloittivat tiistaina Brysselin vierailunsa tapaamalla komissaari Erkki Liikasen.
Loppuviikon aikana kuntien johtavat virka- ja luottamushenkilöt
tutustuvat Euroopan Unionin toimintaan ja kansainvälisiin järjestöihin. Tarkoituksena on myös tehdä Tamperetta tunnetuksi.
Komissaari Liikasen kanssa keskusteltiin muun muassa niistä
asioista, jotka tulevat eteen Suomen toimiessa EU:n puheenjohtajamaana syksyllä 1999. Liikanen totesi, että Suomella ja myös Tampereella on hyvät mahdollisuudet saada tärkeitä tapahtumia järjestettäväkseen ja merkittäviä ratkaisuja isännöitäväkseen.
- Ensimmäistä kertaa puheenjohtajana toimivan maan on työlästä
paneutua EU:n rakenteisiin liittyviin muutoksiin. Samoin eurooppalaisten kulttuurien ja ajattelutapojen tuntemus ja kielitaito
kaipaavat kohentamista, Liikanen tähdensi tamperelaisille, jotka
myös tarjoavat puitteet joillekin kokouksille Suomen puheenjohtajuuskaudella.
Liikanen opetti vieraille myös budjettikuria - komission budjetin kasvu on saatu pysähtymään ja samalla tasolla aiotaan vakaasti
pysyä myös ensi vuoden budjettiraameista, joista budjettikomissaari
oli viemässä päätöksiä eteenpäin tällä viikolla.
Tampereen seudun valtuuskunta tutustui tiistaina myös alueiden
komitean ja Suomen Kuntaliiton toimintaan Brysselissä. Alueiden
komiteaan pirkanmaalaisilla on suorat yhteydet komitean jäsenen,
Pirkkalan kunnanjohtaja Risto Koiviston kautta. Myös komitean työtä
esitellyt valiokuntasihteeri Risto Raivio on kotoisin Pirkkalasta.
Keskiviikkona Tampereen ja naapurikuntien edustajat järjestävät
vastaanoton Brysselissä toikmiville yhteistyökumppaneilleen. Samalla esitellään Tampereen mahdollisuuksia konferenssikaupunkina ja
erityisesti vuoden 1999 EU-kokousten pitopaikkana.
Myös suomalaisten europarlamentaarikkojen tapaaminen on keskiviikkona ohjelmassa, torstaina muun muassa Eurocitiesjärjestöön tutustuminen. Tampere on aktiivisesti mukana tässä
suurten EU-kaupunkien yhteistyössä.
Matka on osa Tampereen, Pirkkalan, Kangasalan, Lempäälän ja
Ylöjärven kunnallisjohtajien EU-koulutusta. Mukana on noin 30
henkeä; kunnanjohtajat ja johtavat luottamushenkilöt sekä Tampereen
kaupungin johtoryhmä.
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----Lisätietoja:
koulutuspäällikkö Harri Airaksinen, puh. 040 515 6244
viestintäpäällikkö Jari Seppälä, puh. 0400 734 058

Tämän tiedotteen alkuun
Tiedotteiden alkuun
Viestintäyksikön kotisivulle
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Pirjo Koivula
26.1.1998

TAKAHUHDIN KOULUN LAAJENNUKSEN JA PERUSKORJAUKSEN SUUNNITELMIEN ESITTELYTILAISUUS

Tampereen kaupungin peruskoulutoimi järjestää yleisötilaisuuden Takahuhdin koulun liikuntasalissa torstaina 12.2.1998 klo 18.30-20.30.
Tilaisuudessa esitellään Takahuhdin koulun hanketta. Koulua on tarkoitus
laajentaa ja peruskorjata. Hankkeelle on varattu aloitusmääräraha tälle
vuodelle. Tilaisuudessa suunnitelmia esittelevät arkkitehdit Aarne Heino ja
Mikko Uotila Arkkitehtitoimisto Aarne Heino Ky:stä. Paikalla on myös
Tampereen kaupungin tilakeskuksen ja peruskoulutoimen edustajia.

Tämän tiedotteen alkuun
Tiedotteiden alkuun
Viestintäyksikön kotisivulle

http://www.tampere.fi/viy/tiedote/98/takahkou.htm [7.7.2003 14:14:07]

Viestintäyksikkö: Lehdistötiedote

Jari Seppälä
21.1.1998

Tampereen päättäjät tietoverkkoon

Tampereen kaupunginhallituksen jäsenet tehostavat työskentelyään
Internetin avulla. He ovat saaneet käyttöönsä mikrotietokoneet ja
tietoverkkoyhteydet, joiden avulla muun muassa esityslistat
vastedes jaetaan. Myös sähköinen arkisto sekä sähköpostiyhteydet
avautuvat päättäjille.
Tällä viikolla kaupunginhallituksen jäsenet eivät enää saa ensi
maanantain kokouksen esityslistaa paperilla kotiinsa, vaan he
lukevat sen Internetistä. Paperijakelua jatketaan vielä
varajäsenille ja tiedotusvälineille. Myös osa tiedotusvälineistä on
siirtynyt käyttämään Internetiä, johon Tampereen toimielinten
esityslistat on siirretty keväästä 1996 lähtien.
- Paperijakelua karsimalla saamme listakustannuksia karsittua
kolmasosaan, sanoo kaupungin hallintojohtaja Mauri Eskonen.
Yksi tietokone- ja Internet-varustus maksaa noin 15000 markkaa.
Päättäjien varustamista on tarkoitus jatkaa myöhemmin, jotta
sähköistä viestintää voitaisiin laajentaa.
Esityslistojen liitteet eivät vielä siirry automaattisesti
Internetiin, mutta siihenkin tekniikkaa kehitetään. Toisaalta
liitteitä pyritään vähentämään ja jakamaan ne päättäjille jo
edellisessä kokouksessa.
Merkittävänä helpotuksena päättäjien työssä Eskonen pitää
sähköisen asiakirja-arkiston avautumista Internetin kautta.
- Tampereen kaupungin www-sivuilla on jo merkittävä määrä
taustatietoa helposti käytettävissä. Myös sähköpostiyhteys on
tärkeä päättäjien keskinäisen viestinnän kannalta samoin kuin
yhteydenpidossa virkamiehiin ja kuntalaisiin.
Kaupunginhallituksen samoin kuin lautakuntienkin esityslistat
ovat kenen tahansa luettavissa ennen kokouksia Internetin kautta
osoitteessa http://www.tampere.fi/poytakir.htm. Kokousten jälkeen
esityslistat päivitetään pöytäkirjoiksi.

----Lisätietoja: hallintojohtaja Mauri Eskonen, puh.
2196105
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Jari Seppälä
19.1.1998

Tampere laajentaa työllisyyssopimusta

Tampereen kaupunki allekirjoitti maanantaina kolmannen
vuosisopimuksen työllisyyden hoidosta yhdessä valtion viranomaisten
kanssa. Aiesopimuksen työllistävä vaikutus on kahden aiemman vuoden
tasolla, mutta nyt työllisyyden parantamiseen aiotaan kytkeä myös
järjestöt ja kotitaloudet entistä tiiviimmin.
- Sopimuksen strategista luonnetta on vahvistettu, jotta se
vaikuttaisi työllisyyteen entistä pitemmällä tähtäimellä ja
pysyvämmin, sanoo Tampereen kaupungin työllisyysasioista vastaava
projektipäällikkö Matti Luukinen.
Tampereen työvoimatoimiston osuus sopimuksessa kattaa muun
muassa keskimäärin 950 henkilön työllistämisen kuukaudessa
työllistämis- ja yhdistelmätuen avulla. Kohderyhmänä ovat nuoret,
yli 50-vuotiaat ja pitkäaikaistyöttömät. Työmarkkinatuen avulla
ohjataan työhön 700 henkilöä tämän vuoden aikana, ja kaikki
oppisopimuksen tekevät työttömät saavat työllistämistukea.
Työvoimatoimisto, Pirkanmaan työvoima- ja elinkeinokeskus sekä
Tampere-Pirkkalan kumppanuusprojekti aikovat työllistää 400-500
henkeä erillisprojektilla, joka ohjaa pitkäaikaistyöttömiä
kolmannelle sektorille järjestöihin ja yhdistyksiin. Osa saisi
työtä myös yrityksistä tai kotitalouksista.
Työvoima- ja elinkeinokeskus rahoittaa sopimuksen mukaan muun
muassa Lahdesjärven teollisuusalueen rakentamista sekä Museokeskus
Vapriikin peruskorjausta. Rakennusaikaisten työpaikkojen lisäksi
etsitään uusia pysyviä työpaikkoja sellaisista hankkeista, jotka
antavat elinkeinotoiminnalle kasvusysäyksiä.
Työvoimakoulutusta jatketaan entistä tehokkammin. Muun muassa
rakennusalalle, tietoteollisuuteen sekä hotelli- ja ravintolaalalle kohdennettuja koulutushankkeita selvitetään.
Kaupunki työllistää
350 uutta vakinaisesti

Tampereen kaupunki lupaa sopimuksen mukaan ottaa tänä vuonna
noin 350 henkilöä vakinaiseen palvelukseen henkilökunnan
vaihtuvuuden ja eläköitymispäätösten avulla. Ikärakennetta pyritään
nuorentamaan.
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Pääasiassa kuuden kuukauden työllistämistyössä kaupunki pitää
tänä vuonna keskimäärin 950 työtöntä. Entistä aktiivisemmin otetaan
työmarkkinatukiharjoittelijoita, yhteensä noin 700 henkilöä.
Oppisopimuksia luvataan tehdä noin 50, ja työsuhdetta pyritään
jatkamaan oppisopimuksen päättyessä.
- Vuorotteluvapaan ja työn jakamisen kehittelyä ja markkinointia
tehostetaan, jotta löydetään kaikille osapuolille mielekkäitä
järjestelyjä, sanoo projektipäällikkö Luukinen.
Vuorotteluvapaan kautta tavoitellaan 100-150 työttömän
työllistämistä, ja samoihin lukuihin on nostettu myös osa-aikatyön
tavoitteena oleva työllistäminen.
Työllisyyden hoidon aiesopimuksen vuodelle 1998 allekirjoittivat
maanantaina kaupunginjohtaja Jarmo Rantanen, työvoimatoimiston
johtaja Heikki Syvänen sekä työvoima- ja elinkeinokeskuksen
työvoimaosaston hallintopäällikkö Esko Monthan.
Tampere on mukana työministeriön käynnistämässä
kumppanuuskokeilussa, jonka tarkoituksena on rakentaa työttömille
polku syrjäytymisen tieltä sopeuttamisen ja koulutuksen kautta
vapaille työmarkkinoille. Vuosi sitten alkanut kumppanuusprojekti
jatkuu vuoden 1999 loppuun.
Jo ennen kumppanuusprojektia Tampere käynnisti oman
työllisyysprojektinsa, jonka pohjalta tehtiin ensimmäinen
työllisyyden hoidon aiesopimus vuodelle 1996. Projektin
tavoitteeksi otettiin 4000-5000 tamperelaisen työttömyyden
katkaiseminen vuoden aikana erilaisilla toimilla.
----lisätietoja:
projektipäällikkö
Matti Luukinen, puh. 2196243, 0405661245

Tämän tiedotteen alkuun
Tiedotteiden alkuun
Viestintäyksikön kotisivulle
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Tuula Ala-Honkola
19.1.1998

Tampere jatkaa tehtäväkiertoa

Tampereen apulaiskaupunginjohtajien tehtävien kierrätys saa
jatkoa alkuvuoden aikana, kun joukko muita virkamiehiä vaihtaa
tehtäviä ja hallintoa hiotaan entistä tehokkaammaksi. Tavoitteena
on etsiä kustannussäästöjä ja uusia ajatuksia palvelujen
tuottamiseen.
Kaupunginhallitus saa tänään maanantaina selvityksen tähän
mennessä suunnitelluista muutoksista kolmen
apulaiskaupunginjohtajan alaisuudessa. Liiketoimi, sisäiset
palvelut ja keskushallinto käsitellään helmikuun aikana.
Vesilaitokselle johtokunta?
Ympäristö- ja teknisellä toimialalla tiivistetään yhteistyötä ja
otetaan huomioon myös tulevan rakennuslain vaatimukset.
Toimialan molemmat sektorit saavat selkeät esimiehet;
ympäristöviraston päälliköksi nimettäisiin kaavoitusjohtaja Jyrki
Laiho, ja uuden kuntatekniikkakeskuksen johtoon tulisi uudelleen
käyttöön otettavalla kaupungininsinöörin nimikkeellä nykyinen
suunnittelupäällikkö Matti Kolari.
Asema- ja yleiskaavoitus aiotaan yhdistää kaavoitusjohtajan
alaisuuteen. Liikennesuunnittelu siirrettäisiin ympäristövirastosta
teknisen lautakunnan alle yhteen katusuunnittelun kanssa. Näin
saatetaan suunnittelu ja käytännön toteutus lähemmäksi toisiaan
liikenneinsinööri Risto Laaksosen alaisuuteen.
Ympäristö- ja tekniselle toimialalle on tarkoitus perustaa
yhteinen hallinnon palvelukeskus, johon hallintopäälliköksi
nimettäisiin ympäristölakimies Jari Ruuska.
Vesilaitos halutaan siirtää liiketoimintajaoston alaisuuteen, ja
sille perustettaisiin oma johtokunta ensi vuoden alusta. Tällä
korostetaan vesilaitoksen luonnetta liikelaitoksena.
Kiinteistötoimen ja asuntotoimen hallintoa selvitetään, samoin
tutkitaan mittaustöiden alueellistamista.
Apulaiskaupunginjohtaja Lasse Eskosen valmistelemat muutokset
on tarkoitettu pysyviksi. Ensimmäiset liikkeet tehdään maaliskuun
alusta lähtien.

http://www.tampere.fi/viy/tiedote/98/orgmuut.htm (1 of 3) [7.7.2003 14:14:08]

Viestintäyksikkö: Lehdistötiedote

Työväenopisto kulttuurisektorille
Koulutuksen sekä kulttuuri- ja vapaa-aikatoimialan uudistuskaavailut tiivistävät hajanaista hallintoa ja keskittävät
taloussuunnittelua ja -seurantaa. Apulaiskaupunginjohtajan
välittömässä alaisuudessa toimivaa toimialojen yhteistä hallintoja kehittämisyksikköä vahvistetaan siirtämällä siihen hallinto-,
talous- ja suunnitteluhenkilöstöä kouluvirastosta.
Kaksivuotisena kokeiluna aiotaan perustaa ammatillisen
koulutuksen johtajan virka, johon nimettäisiin nykyinen
ammattioppilaitoksen rehtori Risto Ilomäki. Hän toimisi esimiehenä
kaikessa ammatillisessa koulutuksessa lukuun
ottamatta Tampereen ammattikorkeakoulua ja Tampereen
terveydenhuolto-oppilaitosta.
Työväenopisto siirtyisi kulttuuri- ja vapaa-aikatoimialalle,
johon sillä katsotaan olevan tiiviimmät toiminnalliset yhteydet
kuin koulutoimeen. Työväenopiston rehtori toimisi edelleen suoraan
apulaiskaupunginjohtajan alaisuudessa, kuten tähänkin asti.
Työväenopistoa koskevat asiat käsiteltäisiin kulttuuri- ja vapaaaikalautakunnassa eikä enää koulutuslautakunnassa.
Koulutustoimialan nykyiset kymmenen tehtäväaluetta järjestetään
neljäksi, jotka olisivat yleissivistävä koulutus, ammatillinen
koulutus, Tampereen ammattikorkeakoulu ja Tampereen
terveydenhuolto-oppilaitos.
Johtavat sosiaalityöntekijät vaihtavat alueita
Sosiaali- ja terveystoimen organisaatiomallia tarkastellaan
lähemmin kesäkuun lopussa valmistuvan tutkimuksen perusteella.
Efektia-palvelut Oy:ltä on tilattu arviointi alueellistetun
palvelutoiminnan organisoinnista ja kustannustehokkuudesta.
Maaliskuun alusta on kuitenkin jo suunniteltu toteutettavaksi
viiden eri alueilla toimivan johtavan sosiaalityöntekijän
keskinäinen alueiden vaihto.
Hallintopäällikkö Jarkko Helminen siirtyy keskushallintoon,
josta apulaiskaupunginlakimies Tuula Haapio tulee hänen paikalleen.
Samoin tilapäisesti vaihtavat tehtäviä sosiaali- ja terveystoimen
talouspäällikkö Jukka Rantanen ja suunnittelu- ja rahoitusryhmän
kehittämispäällikkö Katrina Harjuhahto.
----lisätietoja:
apulaiskaupunginjohtajat Lasse Eskonen, puh. 2196204 ja Vesa
Kauppinen, puh. 2196202 sekä suunnittelupäällikkö Seppo Prunnila,
puh. 2197531
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Tampereen yleiskaava nähtävillä

Tampereen kantakaupungin yleiskaavaehdotus on kuukauden ajan
yleisesti nähtävillä. Kaupunginhallitus hyväksyi osaltaan
ehdotuksen marraskuussa. Yleiskaavaan voi tutustua torstaista
lähtien kuukauden ajan kaupungin keskusvirastotalon
kaavoitusyksikössä tai Frenckellin palvelupisteessä.
Yleiskaavan selostus on nähtävillä myös Internetissä osoitteessa
http://www.tampere.fi/yvi/yk_alku.htm. Internetissä avataan myös
keskustelu yleiskaavan tiimoilta, mutta viralliset muistutukset on
jätettävä ympäristövirastoon kirjallisesti.
Kantakaupungin yleiskaavaehdotus oli viimeksi nähtävillä noin
vuosi sitten. Tuolloin siitä jätettiin 83 muistutusta. Myös 22
pyydettyä lausuntoa saatiin eri viranomaisilta ja yhteisöiltä.
Edellisen nähtävilläpidon ja kaupunginhallituksen käsittelyn
jälkeen yleiskaavaehdotus on muuttunut muun muassa siten, että
Tampereen ja Lempäälän rajalla sijaitseva Vuoreksen alue on jätetty
selvitysalueeksi. Muutoin yleiskaava toteuttaa valtuuston
hyväksymiä periaatteita maankäytön tehostamisesta kantakaupungin
alueella.
Nähtävilläpidon ja uusien lausuntojen perusteella yleiskaava
tulee kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

----Lisätietoja: yleiskaava-arkkitehti Toivo Hankonen, puh. 2196516
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VILKAS RAKENTAMISEN VUOSI TAMPEREELLA VUONNA 1997

Noususuhdanne ja yhteiskunnan tukema asuntorakentaminen siivittivät
rakentamisen
takavuosien vauhtiin vuonna 97. Vuosikymmenen vaihteen ylikuumenemisesta ei
ole
aihetta silti puhua.
Asuntoja valmistui huikea määrä 2090 kappaletta, valtaosa 1508 asuntoa
kerrostaloihin.
Vain vuonna 89 valmistuneiden asuntojen määrä oli suurempi viimeisen
kymmenen
vuoden aikana. Silloin tehtiin paljon kovan rahan asuntoja, nyt asunnot ovat
pääosin
yhteiskunnan tukemia, vuokra-, asumisoikeus- ja osaomistusasuntoja.
Rakennustuotannosta oli asuntorakentamista yli puolet, mikä on ollut viime
vuosien
suuntaus Tampereella. Väestö, asunnon tarvitsijat ja elämän vire keskittyvät
entistä
enemmän kasvukeskuksiin kuten Tampereelle.
Myönnettyjen ja aloitettujen rakennuslupien perusteella rakentaminen on
tasaantumassa
nykyisiin määriin ja on ennakoitavissa lievää taittumista alaspäin tänä
vuonna.

Uudisrakentaminen Tampereella v. 1996 ja v. 1997 sekä muutosprosentti:
v. 1996
Myönnetyt
koko rakennustilavuus (m3)1 162 994
koko kerrosala (m2)
249 932
asuntoja (kpl)
1 745

1 109 649
262 078
* 1 891

- 4,6
+ 4,9
+ 8,4

Aloitetut
koko rakennustilavuus (m3)1 114 159
koko kerrosala (m2)
240 545
asuntoja (kpl)
1 812

1 068 644
247 041
1 838

- 4,1
+ 2,7
+ 1,4

Valmistuneet
koko rakennustilavuus (m3)
koko kerrosala (m2)
asuntoja (kpl)

1 342 451
278 630
* 2 090

+ 56
+ 35
+ 55

860 394
205 836
1 345

v. 1997 muutos %

* asuntojen lukumäärässä on mukana myös ns. uudestaan rakentamiseen
verrattavat
tapaukset kuten vanhan tehtaan muutos asunnoiksi (mm. Winterin
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painoväritehdas
myönnetyissä luvissa 34 asuntoa)
Kalevi Lammi
Tampereen rakennustarkastaja
puh 219 6908, nmt 0400 624 601
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Kuntajohto opiskelee kansainvälistymistä

Tampereen ja naapurikuntien johtajat jatkoivat tiistaina yhteistä EU-koulutustaan. Päivän seminaarissa käytiin läpi kansainvälisiä
järjestöjä ja muita verkostoja, joissa kunnat voivat toimia. Keskustelun kuluessa ilmeni, että kunnat voisivat vielä tiivistää
yhteistyötään ja hyödyntää Pirkanmaan liiton yhteyksiä Euroopan
Unioniin.
Omaa toimistoa Tampereen seudun kunnat eivät edelleenkään aio
perustaa Brysseliin. Tehokkaampana ja taloudellisempana pidetään
EU-asioiden seuraamista kotimaasta ja esimerkiksi Kuntaliiton
edustuston hyödyntämistä. Pirkanmaan liitto on mukana Länsi-Suomen
Allianssin kokeilussa, jossa yksi liitto vuorollaan lähettää edustajan yhteiseen Brysselin toimistoon.
EU-koulutukseen liittyi myös kansainvälisen tapakulttuurin
opettelua. Koulutusohjelmassa keskitytään niinikään englannin
kielen opiskeluun. Muun muassa Tampereen kaupungin johtoryhmä piti
englanniksi osan viime perjantain kokoustaan.
Koulutuksen käytännön osa on matka Brysseliin tammikuun lopulla.
Matkan aikana kehitetään yhteyksiä EU:n elimiin, kansainvälisiin
järjestöihin ja suomalaisiin edunvalvontayhteisöihin.
Tampereen kaupungin johtoryhmän ja johtavien luottamushenkilöiden ohella koulutukseen osallistuvat Pirkkalan, Lempäälän, Kangasalan ja Ylöjärven johtajat.

----lisätietoja:
koulutuspäällikkö Harri Airaksinen, puh. 2196244, 040-5156244
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