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Jari Seppälä
31.12.1999

Hervannan EU-hanke käynnistyy
Tampereen Hervannan kaupunginosan kehittämishanke käynnistyy
vuodenvaihteen jälkeen. Kaupunginjohtaja Jarmo Rantanen päätti
perjantaina projektin organisoinnista. Projektin johtajana aloittaa
Anneli Taina ja projektisihteerinä Ilpo Pyymäki. Eri alojen
asiantuntijoista kootaan projektille ohjausryhmä, ja strategiset
päätökset tekee kaupunginhallitus.
Euroopan Unionin Tavoite 2 -ohjelman kohdealueeksi valittu Hervanta
on saamassa vuosille 2000-2006 kehittämisrahaa noin 72 miljoonaa
markkaa. Noin puolet summasta tulee EU:lta, toinen puoli on löydettävä
kotimaasta erillisten projektien omarahoitusosuutena. Eri tahoilta on
jo saatu noin 150 ehdotusta erilaisista kehittämisprojekteista.
Projektien toteuttajana ja rahoittajana voi olla kunta, valtio,
järjestö, yksityinen yritys tai jokin muu yhteistyötaho.
Tavoite 2 -tukirahan ohella Hervantaan on mahdollista saada Tavoite
3:n mukaista, lähinnä työllistäviin hankkeisiin tarkoitettua tukea 24
miljoonaan markkaan asti sekä ns. yhteisöaloitevaroja.
Hervannan kehittämishankkeen tarkoituksena on työttömyyden
alentaminen muun Tampereen tasolle, uuden yritystoiminnan aktivointi
ja yritysten kehittäminen. Väestön koulutusastetta on mahdollista
nostaa ja työelämävalmiuksia parantaa. Erityisesti tuetaan
syrjäytyneitä, pitkäaikaistyöttömiä ja maahanmuuttajia.
Käytännössä kehittämisprojektit voivat edistää esimerkiksi
teknologiasovellusten käyttöä arkielämässä. Teknologiakeskus ja
Teknillinen korkeakoulu tarjoavat tähän luontaiset edellytykset
Hervannassa. Näin voidaan samalla kehittää teknologiakaupunginosan
vetovoimaa.
--------lisätietoja: tulosarviointipäällikkö Antti Puisto, puh. 3146 6228

Tämän tiedotteen alkuun
Tiedotteiden alkuun
Viestintäyksikön kotisivulle
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Jari Seppälä
31.12.1999

Kaupungin asuntolainakorko nousee
Tampereen kaupungin asuntolainarahastosta myönnettyjen lainojen
korko nousee vuoden alusta lähtien 3,25 prosentista 4,0 prosenttiin.
- Lainoista perittävä korko seuraa valtiovarainministeriön
puolivuosittain vahvistamaa peruskoron muutosta. Peruskorkoon lisätään
0,50 prosenttiyksikön marginaali, kaupungin rahoituspäällikkö Yrjö
Schafeitel kertoo.
Peruskorko oli vuoden 1999 loppuun saakka 2,75 prosenttia ja
1.1.2000 alkaen 3,5 prosenttia.
Asuntolainan koron nousu koskee Tampereella noin 1350 lainansaajaa.
Esimerkiksi 400 000 markan lainassa koron nousu tietää 3 000 markan
lisälaskua vuodessa.
Tampereen kaupungin asuntolainarahastosta voidaan myöntää vuosittain
lainoja 18 miljoonaa markkaa. Lainoja myönnetään asunnon ostoon, rakentamiseen, peruskorjaukseen ja asumisoikeuden hankkimiseen.
Myönnettävä lainamäärä on enintään 60 prosenttia asunnon kauppahinnasta, rakennus- tai perusparannuskustannuksista,
asumisoikeusoikeuslainoissa 70 prosenttia asumisoikeusmaksusta. Lainaa
voi saada kuitenkin enintään 400 000 markkaa. Laina-aika on
lainamäärästä riippuen 8-20 vuotta. Koron muutokset voivat pidentää
laina-aikaa enintään 30 vuoteen.
Viivästyskorko sitä vastoin laskee. Valtiovarainministeriö on
vahvistanut uudeksi viivästyskoroksi 10 prosenttia vuodeksi 2000.
Vuonna 1999 viivästyskorko oli 11 prosenttia.
----Lisätietoja: rahoituspäällikkö Yrjö Schafeitel, puh. 31466274 tai 050-5175470.

Tämän tiedotteen alkuun
Tiedotteiden alkuun
Viestintäyksikön kotisivulle
Tampereen kaupungin kotisivulle
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Jari Seppälä
30.12.1999

Tamperelaisia 193 328
Tampereen väkiluku vuoden vaihtuessa on Tilastokeskuksen arvion
mukaan 193 328 henkeä. Vuosi sitten tamperelaisia oli 191 254, joten
väestön määrä on kasvanut vuodessa runsaalla kahdella tuhannella.
Lopullinen vuodenvaihteen asukasluku selviää tammikuun aikana.
Todennäköisesti luku on hieman arviota suurempi, sillä muutto
Tampereelle on yleensä kiihtynyt vuoden lopussa.
Syyskuun loppuun mennessä Tampereelle oli tänä vuonna muuttanut
kotimaasta 8414 asukasta ja ulkomailta 669. Muuttovoitto oli 1300
henkeä. Syntyvyyden ja kuolleisuuden tuoma väestönkasvu oli samana
aikana noin 400 henkeä.
Tampereelta muutetaan eniten naapurikuntiin ja pääkaupunkiseudulle.
Muuttovoittoa Tampere saa muualta maasta.
Tampereen väkiluku on kasvanut viime vuosina 2000-3000 asukkaan
vauhdilla. Korkeimmillaan kasvu oli vuonna 1995, jolloin asukasluku
kasvoi lähes 3500 hengellä.
Vuoden 2000 lopussa tamperelaisia ennakoidaan olevan noin 195 000.
Väestön kasvun arvioidaan kuitenkin laantuvan siten, että 200 000
asukkaan raja menisi rikki vuoden 2004 paikkeilla ja vuonna 2010
asukasluku olisi noin 207 000.

----Lisätietoja: kaupunginkanslian tulosarviointiryhmä, Vesa-Matti Kangas,
puh. 3146 6227

Tämän tiedotteen alkuun
Tiedotteiden alkuun
Viestintäyksikön kotisivulle
Tampereen kaupungin kotisivulle
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Jari Seppälä
27.12.1999

Tampereen rahatoimisto
kiinni aattona

Tampereen kaupungin rahatoimisto on kiinni vuoden viimeisenä
päivänä.
Perjantaina 31. joulukuuta erääntyvät maksut kaupungille voi
hoitaa vielä maanantaina 3.1.2000.
Sen sijaan vuoden 1999 veroilmoitukseen merkittävät korot on
maksettava viimeistään torstaina 30.12.
Rahatoimisto palvelee tällä viikolla maanantaista torstaihin kello
8.30 - 15.30.

----Lisätietoja:
Rahoituspäällikkö Yrjö Schafeitel, puh. 3146 6274

Tämän tiedotteen alkuun
Tiedotteiden alkuun
Viestintäyksikön kotisivulle
Tampereen kaupungin kotisivulle
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Tuula Ala-Honkola
27.12.1999

Poikkeaviin liikennejärjestelyihin
varaudutaan uudenvuodenyönä
Tampereen Keskustorilla järjestettävä uudenvuodenjuhla saattaa
aiheuttaa keskustassa joitakin liikennejärjestelyjä.
Periaatteessa kaikki kadut ovat normaalisti auki, mutta poliisi on
kuitenkin varautunut sulkemaan Hämeenkadun Keskustorin kohdalta sekä
Kauppakadun Näsilinnankadun ja Aleksis Kiven kadun väliltä, mikäli
Keskustorille saapuu runsaasti yleisöä vuosituhatta vaihtamaan.
Ylikomisario Matti Sippola Tampereen poliisilaitokselta uskoo
pahimman ruuhkan osuvan puolenyön tietämiin, jolloin Keskustorilla
järjestetään ilotulitukseen päättyvä pyrotekninen show. Mahdollisen
ruuhkan odotetaan kuitenkin purkautuvan heti ilotulituksen jälkeen,
jolloin myös bussit pääsevät jälleen normaaliin liikenteeseen.
- Toivotaan, että ihmiset jaksavat odottaa kärsivällisesti, vaikka
joutuisivat jonkin aikaa busseja odottamaankin, Sippola toteaa.
Ilotulituksen vuoksi ovat Keskustorin ja Frenckellin edustan
pysäköintipaikat suljettuina kello 16:sta eteenpäin juhlan loppumiseen
saakka.
Uuden vuosituhannen vastaanotto alkaa Keskustorilla perjantaina
31.12. kello 19 lapsille suunnatulla ohjelmalla. Esiintymislavalla
nähdään mm. Brutus Bööm aavikon turbaaneineen sekä Riesapelle. Kello
20.45 Raatihuoneen edessä olevan suihkulähteen luona on tanssi- ja
valoesitys "Satu tytöstä, joka muuttuu jääprinseksaksi".
Tunnin hiljentymistauon jälkeen kello 22.00 nousee esiintymislavalle
Neljä Ruusue -yhtye. Vuosituhannen vaihtumisen lähestyessä
Raatihuoneen parvekkelta esittävät tervehdyksensä sekä piispa Juha
Pihkala että kaupunginjohtaja Jarmo Rantanen. Pyroteknisen shown ja
ilotulituksen jälkeen on vielä luvassa tunnelmamusiikkia noin kello
00.45 saakka.
------------------------Lisätiedot: kulttuuritoimen projektikoordinaattori Henry Flinkman,
3146 6853 tai 050-330 2130

Tämän tiedotteen alkuun
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Tuula Ala-Honkola
22.12.1999

Vuosituhannen ensimmäinen
tamperelaislapsi kaupungin kummilapseksi
Tampereen kaupunki ottaa vuonna 2 000 Tampereen yliopistollisessa
sairaalassa syntyvän ensimmäisen tamperelaislapsen kummilapsekseen,
mikäli vastasyntyneen vanhemmat siihen suostuvat. Onnittelukukat ja
kummilusikan käy ojentamassa kaupunginvaltuuston puheenjohtaja,
toiminnanjohtaja Seppo Salminen. Myöhemmin kaupunki muistaa lasta
hänen varttumisensa eri vaiheissa.
Edellisen kerran Tampereen kaupunki otti kummilapsia vuonna 1979
kaupungin täyttäessä 200 vuotta. Seitsemän kummilasta ovat jo ehtineet
aikuisikään ja asettautuneet asumaan eri puolille Suomea.
***********
Tiedotusvälineet voivat kysyä Seppo Salmisen tervehdyskäynnin
ajankohdan uudenvuoden päivän aamuna 1.1.2000 Tampereen
yliopistollisen sairaalan keskuksesta, puh. 247 5111.
*
Lisätietoja antaa suhdetoimintasihteeri Raija Arasalo,
puh. 3146 5267.
_______________________________

Seppo Salminen lukee
millenniumjulistuksen
Valtuuston puheenjohtaja, toiminnanjohtaja Seppo Salminen lukee
Tampereen kaupungin puolesta Suomen kuntien yhteisen
millenniumjulistuksen kaupungin keskusvirastotalon aulassa 31.12.1999
kello 12. Julistus kiinnitetään sen jälkeen ala-aulan ikkunaan, jossa
se on kaikkien nähtävissä.
Millenniumjulistuksen on laatinut Suomen Kuntaliiton
yhteiskuntasuhdepäällikkö Kimmo Kajaste. Julistus luetaan
eri puolilla Suomea vuoden viimeisenä päivänä.
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Anna-Leea Hyry
14.12.1999
Tampereen rahatoimisto
kiinni vuoden viimeisen päivän

Tampereen kaupungin rahatoimisto pidetään suljettuna
vuoden viimeisenä päivänä pankkien tapaan vuoden 2000
atk-teknisiä valmisteluja varten. Perjantaina joulukuun
31. päivänä erääntyvät maksut saa hoitaa vielä vuoden
2000 ensimmäisenä arkipäivänä eli maanantaina 3.1.2000.
Yleisön kannattaa kuitenkin ottaa huomioon, että esimerkiksi
vuoden 1999 veroilmoitukseen mukaan haluttavat korot on
maksettava viimeistään torstaina 30.12.1999.
Muutoin Tampereen kaupungin rahatoimisto palvelee
kaikkina työpäivinä kello 8.30 - 15.30.
--------Lisätietoja:
rahoituspäällikkö Yrjö Schafeitel, puh. 3146 6274

Tämän tiedotteen alkuun
Tiedotteiden alkuun
Viestintäyksikön kotisivulle
Tampereen kaupungin kotisivulle
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Tuula Ala-Honkola
14.12.1999
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.

___________
Lisätiedot: tiedotussihteeri Tuula Ala-Honkola, puh. 3146 6209
Ks. myös joulurauhan julistus

Tämän tiedotteen alkuun
Tiedotteiden alkuun
Viestintäyksikön kotisivulle
Tampereen kaupungin kotisivulle
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Tuula Ala-Honkola
8.12.1999

Kuusikauppa alkaa ensi viikolla
Joulukuusien myynti alkaa Tampereella perjantaina 17. joulukuuta.
Tampereen kaupungin kiinteistötoimi vuokraa torstaista 9. joulukuuta
alkaen joulukuusien myyntipaikkoja Tammelantorilta, Laukontorilta ja
Heinätorilta sekä eri puolilta Tamperetta kaupungin omistamilta
alueilta. Myyntipaikkojen vuokrat ovat 170-250 markkaa päivältä.
Vuokrapaikkoja on yli 30 ja niitä on lähes jokaisessa kaupunginosassa.
Tammelantorilla on perinteinen joulutori sunnuntaina 19.12. kello 9-18.
Muina arkipäivinä kauppatorit ovat avoinna normaalisti. Jouluaattona
torikauppaa käydään kello 6-12.
Kauppaliikkeillä on mahdollisuus ulkomyyntiin liikkeittensä
edustalla 10.-24.12. Kaupunki ei peri ulkomyyntipaikoista korvausta.
__________
Lisätietoja:
kanslisti Aila Karjalainen, puh. 3146 6256 tai 050-351 8256

Tämän tiedotteen alkuun
Tiedotteiden alkuun
Viestintäyksikön kotisivulle
Tampereen kaupungin kotisivulle
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Jari Seppälä
7.12.1999

Keskustorin alle
kaavaillaan pysäköintiä
Tampereen Keskustorin kunnostuksen suunnittelu etenee torin
pohjoisosaan. Satakunnankatuun rajautuvan alueen
pysäköintijärjestelyistä on tehty ensimmäiset laskelmat. Niiden mukaan
maanalaisen pysäköinnin kannattavuus edellyttää ns. toripaviljongin
rakentamista Puutarhakadun varteen.
Kaupunginhallitukselle maanantaina esitelty alustava
hankesuunnitelma lähtee siitä, että maanpäälliset pysäköintipaikat
vähenevät Keskustorin pohjoisosassa noin puoleen nykyisestä. Torille
jäisi 110 pysäköintipaikkaa. Maanalaista pysäköintiä on suunniteltu
440 ja 580 autopaikan vaihtoehtojen pohjalta. Kahteen kerrokseen
rakentamalla maanalaisia paikkoja voisi olla vieläkin enemmän.
Sisään- ja ulosajo maanalaisiin pysäköintitiloihin olisi
käytännöllisintä rakentaa Puutarhakadun pohjoispuolelle. Hissit ja
portaat voisi sijoittaa neljään paikkaan Satakunnankadun ja
Kauppakadun välille. Pysäköintitiloista olisi mahdollista rakentaa
jalankulkuyhtys myös Satakunnankadun ali Finlaysonin alueelle.
Aleksis Kiven kadun liikennennettä ja Satakunnankadun
valoristeyksen toimivuutta pitäisi helpottaa ryhmityskaistoja ja valo-ohjausta
parantamalla.
Jalankulkijoiden turvallisuutta voidaan parantaa leventämällä
Aleksis Kiven kadun jalkakäytäviä ja korottamalla kadun ylittävää
suojatietä. Aleksis Kiven kadun varteen tulisi erillinen pyörätie
Kauppakadulta Satakunnankadulle.
Maanpäällistä pysäköintialuetta pehmennettäisiin istutuksilla, ja
myös Aleksis Kiven kadun molemmin puolin mahtuisi puurivi.
Pysäköintijärjestelyt noudattelevat Keskustorin
suunnittelukilpailun tuloksia. Kilpailun palkintolautakunta esitti
torin pohjoisosaa pysäköintikäyttöön. Samalla se suositteli, että
torin keskiosaan Puutarhakadun eteläpuolelle suunnitellaan
paviljonkirakennus mm. liike- ja ravintolatoimintaa varten.
Torin pysäköintilaitoksen kustannukset on arvioitu vaihtoehdosta
riippuen noin 51-86 miljoonaksi markaksi.
----Lisätietoja: apulaiskaupunginjohtaja Esa Kotilahti, puh. 3146 6203

Tämän tiedotteen alkuun
Tiedotteiden alkuun

http://www.tampere.fi/viy/tiedote/99/pktori.htm (1 of 2) [7.7.2003 14:31:59]

Viestintäyksikkö: Lehdistötiedote

Anna-Leea Hyry
1.12.1999

Ranta-Tampellan vaihtoehtoja
kommentoitiin tasaisesti
Ranta-Tampellan alueen kaavoituksen edellytysten selvittämiseen
liittyvät kommentit ja mielipiteet on koottu yhteen. Yleisö esitti
mielipiteitä melko tasaisesti, mm. kaikissa alustavissa vaihtoehdoissa
(Nolla-, Pinta-, Kansi- ja Tunneli-vaihtoehto) nähtiin sekä hyviä että
huonoja puolia. Teemoina kommentoitiin eniten Aspinniemeä ja sen
täyttöä, rakentamisen tehokkuutta sekä alueen yleisilmettä ja
arkkitehtuuria.
Kommentteja tuli yleisötilaisuuksista, Internetin kautta tai muuten
suunnittelijoille noin 150 kappaletta. Alustavien vaihtoehtojen
valmistuttua pyydettiin myös mielipiteitä näiden vaihtoehtojen hyvistä
ja huonoista puolista.
Kommenttien pyytäminen on tässä vaiheessa päättynyt. Yhteenveto
mielipiteistä karkeasti jaoteltuna pyritään saamaan mahdollisimman
pian nähtäville Palvelupiste Frenckelliin sekä Internetiin Ranta-Tampella
-sivuille, osoitteeseen http://www.tampere.fi/tiedotus/rtampella/index.htm
Ranta-Tampellan suunnitteluun liittyvä, osallisten kanssa
perustettu työryhmä kävi läpi mielipiteitä tänään keskiviikkona.
Työryhmältä pyydettiin myös ehdotuksia kommenttien käsittelemisestä.
Tampereen kaupunginvaltuustolle pidetään tiedotustilaisuus Ranta-Tampellan
suunnittelun tilanteesta tänään keskiviikkona kello 14.30 alkaen.
Ranta-Tampellan kaavoituksen edellytysten selvitystyö etenee siten,
että vaikutusten arviointiin liittyvien selvitysten odotetaan
valmistuvan tammikuussa.
-------------Lisätietoja:
Suunnittelukeskus OY/ Pertti Tamminen p. 0400 638 218
apulaisasemakaava-arkkitehti Kristiina Jääskeläinen p. 3146 6518

Tämän tiedotteen alkuun
Tiedotteiden alkuun
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Tuula Ala-Honkola
1.12.1999

Perinteinen itsenäisyysjuhla
Keskustorilla
Tampereen kaupunki viettää itsenäisyysjuhlaa perinteisin menoin.
Keskustorilla maanantaina 6. joulukuuta kello 18.00 alkavan juhlan
ohjelmassa on Tampereen Työväenyhdistyksen soittoa, Tampereen
Filharmonisen kuoron laulua ja yhteisesti laulettava Maamme-laulu.
Raatihuoneen parvekkeella pitää juhlapuheen kaupunginhallituksen
varapuheenjohtaja, järjestelymestari Pauli Ruoholahti ja näyttelijä
Kirsi-Kaisa Sinisalo lausuu Helvi Juvosen runon Kalliopohja.
Juhla päättyy itsenäisyyspäivän ilotulitukseen, joka ammutaan Vanhan
Kirjastotalon puistosta.
Viranomaiset ovat antaneet uudet suositukset kaupunkien keskustoissa
järjestettäville ilotulituksille ja näiden ohjeiden mukaan myös
Tampereella ammuttavat tulitteet ovat nyt huomattavasti pienempiä kuin
aikaisempina vuosina.
Tampereen itsenäisyyspäivän ilotulituksen toteuttaja, tulitemestari
Tuomo Liinanki Tulitemestarit Oy:stä toteaa, ettei tulitteiden koon
pieneneminen tarkoita tulituksen näyttävyyden vähenemistä.
- Varatulla määrärahalla saadaan nyt enemmän räjähteitä, joten
tulituksen kesto pitenee. Myös uusia tuotteita, esimerkiksi
valoefektejä on tullut markkinoille, joten katsojilla riittää
silmänruokaa, Liinanki sanoo.
Tampereen kaupunki käyttää itsenäisyyspäivän tulitukseen
n. 25 000 markkaa.
Itsenäisyyspäivänä kaupungin virastot ja laitokset ovat
juhlaliputettuina kello 8-20. Kaupunginhallitus toivoo, että keskustan
ikkunat valaistaan kynttilöin tai sähkövalolla kello 17.30-22.00.
Hämeensillalla roihuavat tervapadat kello 17.30:esta puoleen yöhön
saakka.
____________________
Lisätiedot: tiedotussihteeri Tuula Ala-Honkola, puh. 3146 6209 tai
040- 512 7757
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Jari Seppälä
30.11.1999

Tamperelaiset mukaan
viimeiseen EU-kokoukseen
Tampere valmistautuu isännöimään viimeistä Tampereella pidettävää
Suomen EU-puheenjohtajuuskauden tapahtumaa. Tampere-talossa perjantaina
alkava kansalaisjärjestöjen huippukokous Citizens' Agenda 2000 kerää
runsaat 1200 osanottajaa ympäri Eurooppaa. Kokouksen tapahtumista osa
on avoimia myös kaikille tamperelaisille.
Citizens' Agenda 2000 on kansalaisjärjestöjen foorumi, jossa
keskustellaan kansalaisyhteiskunnan kysymyksistä eurooppalaisten
instituutioiden kanssa. Kokoukseen on saapumassa Euroopan Neuvoston ja
parlamentin jäseniä sekä useita EU:n komission virkamiehiä.
Perjantaina Tampere-talossa pidettävät kaksi seminaaria ovat
avoimia tilaisuuksia. Kello 10 alkavan seminaarin aiheena on
Amsterdamin sopimus ja ihmisten yhtäläiset oikeudet. Kello 12
selvitetään järjestöjen EU-rahoitusta ja uuden vuosituhannen ohjelmia.
Tampere-talon näyttelyhallissa on avoinna kansalaisjärjestöjen
toimintaa esittelevä näyttely. Sorsapuistossa on joulupukin
postipiste, ja sään salliessa lapsia ajelutetaan porokyydillä kello
16-19.
Vieraiden ja tamperelaisten EU-kansalaisten kohtaamispaikka on
perjantai- ja lauantai-iltana Tullikamarin Citizens' Club 2000.
Perjantaina kello 20.30 esiintyvät pakkahuoneen puolella muiden muassa
Värttinä ja Slobo Horo. Lauantaina kello 21 alkavassa klubi-illassa
esiintyy ruotsalainen Andreas Johnson. Iltatilaisuudet ovat
maksullisia.
Citizens' Agenda 2000 -tapahtumaa voi seurata perjantaina ja
lauantaina Radio Moreenin kautta. Internetissä on myös suora yhteys
tapahtumapaikoille kolmen päivän ajan osoitteessa www.citizen2000.net.
Citizens' Agendan taustalla on noin 50 suomalaista
kansalaisjärjestöä ja parikymmentä eurooppalaista verkostoa. Käytännön
järjestelyistä vastaa Eurooppalainen Suomi ry.
----Lisätietoja:
Miapetra Kumpula, CA2000 tiedotusvastaava, puh.(09) 350 97 690 /
050-5846 737
Pentti Ruoholahti, Eurooppalainen Tampere ry, puh. 03-3469990
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Jari Seppälä
24.11.1999

Tampereen seutu avaa Brysselin toimiston
Tampereen keskusseudun kunnallisjohtajat vierailevat torstaina
ja perjantaina Brysselissä. Matkalla tutustutaan
liikenneratkaisuihin sekä EU:n alueiden komitean ja West-Finland
Allianssin toimintaan. Torstai-iltana pidetään Tampereen seudun
kuntien oman EU-toimiston viralliset avajaiset.
Tampereen keskusseudun eli Tampereen, Nokian, Kangasalan,
Lempäälän, Pirkkalan ja Ylöjärven yhteinen EU-toimisto aloitti toimintansa Brysselissä viime keväänä. Toimiston tehtävänä on tehdä
seutua tunnetuksi, kehitellä hyödyllisiä hankkeita, etsiä
partnereita sekä tarjota asiantuntija- ja koulutuspalveluja.
Toimisto luo hyödyllisiä yhteyksiä Tampereen seudun elinkeinojen
edistämiseksi. EU-toimistossa työskentelee EU-asiamiehenä DI Markku
Valtonen, joka on aikaisemmin työskennellyt teollisuuden ja
Tampereen osaamiskeskusohjelman johtotehtävissä.
EU-toimisto toimii Tampereen tanskalaisen ystävyyskaupungin
Odensen EU-toimiston yhteydessä ja on hallinnollisesti Tampereen
kaupungin elinkeinokeskuksen alainen. Kyseessä on kolmivuotinen
projekti, jonka jatkosta on tarkoitus päättää hyvissä ajoin ennen
projektin toimikauden päättymistä.
Toimiston avajaisiin on saapumassa noin 150 vierasta EU:n eri
toimielimistä sekä muiden muassa Suomen Belgian suurlähettiläs Leif
Blomgvist. Tarkoituksena on samalla korostaa Tampereen aktiivista
roolia Suomen puheenjohtajuuskauden kokousten isäntäkaupunkina.
Kunnallisjohtajat tutustuvat Brysselin metropolialueen
liikennejärjestelyihin ministeri Jos Chabertin tapaamisen yhteydessä.
Lisätietoja: yhteyspäällikkö Jukka Rantanen, puh. +358-50-5526059,
kansainvälisten asioiden sihteeri Pertti Paltila, puh. +358-400-831469

Tämän tiedotteen alkuun
Tiedotteiden alkuun
Viestintäyksikön kotisivulle
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Anna-Leea Hyry
23.11.1999

Suunnittelukulttuuri
kehittyy Tampereella
Tutkimus Vuores-prosessin osallistumisesta valmistui
Tamperelainen suunnittelukulttuuri on menossa myönteiseen
suuntaan, arvioidaan Vuores-prosessista tehdyssä tutkimuksessa.
Tutkimuksen perusteella Tampereen kaupungin tulisi kuitenkin
jatkossa panostaa entistä enemmän niin tiedon jakamiseen
kuntalaisille kuin vuorovaikutukseen suunnittelijoiden ja
kuntalaisten välillä.
Vuores on Tampereen eteläosassa oleva alue, johon suunnitellaan
uutta asuinaluetta. Osa alueesta on Lempäälän puolella. Selvitykset
alueen maankäytöstä aloitettiin runsas kaksi vuotta sitten. Kuntien
valtuustot tekivät päätökset alueen kaavoitustyöhön ryhtymisestä
tänä syksynä.
Vuoreksen maankäytön suunnitteluun ja YVA-selvityksen tekemiseen
liittyvää kuntalaisten osallistumista tutkittiin osana laajempaa
tutkimuskokonaisuutta Tampereen yliopiston sosiaalipolitiikan
laitoksella. Tutkimuksesta valmistui nyt väliraportti.
Vuoden vaihteessa voimaan tuleva rakennuslain uudistus korostaa
niinikään tiedottamista ja osallistumisen merkitystä maankäytön
suunnittelussa. Vuoreksen suunnittelun alkuvaiheissa pyrittiin
toimimaan jo ennakoiden uuden lain mukaan. Uutta oli myös yhteistyö
Lempäälän kunnan kanssa maankäytön suunnittelussa.
Osallistumista tutkittaessa on todettu, että aidotkin yritykset
vuorovaikutteiseen suunnitteluun saavat aluksi epäilevää kritiikkiä
osakseen. Helposti joudutaan myös vastakkainasetteluun
suunnittelijoiden ja kuntalaisten välillä. Nämä asetelmat näkyivät
myös Vuores-prosessissa.
Tutkimuksen mukaan epäluulot puolin ja toisin olisikin syytä
unohtaa, jolloin keskustelu pääsisi alkamaan "puhtaalta pöydältä".
Vuorovaikutustilanteissa kaavasuunnittelun ammattilaisten pitäisi
tietoisesti pyrkiä kansantajuiseen keskusteluun. Vuorovaikutuksen
tapoja tulee kehittää ja pyrkiä myös siten tasoittamaan
kahtiajakoasetelmaa.
Tutkimus analysoi myös Vuores-tiedottamista ja tiedotusvälineiden
tapoja käsitellä asiaa. Tiedottamiseen tutkija kaipaisi lisää
ymmärrettävyyttä ja panostamista asiaan etenkin prosessin
alkuvaiheissa. Tiedotusvälineet näyttivät korostavan usein
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vastakkainasettelua.
Tutkimuksessa pohdittiin myös suunnittelijoiden ja osallisten
yhteisen seurantaryhmän roolia. Osallisten käsitettä, valintaa ja
edustavuutta on myös pohdittu tutkimuksessa.
- Kaupungille lankeaa pääasiallinen vastuu siitä, ketä se katsoo
kiistatta osallisiksi. Sen sijaan yhdistyksien tehtävänä on pohtia
tarkkaan sitä, kuka on oikea henkilö edustamaan koko yhdistyksen
jäsenistöä niin, että tämän yhteisön näkemykset kokonaisuutena
tulevat seurantaryhmän kokouksessa esiin, todetaan tutkimuksessa.
Tutkimukselle on tulossa jatkoa, jossa vertaillaan RantaTampellan kaavoituksen edellytyksien selvittämiseen liittyvää
osallistumisprosessia Vuoreksen prosessiin. Tutkimuksen on
tarkoitus valmistua kokonaisuudessaan alkuvuodesta.
Vuoreksesta ja Ranta-Tampellasta tehtävä tutkimus on osa
laajempaa Osallisuus kaupungissa -projektia. Tampereen yliopiston
sosiaalipolitiikan laitoksen projektissa selvitetään, miten uuden
rakennuslain mukaista osallistumista sovelletaan erilaisssa
mittakaavoissa.
Tutkimuksen kohteena ovat ainakin Vammala, Nokian Tottijärvi sekä
Tampere. Tampereen osuuden on tilannut Tampereen kaupunki, joka on
halunnut tutkittua tietoa. Taustalla rahoittajina ovat myös uuden
lain menettelyistä ja soveltamisesta kiinnostuneet Pirkanmaan YHrakennuttajaosuuskunta ja YIT-Yhtymä Oyj.
Tutkimuksen johtajana toimii professori Briitta KoskiahoCronström Tampereen yliopiston sosiaalipolitiikan laitokselta.
Tutkimuksen on tehnyt YTM, tutkija Helena Leino. Tutkimuksen
seurantaryhmässä on Tampereen kaupungin ja rakentajien edustajia.
Tutkimus on myös kokonaisuudessaan Internetissä Vuores-sivujen
yhteydessä, osoitteessa http://www.tampere.fi/tiedotus/vuores/

---------------------Lisätietoja: tutkija Helena Leino p. 215 7619
professori Briitta Koskiaho-Cronström p. 215 6306
Tampereen yliopiston sosiaalipolitiikan laitos

Tämän tiedotteen alkuun
Tiedotteiden alkuun
Viestintäyksikön kotisivulle
Tampereen kaupungin kotisivulle
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Jari Seppälä
16.11.1999

Tampereelle
kaksi neuvosta
Tasavallan presidentti on myöntänyt liikenneneuvoksen nimen ja
arvon Tampereen kaupungin liikennelaitoksen toimitusjohtajalle
Heikki Lehtiselle sekä kiinteistöneuvoksen nimen ja arvon
kaupunginvaltuutettu, käyttömestari Esa Rannikolle.
Yht.maist. Heikki Lehtinen on toiminut Tampereen kaupungin
liikennelaitoksen toimitusjohtajana vuodesta 1977 lähtien. Hänellä
on lukuisia paikallisia ja valtakunnallisia luottamustehtäviä.
Vuodesta 1987 lähtien Lehtinen on toiminut Suomen
Paikallisliikenneliiton puheenjohtajana.
Tampereen kaupungin auto- ja konekeskuksessa käyttömestarina
työskentelevä Esa Rannikko sai kiinteistöneuvoksen arvonimen
ansioistaan luottamustoimissa. Vuodesta 1973 lähtien hän on ollut
Tampereen kaupunginvaltuuston jäsen, vuodet 1980-92
kunnallisteknisen lautakunnan puheenjohtajana ja vuodet 1993-96
ympäristölautakunnan varapuheenjohtajana. Rannikko on toiminut
Tampereen Omakotiyhdistysten Keskusjärjestön puheenjohtajana vuodet
1974-96.

----Lisätietoja:
toimitusjohtaja Heikki Lehtinen, puh. 240 2201
käyttömestari Esa Rannikko, puh. 240 2410

Tämän tiedotteen alkuun
Tiedotteiden alkuun
Viestintäyksikön kotisivulle
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Mikko Närhi
15.11.1999

Tampereen keskustan muutoskysely

Tampereen keskustan kehittämishanke Centre1
kysyy kaikilta tamperelaisilta mielipiteitä
viime vuosien aikana keskustan viihtyisyyteen,
toimivuuteen tai palvelujen paranemiseen
tehdyistä asioista. Samalla kysytään mielipiteitä
lähivuosien suunnitelmien tarpeellisuudesta.
Jo toteutuneista asioista pyydetään nimeämään esitetyn
luettelon mukaan parhaat; mm. tavaratalojen remontit,
EU-kokoukset, Finlaysonin alueen kehittyminen, Keskustorin remontti,
Palanderin talon julkisivu, Tammerfest, ilmaisbussit,
Taivas kattona - kaupunkitaideteokset jne…
Tulevaisuuden kehittämiskohteita kyselyssä on
listattu 32, joukossa mm. Hämeenkadun
salliminen vain joukkoliikenteelle, katettujen
kauppasisäpihojen rakentaminen, Koskenniskan
silta, maanalaiset pysäköintilaitokset, Sorin aukion
rakentaminen, Särkänniemeen johtava
puusilta, näyteikkunoiden kohentaminen, alarannan
uudisrakennus, Keskustorin videonäyttö,
lämmitetyt kadut jne…
Kyselyyn voi vastata
I.
Aamulehden verkkosivuilla www.aamulehti.fi/Centre1
II. tulostamalla kyselylomakkeen Tampereen kaupungin www-sivuilta
http://www.tampere.fi/uutta/centre.htm
tai Centre1:n keskustelutilaisuudessa, Teatteri 2000
uudessa teatteritilassa,
Hämeenkatu 9 maanantaina 22.10.1999 kello 18.00.
- Lomakkeen saa myös Tampereen kaupungin
teknisen toimen Frenckelin info-pisteestä tai
- tilaamalle se postin kautta kotiin soittamalla puhelinnumeroihin:
3146 6720/Ekblom, 3146 6334 /Vastamäki, 3146 5128 /Närhi.
Lomakkeen voi palauttaa faxilla 3146 6022, postissa tai Keskustorin kioskiin.
Kaikkien vastaajien kesken arvotaan kolme 500 markan lahjakorttia voittajan
valitsemaan, keskustassa toimivaan kauppaliikkeeseen.

Lisätietoja

Keskustajohtaja Mikko Närhi
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Jari Seppälä 11.11.1999

Tampereen verkkopalvelut
esillä multimediaviikolla
Tampereen kaupungin Internet-palveluita esitellään
kaupunkilaisille ensi viikolla Tampereella järjestettävän
MindTrek-multimediaviikon yhteydessä. MindTrek on uudenlainen
kaupunkifestivaali, jonka tavoitteena on tuoda uusmedia Tampereen
katukuvaan. Viikon aikana on yhteensä yli 100 tapahtumaa niin alan
ammattilaisille kuin asiaan vielä vihkiytymättömille.
Kaupungin verkkopalveluja esitellään kirjastoissa,
matkailutoimistossa ja virastoissa. Yleisesittely sähköisistä
palveluista ja kuntalaisten osallistumismahdollisuuksista pidetään
keskiviikkona kello 16 valtuustosalissa. Keskusvirastotalossa
esitellään myös kuluttajaneuvonnan verkkopalvelua tiistaina ja
torstaina aamupäivän ajan. Matkailutoimisto opastaa
Internet-tarjontansa pariin tiistaina kello 11-13 ja ympäristövalvonta
Hatanpäällä koko perjantain virastoajan 8.30 - 15.45.
Kirjastoissa kaupungin verkkopalveluja esitellään niin vanhoille
kuin nuorillekin. Maanantaina kello 10-12 verkko on auki
surffaaville senioreille kaupunginkirjasto Metson mikroluokassa.
Tiistaina Metson ala-aulassa esitellään koulutuksen www-sivuja
kello 13-14 ja kirjaston omia verkkopalveluita kello 15-18.
Hervannan kirjastossa annetaan Internet-opetusta tiistaina kello
17-20. Tesoman Internet-tapahtuma on perjantaina kello 11-19
Tesoman kirjastossa.
MindTrek-viikolla julkistetaan laaja Tampereen kaupungin
historiaesittely "Koskesta voimaa 220 vuotta". Historia ilmestyy
perjantaina kaupungin www-sivuille osoitteeseen
http://www.historia.tampere.fi/.
Multimediaviikon päätapahtumat ovat Tampereen
multimediapalkinnon jako perjantai-iltana ja Euroopan
multimediapalkinnon jako sunnuntaina. MindTrek -viikko näkyy myös
katukuvassa kaikille kaupunkilaisille: Keskustorilla kokeillaan
jättinäytön käyttöä, ja Tammerkosken partailla nähdään valoshow
perjantai- ja lauantai-iltoina. Opastetulla kävelykierroksella voi
tutustua valon historiaan ja Tampereen keskustan nykyiseen
valaistukseen. Maksullinen kierros alkaa perjantaina 19.11.
Kello 19 ja 21 Finlaysonin Satakunnankadun puoleiselta portilta.
Multimediaviikon koko ohjelma löytyy Internetistä osoitteesta
http://www.mindtrek.org/.
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----Lisätietoja: projektikoordinaattori Marita Sandt, puh. 03-316 5209,
040 558 8084

Tämän tiedotteen alkuun
Tiedotteiden alkuun
Viestintäyksikön kotisivulle
Tampereen kaupungin kotisivulle
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11.11.1999

Valtuusto hyväksyi talousarvion pienin muutoksin

Tampereen kaupunginvaltuusto päätti myöhään keskiviikkoiltana
vuoden 2000 talousarviosta. Budjettiesitykseen tehtiin valtuustossa
noin 8,8 miljoonan markan lisäykset. Talousarvion loppusumma on
noin 5,7 miljardia markkaa.
Kaupunginvaltuusto painotti muutoksilla erityisesti
vanhustenhuoltoa sekä syrjäytymisen ehkäisyä. Valtuusto kantoi
huolta myös omakotitonttien riittävyydestä. Äänestyksessä
hyväksyttiin ponsi, joka edellyttää Hervantajärven
asemakaavaehdotus pikaista käsittelyä.
Suurimmat lisäykset valtuusto teki vanhustenhuoltoon: miljoona
markkaa lisättiin omaishoidon tukeen ja 700 000 markkaa kotihoidon
yöpartiotoimintaan. Palveluseteleihin myönnettiin miljoonan markan
lisä. Kotisairaalatoiminta halutaan aloittaa ensi lokakuun alusta
miljoonan markan lisämäärärahalla.
Alimpien koululuokkien kirja- ja tarvikehankintoihin valtuusto
lisäsi 500 000 markkaa ja kirjastojen aineistohankintoihin 400 000
markkaa. Tasanteelle perustetaan nuorisotalo 400 000 markalla.
Kulttuuri- ja liikuntatoimen avustuksiin lisättiin valtuustossa
yhteensä noin 1,7 mmk.
Kaupunginvaltuusto teki budjettiesitykseen kaikkiaan 45
muutosta. Muutokset hyväksyttiin pääosin yksimielisesti. Vihreät ja
Tampereen puolesta -valtuustoryhmä tekivät lisäksi muutosesityksiä,
jotka äänestyksissä eivät tulleet hyväksytyiksi.
Valtuusto pui talousarviota aamuyhdeksästä yli puolen yön.

Tämän tiedotteen alkuun
Tiedotteiden alkuun
Viestintäyksikön kotisivulle
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Anna-Leea Hyry
8.11.1999

Vuokratalojen
harjannostajaisia
Tampereella
Tampereen Vuokratalosäätiölle rakenteilla olevien Tesomalla
sijaitsevan Ikurinpolun sekä Multisillassa sijaitsevan Vuoresmäen
vuokratalojen harjannostajaisia vietetään perjantaina 12.11.1999.
Taloihin valmistuu ensi keväänä yhteensä 124 asuntoa, joista Tesomalle valmistuu 85 ja Multisiltaan 39 asuntoa.
Loppuvuodesta ja ensi vuoden alussa uusia vuokratalokohteita
aloitetaan Linnainmaalla Tuluskadun varressa, Hatanpäällä sekä Korvenkadulla.
Vuoden 2000 aikana Tampereen Vuokratalosäätiölle valmistuu yhteensä 235 uutta asuntoa.
---------Lisätietoja:
rakennuttajainsinööri Matti Toivonen, Tampereen kaupungin tilakeskus, puh. 050 564 4815

Tämän tiedotteen alkuun
Tiedotteiden alkuun
Viestintäyksikön kotisivulle
Tampereen kaupungin kotisivulle
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Anna-Leea Hyry
1.11.1999

Ranta-Tampellan
kuvat nähtävillä

Viime keskiviikon yleisötilaisuudessa esitellyt, Ranta-Tampellan
maankäytön alustavista vaihtoehdoista tehdyt kolmiulotteiset
mallinnokset ovat nähtävillä nyt myös Internetissä Tampereen
kaupungin Ranta-Tampella -sivuilla, osoitteessa
www.tampere.fi/tiedotus/rtampella/index.htm
Tietokonekuvat valmistuivat 27.10. Tampella-foorumiksi nimettyyn,
messutyyppisesti toteutettuun yleisötapahtumaan. Kuvat tulevat
esille viimeistään huomenna tiistaina myös Palvelupiste
Frenckelliin, osoitteeseen Puutarhakatu 2 L.
Nolla-, Pinta-, Kansi- ja Tunneli-vaihtoehtoja voi edelleen
kommentoida joko Internetissä tai jättämällä kommentteja
Palvelupisteeseen. Yleisön toivotaan antavan palautteensa
suunnittelun tästä vaiheesta marraskuun loppuun mennessä.
Seuraavaksi suunnittelutyössä on vaikutusten arvioinnin ja
vaihtoehtojen vertailun vuoro. Koko ajan tehdään maankäytön
suunnittelun tueksi tarvittavia lisäselvityksiä.
Tampereen kaupunginvaltuusto saa Ranta-Tampellan
kaavoituspäätöksen tehtäväkseen todennäköisesti helmikuussa.
Osallistumis- ja arviointimenettelyä sekä tiedottamista aiotaan
jatkaa myös suunnitteluprosessin myöhemmissä vaiheissa.
-------Lisätietoja:
apulaiskaupunginjohtaja Esa Kotilahti p. 3456 6203

Tämän tiedotteen alkuun
Tiedotteiden alkuun
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Koskenniskan sillalle
vesioikeuden lupa
Länsi-Suomen vesioikeus on myöntänyt Tampereen kaupungille luvan
Koskenniskan sillan rakentamiseen Tammerkosken yli Tampellan ja
Finlaysonin alueiden välille. Vesioikeuden mukaan silta on
tarpeellinen kulkuyhteyden parantamiseksi uudistuvien
keskusta-alueiden välillä.
Silta sisältyy vahvistettuun asemakaavaan. Rakentaminen ei
vesioikeuden mukaan loukkaa sanottavasti yleistä tai yksityistä
etua eikä se muuta vahingollisesti koskimaisemaa eikä rakennetun
ympäristön kokonaisuutta.
Koskenniskan sillasta oli tehty neljä valitusta. Vesioikeus
hylkäsi siltaa vastustavat vaatimukset.
Lupaehtojen mukaan sillan rakennustyöt on aloitettava neljän
vuoden kuluessa.
Aspinniemen täytölle
ei lupaa tässä vaiheessa
Länsi-Suomen vesioikeus on antanut myös päätöksen Exofennica Oy:n
hakemukseen Näsijärven rannan täyttämisestä Aspinniemen edustalla
Tampellan alueella. Vesioikeus hylkäsi tässä vaiheessa hakemuksen,
koska alueen uudelleenkaavoitus on kesken, eikä täytön hyötyjä ja
haittoja voida vertailla tulevan käyttötarkoituksen pohjalta.
- Päätös ei vaikuta Ranta-Tampellan suunnitteluun. Kaavoituksen
edellytyksiä tarkastellaan erilaisten vaihtoehtojen pohjalta, ja
kaikki laaditut vaihtoehdot eivät edellytä juurikaan vesialueen
täyttämistä. Täyttöön palataan, jos valittava vaihtoehto sitä
edellyttää, sanoo apulaiskaupunginjohtaja Esa Kotilahti.
Exofennican lupa täyttöön tarkoitetun maa-aineksen varastointiin
Aspinniemessä päättyy tämän vuoden lopussa. Kotilahden mukaan lupaa
ei aiota jatkaa, mutta kivien poistamiseen alueelta annetaan
kohtuullinen aika.

--------
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Lisätietoja:
Apulaiskaupunginjohtaja Esa Kotilahti, puh. 3146 6203, 050 555 5060

Tämän tiedotteen alkuun
Tiedotteiden alkuun
Viestintäyksikön kotisivulle
Tampereen kaupungin kotisivulle
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Tuula Ala-Honkola
26.10.1999
Tampere panostaa
henkilökunnan työkykyyn

Tampereen kaupunki on jo useamman vuoden
järjestänyt työntekijöilleen erilaista työkykyä
ylläpitävää toimintaa ja tulokset alkavat näkyä.
Henkilökunnan sairastuvuus on vähentynyt ja
suhtautuminen työntekoon ja työyhteisöön muuttunut
entistä myönteisemmäksi.
- Yli puolet kaupungin 11 000 vakituisesta
työntekijästä on tavalla tai toisella osallistunut
työkykyä ylläpitävään toimintaan, toteaa Tampereen
kaupungin henkilöstöjohtaja Pekka Palola.
Esimerkkinä hän mainitsee noin viikon kestävät
kuntoremonttikurssit, joilla on käynyt jo yli 1 000
kaupungin henkilökuntaan kuuluvaa.
Tampereen kaupungin työntekijöiden keski-ikä on
45 vuotta. Pitääkseen työntekijänsä terveinä ja
työhönsä motivoituneina eläkeikään asti on kaupunki
järjestänyt heille kuntoremonttikurssien lisäksi
mm. pitempi aikaista "Kunnossa kaiken ikää" toimintaa ja muuta henkistä ja fyysistä jaksamista
tukevaa toimintaa.
Kaupunki tukee taloudellisesti eri työyhteisöjen
omatoimista kehittämistä ja henkilöstön
virkistystoimintaa. Mahdollisuus tehtäväkiertoon ja
opiskeluun on myös osaltaan auttamassa työssä
jaksamiseen.
Tampereen kaupunki sijoittaa työkykyä
ylläpitävään toimintaan vuosittain noin 17 milj.
markkaa koulutusmäärärahat mukaanlukien. Rahojen
tuottamaa vastinetta mitataan mm. työolobarometrin
avulla.
- Keskeisenä mittareina ovat tietysti myös

http://www.tampere.fi/viy/tiedote/99/tykylehd.htm (1 of 2) [7.7.2003 14:32:02]

Tampereen kaupunki -Viestintäyksikkö - Lehdistötiedote

sairauspoissaolo- ja työtapaturmatilastot. Näistä
tilastoista voidaan päätellä, että Tampereen
kaupungin työntekijät sairastavat nykyään vähemmän
kuin muiden Suomen isojen kaupunkien työntekijät,
henkilöstöjohtaja Palola sanoo. Viime vuonna
Tampereen kaupungin työntekijä sairasti keskimäärin
14 päivää.
____________________
Lisätiedot: Henkilöstöjohtaja Pekka Palola, puh.
3146 6310

Tämän tiedotteen alkuun
Tiedotteiden alkuun
Viestintäyksikön kotisivulle
Tampereen kaupungin kotisivulle
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Anna-Leea Hyry
25.10.1999

Uusi päiväkoti Linnainmaalle
Linnainmaalla aloitetaan marraskuun alussa uuden Itätuulen päiväkodin rakennustyöt. Päiväkoti rakennetaan kaupunginosan halkaisevan
Mäentakusenkadun varteen. Ympäröivien asuinkortteleiden rakentaminen on aloitettu syksyn aikana.
Tampereen kaupunginhallituksen liiketoimintajaosto hyväksyi
Itätuulen päiväkodin hankesuunnitelman maanantaina.
Päiväkotiin tulee neljä kokopäiväosastoa, joista kaksi on 1-6 vuotiaille, yksi 3-6 -vuotiaille sekä yksi ns. integroitu kokopäiväosasto 3-6 -vuotiaille. Pinta-alaltaan 831 brm2:n suuruisesta
rakennuksesta tulee yksikerroksinen, puurakenteinen ja tiilellä
verhottu.
Päiväkotiin liikennöidään Mäentakusenkadulta. Kadun ja päiväkodin
väliin jää luonnontilainen metsäkaistale suojaamaan piha-aluetta.
Päiväkodin takana sijaitsevan pysäköintialueen myöhemmin valmistuttua liikennöinti voi tapahtua myös sen kautta. Samasta suunnasta on
myös jalankulkuyhteys.
Päiväkodin on suunnitellut Arkkitehtuuritoimisto Lairto Oy. Suunnittelussa on ollut tavoitteena rakennuksen mahdollisimman suuri
huoltovapaus ja kestävyys, mihin on pyritty muun muassa riittävillä
sokkelikorkeuksilla, räystäillä sekä pintavesien poisjohtamisella.
Rakennuksen hankinta-arvo on 7,27 milj.mk. Päiväkoti valmistuu
heinäkuussa 2000. Hankkeen työllisyysvaikutus on 96 miestyökuukautta.
Tampereen kaupungin tilakeskuksen rakennuttaman päiväkodin
rakennustekniset työt suorittaa urakkakilpailun perusteella Rakennusliike Veikko Matikainen Oy.
---------Lisätietoja:
rakennuttajainsinööri Matti Toivonen, puh. 050 564 4815

Tämän tiedotteen alkuun
Tiedotteiden alkuun
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Ranta-Tampellan vaihtoehdoista
mallinnoksia yleisötilaisuuteen
Ranta-Tampellan maankäytön alustavien luonnosten pohjalta tehdään
3D-mallinnoksia, jotka pyritään saamaan valmiiksi ja esille
keskiviikkona pidettävään Tampella-foorumiksi nimettyyn
yleisötilaisuuteen. Arkkitehtitoimisto Helamaa & Heiskanen laatii
parhaillaan kuvia.
Tietokoneella tehdyistä, lähinnä ilmaperspektiivistä rannan
puolelta katsottuna kuvatuista kolmiulotteisista malleista käy
esimerkinomaisesti ilmi, miltä ranta voisi eri vaihtoehdoissa
näyttää. Mallinnoksiin on kuvattu rakennusmassa ja sen sijoittelu
karkeasti, mutta niitä on elävöitetty yksityiskohdilla kuten
parvekkeilla ja ikkunoilla. Kuvat eivät siis ole valmiita
suunnitelmia, vaan esimerkinomaisia malleja maankäytön alustavien
vaihtoehtojen hahmottamiseksi.
Ranta-Tampellan kaavoituksen edellytysten selvittämistä vetävä
suunnitteluryhmä järjestää Tampella-foorumin ravintola Pellavassa,
entisessä Tampellan henkilöstöravintolassa osoitteessa
Juhlatalonkatu 5 A (uusi sisäänkäynti osoitteessa Häkiläpolku 2).
Tilaisuudessa yleisö voi kysellä suunnittelusta ja toisaalta antaa
palautetta suoraan suunnittelutyötä tekeville.
Kaikille avoin yleisötilaisuus alkaa kello 14 ja kestää
iltaseitsemään, jolloin tilaisuuteen ehtii myös työpäivän jälkeen.
Alueen suunnittelijat ovat tavattavissa iltapäivästä lähtien.
Ranta-Tampellan vaihtoehdoista voi kysellä arkkitehdeiltä, samoin
alueen yleisestä suunnittelusta ja kaavoitusasioista. Myös
vaikutusten arviointia ja osallistumista esitellään. Tähän asti
tulleeseen palautteeseen voi tutustua, ja edelleen on mahdollista
jättää suunnittelijoille mielipiteitään. YIT esittäytyy ja
esittelee myös Kanta-Tampellan aluetta.
Kello 17 suunnittelutyön tueksi muodostettu yhteistyöryhmä kertoo
toimenkuvistaan. Yhteistyöryhmässä on asukkaiden, järjestöjen ja
viranomaisten edustajia. Sen jälkeen alustuspuheenvuoroissa mm.
esitellään vaihtoehdot, ja yleisö voi esittää kysymyksiä.
Uudet mallinnokset vaihtoehdoista pyritään saamaan Internetiin
mahdollisimman pian niiden valmistuttua.
Ranta-Tampellan alueen käyttöä hahmottelevat vaihtoehdot eli
Nolla, Pinta-, Kansi- ja Tunneli-vaihtoehto ovat edelleen
nähtävillä Internetissä osoitteessa
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www.tampere.fi/tiedotus/rtampella/index.htm.
---------------Lisätietoja: Kristiina Jääskeläinen p. 3146 6518

Tämän tiedotteen alkuun
Tiedotteiden alkuun
Viestintäyksikön kotisivulle
Tampereen kaupungin kotisivulle
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Anna-Leea Hyry
14.10.1999

Vapriikin maisema valittiin vuoden valaistuskohteeksi

Valoviikoista ja kosken valoista tunnettu Tampere sai
merkittävän uuden valaistuskohteen, kun
Tammerkosken yläjuoksun maisemavalaistus sytytettiin
syyskuun lopulla. Myös EU-kokouspaikka
Vapriikin kosken puolelta valaiseva työ on juuri valittu
vuoden valaistuskohteeksi Suomessa. Tunnustus
jaetaan kerran kahdessa vuodessa. Kilpailun tulos
julkistettiin tänään 14.10. Valomessuilla Helsingissä.
Tammerkosken yläjuoksun maisemavalaistuksen on
suunnitellut valaistussuunnittelija Roope Siiroinen
yhteistyössä kosken alajuoksun valaistuksesta
vastanneen professori Antero Markelinin kanssa.
Tammerkoski ja tehdasmaisema sen ympärillä ovat
kansallismaisemaa, jota kuvataan myös
kahdenkymmenen markan setelissä.
Nyt valaistu alue sijaitsee Satakunnansillan yläpuolella.
Tavoitteena on ollut hillitty ja aikaa kestävä
valaisu, joka korostaa rakennuksia ja kosken jylhää
perusilmettä. Vapriikki näkyy nyt myös pimeällä,
samoin sen toisella puolella kosken rannalla
sijaitsevat Finlaysonin alueen rakennukset.
Kosken koko yläjuoksun maisemavalaistuksen on
tarkoitus olla valmiina ensi vuonna. Kaikkiaan valaisu
maksaa noin 1,5 miljoonaa markkaa. Sähkötöistä ja
ylläpidosta vastaa Tampereen Sähkölaitos.
Tampereen keskeisistä kohteista myös EU-kokouksiin
liittyvä Raatihuone sekä sen edustalla sijaitseva
suihkulähde ovat saaneet uuden valaistuksen.

Valoviikoilla EU-kuvioita
Tampereen 220-vuotisjuhlapäivänä 1.10. sytytettiin
Tampereen Valoviikot jo 34. kerran. Valoviikot
piristävät syksyä 188 valokuviolla, joissa on 33.333
hehkulamppua. Hämeenkadulla sekä Aleksis Kiven
kadulla on kahdeksan uutta EU-tähtikuviota.
Uusien valokuvioiden lisäksi Valoviikot juhlistavat
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Suomen EU-puheenjohtajakauteen liittyviä kokouksia
pidennetyillä valaistusajoilla kokouspäivinä. Valot
palavat Eurooppa-neuvoston erityisistunnon aikana 14.
ja 15.10. myös aamupäivällä, ja valaistusaikaa jatketaan
toisesta päästä aamuyöhön saakka. Lisäksi
Hämeenkadun näyteikkunoissa esitellään eri EU-maita
17.10 asti.
Valoviikot järjestää elinkeinoelämää edustava
Tampere tunnetuksi ry. Se omistaa valokuviot ja maksaa
valoista kertyvän sähkölaskun. Tampereen kaupunki
osallistuu Valoviikkoihin Sähkölaitoksen tekemällä
asennus- ja huoltotyöllä.
-----Lisätietoja:
valaistussuunnittelija Roope Siiroinen p. 0500-510 904
Tampere tunnetuksi ry / toiminnanjohtaja Sanna Kramer p. 0400-638 477

Tämän tiedotteen alkuun
Tiedotteiden alkuun
Viestintäyksikön kotisivulle
Tampereen kaupungin kotisivulle
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Jari Seppälä
14.10.1999

Huippukokous näkyy katukuvassa ja Internetissä
Tampere on valmis ottamaan vastaan Euroopan Unionin
valtionpäämiehet perjantaina alkavaan Eurooppa-neuvoston
erityisistuntoon. Suuri osa valtuuskunnista sekä tiedotusvälineiden
edustajista saapuu torstaina Museokeskus Vapriikkiin.
Vapriikin alue on suljettu muulta liikenteeltä. Liikenne- ja
pysäköintirajoituksia tulee loppuviikon aikana muuallekin kaupungin
keskustaan.
Tampere esittelee kokouspaikalla teollisuushistoriaansa.
Tampereen museotoimi on EU-kokousten arkkitehdin Bruno Eratin
kanssa valinnut kosken voimaan ja sen hyödyntämiseen liittyvä
esineitä: sähkölampun, dynamon ja turbiinipyörän 1800-luvulta sekä
esimerkkejä turbiinien valmistuksesta tähän päivään asti.
Lehdistökeskuksen edessä kunnostettu Tampellan valmistama
ensimmäinen höyryveturi on saanut juhlavalaistuksen samoin kuin
lehdistökeskusta ympäröivät tehdashallit.
Yläjuoksulle laajentunut Tammerkosken maisemavalaistus sekä
valoviikot ovat jo saaneet myönteistä huomiota kokousta
valmistelleilta vierailta.
Juhlavalaistus on viritetty myös Tampere-taloon, jossa kaupunki
isännöi perjantai-illan vastaanottoa kokouksen osanottajille. Illan
ohjelmassa ja tarjoilussa korostuvat suomalaisuus ja
pirkanmaalaisuus. Pelimannimusiikin ja omintakeisen Werner Bros
-pyykkilautasoundin ohella tarjolla on jazzia ja tangoa.
Ruokapöydästä löytyy muun muassa lohta, neulamuikkuja,
peuranpaistia, poropyöryköitä, Tampereen rievää ja mustaamakkaraa.
Kokouspaikka Internetissä
Eurooppa-neuvoston erityisistunto alkaa perjantaiaamuna.
Valtionpäämiesten autosaattueita liikkuu keskustassa perjantain ja
lauantain aikana.
Autojen saapuminen kokouspaikalle näkyy reaaliaikaisena myös
Internetissä. Vapriikin pihalle on suunnattu nettikamera, jonka
kuva päivittyy minuutin välein. Tampereen EU-kokoussivut alkavat
osoitteesta http://www.tampere.fi/eusummit ja kameran kuva löytyy
osoitteesta http://www.tampere.fi/eusummit/fhtm/lehd_fra.htm.
Ulkoministeriön EU-puheenjohtajuussivut löytyvät osoitteesta
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http://presidency.finland.fi/.

----Lisätietoja:
Tampereen kaupungin järjestelyistä: projektipäällikkö Raimo
Huusari, puh. 050-561 6208
Eurooppa-neuvoston kokouksesta: lehdistöpäällikkö Christer Haglund,
puh. 040-554 6107

Tämän tiedotteen alkuun
Tiedotteiden alkuun
Viestintäyksikön kotisivulle
Tampereen kaupungin kotisivulle
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Anna-Leea Hyry
12.10.1999

Ranta-Tampellan selvitystyö jatkuu
neljän vaihtoehdon pohjalta

Ranta-Tampellan kaavoituksen edellytysten selvittämistä jatketaan
neljän alustavan vaihtoehdon pohjalta. Esillä olleista
vaihtoehdoista saatujen kommenttien perusteella ei ole tullut
sellaisia näkökulmia, joiden perusteella tarvittaisiin
esimerkiksi kokonaan uusi vaihtoehto.
Selvitystyötä jatketaan siis edelleen Nolla-, Pinta-, Kansi- ja
Tunneli-vaihtoehdoiksi nimettyjen alustavien, alueen käyttöä
hahmottelevien vaihtoehtojen pohjalta. Niille voidaan muodostaa
tarpeen mukaan alavaihtoehtoja, ja suunnitelmia tarkennetaan työn
aikana.
Vaihtoehtojen hahmottelussa otettiin huomioon aiemmin saadut
yleisön mielipiteet. Yhteistä suunnitelmille on, että kaikissa
vaihtoehdoissa ranta olisi kaupunkilaisten vapaassa käytössä. Nyt
rannassa oleva kivikasa ei kuulu mihinkään suunnitelmaan.
Vaihtoehdoissa keskeistä on, miten suhtaudutaan alueen halki
kulkevaan Kekkosentiehen, jonka melu rajoittaa alueen käyttöä.
Nolla-vaihtoehto on puistomainen ranta Kekkosentien vieressä.
Välialueella olisi lähinnä toimistorakennuksia. Pinta-vaihtoehdossa
Kekkosentie säilyy nykyisellään, Aspinniemeä olisi täytetty
laajasti, ja siellä olisi myös asuinrakennuksia.
Kansi-vaihtoehdossa Kekkosentie olisi katettu, ja rakennuksista
pääosa olisi asuntoja. Tunneli-vaihtoehto antaisi suurimman
vapauden käytön suhteen - tie vietäisiin tunneliin, ja valtaosa
rakennuksista olisi asuntoja.
Alustavissa suunnitelmissa on keskitetty nimen omaan maan
käyttötarkoituksiin. Esim. asukasmääriä on hahmoteltu niin, että
Nolla-vaihtoehdossa niitä voisi olla vähiten eli ei yhtään. Eniten
asukkaita on hahmoteltu Tunneli-vaihtoehtoon, jossa asukkaita olisi
runsas 4 400 eli noin 2000 asuntoa. Luonnoksissa rakennusten
keskimääräinen korkeus olisi 6-8 kerrosta. Tällöin kerrosala
vaihtelisi noin 90 000 kerrosneliöstä 175 000 neliömetriin.
Vaikutusten
arviointiin
Ranta-Tampellan alueen kaavoituksen edellytysten selvittämisessä
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edetään seuraavaksi vaikutusten arviointiin ja vaihtoehtojen
vertailuun. Alueesta tehdään tarvittavia lisäselvityksiä koskien
mm. vesistön täyttöä ja vesiekologiaa, liikennettä ja muita
yhdyskuntataloudellisia vaikutuksia.
Sosiaalisten vaikutusten selvittämiseen kuuluu ympäristöasioiden
selvittely, ja kulttuurisesti on tärkeää selvittää sellaisia
asioita kuin kaupunkikulttuurin kehittyminen, kaupungin imago ja
alue osana Tampereen keskustaa.
Vaikutusten arvioinnin ja vertailun ohessa jatketaan
osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti eri tahojen
kuulemista ja tiedottamista. Sen jälkeen on tarkoitus tehdä
johtopäätöksiä ja suosituksia jatkosuunnittelulle, jolloin
luottamuselinten päätettäväksi jää ilmeisesti alkuvuodesta,
aloitetaanko Ranta-Tampellan alueen kaavoitus.
Ranta-Tampellan selvitystyötä ohjaa työryhmä apunaan osallisten
kanssa muodostettu yhteistyöryhmä. Selvitystyö on käynnistetty
Tampereen kaupunginvaltuuston tammikuussa tekemän päätöksen
mukaisesti.
Vuoropuhelua
yleisötilaisuudessa
Yleisömielipiteitä toivotaan edelleen, kun Ranta-Tampellan alueen
selvitystyö jatkuu. Lisää tietoa ja mahdollisuus vuoropuheluun on
tarjolla keskiviikkona 27.10. klo 14-19 Tampellan alueella.
Suunnittelutyöryhmä järjestää Pellava-ravintolassa kaikille
avoimen, Tampella-foorumiksi nimetyn yleisötilaisuuden.
Tilaisuudessa on mahdollisuus tavata työryhmien jäseniä, mm.
suunnittelijoita sekä alueen maata omistavan YIT:n edustajia ja
saada lisää tietoa alueen suunnittelusta.
Palautetta selvitystarkastelusta on mahdollisuus antaa eri
tavoin. Internetiin on tullut kaikkiaan noin neljäkymmentä
kommenttia siellä esillä olevista vaihtoehdoista. Eniten on
kommentoitu Nolla-vaihtoehtoa, jota sekä puolletaan että
vastustetaan.
Ranta-Tampellan vaihtoehtohahmotelmat ovat nähtävillä ja
kommentoitavina sekä Frenckellin palvelupisteessä että Internetissä
osoitteessa www.tampere.fi/tiedotus/rtampella/index.htm

-------------------------Lisätiedot:
apulaiskaupunginjohtaja Esa Kotilahti puh. 3456 6203
arkkitehti Keijo Heiskanen puh. 214 6144
- Arkkitehtitoimisto Helamaa ja Heiskanen
toimistopäällikkö Pertti Tamminen puh. 0400 638218
- Suunnittelukeskus Oy, puh. 223 5035
kaavoitusjohtaja Jyrki Laiho puh. 3146 6325
apulaisasemakaava-arkkitehti Kristiina Jääskeläinen puh. 3146 6518

http://www.tampere.fi/viy/tiedote/99/ratatila.htm (2 of 3) [7.7.2003 14:32:03]

Viestintäyksikkö: Lehdistötiedote

Jari Seppälä
8.10.1999

Tampere avaa sähköisen asioinnin
Tampereen kaupunki kehittää sähköistä asiointia ja palveluitaan
Internetissä. Perjantaina kaupungin johtoryhmässä hyväksytty
verkkopalvelujen kehittämisohjelma käynnistää kahdeksan
kärkihanketta, jotka liittävät henkilön sähköisen tunnistamisen
yksittäisiin kaupungin palveluihin.
Tampereen www-sivuilla tehdyn käyttäjäkyselyn mukaan noin 30 %
kävijöistä etsii verkosta nimenomaan käytännön palveluita,
mahdollisuutta hoitaa asioita ja vaikuttaa. Suosituimpia
verkkopalveluja ovat pöytäkirjat, kirjaston aineistorekisteri,
tapahtumakalenterit ja aikataulut. Esimerkiksi kirjaston
aineistovarauksista ja lainojen uusinnoista jo 20 % tehdään
Internetin kautta. Joissakin palveluissa asiakkaat ovat siirtyneet
kokonaan verkkoon; muun muassa kaupungin tiederahastolle palautetut
anomuslomakkeet on jo kaikki tulostettu Internetistä.
Joulukuussa käyttöön tuleva sähköinen henkilökortti tekee
mahdolliseksi erilaisten lomakkeiden palauttamisen ja muunkin
virallisen asioinnin sähköpostitse. Tampere pyrkii liittämään
virallisen asioinnin mahdollisimman nopeasti verkkopalveluihinsa.
Tampereen verkkopalvelujen kärkihankkeet liittyvät mm.
verkkodemokratiaan, lomakkeiden palauttamiseen, karttasovelluksiin,
oppimisympäristöihin, kotipalveluun ja langattomaan viestintään.
Samalla kehitetään tiedottavaa verkkopalvelua ja asiakirjojen
julkaisemista kaikissa kaupungin yksiköissä sekä verkkokauppaa.
Tampereen kaupungin www-sivuille tehdään nyt yhteensä noin
miljoona käyntiä kuukaudessa. Käyttäjäkyselyn mukaan Tampereen
kaupungin verkkoasiakkaista 70 % on tamperelaisia. Kouluarvosanaksi
Tampereen www-palveluille kävijät antoivat 8+. Kyselyyn vastasi
kuukauden aikana 665 Internetin käyttäjää.
-------Lisätietoja:
viestintäpäällikkö Jari Seppälä, puh. 03-3146 6219, 040-734 058

Tämän tiedotteen alkuun
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Anna-Leea Hyry
5.10.1999

Tampereen apulaiskaupunginjohtjat
palasivat kierrosta
Tampereen apulaiskaupunginjohtajien kaksivuotinen tehtävien vaihto
on päättynyt. Kaupunginjohtajat palasivat aikaisempiin tehtäviinsä
lokakuun alussa.
Apulaiskaupunginjohtaja Reijo Hautala palasi sosiaali- ja
terveystoimen johdosta liiketoimen ja sisäisten palvelujen johtoon.
Hän jatkaa edelleen kaupunginjohtajan ensimmäisenä varamiehenä.
Hautalan erityistehtävänä kierron aikana oli mm. alueellisten
palvelujen järjestämistavan arviointi.
Vastaavasti liiketoimen ja sisäisten palvelujen johdossa kaksi
vuotta ollut apulaiskaupunginjohtaja Esa Kotilahti palasi
ympäristötoimen ja teknisen toimen apulaiskaupunginjohtajaksi.
Kotilahden erityistehtävänä oli mm. arvioida kaupungin
omistajuuteen liittyviä asioita. Kotilahti hoiti myös kierrätyksen
ajankin matkakeskusprojektissa, joka edelleeen jatkuu.
Ympäristö- ja teknistä toimea johtanut apulaiskaupunginjohtaja
Lasse Eskonen palaa johtamaan koulutus-, kulttuuri- ja vapaaaikatoimialaa. Eskonen jatkaa Ranta-Tampellan ja Vuoreksen alueiden
suunnitteluun liittyvissä hankeryhmissä. Eskosen erityistehtävänä
oli mm. edistää seudullista yhteistyötä maankäytön suunnittelussa.
Kaksi vuotta koulutus-, kulttuuri- ja vapaa-aikatointa johtanut
apulaiskaupunginjohtaja Vesa Kauppinen kiertää vastaavasti takaisin
sosiaali- ja terveystoimeen. Kauppisen erityistehtävänä oli mm.
hallintojärjestelmän kehittäminen.
Kaupunginjohtajien luottamustoimet säilyivät ennallaan myös
kierrätyksen ajan, joten niihin ei tule tässä vaiheessa muutoksia.
Tampereen kaupungin henkilöstön keskuudessa aiotaan edelleenkin
toteuttaa tehtävien vaihtoa. Esimiestason työntekijöistä mm.
kaupungin ylihoitajat ovat olleet kierrossa.
Määrällisesti työtehtävien keskinäistä vaihtoa merkittävämpää on
henkilöstöpankin käyttö. Sen kautta uusiin tehtäviin on siirtynyt
lähes 300 kaupungin työntekijää.
------------------Lisätiedot: toimialojen apulaiskaupunginjohtajat, puh. 3146 11
henkilöstöjohtaja Pekka Palola puh. 3146 6310
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Anna-Leea Hyry
4.10.1999

Kymmenet tuhannet osallistuivat
Tampereen 220-vuotisjuhlintaan

Tampereen 220-vuotisjuhlintaan liittyvät tapahtumat saivat viikonloppuna yleisöä runsaasti liikkeelle. Muun muassa kaupungin matkailutoimiston opastetut kierrokset vetivät tähän mennessä parhaan
yleisömäärän Tampereen päivän yhteydessä. Kierroksille osallistui
765 henkeä.
Tampereen päivän perinteeksi muodostuneet avoimet ovat olivat
suosiossa. Yksittäisistä kohteista mm. Raatihuoneeseen tutustui
lauantaina yli 3000 ihmistä. Sähkölaitoksella kävi sunnuntaina noin
2700 henkilöä. Muumilaakso on kestosuosikki, siellä kävi sunnuntaina 3891 vierasta. Kivimuseoon poikkesi ihmisiä lähes yhtä paljon,
3360 henkeä. Myös muihin museoihin riitti väkeä, esimerkiksi Amurin
työläismuseokortteliin löysi tiensä 2632 ja Tampereen taidemuseossa
kävi 2337 vierasta. Pääosa avoimista ovista järjestettiin sunnuntaina.
Pyynikin näkötorniin pääsi ilmaiseksi kolmena päivänä, ja siellä
kävi 4200 henkeä. Tammerkosken kalakisaan osallistui 135 henkeä ja
Työväentalon satavuotistapahtumiin 770 henkeä.
Määrällisesti eniten väkeä vetivät kalamarkkinat, jossa kävi
kolmen päivän aikana 48 000 henkeä. Pääkirjasto Metsossa kävi
viikonlopun aikana 5500 henkeä.
Päihdeasema Paussi kiinnosti yleisöä, siellä kävi 2000 henkeä.
Poliisilaitokseen tutustui noin 2000 ihmistä, ja lähipoliisit
mukaan lukien kävijöitä oli melkein 3000. Myös paloasemat kiinnostivat edelleen, keskuspaloasemalla kävi 3000 henkeä.
Ensi vuonna Tampereen päivää vietetään sunnuntaina 1.10.2000.
----------------Lisätiedot: tiedotussihteeri Tuula Ala-Honkola, p. 3146 6209

Tämän tiedotteen alkuun
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Jari Seppälä
1.10.1999
Tampereen palkinto kolmelle professorille

Tampereen palkinto on jaettu kaupungin 220-vuotispäivänä kolmelle
Tampereen yliopiston emeritusprofessorille. Palkinnon saivat Olavi
Borg, Antti Eskola ja Erkki Pystynen.
Tarkemmat tiedot selviävät kaupunginhallituksen juhlakokouksen pöytäkirjasta.

Tämän tiedotteen alkuun
Tiedotteiden alkuun
Viestintäyksikön kotisivulle
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Tuula Ala-Honkola
29.9.1999

Tartonpuisto
vihitään käyttöön

Tampereen virolaiselle ystävyyskaupungille Tartolle omistettu
puisto vihitään käyttöön Tampereen päivien yhteydessä 2.10. Tarton
puisto sijaitsee Kissanmaalla jäähallin ja Takahuhdintien välissä.
Lauantaina kello 10.30 alkavassa tilaisuudessa pitää vihkimispuheen
apulaiskaupunginjohtaja Esa Kotilahti. Tarton kaupungin
tervehdyksen tuo kaupunginjohtaja Andrus Ansip.
Tampereen kaupungin puistoyksikkö on suunnitellut puistoa yhdessä
Tarton kaupungin puistoyksikön kanssa. Maastomuotoilulla luodaan
mielikuvaa Tarton Toomeanmäestä. Mäen laelle on esitetty
rakennettavaksi Tarton yliopistoa muistuttava monumentti ja aukiota
reunustamaan on kaavailtu luonnonkivimuuria kuvaamaan Tarton vanhan
kaupungin muureja. Puiston pohjoisosaan perustetaan kukkaniitty ja
alavimpaan kohtaan pieni koristelammikko suihkulähteineen. Puistoon
istutettavat puulajit ovat sellaisia, joita myös Tartossa kasvaa.
Erikoisuutena on Suomessa harvinainen kartiotammi.
Puiston kokonaispinta-ala on noin 2,7 ha, johon sisältyy myös
alueella oleva pallokenttä. Puiston perusrakenteet on tehty, ja
kokonaisuudessaan Tartonpuisto on valmis vuonna 2001.
Kustannusarvio on noin miljoona markkaa.
____________________
Lisätiedot: puistopäällikkö Ahti Pakarinen, tekninen toimi,
puistoyksikkö, p. 3146 6317 tai 050 554 6677.

Tiedotteen alkuun
Tiedotteet 1999
Viestintäyksikkö
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Tuula Ala-Honkola
22.9.1999

Tampere juhlii
noin sadalla tapahtumalla

Tampereen 220-vuotisjuhla on innostanut kaupunkilaisia monenlaisten
tapahtumien järjestämiseen. Ohjelmaan on kertynyt tänä vuonna noin
sata erilaista tapahtumaa eli enemmän kuin koskaan aikaisemmin.
Perinteisten avoimien ovien -tilaisuuksien ja opastettujen
kiertoajelujen lisäksi tarjolla on mm. kalakisaa ja markkinoita.
Tampereen päivän yhteyteen osuvat myös valtakunnallinen
kävelypäivä ja Valokarnevaalit, jotka tuovat oman värinsä
ohjelmatarjontaan.
220-vuotiaan Tampereen juhlinta alkaa torstaina 30. syyskuuta,
jolloin Tampereelle saapuu arvovaltaisia vieraita 15
ystävyyskaupungista. Illalla kaupunkien edustajat käyvät mm.
Tuomiokirkossa järjestettävässä konsertissa, jossa esiintyy
Tampereen unkarilaisesta ystävyyskaupungista Miskolcista saapuva
Avasi-lukion kuoro yhdessä Tampereen konservatorion A-puhallinorkesterin
kanssa. Konserttiin on kaikilla vapaa pääsy.
Tampereen varsinaisena syntymäpäivänä eli perjantaina 1.10.
Messukylän kirjasto vihitään käyttöön ja paljastetaan Härmälän
lentokentän muistomerkki Pirkkahallin edustalla.
Keskustorille kokoontuu n. 400 koululaista esittämään
musiikkitervehdyksen 220-vuotiaalle Tampereelle. Tampereen
musiikkiluokat kajauttavat ilmoille kolme laulua ja lähettävät sen
jälkeen ilmoille 1000 ilmapalloa, joihin ovat liittäneet oman
tervehdyksensä.
Juhlapäivän iltana on Eteläpuistossa koettavissa elävää tulta,
hiljaisuutta ja magiikkaa, kun tamperelaisia koululaisia kokoontuu
sinne juhlimaan pimeyden haltuunottoa.
Ilmaista kalaa
Tammerkoskesta
Lauantaina 2.10. pidetään Tammerkosken rannalla kaiken kansan
kalakisa. Kalaonnen koettaminen on silloin täysin ilmaista, tosin
18-64-vuotiailta kalastajilta vaaditaan valtion kalastuskortti.
Parhaat kalansaaliit palkitaan.
Parin vuoden tauon jälkeen pidetään kaupungin edustustilana
toimivan Raatihuoneen ovet avoimina yleisölle. Arvokkaiden
huonekalujen ja maalausten lisäksi silmänruokaa tarjoavat
Raatihuoneen esittelijät, jotka ovat pukeutuneet 1700-luvun
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loppupuolen ja 1800-luvun asuihin. Puvustus on lainassa TV2:n
puvustamosta ja lienee monille tuttu televisiossa esitettävästä
Hovimäki-sarjasta.
Sunnuntaina avoimia ovia
ja kiertoajeluita
Sunnuntai 3.10. on ohjelmaa täynnä aamuvarhaisesta lähtien. Muun
muassa kaupungin matkailutoimisto pitää ovensa avoinna
Verkatehtaankadulla aamusta alkaen ja myy myös lippuja opastetuille
kaupunkikierroksille.
Kierroksia on listalla 20, ja valinnan varaa on niin kohteissa
kuin kieliversioissakin. Maailman parasta Tamperetta esitellään
sekä tampereeksi että viidellä muulla kielellä.
Ilmaisilla opastetuilla kierroksilla pääsee Tampereen päivänä
paneutumaan mm. Tampereen paperiteollisuuden historiaan ja
entisajan huipputeknologiaan. Myös matkailukohteeksi muuntuvaan
Tallipihaan tehdään oma kävelynsä. Lisäksi Pirkanmaan Jätehuolto
järjestää maksuttomia roskaretkiä Tarastenjärven
jätteenkäsittelykeskukseen.
Paitsi opatetut kierrokset ovat Tampereen päivän ohjelmaan jo
vuosikausia kuuluneet avoimien ovien päivät sekä paloasemalla että
poliisilaitoksella. Kävijämääriltään ne ovat aina yltäneet listan
kärkipäähän. Suosionsa ovat vuodesta toiseen säilyttäneet myös
tutustumiskierrokset kaupungin museoihin. Tänäkin vuonna pääsee
ilmaiseksi Amurin työläismuseokortteliin, Kivimuseoon,
Muumilaaksoon, Tampereen taidemuseoon ja Sara Hildénin
taidemuseoon.
Uusia toimitilojaan esittelevät Hyhkyn ja Tammerkosken koulut
sekä sähkölaitos Satakunnankadun varrella.
Tampereen "vanha kaupunki" eli Finlaysonin alue on myös Tampereen
päivänä täynnä ohjelmaa. Alueen yritykset esittäytyvät ja
maahanmuuttajien yhdistykset ja ystävyysseurat kertovat omasta
toiminnastaan. Tapahtuman on järjestänyt Centre1.

Tiedotusvälineet ovat tervetulleita Tampereen päivän tilaisuuksiin.
Numerosta 3146 11 voitte sunnuntaina 3.10. klo 19-19.15 tiedustella
kohteiden kävijämääriä.
Lisätietoja Tampereen päivästä antaa
tiedotussihteeri Tuula Ala-Honkola, p. 3146 6209 tai 040 512 7757.
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Tuula Ala-Honkola
22.9.1999

Kansainvälisiä vieraita
Tampereen juhlissa

Tampereen 220-vuotisjuhliin saapuu arvovaltaisia vieraita 15
ystävyyskaupungista. Kaukaisin vieras on ystäväkaupunki Mwanzasta
Tansaniasta. Noin 35 juhlavierasta odottaa tiivis kolme päivää
kestävä ohjelma, johon sisältyy virallisia tilaisuuksia ja
vapaamuotoista yhdessäoloa.
Kaupunginjohtajista tai heidän edustajistaan koostuvat
delegaatiot saapuvat Tampereelle torstaina 30.9.
Tervetulopäivällistä isännöin silloin apulaiskaupunginjohtaja Vesa
Kauppinen.
Perjantaina eli kaupungin virallisena syntymäpäivänä vieraat
osallistuvat Tampereen palkinnon jakotilaisuuteen ja Härmälän
lentokentän muistopatsaan paljastustilaisuuteen. He myös
kuuntelevat lasten onnittelulaulua Keskustorilla. Illan ohjelman
täyttää Tampereen päivän juhlavastaanotto Tampere-talossa.
Lauantaina vierailla on mahdollisuus ottaa osaa Tammerkosken
rannassa järjestettävään kalastuskisaan. Illalla he seuraavat
Tampereen Työväen Teatterissa esitettävää Don Quijote-musikaalia.
Edellisen kerran ystävyyskaupunkien edustajia oli Tampereella
yhtä mittava joukko, kun kaupunki vietti 200-vuotisjuhlaansa.
__________________
Lisätiedot:
kansainvälisten asioiden sihteeri Pertti Paltila,
p. 3146 6210 tai 0400 831 469
EU-sihteeri Satu Vuorinen, p. 3146 6931

Tämän tiedotteen alkuun
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Tuula Ala-Honkola
22.9.1999

PERJANTAINA 1.10.1999
Lapset laulavat
Tampereelle
Kaupungin musiikkiluokkien oppilaat esittävät laulutervehdyksen
220-vuotiaalle Tampereelle perjantaina 1.10. kello 11.15.
Keskustorille kokoontuu noin 400 laulajaa, jotka kajauttavat
ilmoille syntymäpäiväonnittelun lisäksi laulut Tammerkosken sillalla ja Kotikaupunkini Tampere.
Lasten onnitteluja kokoontuvat Raatihuoneen rappusille kuulemaan
kaupungin vieraina olevat ystävyyskaupunkien delegaatiot kaupunginjohtaja Jarmo Rantasen johdolla.
Laulujen jälkeen lapset lähettävät ilmoille tuhat kaupungin juhlavuosilogolla varustettua ilmapalloa. Ilmapallonaruun on jokainen oppilas kiinnittänyt oman henkilökohtaisen viestinsä maailmalle välitettäväksi.
Onnittelut turkulaisille!
Tamperelaisten rakkaat viholliset turkulaiset toivotetaan tänä
vuonna erityisen lämpimästi tervetulleiksi Tampereen päivän
viettoon. Perjantaina 1.10. he saavat rautatieasemalla henkilökohtaisen tervehdyksen ja sunnuntaina 3.10. he pääsevät ilmaiselle kaupunkikiertoajelulle tutustumaan maailman parhaaseen
Tampereeseen.
Tamperelaisena seremoniamestarina toimii Pirkko Pullander,
kriittinen sankarihahmo, joka haluaa elämään rohkeita valintoja.
- Turkulaisia haluan onnitella siitä erinomaisesta päätöksestä, kun ovat valinneet juuri Tampereen vierailukohteekseen, koominen performanssitaiteilija hehkuttaa.
Perjantaina 1.10. Pirkko Pullander Tampereen rautatieasemalla
vastaanottamassa Turusta Tampereelle saapuvia matkustajia.
Lauantaina 2.10. klo 10-16 Pirkko Pullander seikkailee Vapaalinjan busseissa kaupungin keskustassa.
Sunnuntaina 3.10. klo 12-17 Pirkko Pullander esittelee Pyynikin näkötornissa valokuvia 220-vuotiaasta Tampereesta.

Pimeys haltuun
Eteläpuistossa
Syksyn pimeys on käännettävä voitoksi.
Tamperelaiset koululaiset kokoontuvat Tampereen syntymäpäivän
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iltana eli perjantaina 1.10. Eteläpuistoon juhlimaan tulevaa
vuodenaikaa. He ottavat pimeyden haltuunsa elävän tulen, hiljaisuuden ja magiikan voimin. Oppilasryhmät esittävät suunnittelemiaan tuliperformansseja, nuotiot palavat, kipinöitä lähetetään
taivaalle ja tähdet syttyvät.
Tapahtuman järjestävät Tampereen kaupungin lasten ja nuorten
kuvataidekoulu, Näpsä käsityökoulu sekä kuvaamataitopainotteiset
luokat Tammelan ala-asteelta, Tammerkosken yläasteelta ja lukiosta.
Pimeyden haltuunotto Eteläpuistossa perjantaina 1.10.1999 klo
19.

Tampereen juhlavastaanotto
Tampere-talossa
Tampereen päivän juhlavastaanotto perjantaina 1.10. järjestetään
tänä vuonna Tampere-talossa, jonne kutsutaan n. 2000 tamperelaisen kulttuurin, teollisuuden ja liike-elämän vaikuttajaa. Kutsuttavien listalla ovat myös mm. EU-kokousten järjestämiseen ja
Vuoreksen alueen suunnitteluun liittyvät tahot sekä omakoti- ja
kaupunginosayhdistysten edustajat.
Juhlavastaanotolla esiintyy mm. Tampereen kaupunginorkesteri
johtajanaan Eri Klas. Tervehdyssanat esittää kaupunginvaltuuston
puheenjohtaja Seppo Salminen.
Ohjelman jälkeen on tanssia näyttelyhallissa. Tanssi alkaa klo
20.30 Kustaa III:n valssilla.

TAMPEREEN PÄIVÄN OHJELMASSA
LAUANTAINA 2.10.1999
Ilmaista kalaa!
Tampereen päivän kunniaksi Tammerkoskeen kipataan niin taimenta
kuin kirjolohtakin kaiken kansan kalastettavaksi. Lauantaina
2.10. kalastaminen koskella on ilmaista, tosin 18-64-vuotiailta
kalastajilta vaaditaan valtion kalastuskortti.
Jos onni tuntuu myötäiseltä, kannattaa ilmoittautua kalakisaan.
Tunnin aikana saatu saalis punnitaan, ja voittaja palkitaan Laukontorin kalamarkkinoilla kello 16.
Lauantaina 2.10. klo 8-14 Kaiken kansan kalatapahtuma Koskipuis-
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ton kalastusalueella ja Vanhan kirjastotalon ala-puolella.

Hovimäkeä Raatihuoneella
Keskustorin laidalla sijaitseva, kaupungin edustustilana toimiva
Raatihuone avautuu yleisölle Tampereen päivänä 2. lokakuuta.
Arvokkaista huonekaluistaan ja taideteoksistaan kuuluisaa Raatihuonetta esiteltiin edellisen kerran yleisölle kaksi vuotta sitten.
Kaupungin juhlavuoden kunniaksi Raatihuoneen esittelijät ovat
tänä vuonna pukeutuneet 1700-luvun loppupuolen ja 1800-luvun
asuihin. Asut lienevät monille tuttuja TV2:n esittämästä, Suomen
historiaan perustuvasta Hovimäki-sarjasta.
Raatihuoneella ovat esillä myös Tampereen perustamiskartta ja
perustamisasiakirja sekä kaupungin perustajan Kustaa III:n muotokuva. Raatihuoneella avoimet ovet lauantaina 2. lokakuuta kello 11-15.

Tämän tiedotteen alkuun
Tiedotteiden alkuun
Viestintäyksikön kotisivulle
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Jari Seppälä
22.9.1999

Raatihuone
avautuu verkossa

Tampereen 109-vuotias Raatihuone astuu keskiviikkona
tietoyhteiskuntaan, kun talon ovet avataan Internetissä. Tampereen
kaupungin www-sivuille on tehty Raatihuoneen esittely, jossa eri
huoneita voi katsella 360 asteen panoraamakuvista.
Raatihuoneen virtuaalivieras voi liikkua huoneissa ympäri, astua
portaita ylös ja huoneesta toiseen sekä tarkastella lähemmin
kalustusta ja taidetta tietokoneen hiirtä käyttämällä. Kuvien
ohessa kerrotaan kunkin huoneen käytöstä sekä taideteoksista.
Raatihuone on nykyään Tampereen kaupungin edustustila, jossa käy
vuosittain noin 20000 kutsuvierasta. Tänä vuonna Raatihuone on
avoinna yleisölle Tampereen päivän kunniaksi lauantaina 2.
lokakuuta.
Raatihuoneen virtuaaliesittelyn panoraamakuvat on ottanut Ville
Saha Tampereen ammattikorkeakoulun taiteen ja viestinnän yksiköstä.
Kuvien katselu vaatii maksuttoman Quick Time -ohjelman, jonka voi
ladata tietokoneelleen Raatihuoneen esittelysivujen kautta. Sivujen
www-osoite on http://www.tampere.fi/tiedotus/raatihuone.

----Lisätietoja:
Internet-tiedotussihteeri Päivi Kuusisto, puih. 3146 6054

Tämän tiedotteen alkuun
Tiedotteiden alkuun
Viestintäyksikön kotisivulle

http://www.tampere.fi/viy/tiedote/99/raatiwww.htm [7.7.2003 14:32:05]

Viestintäyksikkö: Lehdistötiedote

Tuula Ala-Honkola
22.9.1999

TAMPEREEN PÄIVÄ PÄHKINÄNKUORESSA

Jo vuodesta 1954...
- Tampereen kaupunginhallitus teki päätöksen Tampereen päivän
vietosta vuonnna 1954. Päätös pantiin toimeen seuraavana vuonna
kaupungin viettäessä 175-vuotisjuhlaansa.
Ohjelma on rakennettu vuodesta toiseen kaupunginhallituksen
toiveiden pohjalle: kaupunkilaisille järjestetään
tutustumismahdollisuuksia kaupungin virastoihin ja laitoksiin ja
järjestetään kiertoajeluita.
Tamperelaiset liikkeellä...
Tampereen päivä saa yleensä liikkeelle kymmeniä tuhansia
kaupunkilaisia. Esim. viime vuonna kaupungin toimipisteissä ja eri
yhteisöjen järjestämissä tapahtumissa kirjattiin n. 40 000 kävijää.
Yksistään kalamarkkinoiden yleisömääräksi arvioitiin n. 60 000.
Yksittäisistä kohteista suosionsa säilyttävät vuuodesta toiseen mm.
paloasemat. Esim. pääpaloasemalla vierailee vuosittain n. 5 000
kävijää.
Museoista suosituin näyttää vuodesta toiseen olevan Muumilaakso.
Mainonta maksaa...
Talousarviossa on varattu kansalaisjuhlien järjestämiseen 400 000
markkaa. Suurimman summan lohkaisee Tampereen päivän vietto.
Rahasta kuluu suurin osa lehti-ilmoitteluun eli tänä vuonna
n. 80 000 markkaa. Muita suuria menoeriä ovat kiertoajelujen
järjestäminen ja juhlavastaanoton järjestäminen.
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Jari Seppälä
15.9.1999

Tampere korjaa ensi vuonna katuja
ja satsaa vanhustenhuoltoon
Tampereen kaupunki jatkaa maltillisella linjalla ensi vuoden
talousarvion valmistelua. Keskiviikkona kaupunginjohtaja Jarmo
Rantasen valmisteluun edennyt lautakuntien budjettiesitysten
yhteenveto noudattaa keväällä sovittuja kehyksiä. Painopisteitä
ovat erityisesti katujen kunnossapito ja vanhustenhoito.
- Tähtäämme edelleen tiukkaan käyttötalouden hallintaan, joka
toivottavasti antaa sitten mahdollisuuden joihinkin Tampereen
kehityksen kannalta tärkeisiin panostuksiin, kaupunginjohtaja
Rantanen sanoo.
Vuoden 2000 talousarviota valmistellaan nykyisten
veroprosenttien pohjalta. Valtion budjettiin sisältyvät
terveydenhoidon maksujen korotukset tuovat Tampereella arviolta
runsaat kahdeksan miljoonaa markkaa palvelujen parantamiseen.
Sosiaali- ja terveystoimen sijaismäärärahoja aiotaan lisätä, ja
myös vanhustenhoitoon ja uusiin päiväkoteihin investoidaan.
- Lautakunnat ovat pysyneet hyvin sovituissa kehyksissä.
Painopisteet noudattavat valtuuston keväisen talousseminaarin ja
myös kuntalaisille suunnatun kyselyn tuloksia, sanoo
rahoitusjohtaja Asko Koskinen.
Työttömyyden kohenemisesta huolimatta toimeentulotukimenot
kasvavat edelleen. Tämä johtuu muun muassa pitkäaikaistyöttömien
määrän vähenemisen hitaudesta ja pätkätöiden lisääntymisestä.
Lakisääteistä esiopetusta on rahoitettava jo ensi vuonna, vaikka
se Tampereella alkaakin vasta vuonna 2001.
- Pitkäjänteisen ennakkosäästämisen ansiosta Tampereella on
varaa esimerkiksi ammattikorkeakoulun käynnissä oleviin noin 250
mmk:n investointeihin, Koskinen toteaa.
Vuonna 2000 jatketaan myös Keskustorin ja Vapriikin kunnostusta.
Tampellan alueen katuja rakennetaan lautakunnan esityksen mukaan
13,7 mmk:lla. Talousarvioesitykseen sisältyvät tässä vaiheessa myös
muun muassa Ratapihankatu ja kevyen liikenteen silta Tammerkosken
yli sähkölaitoksen kohdalla.
Kaupunginjohtajan talousarvioesitys tulee kaupunginhallituksen
käsittelyyn 18. lokakuuta ja valtuuston päätettäväksi 10.
marraskuuta.
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-----Lisätietoja:
rahoitusjohtaja Asko Koskinen, puh. 050-517 5471
taloussuunnittelupäällikkö Juha Yli-Rajala, puh. 040-743 6356

Tämän tiedotteen alkuun
Tiedotteiden alkuun
Viestintäyksikön kotisivulle
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Anna-Leea Hyry
13.9.1999

Ranta-Tampellan alueelle
hahmotellaan vaihtoehtoja
Ranta-Tampellan maankäytön selvitystarkastelussa on hahmoteltu
alustavasti neljä erilaista vaihtoehtoa. Kaavoituksen edellytysten
selvittämisen pohjaksi muodostetuisssa vaihtoehdoissa keskitytään
alueen käyttötarkoituksen hahmotteluun. Lähtökohdaksi otettiin
maankäytön suunnitteluun olennaisimmin vaikuttava asia eli aluetta
halkova Kekkosentie. Ranta-Tampellan suunnittelun tilannetta
esitellään tänään maanantaina 13.9. Tampereen
kaupunginhallitukselle.
Ranta-Tampellan suunnittelualue on Kanta-Tampellan
pohjoispuolella ja ulottuu rautatiestä Kekkosentien yli
Aspinniemeen Näsijärven rantaan.
Ranta olisi kaikissa vaihtoehdoissa kaikkien kaupunkilaisten
vapaassa käytössä. Hahmotelluissa vaihtoehdoissa on pyritty
ottamaan huomioon kaikki tähän asti tulleet ajatukset, joita on
tullut niin yhteistyöryhmältä kuin yleisöltäkin. Varsin
yksityiskohtaisetkin saadut ideat voidaan haluttaessa sijoittaa
ainakin johonkin vaihtoehdoista.
Ranta-Tampellan kaavoituksen edellytyksiä selvitetään
osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti työryhmässä,
jossa on Tampereen kaupungin ja YIT:n sekä muiden maanomistajien
eli Ratahallintokeskuksen ja Tielaitoksen edustajia. Työtä tukee
yhteistyöryhmä, jossa on osallisten eli mm. lähialueiden
asukkaiden, viranomaisten ja yhdistysten edustajia. Työ aloitettiin
keväällä valtuuston päätöksen mukaisesti.
Yhteistyöryhmä on osaltaan hyväksynyt alustavat, erilaisia
toiminnallisia kokonaisuuksia sisältävät maankäytön vaihtoehdot
jatkotyöskentelyn pohjaksi, mutta edelleen on mahdollista ottaa
vaihtoehdoksi vaikkapa kokonaan uusi jos tarvetta ilmenee.
Yhteistyöryhmä myös totesi aiemmin, että nykyisen kaavan mukainen
tilanne ei ole kenenkään edun mukainen, joten sitä ei ehdoteta
vaihtoehdoksi.
Maankäytön luonnoksissa rakennusten keskikorkeudeksi on ajateltu
6-8 kerrosta. Kerrosala vaihtelee A-vaihtoehdon noin 90 000
neliömetristä D-vaihtoehdon noin 175 000 neliömetriin.
Useat tekijät kuten rannan täytön määrä ja käsittely,
rakennusoikeuden määrä ja korkeus tai alueen sisäinen liikenne
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voidaan ratkaista toisinkin kuin nyt esitetyssä, alustavissa
vaihtoehdoissa.
Puistoalue,
tunneli?
Alustavista vaihtoehdoista yksi (A) on nimetty Nolla-vaihtoehdoksi.
Kymymyksessä on kuitenkin oikeastaan Nolla-plus tai
puistovaihtoehto, koska nykyisen kaavan mukainen teollinen
varastoalue ei ole kenenkään edun mukainen.
A-vaihtoehdossa Kekkosentie kulkee nykyisellä paikallaan,
Aspinniemeä on täytetty hiukan ja se on erilaisille vapaaajantoiminnoille sopiva virkistysalue. Kekkosentien ja rautatien
väliin sijoitettaisiin nykyisten melumääräysten mukaisesti alueelle
sopivia liike- ja toimistorakennuksia.
B-vaihtoehto on nimetty Pinta-vaihtoehdoksi. Siinä Kekkosentie
kulkee nykyisellä paikallaan, mutta Aspinnimeä on täytetty laajasti
jolloin sen rantaan voitaisiin sijoittaa myös asuintaloja.
Näsijärven rannalla on rantabulevardi ja kaupunkimainen,
rakennettu ranta rantakahviloineen. Toimisto- ja liikerakennukset
suojaavat asuinkortteleita liikennemelulta. Rakennuksista noin
kolmannes olisi asuntoja.
Kansi-vaihtoehdossa (C) Kekkosentie kulkisi nykyisellä
paikallaan, mutta sen yli on rakennettu kansi. Rakennukset
sijoitettaisiin suurimmaksi osaksi nykyisen rantaviivan
sisäpuolelle, ja niistä pääosa (65%) olisi asuntoja, loput liikeja toimistotilaa.
Kansi suojaisi aluetta Kekkosentien liikenteen melulta ja
pysäköintitalot olisi sijoitettu rautatien melua vastaan. Rannassa
olisi asuinkortteleita palveleva rantakatu sekä luonnollisen
kaltainen ranta.
Neljännessä D-vaihtoehdossa Kekkosentie on sijoitettu tunneliin.
Rantaa olisi täytetty matalimmalta kohdalta eli alueen
koilliskulmasta. Koskenniskalla olisi rantapuistoa ja alueen
itäpuolella rantabulevardi.
Tunneli-vaihtoehto antaisi melko suuren vapauden valita alueen
käyttövaihtoehtoja, tosin radan melu pitäsi ottaa rakentamisessa
huomioon. Tässä hahmotellussa vaihtoehdossa asuinrakennusten osuus
olisi noin 90 %.
Mielipiteiden
kirjo koottu
Toistaiseksi järjestetyissä yleisötilaisuuksissa, Internetissä tai
muuten Ranta-Tampellan suunnittelusta on tähän mennessä tullut 52
kommenttia.
Keväällä järjestetyssä yleisötilaisuudessa ilmaisi mielipiteensä
16 henkilöä, samoin 16 mielipidettä on jätetty Internetiin.
Kirjallisia mielipiteitä on kertynyt 20.
Valtaosa mielipiteistä (18) on käsitellyt Aspinniemeä. Sekä
täyttämistä vastaan että sen puolesta on esitetty mielipiteitä.
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Lisäksi Aspinniemen mm. toivottiin säilyvän kaikkien
kaupunkilaisten käytössä.
Rakentamisen korkeuteen otettiin kantaa seitsemässä
mielipiteessä. Lähes kaikki kannattivat korkeaa rakentamista.
Osallistumisesta esitettiin myös mielipiteitä, mm.
kehittämisehdotuksia. Lisäksi kommentoitiin myös alueen
yleisilmettä ja arkkitehtuuria.
Yleisötilaisuus
lokakuun lopussa
Ranta-Tampellan kaavoituksen edellytyksien selvittämistä jatketaan
osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti. Maanantaina
käytiin myös neuvotteluja viranomaistahojen kanssa.
Työryhmä ja yhteistyöryhmä jatkavat edelleen työtään. Lokakuun
27. päivä on tarkoitus järjestää iso yleisötilaisuus, joka on
nimetty Tampella-Foorumiksi. Tapahtuma kestää iltapäivästä iltaan,
ja se aiotaan järjetään Tampellan alueella.
Ranta-Tampellan kaavoituksen edellytysten selvittämisen pohjaksi
muodostetut alustavat maankäytön vaihtoehdot ovat nähtävillä myös
Internetissä Ranta-Tampellan sivuilla osoitteessa
http://www.tampere.fi/tiedotus/rtampella/index.htm.
--------------------Lisätiedot:
apulaiskaupunginjohtaja Esa Kotilahti puh. 3146 6203
arkkitehti Keijo Heiskanen puh. 214 6144
- Arkkitehtitoimisto Helamaa ja Heiskanen
toimistopäällikkö Pertti Tamminen puh. 0400 638218
- Suunnittelukeskus Oy, puh. 223 5035
kaavoitusjohtaja Jyrki Laiho puh. 3146 6325
apulaisasemakaava-arkkitehti Kristiina Jääskeläinen puh. 3146 6518

Tämän tiedotteen alkuun
Tiedotteiden alkuun
Viestintäyksikön kotisivulle
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Anna-Leea Hyry
26.8.1999

Elinkeinokeskuksen tuntevat
tyytyväisiä sen toimintaan
Tampereen kaupungin elinkeinokeskus teetti tutkimuksen
sidosryhmiensä tyytyväisyydestä sen toimintaan. Tutkimuksen mukaan
sidosryhmien tyytyväisyys kokonaisuutena on tyydyttävä.
Tutkimukseen haastatellut olivat sitä tyytyväisempiä, mitä paremmin
elinkeinokeskuksen toimintaa tunsivat. Vähemmän elinkeinokeskuksen
kanssa tekemisissä olevat ryhmät olivat tyytymättömämpiä.
- Tutkimus on osa elinkeinokeskuksen toiminnan kehittämistä,
johon liittyy mm. tiimiorganisaatioon siirtyminen ja strategisen
roolin kasvattaminen, elinkeinojohtaja Juha Kostiainen sanoo.
Käytännössä elinkeinokeskus luo strategioita ja suuntaa
resursseja. Strategiset yhtiöt kuten Tamlink Oy, Finn-Medi Tutkimus
Oy, Tampereen Teknologiakeskus Oy, Tampereen Uusmediakeskus Oy sekä
muut yhteistyökumppanit toteuttavat niitä.
Elinkeinojohtajan mukaan elinkeinokeskusta halutaan kehittää myös
siten, että yritysten muuttuvia tarpeita kuunnellaan entistä
tarkemmin.
Tutkimuksessa pyydettiin palautetta elinkeino- , matkailu- ja
maaseututoimesta sekä kaikista Tampereen kaupungin
elinkeinokeskuksen tehtäväalueista, kuten matkailu- ja
kaupunkimarkkinoinnista, tiloihin ja tontteihin liittyvästä
palvelusta, toiminnasta erilaisissa projekteissa, matkailijoiden
palvelusta sekä palvelusta lomitusasioissa.
Tutkimuksen kysymyksiin vastasi 110 tahoa, jotka olivat
yritysasiakkaita, muita ulkoisia yhteistyökumppaneita kuten
hotelleja, laivayhtiöitä ja julkisia kehittämisorganisaatioita
sekä kaupungin sisäisiä yhteistyökumppaneita ja
luottamushenkilöitä.
Osaava henkilöstö,
kehittyvä toiminta
Elinkeinokeskuksen vahvuuksina pidettiin mm. osaavaa ja
yhteistyökykyistä henkilöstöä, toiminnan kehittämispyrkimystä,
elinkeinokeskuksen tärkeyttä kaupunkikonsernissa sekä annettujen
lupausten pitävyyttä.
Myös Tampereen markkinoinnista hyvänä opiskelukaupunkina sekä
kulttuurikaupunkina annettiin kiitosta.
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Kehittämistarpeita nähtiin sidosryhmille tiedottamisessa ja
tiedottamisessa yleensä, kaupungin elinkeinopolitiikan tunnetuksi
tekemisessä sekä toiminnassa projektien valmistuttua.
Tutkimuksessa ehdotetaan myös kehittämistoimenpiteitä.
Esimerkiksi yleistä näkyvyyttä ja projektien tunnettuutta pitäisi
lisätä. Elinkeinokeskuksen roolia suhteessa yritysmaailmaan voisi
terävöittää. Matkailussa toivottiin seudullisen yhteistyön sekä
matkailua koskevien tietojen ylläpidon kehittämistä.
Elinkeinokeskus aikoo jatkaa säännöllisesti sidosryhmien
tyytyväisyyden selvittämistä, jolloin saadaan jatkossa selville
myös tehtyjen toimenpiteiden vaikutukset. Tutkimuksen teki Sedecon
Consulting.
------------Lisätietoja: elinkeinojohtaja Juha Kostiainen p. 3146 6107 tai
0400 721 475
aikuiskoulutusasiamies Tytti Thuren p. 3146 6377

Tämän tiedotteen alkuun
Tiedotteiden alkuun
Viestintäyksikön kotisivulle
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Jari Seppälä
26.8.1999

Internet-kaavapeli onnistui Tampereella
Tampereen kaupunki sai lähes 300 vastausta Viinikan alueen
kaavoituksen pohjaksi, kun eri vaihtoehtoja tarjottiin yleisön
puntaroitaviksi kaavoituspelin avulla Internetissä. Vastaukset
otetaan huomioon alueen kaavoituksessa - ensimmäisenä Iidesjärven
ja Nekalantien välisellä alueella sekä Vihiojan varressa.
Pelin lähtökohtana oli, että Viinikka-Nekalan osuus kaupungin
väkiluvun kasvusta vuoteen 2020 mennessä on 1800 asukasta.
Kaupungin omaksuman täydennyskaavoituksen periaatteen mukaisesti
pyritään valmiin kaupunkirakenteen ja palvelujen piiriin
kaavoittamaan uutta asutusta. Pelialueella tällaisia
täydennysrakentamisen alueita ehdotettiin 12. Kahdelle alueelle
pelaajat eivät halunneet lainkaan uutta asutusta. Siirtolapuutarha
halutaan säilyttää nykyisellään, ja Vihiojan puisto Vihiojantien
varressa pitäisi vastaajien mielestä jättää rakentamatta.
- Peli antaa hyvää ennakkotietoa alueen asukkaiden ja muidenkin
kansalaisten toiveista ja arvoista. Vastauksia myötäillen teemme
ensin Vihiojan varren kaavasta kolme eri vaihtoehtoa, joista
asukkaat voivat vielä virallisestikin antaa mielipiteensä, toteaa
Tampereen kaupungin asemakaava-arkkitehti Mikko Järvi.
- Suunnittelupeliä voidaan käyttää myöhemmin muidenkin
kaupunginosien tai kortteleiden kaavoitusta tutkittaessa. Näin
asukkaat saavat karkean kuvan erilaisista vaihtoehdoista helpommin
ja havainnollisemmin kuin karttoja tutkimalla, Mikko Järvi uskoo.
Pelin suunnittelu vaatii kuitenkin aikaa, ja erityisesti hyvien
havainnekuvien tekeminen on työlästä, joten kovin usein uutta
aluetta ei voida ottaa käsittelyyn.
Peliä kokeili 1500
Viinikka-Nekalan kaupunkisuunnittelupeliä kokeili kahden
kesäkuukauden aikana arviolta 1500 Internetin käyttäjää. Vastauksia
palautettiin 283 kappaletta, joista tamperelaisten vastauksia oli
174. Pelin kohteena olleessa kaupunginosassa heistä asuu 37. Peliä
sai pelata myös Nekalan kirjastossa, ja muutamia vastauksia
palautettiin myös paperilla.
Kaikkiin 12 kohteeseen annettiin 2-4 vaihtoehtoa: nykytilanne,
omakoti- tai rivitaloalue tai eri korkuisia kerrostaloja. Jokainen
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vaihtoehto oli nähtävissä maisemakuvaan tehtynä piirroksena. Omien
valintojen rivin lisäksi sai lähettää vapaata sanallista
palautetta, jota tuli 146 pelaajalta.
Suosituimmat valinnat eri alueiden asukasluvuksi olivat:
Iidesjärven eteläpuoli 600 asukasta, Vihiojan puisto 0, Muotiala
450, Hurinki 500, Lohjan länsipuoli 70, Paunun pohjoispuoli 120,
Erätie 20, Vihiojantien teollisuusalue 80, Mustametsä 100, Vihiojan
puiston pohjoisosa 70, Koskuenpuisto 20, Siirtolapuutarha 0.
- Sanallisissa kommenteissa painottuu halu säästää puistoja,
mutta täydennysrakentamisen periaate hyväksytään myös hyvin. Alueen
nykyiset asukkaat painottavat muita enemmän liikennekysymyksiä ja
siirtolapuutarhan merkitystä. Toisaalta alueen asukkaat tuntevat
paremmin myös Iidesjärven ja Nekalantien välisen alueen nykytilan
ja pitävät uudisrakentamista suotavana, Mikko Järvi arvioi.
Viinikka-Nekalan kaupunkisuunnittelupeli on edelleen käytössä
osoitteessa http://www.tampere.fi/tiedotus/viinikka/frames.htm.

Lisätietoja:
viestintäpäällikkö Jari Seppälä, puh. 03-31466219
asemakaava-arkkitehti Mikko Järvi, puh. 03-31466328

Tämän tiedotteen alkuun
Tiedotteiden alkuun
Viestintäyksikön kotisivulle
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Jari Seppälä
24.8.1999

Tampere kysyy ja vastaa Internetissä
Tampereen kaupunki kehittää kuntalaisten osallistumiskeinoja
Internetin avulla. Tällä viikolla avataan Kansalaiskioski, jossa
kaupungin asioista voi kysyä laidasta laitaan. Kysymyksiin
hankitaan vastaukset asianomaisilta virkamiehiltä mahdollisimman
nopeasti. Kysymykset ja vastaukset jäävät kaikkien nähtäville, ja
näin kerätään usein kysyttyjen kysymysten vastauspankki.
Kansalaiskioski avautuu kaupungin www-sivuilla osoitteessa
http://www.tampere.fi/mielipid/kioski.
Teknisen sektorin ja ympäristötoimen palvelupiste on jo koonnut
omalta alueeltaan tavallisimpien kysymysten valikoiman Internetiin
osoitteeseen http://www.tampere.fi/ytoteto/faq/faq.htm.
Mielipiteitä varten ovat käytettävissä keskustelusivut eri aiheista
osoitteessa http://www.tampere.fi/mielipid.
Käyttäjäkysely menossa
Kaupungin www-palveluista on verkossa meneillään käyttäjäkysely.
Vastausten perusteella palveluita kehitetään edelleen. Kahtena
edellisenä vuonna Tampere on saanut käyttäjäkyselyssä hyviä
ehdotuksia ja taustatietoja sivujen käyttäjistä. Suurin osa
Tampereen sivuilla vierailevista etsii sieltä tietoa tapahtumista,
palveluista ja päätöksistä. Käyttäjäkysely löytyy osoitteesta
http://www.tampere.fi/kysely/uusi.

Lisätietoja:
Viestintäpäällikkö Jari Seppälä, puh. 03-31466219
Internet-tiedotussihteeri Päivi Kuusisto, puh. 03-31466054

Tämän tiedotteen alkuun
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Anna-Leea Hyry
24.8.1999

Via Finlandia -vyöhyke
esittäytyy raportissa
Helsinki-Tampere-Vaasa -vyöhykkeen suurimpien kaupunkien
yhteistyöverkosto Via Finlandia on laatinut raportin, joka
esittelee alueen ominaispiirteitä. Esitteen muodossa ilmestynyt
raportti esittelee perusteellisesti myös alueen liikenneyhteyksiä.
Via Finlandia -vyöhyke on pääradan ja kolmostien varrella oleva,
eurooppalaistyylinen kaupunkien muodostama nauhamainen alue.
Työryhmä on toiminut aktiivisesti muun muassa alueen
liikenneyhteyksien kehittämisen puolesta. Kaupungit ovat tehneet
markkinointiyhteistyötä elinkeinopolitiikan alueella. Matkailun
osalta yhteismarkkinointia on suunnattu varsinkin Keski-Euroopan
matkanjärjestäjille.
Via Finlandia -projekti alkoi vuonna 1994, ja Tampere on toiminut
hankkeen puheenjohtajana koko ajan.
Vyöhykkeen ominaispiirteitä ovat raportin mukaan keskimääräistä
nuorempi väestö sekä väestön kasvu, joka jatkuu ennusteiden mukaan
myös tulevaisuudessa. Alueella on korkea koulutustaso sekä laaja
koulutustarjonta, mm. 60 prosenttia Suomen yliopistotasoisista
opiskelupaikoista. Vyöhykkeellä on neljä ns. osaamiskeskusta.
Helsinki-Vaasa -akselilla sijaitsee yli kolmannes Suomen
väestöstä ja 37 prosenttia maamme työpaikoista. Palveluammattien
osuus alueella korostuu, mutta alkutuotantoa on vähän.
Informaatioammatit työllistävät alueella maan keskiarvoa enemmän.
Kulttuuripalvelut ja matkailu ovat myös raportin mukaan alueen
vetovoimatekijöitä. Vyöhykkeen 23 kohteessa kävi Matkailun
edistämiskeskuksen mukaan vuonna 1997 kuusi miljoonaa matkailijaa.
Hankkeessa ovat mukana kaupungeista Helsinki, Espoo, Vantaa,
Hyvinkää, Riihimäki, Hämeenlinna, Toijala, Valkeakoski, Tampere,
Parkano, Seinäjoki ja Vaasa. Tiepiirien ja VR:n lisäksi
yhteistyöhön on tullut myös maakuntaliittoja.
Suomen vahvin vyöhyke - Via Finlandia -raportti on nähtävillä
Internetissä osoitteessa www.tampere.fi/tiedotus/viafinlandia/.
---------------Lisätiedot (klo 14.30 jälkeen): projektiryhmän sihteeri,
toimistopäällikkö Aarne Kuokkanen p. 0400-735 105
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Anna-Leea Hyry
24.8.1999

Hervannan EU-tukirahan
yleislinjaus valmistui
Yleiset suuntaviivat Tampereen Hervantaan tulossa olevien EUtukirahojen tavoitteita ja käyttöä varten on toimitettu Pirkanmaan
liitolle. Tässä vaiheessa hahmotellaan ohjelman tavoitteita.
Yksilöidymmin projektia suunnitellaan vasta syyskuun 17. päivän
jälkeen, jolloin asia on esitelty ministeriölle.
Tampereen kaupunginhallitus sai ohjelmasta tietoa kokouksensa
yhteydessä maanantaina. Pirkanmaan Liitto käsittelee Länsi-Suomen
Tavoite 2 -ohjelmaa torstaina.
Hervannan tuen käytön tavoitteina on työttömyyden alentaminen
muun kaupungin tasolle, uuden yritystoiminnan aktivointi ja
yritysten kehittäminen sekä väestön koulutusasteen nostaminen ja
työelämävalmiuksien parantaminen.
Syrjäytyneitä, pitkäaikaistyöttömiä ja maahanmuuttajia halutaan
ohjelman mukaan intergroida yhteiskuntaan mm. rakentamalla
vuosittain 350 henkilökohtaista kehityspolkua.
Teknologiasovellutuksia, mm. tietoverkkopalveluja tuotaisiin
paremmin tavallisten ihmisten käyttöön. - Käytännöt selviävät
tässäkin myöhemmin. Ajatuksena on, että haetaan ratkaisumalleja
itsenäiseen selviytymiseen, linjauksia valmistelleen työryhmän
puheenjohtaja, tulosarviointipäällikkö Antti Puisto sanoo.
Kehitettäviä hankkeita on myös tarkoitus mallintaa yleisempään
käyttöön. Alueen vetovoimaa aiotaan myös kehittää. Tuloksia
mitattaisiin tutkimalla asukastyytyväisyyttä. Tulosta voisi seurata
myös sekä yritysten että asukkaiden muuttoluvuista.
Seuraavaksi
käytännön tasolle
Tampereen kaupunginjohtajan asettama työryhmä valmisteli
suuntaviivoja niiden raamien pohjalta, jotka Tavoite 2 -ohjelmalle
on määritelty. Ryhmä sai jo tässä vaiheessa suuntaviivojensa tueksi
paikallista asiantuntemusta käyttöönsä.
- Saimme 120 ehdotusta eri tahoilta, kattavasti hervantalaisilta
järjestöiltä, osittain myös yrityksiltä ja yksityisiltä
henkilöiltä. Jatkossa niitä on tarkoitus edelleen analysoida ja
katsoa, mitä voidaan käytännössä toteuttaa myös uusien ideoiden
esittäminen on edelleenkin mahdollista, Antti Puisto sanoo.
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Käytännössä asioiden eteen päin vieminen tarkoittaisi projektin
vastuullisen vetäjän nimeämistä mahdollisimman pian. EU:n
komissiolle pitää tehdä tarkempi esitys marraskuun loppuun
mennessä, ja komission ratkaisu on odotettavissa maaliskuun 2000
loppuun mennessä.
Seitsemän vuotta
kehittämistä
Tavoite 2:n kohdealueeksi valittu Hervanta on saamassa vuosille
2000 - 2006 rahaa kaupunginosan kehittämiseen noin 72 miljoonaa
markkaa. Noin puolet summasta tulee Euroopan Unionilta, puolet on
saatava kotimaasta. Hankeen sisällöstä riippuu, onko toisen puolen
rahoittajana kunta, valtio vai joku muu yhteistyötaho.
Lisäksi hankkeen myötä on mahdollista saada ns. Tavoite 3:n
mukaista, lähinnä työllistäviin hankkeisiin tarkoitettua tukea jopa
24 miljoonaa markkaa.
Työryhmän puheenjohtaja Antti Puisto korostaa, että myös tämä
rahoitus kannattaisi pyrkiä saamaan täysimääräisenä käyttöön.
Lisäksi voidaan hakea ns. yhteisöaloiterahoja.
Puisto arvioi, että hervantalaisilta tahoilta jo tähän mennessä
tulleissa aloitteissa on juuri sellaisia hankkeita, johon Tavoite
3:n mukaista rahoitusta voisi saada.
---------Lisätiedot: tulosarviointipäällikkö Antti Puisto p. 050 5526630

Tämän tiedotteen alkuun
Tiedotteiden alkuun
Viestintäyksikön kotisivulle
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23.8.1999

Pohjoismaisten
ystävyyskaupunkien
projekti jatkuu
Tampereen pohjoismaisten ystävyyskaupunkien kokouksessa Färsaarilla hyväksyttiin Nordisk Plattform- projektin raportti sekä
projektin työryhmän ehdotukset jatkotoimenpiteiksi. Projektia
päätettiin jatkaa kaksi vuotta Odensessa pidettävään seuraavaan
ystävyyskaupunkikokoukseen. Koordinointivastuu siirtyy Tampereen
kaupungilta Odensen kaupungille.
Tampereen kaupunginvaltuutettujen ja viranhaltijoiden muodostama
viisihenkinen valtuuskunta osallistui viikonvaihteessa Fär-saarilla
Klaksvikissa pidettyyn pohjoismaiseen ystävyyskaupunkikokoukseen.
Vastaavat valtuuskunnat oli kokouksessa Kopavogurista (Islanti),
Norrköpingistä (Ruotsi), Odensesta (Tanska), Trondheimista (Norja)
sekä Klaksvikista. Klaksvik ei virallinen ystävyyskaupunki, mutta
osallistuu yhteistyöhön pohjoismaisen käytännön mukaan.
Jo tänä syksynä ryhdytään toteuttamaan kouluissa kestävän
kehityksen Agenda 21 projekti sekä valmistellaan edelleen käytännön
yhteistyöhankkeita koulutuksen, kulttuurin, ympäristökysymysten
sekä elinkeinojen edistämisen osalta. Mahdollisesti myös sosiaalija terveydenhuollon alalla aloitetaan tiiviimpi vuorovaikutus.
Kokouksen osanottajilla oli kokouksen ohella mahdollisuus
tutustua Fär-saariin, sen luontoon, historiaan ja nykypäivän
tilanteeseen. Fär-saarilla on 45.000 asukasta. Saarten
pääelinkeinoina ovat kalastus ja lampaanhoito. Klaksvikin
kaupungissa on 5.500 asukasta ja se on kalanjalostusteollisuuden
keskus. Viime vuosina Fär-saarten talous on ollut hyvin vakaa.
---------Lisätietoja: kansainvälisten asioiden sihteeri Pertti Paltila, puh.
31466210 tai 0400-831469

Tämän tiedotteen alkuun
Tiedotteiden alkuun
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Anna-Leea Hyry
18.8.1999

Tampereen pohjoismaiset
ystävyyskaupungit
kokoontuvat Fär-saarilla
Tampereen ja sen pohjoismaisten ystävyyskaupunkien valtuuskunnat
kokoontuvat viikon lopulla Fär-saarilla Klaksvikin kaupungissa.
Pohjoismaisen käytännön mukaan Klaksvik on mukana yhteistyössä,
vaikkei se kuulu virallisesti ystävyyskaupunkirenkaaseen. Kaupungit
kokoontuvat yhteen joka toinen vuosi.
Kokouksessa otetaan kantaa Nordisk Plattform yhteistyöprojektiin, jossa selvitettiin käytännön yhteistyön
edistämistä ystävyyskaupunkien kesken. Neljän vuoden aikana on
tehty ehdotuksia erityisesti koulutuksen, kulttuuri- ja vapaaaikatoiminnan sekä ympäristönsuojelun aloilta.
Käytännön työtä on tehty yhdessä hallinnonalojen asiantuntijoiden
kanssa. Tampereen vastuulla on ollut kulttuuri- ja vapaaaikatyöryhmä kulttuuritoimenjohtaja Lassi Saressalon johdolla.
Työtä kokoavaa työryhmää on kaksi viime vuotta johtanut Tampereen
kaupungin kansainvälisten asioiden sihteeri Pertti Paltila.
Klaksvikin kokouksessa käsitellään raportti työskentelystä ja
päätettäneen yhteistyön jatkamisesta mahdollisesti kahdella vuodella. Ensi talvena on mm. tarkoitus toteuttaa peruskouluissa
Agenda 21 eli kestävän kehityksen yhteisprojekti. Myös
pohjoismaisten luokkien perustamista erityisesti ammatillisen
koulutuksen puolelle suunnitellaan.
Tampereelta matkustaa torstaina Klaksvikin kokoukseen viisijäseninen valtuuskunta, jossa ovat mukana kaupunginvaltuutetut
Lasse Oksanen (tapu), Eeva Orsila (kok) ja Irja Vesasto-Aro (sd),
kulttuuritoimenjohtaja Lassi Saressalo ja kansainvälisten asioiden
sihteeri Pertti Paltila. Valtuuskunta palaa kotiin sunnuntaina.
Tampereen pohjoismaiset ystävyyskaupungit ovat Odense, Kopavogur,
Norrköping sekä Trondheim.
---------------------Lisätietoja: kansainvälisten asioiden sihteeri Pertti Paltila, puh.
0400-831469 tai kulttuuritoimenjohtaja Lassi Saressalo, puh. 0505902210.
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Anna-Leea Hyry
16.8.1999

Vuores-hankeryhmä
esittää alueen kaavoitusta
Tampereen kaupungin ja Lempäälän kunnan yhteinen hankeryhmä
esittää, että Vuoreksen alueen osayleiskaavoitus aloitettaisiin
välittömästi. Esitys tulee kunnanhallitusten käsittelyyn
lähiviikkoina. Kuntien valtuustot käsittelevät asiaa syyskuun
aikana. Osayleiskaavaehdotus tai ehdotukset olisi tarkoitus saada
valtuustojen käsittelyyn syksyn 2000 aikana.
Hankeryhmän mukaan alueelle tulee suunnitella seutukaavan
mukaista vaihtoehtoa enemmän asuntoja, jotta riittävän itsenäiset
palvelut voidaan turvata. Asukasmäärä tarkentuu yleiskaavavaiheessa. Tavoitteellinen yläraja on 13 000 - 15 000 asukasta.
- Tampereen kaupungin kasvuvauhti näyttää jatkuvan
viimevuotisella tasolla, joten tänä vuonnakin kaupunkiin tulee noin
kaksi tuhatta uutta asukasta. Vaikka kasvu olisi pienempikin, niin
Vuoreksen alueen suunnittelun pohjana olevat ennusteet toteutuvat,
apulaiskaupunginjohtaja Lasse Eskonen toteaa.
- Jotta Vuores edes riittäisi, se edellyttää että kantakaupungin
yleiskaavan mukainen täydennysrakentaminen on toteutettava.
Molemmat tarvitaan.
Apulaiskaupunginjohtaja muistuttaa myös, että kasvu ei ole ainoa
asia, miksi asuntoja tarvitaan. Myös perheet muuttuvat ja hakevat
asumisväljyyttä. Yksineläjiä on enemmän ja nuoret tarvitsevat
asuntoja. Lamavuodetkin patosivat asuntojen kysyntää.
Lempäälällä
omat lähtökohdat
Lempäälän kunnanjohtaja Olli Viitasaari pitää hankkeen
suunnitteluun osallistumista mielenkiintoisena ja opettavaisena
kokemuksena. - Mikäli Vuores toteutuu, se on lähes ainutlaatuinen
esimerkki kahden kunnan yhteistyöstä.
- Nyt valmistuneen YVA-selvityksen yhteydessä on harjoiteltu
uuden maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämää tiiviimpää
vuoropuhelua alueen asukkaiden, maanomistajien ja muiden
intressipiirien kanssa. Tiettyjä ongelmiakin on ollut, mutta mikäli
alueella nyt ryhdytään laatimaan yleiskaavaa, näistä ongelmista
voidaan varmasti ottaa opiksi puolin ja toisin, kunnanjohtaja
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sanoo.
- Vuoreksen alue ei ole yhtä tärkeä Lempäälälle kuin Tampereelle
johtuen meidän maltillisemmista kasvuodotuksistamme. Joka
tapauksessa olen itse sitä mieltä, että Lempäälän kannattaa olla
yhteistyössä mukana, mikäli kuntien valtuustot tekevät päätökset
alueen varsinaisesta suunnittelusta, Lempäälän kunnanjohtaja Olli
Viitasaari sanoo.
Ilman siltaa
vähemmän asukkaita
Vuoreksen alue voidaan YVA-selvityksen mukaan toteuttaa myös
ilman Särkijärven ylittävää siltaa, mutta tuolloin asukasmäärään
tulisi olla pienempi. Selvitystyön mukaan kokonaisuus eli mm.
liikennepäästöt huomioon ottaen silta säästäisi ympäristöä.
Vuoreksen selvitystyöstä informoidaan maanantaina 16.8. klo 14
Tampereen kaupunginhallitusta ja Lempäälän kunnanhallitusta.
Selvitys tehtiin neljästä vaihtoehdosta, jotka olivat alueen
jääminen hajarakentamisen piiriin, seutukaavan mukainen noin 7 000
asukkaan alue sekä enintään 15 000 asukkaan alue joko Särkijärven
ylittävän sillan kanssa tai ilman siltaa.
Hankeryhmä on tehnyt johtopäätöksensä Vuoreksen alueelta tehdyn
maankäytön yleissuunnitelman YVA-selvityksen perusteella. Äskettäin
valmistuneessa selvitystyössä ei ilmennyt estettä Vuoreksen alueen
rakentamiselle. Vuoreksen alueen laajuus ja lopullinen väestömäärä
on ratkaistava jatkosuunnittelussa.
YVA-selvityksen mukaan valtaosa luontosuhteiltaan arvokkaista
alueista voidaan jättää rakentamisen ulkopuolelle. Ns. hulevesien
vaikutukset alueen järviin eivät selvityksen mukaan ole
merkittäviä. Huolellisella suunnittelulla ja toteutuksella haitat
todennäköisesti poistuvat kokonaan.
Vuoreksen alueen rakentaminen supistaa alueen virkistyskäyttöä,
mutta edelleen rakentamattomaksi jäisi 600-800 hehtaaria. Alueelle
jää mm. kaksi noin Pyynikin kokoista, yhtenäistä virkistysaluetta.
Sillasta hyötyä
ja haittaa
Särkijärven sillan rakentamisesta seuraisi YVA-selvityksen mukaan
sekä myönteisiä että kielteisiä vaikutuksia. Silta kytkisi
Vuoreksen Tampereen keskustaan, ja liikennepäästöt olisivat esillä
olleista vaihtoehdoista alhaisimmat. Myös kevyen liikenteen ja
joukkoliikenteen järjestämiselle sillalla olisi oleellinen
merkitys. Vuoreksen rakentaminen on selvityksen mukaan
kansantaloudellisesti ja ympäristön kokonaistilan kannalta
edullisempaa kuin rakentaminen ns. nollavaihtoehdon mukaisesti
naapurikuntien osoittamille lisäalueille.
Kasvihuoneilmiön torjumisen näkökulmasta Vuoreksen rakentaminen
työryhmän ehdottamalla asukasmäärällä on järkevintä paitsi
liikenteen takia myös siksi, että lämpöhuolto ja muu
kunnallistekniikka voidaan toteuttaa keskitetysti.
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Toisaalta silta muuttaisi maisemaa ja aiheuttaisi melua mm.
nykyiselle Särkijärven loma-asutukselle. Särkijärven noin 70 lomaasunnolle aiheutuvat meluhaitat voitaisiin selvityksen mukaan
rakenteellisin keinoin pitää kuitenkin kohtuullisina.
Vuoreksen alueen maankäytön selvitystyö on ollut poikkeuksellista
kuntarajat ylittävän yhteistyön takia. Tiettävästi aiemmin ei ole
myöskään ennen kaavoituksen aloittamista tehty selvityksiä näin
laajasti. Vuodenvaihteessa voimaan tuleva rakennuslaki korostaa
jatkossakin asukkaiden osallistumista.
Vuoreksesta on käyty vilkasta julkista keskustelua. Vuoreksen
aluetta on käsitelty lähes parissasadassa sanomalehtikirjoituksessa
ja mm. useissa tv-ohjelmissa.
Alueen suunnittelusta järjestettiin viime talven aikana yhteensä
kuusi yleisötilaisuutta Lempäälässä ja Tampereella. Tilaisuuksien
yhteydessä ja muutoin selvitystyön kuluessa niin yksityiset kuin
yhteisöt ovat jättäneet kirjallisia ja suullisia kommentteja. Viime
vuoden lokakuusta lähtien selvitystyötä on tukenut seurantaryhmä,
jossa on ollut Vuoreksen lähialueiden asukasyhdistysten edustus.
Tiivistelmä YVA-selvityksestä tulee Internetiin osoitteeseen
http://www.tampere.fi/tiedotus/vuores/index.htm. Vuores-keskustelu on
käynnissä osoitteessa www.tampere.fi/mielipid/vuores/index.htm.
-------------------------------------Lisätietoja: apulaiskaupunginjohtaja Lasse Eskonen p. 050-559 9099
kunnanjohtaja Olli Viitasaari p. 374 4111
kaavoitusjohtaja Jyrki Laiho p. 3146 6325
yleiskaava-arkkitehti Toivo Hankonen p. 3146 6516
Suunnittelukeskus Oy/
toimistopäällikkö Pertti Tamminen p. 223 5035

Tämän tiedotteen alkuun
Tiedotteiden alkuun
Viestintäyksikön kotisivulle
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Anna-Leea Hyry
10.8.1999

Tampereen peruskoulut ja
lukiot alkavat torstaina
Tampereen kaupungin peruskoulut sekä päivälukiot aloittavat
syyslukukautensa torstaina 12.8. Peruskoululaisten määrä kasvaa
edellisestä lukuvuodesta vuosiluokkien 1-6 kouluissa (ent. alaasteen koulut) ennakkotietojen mukaan 10966:sta 11522:een eli kasvu
on 556 oppilasta.
Oppilasmäärä kasvaa voimakkaimmin Kaukajärven alueella, Nekalan
ja Koiviston kouluissa sekä koillisella alueella. Oleellista
vähenemistä ei ole millään alueella.
Peruskoulun aloittavia on yhteensä 2132, joista vieraskielisessä
opetuksessa opiskelee 109 (ruotsi, englanti, saksa ja ranska).
Vieraskielistä opetusta annetaan Amurin, Tammelan ja Aleksanterin
kouluissa.
Vuosiluokkien 7-9 -kouluissa (ent. yläasteen koulut) määrä laskee
5116 oppilaasta 5050 oppilaaseen.
Erityisopetuksessa on noin 720 oppilasta.
Peruskoululaisia on yhteensä 17 292. Lopulliset tiedot
oppilasmääristä varmistuvat koulujen alettua.
Lukiolaisia aloittaa kaikissa Tampereella toimivissa päivälukioissa yhteensä 1311, joista vieraskuntalaisia noin 343 eli 26 %.
Tyttöjä aloittavista on noin 67 %.
Koulujen tiloihin tulee hieman muutoksia. Leinolan koulu on
saanut lisätiloja kesän aikana, ja Takahuhtiin tulee lisätilaa
syksyn kuluessa.
Opetuksen osalta muutoksena on mm. että Montessori-opetus
laajenee Johanneksen koululle.
Nuorisotoimi järjestää edelleen pienten koululaisten
iltapäiväkerhoja. Nuorisotoimesta saa myös lisätietoja kerhoista.
Koulujen alkamisajat
ja työajat
Peruskoulujen ensimmäiset luokat alkavat Tampereella torstaina
kello 9.00. Peruskoulun 2-6 luokkien oppilaat tulevat kouluun
todistukseen merkittynä aikana.
Pääsääntöisesti peruskoulun 7. luokkien työskentely alkaa klo
8.00 ja luokkien 8-10 kello 9.00. Jotkut koulut ovat ilmoittaneet
poikkeuksista.
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Esimerkiksi muuton takia koulua vaihtavat peruskoululaiset
ilmoittautuvat luokille 1-7 pääsääntöisesti kello 8.00 ja luokille
8-10 kello 9.00, ellei kouluilta ole toisin ilmoitettu.
Lukioiden alkamisajat vaihtelevat, ja yksityisillä lukioilla on
omat alkamisaikansa.
Syysloma pidetään 20.10.-22.10.1999. Syyslukukausi päättyy
21.12.1999.
Kevätlukukausi on 10.1-3.6.2000. Kevään katkaisee talviloma
28.2.-3.3.2000 sekä pääsiäisloma 21.4.2000-24.4.2000.
Työajat koskevat kaikkia Tampereen kaupungin ylläpitämiä
peruskouluja ja päivälukioita.
-------------Lisätietoja lukioita koskevista asioista antaa Mauno Rissanen, puh.
314 66687 sekä peruskoulun osalta Aila Salmelin, puh. 314 66175.
Iltapäiväkerhoista antaa lisätietoja Reija Huovila puh. 314 65191.

Tämän tiedotteen alkuun
Tiedotteiden alkuun
Viestintäyksikön kotisivulle
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Anna-Leea Hyry
10.8.99

Tampereen valtuuston syksy
alkaa uusituissa tiloissa

Tampereen kaupunginvaltuusto pitää syksyn ensimmäisen kokouksensa
keskiviikkona 11.8. uusitussa valtuustosalissa kello 17.00 alkaen.
Uutta salissa ovat mm. valtuutettujen mustat tuolit, työpöydät ja
kokolattiamatto, joka on väriltään harmaa.
Yleisölehteri on käytössä normaalisti. Yleisön tilassa on uudet,
mustat istuinpäälliset. Kulku lehterille on edelleen virastotalon
A-rapusta (os. Aleksis Kiven katu 14-16).
Valtuustosali on valmis valtuuston työskentelyä varten
keskiviikkona, mutta edelleen viimeistellään muun muassa salin
kattoa, ilmastointia ja tekniikkaa.
Kokonaisuudessaan valtuustosalin on tarkoitus olla valmis 8.9.
pidettävään valtuuston kokoukseen mennessä. Myös valtuustoryhmien
kokoushuoneet sekä kaupunginhallituksen kokoustila ovat tuolloin
käyttövalmiita, ellei viivytyksiä aiheuttavia yllätyksiä satu.
Myös virastotalon ylimpien kerroksien muiden työtilojen remontti
on tarkoitus saada valmiiksi syyskuun alussa.
-----------------Lisätietoja: kansliamestari Jukka Aaltonen p. 3456 6305

Tämän tiedotteen alkuun
Tiedotteiden alkuun
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Jari Seppälä
10.8.99

Museon toimistot
evakkoon Vapriikista

Tampereen kaupungin museotoimen toimistot muuttavat museokeskus
Vapriikista pois lähes kahdeksi kuukaudeksi. Vapriikin
toimistotilat tarvitaan syksyn EU-kokousten käyttöön samoin kuin
näyttelytilatkin, joita on jo pitkälle varustettu
kokousrakennelmilla.
Museon hallintotoimisto muuttaa ensi viikolla kulttuuritoimiston
yhteyteen Puutarhakadulle Pantin taloon. Sinne sijoittuu myös
museotoimen johtaja. Amanuenssit ja maakunnallinen yksikkö
muuttavat Puutarhakadulle Pantin taloa vastapäätä elo-syyskuun
vaihteessa.
Museokokoelmia hoitavat amanuenssit ja kaksi tutkijaa siirtyvät
Rollikka-halliin, jossa nykyisin sijaitsee museon varastotiloja.
Puu- ja huonekalukonservoinnin toimintoja tehdään elokuun 20.
päivän jälkeen Hämeen museossa ja tekstiilejä hoivataan Hatanpään
entisessä pesularakennuksessa 4.10. lähtien. Puhelinnumerot ja
sähköpostiosoitteet säilynevät entisinä.
Paluumuutto alkaa EU-huippukokouksen jälkeen viikolla 42. Normaalitoimintaan ja Vapriikkiin on palattu lokakuun lopulla.
Vuoden vaihteen jälkeen Vapriikkin rakentamista jatketaan.
Kokousrakenteet puretaan ja tilat palautetaan alkuperäiseen
käyttötarkoitukseensa. Vuoden 2000 kesään mennessä rakennus on
täysin valmis museokäyttöön. Näyttelytoiminta jatkuu keväällä.
Ensimmäiset näyttelyt avautuvat yleisölle huhtikuun lopulla.
----lisätietoja: museoamanuenssi Aimo Aitasalo, puh. 3146 6329

Tämän tiedotteen alkuun
Tiedotteiden alkuun
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Anna-Leea Hyry
9.8.1999

Ranta-Tampellan
yhteistyöryhmä
jatkoi työtään

Ranta-Tampellan suunnittelun tueksi muodostettu yhteistyöryhmä
jatkoi maanantaina työtään. Työryhmässä todettiin, että nykyinen
alueen varasto- ja teollisuusalue kaava ei ole kenenkään edun
mukainen.
Työtä jatketaan siten, että Tampereen kaupungin kaavoitusyksikkö
yhteistyössä alueen suunnittelukilpailun voittaneen
arkkitehtitoimiston ja YIT:n edustajan kanssa hahmottelevat
mahdollisia maankäytön suunnittelun vaihtoehtoja.
Vaihtoehtohahmotelmat tuodaan punnittavaksi seuraaviin Ranta-Tampellan
suunnittelua valmisteleviin kokouksiin.
Työryhmässä käytiin maanantaina läpi Tampellan alueen
suunnittelun vaiheita tällä vuosikymmenellä. Osallisten edustajat
toivat tiedoksi taustaryhmiensä kanssa käytyjä keskusteluja
työryhmän työn pohjaksi.
---------Lisätietoja:
kaavoitusjohtaja Jyrki Laiho, puh. 3146 6325
apulaiskaupunginjohtaja Esa Kotilahti, puh. 3146 6203

Tämän tiedotteen alkuun
Tiedotteiden alkuun
Viestintäyksikön kotisivulle
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Anna-Leea Hyry
2.8.1999

Kaukolämpötyö rajoittaa
Satakunnansillan liikennettä
Kaukolämpövuodon korjaaminen rajoittaa liikennettä
Satakunnansillalla lähiviikkoina. Työ alkaa keskiviikkoaamuna 4.8.
kello 6.00, jolloin ajoneuvoliikenne katkaistaan Keskustorin
suunnasta eli lännestä itäänpäin. Myös liikennelaitoksen
bussilinjoihin tulee työn vuoksi muutoksia.
Idästä länteen eli Tampellan suunnasta Keskustorille päin
ajoneuvot voivat ajaa normaalisti, mutta liikenne saattaa olla
tavallista hitaampaa. Keskustorille päin kääntyminen ei
toistaiseksi ole sallittua. Kevyt liikenne ohjataan sillan
eteläreunalle eli sähkölaitoksen puolelle. Pohjoispuolen
jalkakäytävä suljetaan.
Autoilijoiden toivotaan käyttävän vaihtoehtona ensisijaisesti
Näsinsiltaa eli Paasikiven-Kekkosentien reittiä. Toinen vaihtoehto
on Ratinansilta eli Tampereen valtatien reitti, mutta myös siellä
on poikkeavia liikennejärjestelyjä.
Kaukolämpötyön arvioidaan kestävän kolmesta neljään viikkoa.
Sähkölaitos päätti aloittaa työn heti, kun muutama viikko sitten
havaittu vuoto oli paikallistettu Frenckellin kohdalle.
Lähtökohtana oli, että palolaitoksen hälytysajoneuvot pääsevät
lähtemään vapaasti ja liikennettä rajoitetaan mahdollisimman vähän.
- Vuonna 1968 rakennettu kaukolämpölinja on yksi tärkeimpiä
linjoja. Työ tehdään mieluiten nyt hallitusti ennen kuin vuoto
pahenee. Työ alkaa Frenckellin kohdalta takkien alta, sanoo
käyttömestari Jyrki Parpola Sähkölaitokselta.
TKL:n linjoihin
reittimuutoksia
Frenckellin kaukolämpötyö aiheuttaa tilapäisiä reittimuutoksia
myös Tampereen kaupungin liikennelaitoksen linjoihin 3,7 ja 10.
Linjat ajavat seuraavien reittien mukaan keskiviikkkoaamusta kello
6.00 alkaen:
Linja 3 Kaupin sairaalasta Keskustorille ajaa normaalia reittiä.
Linja 3 Petsamosta Keskustorille ja edelleen Kaupin sairaalaan ajaa
reittiä Keskustori - Hämeenkatu - Hämeenpuisto - Näsijärvenkatu Kekkosentie - Tammelan puistokatu - Pohjolankatu Naistenlahdenkatu - Parantolankatu.
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Linja 7 Ruotulasta Keskustorille ajaa reittiä Rautatienkatu Satakunnankatu - Näsilinnankatu - Hämeenkatu ja edelleen
Hatanpäänvaltatietä Sarankulman suuntaan. Linja 7 Sarankulmasta
Keskustorille ja edelleen Ruotulaan ajaa reittiä Hatanpään valtatie
- Hämeenkatu - Keskustori - Hämeenkatu - Hämeenpuisto - Kauppakatu
- Näsilinnankatu - Hämeenkatu - Itsenäisyydenkatu - Tammelan
puistokatu.
Linja 10 eli Keskustalinja ajaa reittiä Hämeenpuisto Satakunnankatu - Näsilinnankatu - Kauppakatu - Aleksis Kiven katu Satakunnankatu - Hämeenpuisto - Näsijärvenkatu - Kekkosentie Tampellan esplanadi - Verstaankatu - Juhlatalonkatu - Lapintie.
------------------------------------Lisätietoja:
käyttömestari Jyrki Parpola, Sähkölaitos p. 215 5241
suunnitteluinsinööri Simo Moisio p. 3146 6531
TKL:n osalta apulaisliikennepäällikkö Asko Järvinen p. 240 2321
tai liikennepäällikkö Kirsi Koski p. 240 2311

Tämän tiedotteen alkuun
Tiedotteiden alkuun
Viestintäyksikön kotisivulle
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Anna-Leea Hyry
14.7.1999

Raatihuoneen
edustan tori
valmistui

Keskustori Raatihuoneen edustalla alkaa olla valmiina
vastaanottamaan EU-vieraita. Keskiviikkona suihkukaivo saatiin
toimintaan suunnitellun aikataulun mukaisesti ja viimeisiä
noppakiviä lyötiin paikoilleen.
Suihkukaivo restauroitiin sisä- ja ulkopuolelta ja värjättiin, ja
nyt siitä virtaa vettä runsaammin kuin reilu vuosi sitten ennen
remonttia, jolloin kaivo oli viimeksi toiminnassa.
Keskiviikkona iltapäivällä katuyksikön työntekijät poistivat
kivetyn alueen ympäriltä puomeja, ja torstai-aamuna Raatihuoneen
edusta pestään. Raatihuoneella on ensimmäisten EU-vieraiden
vastaanotto torstai-iltana.
Keskustorin katutyö jatkuu vielä kirkonmäen kenttäkiveyksen
osalta.
-------Lisätiedot: apulaistonttipäällikkö Reino Pulkkinen p. 050-558 4570
rakennusmestari Risto Patala p. 050-559 3928

Tämän tiedotteen alkuun
Tiedotteiden alkuun
Viestintäyksikön kotisivulle
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Mikko Närhi
14.7.1999

Tampereen keskustan arvo on 3,4 miljardia markkaa

Tampereen keskustan kehittämisprojektin Centre1:n työn yhteydessä
on määritelty myös keskustan rahallinen arvo. Arvo on laskettu
siten, että yksi rakennettu neliö on arvoltaan
kiinteistöverotuksessa käytetty 2400 markkaa. Hämeenpuiston,
Satakunnankadun, Rautatienkadun ja Ratinan välisen alueen arvo on
näin laskettuna 3,4 miljardia markkaa. Summaan ei ole laskettu
teiden ja siltojen arvoa.
- Luku on kiinnostava keskustan kehittämisen kannalta. Keskustaan
kohdistuvat toimenpiteet ovat siis myös taloudellisesti ajatellen
tärkeitä, kyseessä on suuri varallisuusmassa, sanoo keskustajohtaja
Mikko Närhi.
- Keskustan kiinteistöjen todellista arvoa on liki mahdoton
määritellä. Arvoon vaikuttavat kiinteistön rakennusten kunto,
sijainti, rakennusoikeus, käyttötarkoitus, rakennustapa ja
suhdanteet. Kiinteistöverotuksessa käytetty 2400 markkaa on yksi
tapa laskea alueen arvoa.

Kosken itäpuolella
on tehokkaimmat korttelit
Tehokkuusluvultaan, eli montako rakennusneliötä tonttineliöön
nähden saa rakentaa, kymmenen keskustan suurinta korttelia ovat:
Tammerkosken länsipuolella Hämeenkadun länsipään kaksi viimeistä
pohjoisen puolen korttelia eli Tuulensuun ja verotoimiston kortteli
sekä Tuotannon, Yhdyspankin ja Kansallispankin talojen kortteli,
Palanderin talon sekä Sumeliuksen ja Tempon talojen kortteli.
Kosken itäpuolella tehokkaimmat korttelit ovat Tammerin ja
Ruuskasen korttelit, Kaupunginhotellin, Varman ja Ososen talojen
korttelit sekä Tuomiokirkonkadun ja Aleksanterinkadun väliin jäävät
Hämeenkadun eteläpuolen kolme korttelia. Tehokkuusluku näissä
kortteleissa on 3.8 – 4.9 välillä.
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Kaikkiaan alueella on 56 korttelia, joissa on n. 170 kiinteistöä,
n. 1800 yritystä ja 8000 asukasta.

Lisätietoja:
Keskustajohtaja

Mikko Närhi

31465128,

Tämän tiedotteen alkuun
Tiedotteiden alkuun
Viestintäyksikön kotisivulle
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Jari Seppälä
13.7.1999

Tampereen Vapriikki valmis
ensimmäiseen EU-kokoukseen

Tampereen Museokeskus Vapriikkiin rakennetut kokoustilat ovat
valmiina vastaanottamaan ensimmäisen EU-kokouksen. Torstaina alkava
tulliliittotyöryhmän virkamieskokous istuu saman pöydän ääressä
kuin lokakuussa Vapriikkiin kokoontuva Eurooppa-neuvoston
erityisistunto. Syksyllä Vapriikissa pidetään myös kolme
ministerikokousta.
Kokouspaikkana on Tammerkosken partaalla sijaitseva vanha
tehdas. Alueen teollisesta historiasta ja nykyisestä museokäytöstä
muistuttavat muun muassa höyryveturi, trollikkabussi ja kirkkovene,
jotka Tampereen museotoimi on kunnostanut EU-vieraita varten.
Kokoustilojen valmistuessa myös museoesineet saatiin tiistaina
valmiina paikoilleen.

Kokouskeskuksen sisääntuloaulaa koristava kirkkovene symboloi
EU-maita samassa veneessä soutamassa yhtä tahtia samaan suuntaan.
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Höyryveturi seisoo vanhan tehdashallin edessä, jossa on valmistettu
muun muassa vetureita ja paperikoneita. Tähän halliin tulee
Eurooppa-neuvoston istunnon ajaksi lehdistökeskus. Johdinauto jää
kokoustiloihin, jossa sitä voidaan käyttää vaikkapa
neuvottelukabinettina.
Uudet www-sivut
Tampereen EU-kokousten alkaessa on otettu käyttöön myös
Tampereen kaupungin EU-kokoussivut Internetissä. Sivuilla annetaan
suomeksi ja englanniksi tietoa kokouspaikoista, hotelleista ja
liikenneyhteyksistä. Lehdistöä varten on toimitettu perustietoa
Tampereesta ja kokouksiin liittyvistä järjestelyistä sekä valokuvia
julkaistavaksi. Sivut löytyvät osoitteesta
http://www.tampere.fi/eusummit/index.htm.

Lisätietoja:
projektipäällikkö Raimo Huusari, Tampereen kaupunki,
puh. 03-3146 6208, 050-561 6208, E-mail raimo.huusari@tt.tampere.fi

Tämän tiedotteen alkuun
Tiedotteiden alkuun
Viestintäyksikön kotisivulle
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Tuire Salmi-Hiltunen
2.7.1999

Tampere liputtaa EU-puheenjohtajuuden kunniaksi

Heinäkuun alusta käynnistyvä Suomen EU-puheenjohtajuuskausi näkyy
Tampereen keskustan katukuvassa. Torstaina 1. heinäkuuta liput
liehuvat puheenjohtajuuden kunniaksi Keskustorilla, Hämeensillalla
sekä Kelloportinkadulla eli huippukokouspaikka Vapriikkiin
johtavalla tiellä.
Raatihuoneen edessä oleviin lippusalkoihin nostetaan kaikkien 15
Euroopan Unionin jäsenvaltion liput sekä Euroopan Unionin lippu.
Lisäksi Keskustorin kirkonmäen 12:een lipputankoon kohoaa Suomen
EU-puheenjohtajuuskauden tunnuslippu.
Hämeensillalle tulevat Suomen sekä EU:n liput. Kelloportinkadulla
liehuvat puheenjohtajuuden tunnusliput.
Puheenjohtajuuskauden tunnusliput pidetään saloissa Keskustorilla
ja Kelloportinkadulla koko Suomen puheenjohtajuuskauden ajan eli
vuoden loppuun.
Tampere isännöi kaikkiaan kymmentä puheenjohtajuuskauden kokousta
ja konferenssia. Kokouspäivinä Keskustorilla ja Hämeensillalla
liputetaan torstaina nähtävän liputuksen tapaan. Tampereen ohella
myös muut ministeritason EU-kokouksia isännöivät kaupungit
järjestävät erillisliputuksia.
--------Lisätietoja:
projektipäällikkö Raimo Huusari, GSM 050 561 6208

Tämän tiedotteen alkuun
Tiedotteiden alkuun
Viestintäyksikön kotisivulle
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Tuire Salmi-Hiltunen
28.6.1999

Tampere mukana vastaanottamassa
EU-puheenjohtajuutta Brysselissä

Tampereen kaupunki osallistuu Suomen EU-puheenjohtajuuskauden
vastaanottojuhlaan Brysselissä Belgiassa 30. kesäkuuta. Grand Place
-torin tapahtumassa Suomi esittäytyy näyttävästi musiikin,
ruokakulttuurin ja Suomi-tietouden avulla. Tampereen kaupunki on
mukana tapahtumassa omalla esittelypisteellään. Brysseliläisille on
luvassa myös tamperelainen musiikkielämys, kun Werner Bros -yhtye
astuu lavalle.
Tampereen kaupungille Grand Place -tapahtumaan osallistuminen sekä
kesäkuun alun esittäytyminen Kölnin huippukokouksessa Saksassa
pohjustavat merkittävällä tavalla Tampereen profiilia tulevana
huippukokouskaupunkina, toteaa projektipäällikkö Raimo Huusari
kaupungin EU-kokoustoimistosta.
-Esiinnyimme Kölnissä Helsingin kanssa yhdessä Suomen
puheenjohtajuuskauden huippukokouskaupunkeina, ja kuten ennakoimme,
yhteisesiintyminen lisäsi näkyvyyttämme. Toteutamme hyvää konseptia
myös Brysselissä, Huusari kertoo.
Brysselin raatihuoneella järjestetään 30. kesäkuuta vastaanotto
Suomen heinäkuussa alkavan puheenjohtajuuskauden kunniaksi.
Tampereen kaupungin virallinen edustaja vastaaotolla on
apulaiskaupunginjohtaja Reijo Hautala.
Tampere isännöi Suomen puoli vuotta kestävän EUpuheenjohtajuuskauden aikana kaikkiaan kymmentä kokousta ja
konferenssia, joista ensimmäinen on Tulliliittoryhmän kokous
heinäkuun puolivälissä. Lokakuussa pidettävän huippukokouksen eli
Eurooppa-neuvoston erityisistunnon lisäksi Tampereella järjestetään
kolme ministeritason kokousta.
----------Lisätietoja:
projektipäällikkö Raimo Huusari, p. 3146 6208, GSM 050 561 6208

Tämän tiedotteen alkuun
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Anna-Leea Hyry
24.6.1999

Tampereesta kestävän kehityksen
kärkikaupunki Euroopassa

Tampere on nimetty kestävän kehityksen kärkikaupungiksi
Euroopassa 109 hakijakaupungin joukosta. Euroopan kestävän kehityksen
kaupunkipalkinnon (European Sustainable City Award)
hakijakaupungit olivat 28 eurooppalaisesta valtiosta. Palkinto jaettiin nyt
toisen kerran. Edellisen kaupunkipalkinnon sai Tukholma.
Tampereen kaupunginjohtaja Jarmo Rantanen vastaanotti palkinnon
torstaina 24.6. Haagissa. Rantanen korosti kiitospuheessan sitä,
että kestäviä muutoksia ympäristöasioissa voi saada aikaan vain
tavoitteellisella ja kokonaisvaltaisella lähestymistavalla.
- Tampereen kaupungissa on jo varhain ymmärretty, ettei
kestäviä muutoksia saada aikaan pelkästään viranomaistoimintaa
tehostamalla tai irrallisia projekteja synnyttämällä. Tärkeätä on tietää, mikä
on kaupungin tahto ja tavoite. Ympäristöön liittyvissä
kysymyksissä ei voi koskaan liikaa painottaa poliittisen ja virkamiesjohdon
aitoa sitoutumista.
Tampereella koko organisaatio on vastuutettu selvittämään omat
ympäristövaikutuksensa ja suunnittelemaan toimintansa
ympäristöpolitiikan mukaiseksi. Toiminnan suunnittelussa on
esitettävä myös ympäristöä koskevat tavoitteet.
Tampere laati myös ensimmäisenä kaupunkina Suomessa
ympäristötilinpäätöksen, mikä auttaa kehityksen seurannassa ja
avoimessa raportoinnissa niin päättäjille kuin sidosryhmillekin.
- Hyvä ympäristö on osa kunnallista palvelutuotantoa siinä kuin
lukemaan oppiminen tai terveydenhoitopalvelut. Me Tampereella
saamme palkinnon myötä uusia voimia jatkaa työtämme ympäristön
hyväksi, kaupunginjohtaja Jarmo Rantanen totesi.
Kestävän kehityksen kaupunkipalkinnon taustalla on Euroopan
Unionin ympäristökomission tukema kampanja eurooppalaisten
kestävän kehityksen kaupunkien luomiseksi (European Sustainable Cities &
Towns Campaign). Sen taustayhteisöjä ovat erilaiset Euroopan
kuntien ympäristöasioita tukevat yhteistyöjärjestöt sekä WHO.
Kokonaisvaltaisuus
toi tunnustusta
Tampereen kaupungin ympäristöpääliikkö Harri Kallio sanoo, että
palkinto oli tunnustus kokonaisvaltaisesta ja määrätietoisesta
johtamisjärjestelmien ja kulttuurin kehittämistyöstä, jota on
tehty jo viiden vuoden ajan.
- Perustusten pitää olla kunnossa, muuten ei synny kestäviä
ratkaisuja. Myös tavoitteiden asettaminen on tärkeää.
Tavoitteenamme on tulla kansalliseksi kestävän kehityksen
kärkikaupungiksi, ja tämän tunnustuksen voidaan sanoa ylittäneen
sen tavoitteen.
Kilpailuhakemuksessa vastattiin kahdeksaan kymymykseen, jotka
koskivat mm. poliittista sitoutumista kestävään kehitykseen,
strategioita, yhteistyötä ja kehittämistä sekä asioiden
käytäntöön viemistä.
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Ympäristöpäällikkö Harri Kallio korostaa mielellään kestävään
kehitykseen liittyvää kokonaisvaltaista ajattelua, jonka mukaan
toimintaympäristön muuttuessa kaupunkilaisten mukaan saaminen
ympäristöasioihin on tullut aikaisempaa tärkeämmäksi.
- Tavallisia kansalaisia ei saa toimimaan niinkään laeilla vaan
sillä, että heidät saadaan mukaan keskustelemaan, vuorovaikuttamaan ja osallistumaan.
Silloin myös kaupunkiympäristö ja sen kestävä kehitys koetaan omaksi asiaksi,
Harri Kallio toteaa.
Tampereen hakemuksesta yksittäisinä asioina voidaan nostaa
esille mm. energiahuollon ja kunnallistekniikan kehittäminen,
energiatoimiston perustaminen, aktiivisuus ilmastoasioissa ja
jätehuollon kehittämisessä. Tampereella ollaan pitkällä myös
koulujen ja päiväkotien ympäristökasvatuksessa.
Tampereen kaupunki on ollut kunnallistekniikan kehittämisessä
yhteistyössä yli kuntarajojen ja lisäksi tehnyt yhteistyötä
Itämeren alueella ja jopa kehitysyhteistyötä ympäristöasioissa.
- Kun on kyse kulttuurin muutoksesta, ei voi odottaa nopeita
näkyviä muutoksia. Tämä tunnustuskin kuitenkin osoittaa, että tie
on ollut oikea. Palkinto varmasti kannustaa kaupungin
organisaatiota viemään näitä asioita eteenpäin jatkossakin,
Tampereen kaupungin ympäristöpäällikkö Harri Kallio toteaa.
-----------Lisätietoja: ympäristöpäällikkö Harri Kallio p. 050-521 5167

Tämän tiedotteen alkuun
Tiedotteiden alkuun
Viestintäyksikön kotisivulle
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Jari Seppälä
16.6.99
Tampere avaa kaavapelin internetissä

Tampereen kaavoitukseen pääsee entistä paremmin tutustumaan ja
myös vaikuttamaan internetin kautta. Kaupungin www-sivuilta löytyy
nyt nähtävillä pidettäviä asemakaavoja, Viinikan ja Nekalan
alueelle tehty kaupunkisuunnittelupeli sekä uusi osoitekartasto.
Ensimmäisenä Suomessa kokeilumielessä laadittu
kaupunkisuunnittelupeli esittelee Viinikan ja Nekalan
kaupunginosien rakentamattomia alueita, joille
täydennyskaavoituksen periaatteiden mukaisesti pitäisi ohjata osa
kaupungin asukasluvun kasvusta. Pelin avulla voi punnita eri
vaihtoehtoja ja lähettää omat ehdotuksensa kaavoittajille. Kaikkien
12 kohteen rakentamisesta on mallinnettu karkeat kuvat väljemmällä
tai tiiviimmällä kaavoituksella. Myös rakentamatta jättäminen on
yksi vaihtoehto.
- Esimerkiksi Iidesjärven eteläpuoleisen alueen asemakaavoitus
on tarkoitus aloittaa syksyllä, joten nykyisten asukkaiden
mielipiteitä toivotaan nyt uuden asutuksen ohjaamiseksi, sanoo
asemakaava-arkkitehti Mikko Järvi.
Kaupunkisuunnittelupeli liittyy Tampereen yliopiston
paikallisuus verkkomediassa -projektiin, jossa Viinikan alueelle on
luotu paikallisia verkkopalveluita. Yliopistolla harjoitustyönä
syntynyt peli löytyy osoitteesta
http://www.tampere.fi/tiedotus/viinikka/frames.htm.
Mielipiteensä Viinikka-Nekalan rakentamisesta voi lausua
ilmankin internet-yhteyttä. Kyselylomaketta jaetaan paperilla
Viinikan omakotiyhdistyksen kautta sekä Nekalan kirjastossa.
Lomakkeita kehitetään
Asemakaavakuulutukset julkaistaan tästä lähtien virallisten
ilmoituslehtien ohella myös internetissä. Vähitellen myös
kaavamuutosten karttamateriaalia työstetään sähköiseen muotoon.
Ensimmäiset nähtävillä olevat kaavat löytyvät nyt sivulta
http://www.tampere.fi/ytoteto/aka/nahtavillaolevat/kuulutukset.html
Kaavoista voi kirjoittaa mielipiteitään sähköpostitse
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suunnittelijoille, mutta virallisia kaavamuistutuksia ei vielä voi
internetin kautta jättää. Tämä tulee mahdolliseksi sähköisen
tunnistuksen myötä lähivuosina, jolloin muitakin virallisesti
allekirjoitettavia asiakirjoja voi lähettää sähköisesti
virastoihin.
Sähköisiä lomakkeita kehitetään jo nyt, vaikka virallinen
allekirjoitus vielä puuttuukin. Esimerkiksi Tampereen
rakennusvalvonta on saanut varsin hyviä kokemuksia rakennuslupien
hakemisesta tietoverkon kautta. Nyt jo joka kymmenes
rakennuslupahakemus tulee sähköisellä lomakkeella.
Omat kohteet esiin kartalle
Tampereen kaupunkimittausvirasto on rakentanut internetiin
uudenlaisen karttasovelluksen. Kaupungin kartasta saadaan esille
haluttu katuosoite tai rakennus sanahaun avulla. Kartan päälle
voidaan helposti rakentaa monenlaisia hakutoimintoja, esimerkiksi
terveysasemien verkosto tai pankkiautomaattien sijainti.
- Tampereen www-palvelimella oleviin karttoihin voi kuka tahansa
liittää haluamiensa kohteiden sijainnin osoittavia linkkejä. Sen
sijaan muille www-sivuille karttojen kopioiminen on kielletty,
samoin niiden tulostaminen muuhun kuin yksityiseen käyttöön, sanoo
tutkimusinsinööri Esa Franssila kaupunkimittausyksiköstä.
Uudet kartat ovat kaupungin www-sivuilla osoitteessa
http://www.tampere.fi/ytoteto/kami/paikkat/tre/index.html.
Myöhemmin tänä vuonna tulevat muun muassa kaikki Tampereen
ilmakuvat nähtäville internetin kautta.
-----Lisätietoja:
viestintäpäällikkö Jari Seppälä, puh. 03-31466219
asemakaava-arkkitehti Mikko Järvi, puh. 03-31466328
tutkimusinsinööri Esa Franssila, puh. 03-31466736

Tämän tiedotteen alkuun
Tiedotteiden alkuun
Viestintäyksikön kotisivulle
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Tuire Salmi-Hiltunen
15.6.1999

Tampere ja Pirkanmaa tutuksi Helsingissä
Tampereen kaupunki esittäytyy näyttävästi Parasta Pirkanmaalta
-maakuntatapahtumassa Helsingissä kuluvalla viikolla. Tampere vie
osaamisensa Helsingin Senaatintorille 17.-19. kesäkuuta yhdessä
muiden pirkanmaalaisten kuntien, yritysten ja yhteisöjen kanssa.
Tampereen kaupungin kulttuuritoimi on koordinoinut
kolmipäiväisen maakuntatapahtuman kulttuuriohjelmiston.
Helsinkiläisille on luvassa runsas musiikki- ja ohjelmapaketti
torin kahdella ohjelmalavalla. Kymmenien esiintyjien joukossa
lavalle astuvat muun muassa Muumit, Mikko Alatalo ja Yö-yhtye.
Tuomiokirkon kryptassa on esillä teoksia seitsemältä Tampereen
Taiteilijaseuran kuvataiteilijalta.
Tampereen esittelyteltassa kaupunkia tekevät tunnetuksi
Tampereen kaupungin matkailutoimisto ja kulttuuritoimisto
yhteistyökumppaneidensa kanssa.
-Pääkaupunkiseudun asukkaille esittelemme aktiivisen ja
houkuttelevan 220-vuotiaan EU-kokouskaupungin, kiteyttää
matkailutiedottaja Kirsti-Liisa Lintula Tampereen kaupungin
matkailutoimistosta.
Helsinkiläiset saavat tänä vuonna tietää hetkeä tamperelaisia
aiemmin kuka valitaan kesän Kukkaispormestariksi. Tampereen 16.
Kukkaisviikkojen (23.7.-1.8.1999) suojelija julkistetaan
torstaina kello kymmenen tapahtumatorin Västäräkki-lavalla.
Tampere näkyy loppuviikon myös Helsingin keskustan katukuvassa.
Tampereen kaupungin liikennelaitoksen Lystilinjuri tarjoaa
ilmaiskyydin tapahtuman kävijöille Helsingin rautatieaseman ja
Senaatintorin välillä tapahtumapäivien ajan.
Tapahtuma päättyy sunnuntaina Helsingin Tuomiokirkossa
pidettävään Jumalanpalvelukseen, jossa saarnaa Tampereen
hiippakunnan piispa Juha Pihkala.
-----------Lisätietoja:
Tampereen kaupungin matkailutoimisto/ Kirsti-Liisa Lintula,
GSM 050 336 4260
Parasta Pirkanmaalta -tapahtuma/ Paavo Luokkala,
GSM 050 1851
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Tämän tiedotteen alkuun
Tiedotteiden alkuun
Viestintäyksikön kotisivulle
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Ari Järvelä
11.6.1999
Kaivannon Tori ja luonnokset esille
Professori Kimmo Kaivannon kaupungin historiallisesta kehitystä
kuvaava taideteos Tori sekä siihen liittyvät luonnokset on kesän
ajaksi sijoitettu ohikulkijain nähtäville kaupungin virastotalon
katutasoon, Aleksis Kiven kadun varteen. Teoksen lähellä on saatavilla lyhyt kuvia selittävä teksti. Normaalisti teos on sijoitettuna valtuustosalin aulaan talon viidennessä kerroksessa.
Tampereen historiaa 13:n erillisen taideteoksen kautta kuvaava
Tori-teos valmistui kaupungin tilaamana vuonna 1976 ja sen ripustaminen valtuustosalin aulaan juhlisti Tampereen 200-vuotisjuhlaa vuonna 1979. Professori Kaivannon teos on tarkkaa työtä
sekä historiallisesti että taiteellisesti. Vuosien myötä se on
monesti toiminut sekä tamperelaisille että täällä vieraileville
erinomaisen valaisevana kaupungin historian kuvallisena pikakurssina.
Vuonna 1997 professori Kaivanto lahjoitti kaupungille kymmenen
Tori-teokseen liittyvää luonnosta ja harjoitelmaa. Niistä seitsemän on nyt sijoitettu Tori-taulun viereen, luonnolliseen yhteyteensä.
Tori-teos luonnoksineen on kaikkien nähtävillä koko kesän kestävän keskusvirastotalon yläkerran remontin ajan. Syyskuun alussa teos siirretään jälleen omalle paikalleen valtuustosalin aulaan.

Tämän tiedotteen alkuun
Tiedotteiden alkuun
Viestintäyksikön kotisivulle
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Anna-Leea Hyry
11.6.1999

Hintasidonnaisella laatukilpailulla
uusia ideoita asuntorakentamiseen

Tampereen Linnainmaan Tuluskadulle nousee vuokrakerrostalo niin
sanotun ranskalaisen urakkakilpailun pohjalta. Kilpailussa annettiin suunnittelijoille määrätty neliöhinta, jonka perusteella
tehdyt suunnitelmat arvioitiin laaturyhmässä. Parhaaksi ehdotukseksi todettiin nimimerkki Käpylehmän Kaari, jonka tekijäksi paljastui
Rakennustoimisto Hämäläinen Yrjö Oy. Voittaneen suunnitelman
arkkitehtisuunnittelun teki Arkkitehtisuunnittelu Jukka Tikkanen
Oy. Valinta tehtiin kolmesta palautetusta ehdotuksesta.
Tampereen Vuokratalosäätiö ja Tampereen kaupungin tilakeskus
järjestivät ranskalaisen urakkakilpailun nyt jo kolmannen kerran.
Edelliset rakennuskohteet on toteutettu Kaukajärvelle ja
Linnainmaalle, ja niihin on valmistunut yhteensä 75 asuntoa. Nyt
aloitettavaan kohteeseen tulee 40 asuntoa.
Tämän vuotiseen urakkakilpailuun kutsuttiin yhdeksän asuntorakentajaa, joille annettiin rakennushankkeen ohjelmatiedot sekä
tavoitehinta. Kilpailuehdotukset arvosteltiin vertailemalla suunnitelmien laadullisia ja toiminnallisia ominaisuuksia. Työt arvosteli
kymmenen hengen tuomaristo, johon kuuluivat Tampereen Vuokratalosäätiön, kaupungin tilakeskuksen ja ympäristötoimen edustajat
sekä Valtion asuntorahaston edustajat.
Päähuomio töiden arvioinnissa kiinnitettiin Valtion
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 valitsi parhaaksi nimimerkillä Käpylehmän Kaari
esitetyn ratkaisun. Ehdotus oli kauttaaltaan tasapainoinen ja
erityisen onnistunut rakennuksen muodon ja julkisivujen suhteen.
Linnainmaalle nouseva kerrostalo on Valtion asuntorahaston lainoittama vuokratalokohde. Sen on määrä valmistua syksyllä 2000.
Rakennushankkeen hinnaksi tulee noin 7.300 mk asuntoneliömetriä
kohden, jolloin huoneistojen vuokrat ovat noin 45 mk/m2.
----Lisätietoja:
toiminnanjohtaja Ahto Aunela, Tampereen Vuokratalosäätiö,
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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

Tämän tiedotteen alkuun
Tiedotteiden alkuun
Viestintäyksikön kotisivulle
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Anna-Leea Hyry
10.6.1999

Taysin risteyksen
liikennevaloja uusitaan

Tampereen yliopistollisen keskussairaalan edustalla olevan
Teiskontien risteyksen liikennevaloja uusitaan. Töihin liittyen
liikennevalojen toiminnassa on katkos ensi viikolla.
Teiskontien-Kissanmaankadun-Kuntokadun liittymien liikennevalot
kytketään pois toiminnasta maanantaina 14.6.99 aamupäivällä.
Tuolloin Teiskontielle rakennetaan idästä päin tuleville
lisäkaistaa, joka palvelee kääntymistä vasemmalle
Kissanmaankadulle. Samassa yhteydessä uusitaan liikennevalojen
ohjauskoje, ja kaikki suojateiden ylitykset varustetaan uusilla
painonapeilla ja akustisilla opastimilla.
Liikennevalot kytketään toimintaan uudistettuna viimeistään
perjantaina 18.6.99 aamupäivällä. Liittymien käyttäjiä kehoitetaan
noudattamaan erityistä varovaisuutta, koska liikennevalo-ohjaus ei
toimi, ja liittymissä on töissä työkoneita ja miehiä.
Sammonvaltatiellä
liikennevalotöitä
Sammonvaltatien-Aarikkalankadun-Uudenkylänkadun liittymän
liikennevalot kytketään pois toiminnasta tiistaina 15.6.99
aamupäivällä, koska Sammonvaltatien ja entisen Jäähovin liittymään
rakennetaan liikennevaloja. Liikennevalot saadaan toimintaan
molemmissa liittymissä viimeistään perjantaina 18.6.99
iltapäivällä.
-----------------------------Lisätietoja:
suunnitteluinsinööri Terho Särkimäki p. 3146 6850 tai 050-596
9091

Tämän tiedotteen alkuun
Tiedotteiden alkuun
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Anna-Leea Hyry
9.6.1999

Ranta-Tampellan
yhteistyöryhmä
miettii tavoitteita
Ranta-Tampellan suunnittelun tueksi muodostettu yhteistyöryhmä
kokoontui ensimmäisen kerran keskiviikkona. Työryhmä keskusteli
suunnittelun periaatteista ja hahmotteli työskentelyä jatkossa.
Kaikki työryhmään nimetyt tahot osallistuivat kokoukseen, ja ryhmä
todettiin hyvin osallisia edustavaksi.
Työryhmä sai kesän ajaksi tehtäväkseen hahmotella vapaasti RantaTampellan suunnittelun lähtökohtia erityisesti sisällön kannalta,
jotta jatkossa päästään muotoilemaan kaavoituksen edellytyksen
selvittämisessä tarvittavia vaihtoehtoja.
- Nyt jo on mm. keskustan osayleiskaavassa hyväksytty sellainen
periaate, että Tampellan ranta-alue on toiminnallinen ja
kaupunkikuvallinen osa keskustaa. Nyt on syytä miettiä mitä tämä on
käytännössä, esimerkiksi mitä toimintoja alueelle tulisi ja miten
alue on saavutettavissa, totesi apulaisasemakaava-arkkitehti
Kristiina Jääskeläinen.
Yhteistyöryhmässä on Tampereen kaupungin, YIT:n ja mm.
viranomaisten edustajia sekä osallisiksi katsottujen lähialueiden
asukkaiden, yritysten ja yhteisöjen edustajia. Yhteistyöryhmä
koottiin kutsutuista tahoista sekä ensimmäisessä Tampellayleisötilaisuudessa ilmoittautuneista osallisista. Yhteistyöryhmä
piti ensimmäisen kokouksensa yhdessä Ranta-Tampellan varsinaisen
suunnittelutyöryhmän kanssa. Yhteistyöryhmä kokoontuu seuraavan
kerran elokuun alussa.
Tampereen kaupungin ja YIT:n yhteinen Ranta-Tampellan
suunnittelutyöryhmä pohtii alueen maankäytön suunnittelua, jonka
pohjalta alueen kaavoitukseen voidaan ryhtyä jos luottamuselimet
aikanaan niin päättävät.
-------Lisätietoja: Kristiina Jääskeläinen p. 3146 6518

Tämän tiedotteen alkuun
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Anna-Leea Hyry
9.6.1999

Metsäniityn päiväkoti
harjannostajaisvaiheessa

(Harjannostajaiset Annalan koululla 9.6.1999 klo 14.30)
Uutta Levonmäen asuntoaluetta sekä Annalaa palvelevan Metsäniityn
päiväkodin ja neuvolan rakennustyöt ovat edenneet harjannostajaisvaiheeseen. Päiväkotiin tulee tilat kolmelle lapsiryhmälle, pienryhmätilat ja liikuntatilat sekä keittiö. Neuvolaan tulee neljän
terveydenhoitajan sekä lääkärin vastaanottotilat. Henkilöstön
sosiaalitilat ovat yhteiset. Metsäniityn neuvolaan on tarkoitus
siirtää neuvolatoiminta Annalan koulun tiloista.
Uusi rakennus on puurakenteinen, ja materiaalivalinnoissa on
pyritty käyttämään mahdollisimman paljon luonnonmateriaaleja.
Rakennuskustannukset ovat 7,3 milj.mk. Metsäniityn päiväkoti aloittaa toimintansa elokuussa.
Syksyn aikana valmistuvat lisäksi Hallilan ja Tasanteen päiväkotien lisärakennukset. Elokuussa aloittaa toimintansa myös Linnainmaalla sijaitseva Pilvilinnan ryhmäkoti. Linnainmaalle rakennettavan Itätuulen päiväkodin sekä Hatanpäälle rakennettavan Hatanpäänniemen päiväkodin suunnittelu on käynnissä. Molempien rakentaminen
alkaa syksyn aikana, ja ne on kumpikin mitoitettu neljälle lapsiryhmälle. Päiväkodit valmistuvat elokuussa 2000.
Hatanpäänniemen päiväkodin rakennuttavat ev.lut.seurakunnat.
Samaan rakennukseen tulee seurakuntakoti, jolloin voidaan käyttää
yhteisiä juhlasali- ynnä muita tiloja.
----Lisätietoja:
rakennuttajainsinööri Matti Toivonen, Tampereen kaupungin tilakeskus, puh. 03-314 66354

Tämän tiedotteen alkuun
Tiedotteiden alkuun
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Anna-Leea Hyry
31.5.1999

Ranta-Tampellan
yhteistyöryhmä
muodostettiin
Ranta-Tampellan alueen suunnittelun tueksi on muodostettu 12henkinen yhteistyöryhmä. Ryhmä pyrittiin saamaan mahdollisimman
hyvin osallisia tahoja edustavaksi.
Ryhmään kutsutaan lähialueiden asukkaiden edustajiksi Raimo
Vasara kosken länsipuolelta, Mervi Juntunen Armonkalliolta ja Marja
Heinonen Lapinnimestä. Yrittäjien kuntayhteistyöryhmää edustaa
Raimo Ainasoja.
Tampereeen ympäristönsuojeluyhdistyksiä ja Pirkanmaan
luonnonsuojelupiiriä on pyydetty nimeämään yksi yhteinen edustaja,
samoin Tampere-foorumia ja Paikallisuus verkkomediassa -projektia.
Viranomaistahoista ryhmään on kutsuttu Pirkanmaan
ympäristökeskuksen ja Tielaitoksen edustajat.
Kaupungin edustajana ovat apulaiskaupunginjohtaja Esa Kotilahti
sekä kaavoitusjohtaja Jyrki Laiho. YIT:n edustajana ryhmässä on
aluejohtaja Jukka Terhonen. Konsulttina toimivan Suunnittelukeskus
Oy:n toimistopäällikkö Pertti Tamminen osallistuu ryhmään. Ryhmän
sihteerinä toimii Ranta-Tampellan suunnittelutyöryhmän sihteeri
Lauri Väänänen.
Yhteistyöryhmä kutsutaan ensimmäisen kerran koolle 9.6.1999.
jolloin kokous pidetään yhdessä YIT:n ja kaupungin yhteisen
suunnittelutyöryhmän kanssa. Ranta-Tampellan suunnittelutyöryhmän
tehtävänä on selvittää tulevan maankäytön periaatteet siten, että
niiden pohjalta voidaan ryhtyä varsinaiseen kaavoitukseen, jos
luottamuselimet aikanaan niin päättävät. Suunnittelutyöryhmä
huolehtii siis siitä, että kaavoituksen edellytyksien selvittäminen
etenee.
- Yhteistyöryhmän on tarkoitus toimia vaikutuskanavana, joka tuo
suppilon lailla työryhmälle tietoa suunnittelun tueksi, ja
toisaalta äänitorvena joka antaa tietoa toiseen suuntaan, sanoo
apulaiskaupunginjohtaja Esa Kotilahti.
Työryhmä muodostettiin sen jälkeen kun ensimmäisessä RantaTampellan alueesta järjestetyssä avoimessa yleisötilaisuudessa oli
pyydetty halukkaita osallisia ilmoittautumaan työryhmään.
Yhdistysten ja yhteisöjen edustajia kutsutaan erikseen työryhmään.
Viime viikon tiistaina järjestetty avoin yleisötilaisuus sai
paikalle noin 70 henkeä. Tilaisuudessa kuultiin yleisön
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mielipiteitä. Suunnittelutyöryhmä sai myös kiitosta avoimesti
alkaneesta suunnittelutyöstä.
Tähän asti tehdyistä Ranta-Tampellan aluetta koskevista
selvityksistä ja raporteista on laadittu luettelo, joka on
nähtävillä Internetissä osoitteessa
www.tampere.fi/tiedotus/rtampella/raportit.htm.
Asiakirjat ovat myös toistaiseksi nähtävillä teknisen toimen
Palvelupiste Frenckellissä, osoitteessa Puutarhakatu 2 L.
-------Lisätietoja:
apulaiskaupunginjohtaja Esa Kotilahti p. 3146 6203
työryhmän sihteeri Lauri Väänänen p. 040-509 3977

Tämän tiedotteen alkuun
Tiedotteiden alkuun
Viestintäyksikön kotisivulle
Lisätietoja:

http://www.tampere.fi/viy/tiedote/99/tamyhryh.htm (2 of 2) [7.7.2003 14:32:11]

Viestintäyksikkö: Lehdistötiedote

Jari Seppälä
31.5.1999
Kölnistä oppia
EU-kokouksiin

Tampereen kaupungin EU-kokouksia valmisteleva työryhmä tutustuu
tällä viikolla Kölnissä Saksassa Eurooppa-neuvoston
kokousjärjestelyihin. Seuraava Eurooppa-neuvoston kokous eli EU:n
valtionpäämiesten huippukokous pidetään lokakuussa Tampereella.
Tampereella on myös oma esittelypiste Kölnin kokouksen
lehdistökeskuksessa.
Suomi saa Euroopan unionin puheenjohtajuuden Saksalta heinäkuun
alussa. Tampereella pidetään loppuvuoden aikana kaikkiaan kymmenen
kokousta ja konferenssia puheenjohtajuuteen liittyen. Ensimmäisenä
on ns. tulliliittoryhmän virkamieskokous heinäkuun puolivälissä.
Huippukokouksen lisäksi Tampereella pidetään kolme ministeritason
kokousta.
Tampereen kokousareenaksi on kovaa kyytiä valmistumassa
Museokeskus Vapriikki Tammerkosken partaalla. Huippukokouksen
lehdistökeskukseksi ryhdytään elokuussa kunnostamaan vanhaa
paperikonehallia Vapriikin vieressä. Muiden kokousten lehdistötilat
järjestyvät Vapriikin seinien sisältä.
Tampereen EU-projektiryhmä tutustuu Kölnissä kokoustilojen
käytännön järjestelyihin sekä kokouksen näkyvyyteen ja palveluihin
yleensä kaupungissa. Lehdistökeskukseen pystyetään esittelypiste,
jossa Tampereen kaupungin edustaja päivystää loppuviikon kokouksen
ajan.
----Lisätietoja:
projektipäällikkö Raimo Huusari, puh. 3146 6208, 050 561 6208

Tämän tiedotteen alkuun
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Anna-Leea Hyry
31.5.1999

Ammattikorkeakoulun
Mediatalon ja Infotalon
rakentaminen alkaa
Tampereen ammattikorkeakoulun Mediatalon ja Infotalon rakentaminen alkaa kesäkuun alussa. Mediatalon rakennustekniset työt urakoi
Tampereen kaupungin tilakeskus omana työnä. Infotalon pääurakoitsija on Rakennustoimisto Palmberg Oy.
Finlaysonin alueella sijaitseviin Mediatalon tiloihin sijoittuu
syksyllä 2000 ammattikorkeakoulun koko taiteen ja viestinnän opetus, joka on nykyisellään vuokratiloissa.
Sekä Mediatalon että Infotalon on tarkoitus valmistua ensi vuoden
toukokuun loppuun mennessä, minkä jälkeen jää vielä aikaa kalustaa
ja varustaa tilat ennen syksyn opetuksen alkua.
Tilakeskus rakentaa Mediatalon Finlaysonin vanhoihin teollisuusrakennuksiin, jotka sijaitsevat Finlaysoninkujalla, Itäisen kadun
päässä. Mediatalon kerrosala on noin 7 000 neliömetriä ja koko
hankkeen kustannusarvio 35 miljoonaa markkaa. Tiloja rakennetaan
viiteen kerrokseen, ja lisäksi kunnostetaan kellaritiloja. Tilat
ovat Tampereen kaupungin omistuksessa.
Mediatalo rakennetaan vanhaa kunnioittaen, mm. ikkunat uusitaan
vanhaan tyyliin. Talon harjakatto tuhoutui sotien aikana, ja tilalle rakennettiin tasakatto. Alkuperäinen harjakatto aiotaan palauttaa, ja myös ylimpään viidenteen kerrokseen rakennetaan opetustiloja.
Mediatalo sijaitsee Tammerkosken rannalla vastapäätä Finlaysonin
voimalaitosta.
- Erikoista rakennustyössä on, että koko talo sahataan tärinähaittojen estämiseksi irti voimalaitosrakennuksesta. Rakennusten välinen noin parin sentin rako täytetään elastisella massalla. Tällä estetään tärinän siirtyminen, kertoo rakennuttamispäällikkö Markku Kailanto tilakeskuksesta.
Mediatalo on tilakeskuksen tämän vuoden suurin rakennushanke. Se
työllistää keskimäärin 15 omaa työntekijää, mikä on kymmenesosa
tilakeskuksen rakennustyöntekijöistä. Lisäksi hanke työllistää
sivu-urakoiden kautta.
Infotalossa
ATK-valmiuksia
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Toinen Tampereen ammattikorkeakoulun rakennushanke käynnistyy
Teiskontien tiloissa ja niiden yhteydessä. Uuden Infotalon kerrosala on lähes 6 000 neliömetriä ja hankkeen kokonaiskustannukset
32 miljoonaa markkaa. Uudisrakentamisen yhteydessä peruskorjataan
myös yhteisiä tiloja.
Infotalon työmaan erikoisuutena on mittavien atk-valmiuksien
rakentaminen, mikä edellyttää mm. jäähdytystä, tehostettua ilmastointia ja monimuotoisia sähkötöitä, joten kohde on teknisesti
vaativa.
Uuteen Infotaloon sijoitetaan mm. kirjastotilat, atk-keskus ja
atk-luokkia sekä muita koulutustiloja.
---------Lisätietoja:
rakennuttamispäällikkö Markku Kailanto, puh. 0500 627 761

Tämän tiedotteen alkuun
Tiedotteiden alkuun
Viestintäyksikön kotisivulle
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Jari Seppälä
28.5.1999
Tampere laittaa töhryt kuriin

Tampereella tehostetaan kesäkuun alusta kaupunkikuvaa
rumentavien spraymaalausten ja muiden töhryjen torjuntaa.
Tehotoimiin kuuluvat ennakkovalistus, valvonta, siivous ja
rikosilmoitusten teko. Töhrytalkoisiin osallistuvat kaupungin eri
yksiköt yhteisvoimin, ja myös yksityisiä kiinteistöjä toivotaan
entistä tehokkaammin huolehtimaan ulkoseinistään toivotun
lopputuloksen saamiseksi.
Töhryjen torjuntaa suunnitellut kaupungin työryhmä vetoaa
tamperelaisten yleiseen siisteysajatteluun ja ympäristön
tarkkailuun. Nuorison kasvatuksessa uskotaan yleisen mielipiteen ja
esimerkin voimaan, mutta myös rangaistuksia käytetään. Jokaisesta
uudesta töhrystä tehdään rikosilmoitus poliisille.
Kaupungin eri yksiköt valvovat kiinteistöjään, puistojaan,
katukalusteita, tolppia ja busseja entistä tarkemmin, ja kaikki
töhryt pyritään poistamaan välittömästi katukuvasta. Siivoukseen on
palkattu yksityinen yrittäjä, joka pystyy nopeaan toimintaan. Osa
töhryistä on jo poistettu. Yksityinen vartioliike tiivistää
töhrijöiden valvontaa ja kiinniottamista.
Tussi- ja spraymaalitöhryjen, luvattomien graffitien ja
erilaisten raaputusten poistamisesta aiheutuu yksin Tampereen
kaupungille noin 1,5 miljoonan markan kustannukset vuodessa.
Yksityisten kiinteistöjen ja mainostilojen töhrimisen kustannuksia
ei ole laskettu.
----Lisätietoja: kaavoitusjohtaja Jyrki Laiho, puh. 31466325

Tämän tiedotteen alkuun
Tiedotteiden alkuun
Viestintäyksikön kotisivulle
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Anna-Leea Hyry
27.5.1999
Tampereen irtokoirien
säilytys siirtyy Orivedelle

Tampereella talteen otettujen eläinten säilytys siirtyy uudelle
kennelille kesäkuun alusta lähtien. Asiasta on sovittu Tampereen
kaupungin kiinteistötoimen ja Boondock's Oy:n välillä. Sopimuksen
mukaan Oriveden Siitamassa sijaitseva kennel vastaa Tampereen
kaupungin alueelta irrallaan tavattujen ja talteen otettujen koirien, kissojen ja muiden vastaavien pienikokoisten seura- ja harrastuseläinten säilytyksestä ja hoidosta.
Tampereella irtoeläinten määrä on vaihdellut vuosittain 200 ja
260 yksilön välillä. Määrästä valtaosa on ollut koiria, loput
lähinnä kissoja. Yleensä melkein kaikille eläimille on löydetty
omistaja tai uusi eläinrakas koti. Tampereella talteen otetuista
eläimistä on jouduttu vuosittain lopettamaan kolme-neljäkymmentä.
Ilmoitus poliisille
tai tarhaajalle
Irrallaan tavatun ja kiinniotetun eläimen voi edelleenkin ilmoittaa
poliisille tai tarhaajalle. Tarhaaja noutaa eläimet paikanpäältä.
On myös mahdollista toimittaa kiinniotettu eläin suoraan
tarhaajalle.
Kaikista tarhaajan hallussa olevista irtoeläimistä on tieto sekä
tarhaajalla että poliisilla. Jos eläimen omistaja saadaan selville,
hänelle ilmoitetaan heti talteen otetusta eläimestä.
Talteen otettujen eläinten säilytysaika on tällä hetkellä
Tampereella 15 vuorokautta. Säilytysaika alkaa siitä, kun tarhaaja
on tehnyt ilmoituksen poliisille talteen ottamastaan eläimestä.
Säilytettävät eläimet voi noutaa tai tarhaaja toimittaa eläimet
kotiin korvausta vastaan.
Kaikista talteen otetuista eläimistä voi tiedustella Tampereen
poliisilta palvelupäivystyksestä puh. 2195 013. Jo säilytykseen
noudetuista elämistä voi kysyä myös kennelistä puh. 3345 490 tai
040 5152 750.
Noutaessaan koiraansa omistaja joutuu maksamaan lunastusmaksun,
noutokustannukset ja hoitokuluina 20 - 60 markkaa vuorokaudelta
eläimestä riippuen. Lunastusmaksu määräytyy metsästyslaissa, ja se
on saman suuruinen kuin riistanhoitomaksu eli tällä hetkellä 120
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markkaa. Kaikki maksut peritään käteisellä noudon yhteydessä.
Boondock's Oy:n kennel toimitiloineen sijaitsee Oriveden
Siitamassa noin 35 kilometrin päässä Tampereen keskustasta,
osoitteessa Paimenkoirantie 96. Kenneltoimintaan on varattu tilaa
runsaat 400 m². Erillisiin säilytysosastoihin voidaan tarvittaessa
sijoittaa 50-60 eläintä.
Yrittäjä hoitaa ennestään Kangasalan, Oriveden, Juupajoen,
Sahalahden ja Kuhmalahden irtoeläimet. Boondock's Kennel on
toiminut noin 10 vuotta.
------Lisätietoja:
Boondock's kennelistä Jari Pellas puh. 3345 490 tai 040 5152 750.
Poliisi, kenttävalvontatoimisto
ylikomisario Matti Sippola puh. 2195 042
tai komisario Tauno Pollari puh. 2195 048
Tampereen kaupungin ympäristövalvontayksikkö, valvontaeläinlääkäri
Tuire Merivirta puh. 215 3200 tai 050-521 5194
Tampereen kaupungin kiinteistötoimi
apulaistonttipäällikkö Reino Pulkkinen puh. 3146 6851
---------

Tämän tiedotteen alkuun
Tiedotteiden alkuun
Viestintäyksikön kotisivulle
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Anna-Leea Hyry
25.5.1999

Kullervonkadun nuorisoasunnot
harjannostajaisvaiheessa
(Huom. Harjannostajaistilaisuus 25.5.99 klo 14.40)
Tampereen Seudun Nuorisoasunnot ry:n omistuksessa olevien Kullervonkatu 25:n ja 27:n talojen peruskorjaustyöt ovat "harjannostajaisvaiheessa". Talot sijaitsevat ns. Puu-Tammelan alueella. 1920luvulla rakennetut talot ovat arkkitehti Bertel Strömmerin
suunnittelemia. Taloihin tulee yhteensä 16 kpl yhden huoneen ja
tupakeittiön tai kahden huoneen ja keittiön pienasuntoa nuorten
asunnontarvitsijoiden käyttöön.
Taloihin rakennetaan keskuslämmitys ja sähköistys, vesijohdot
sekä viemärit uusitaan. Lisäksi jokaiseen asuntoon rakennetaan WCja kylpyhuonetilat. Korjaustöissä noudatetaan mahdollisuuksien
mukaan ns. pehmeää peruskorjausta eli kaikki kelvolliset vanhat
rakenteet ja pinnoitteet pyritään säilyttämään. Rakennusten
ulkonäkö ja muun muassa porrashuoneet säilyvät entisen kaltaisina.
Peruskorjauksen yhteydessä Tampereen ammattikurssikeskus on
järjestänyt perusparannuskurssin nuorille, jotka työskentelevät
työmaalla Tampereen kaupungin tilakeskuksen rakennusyksikön työntekijöiden opastuksella.
Kaupungin vuokra-asuntojen uudistuotantoa on tällä hetkellä
rakenteilla Linnainmaalla, jonne valmistuu toukokuun aikana 53
uutta kerrostaloasuntoa sekä Atalassa, jonne valmistuu syksyn
aikana luhtitaloihin 54 uutta asuntoa.
Toukokuun aikana aloitetaan Multisillassa 39 asunnon kerrostalon
rakentaminen sekä Ikuriin Virontörmänkadun varteen 85 asunnon
kerrostalon rakentaminen.
----Lisätietoja:
varapuheenjohtaja Anne Karinen, Kiinteistö Oy Tampereen Seudun
Nuorisoasunnot, puh. 03-314 66751
rakennuttajainsinööri Matti Toivonen, Tampereen kaupungin tilakeskus, puh. 03-314 66354

Tämän tiedotteen alkuun
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Anna-Leea Hyry
24.5.1999
Ranta-Tampellan suunnittelusta yleisötilaisuus

Ranta-Tampellan suunnittelutyöryhmä järjestää ensimmäisen
yleisötilaisuuden alueen suunnittelusta. Tampereen kaupungin ja
YIT:n yhteisen suunnittelutyöryhmän tehtävänä on selvittää tulevan
maankäytön periaatteet siten, että niiden pohjalta voidaan ryhtyä
varsinaiseen kaavoitukseen, jos luottamuselimet aikanaan niin
päättävät.
Tilaisuudessa kerrotaan Ranta-Tampellan suunnittelun
lähtökohdista. Apulaisasemakaava-arkkitehti Kristiina Jääskeläinen
kertoo Tampellan alueen suunnittelun historiasta, YIT:n
puheenvuoron käyttää aluejohtaja Jukka Terhonen ja
suunnitteluprosessista ja osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta
kertoo Suunnittelukeskus Oy:n toimistopäällikkö Pertti Tamminen.
Tilaisuuden puheenjohtajana toimii apulaiskaupunginjohtaja Esa
Kotilahti.
Alustusten jälkeen on tilaisuus keskusteluun ja mielipiteiden
esittämiseen. Tilaisuus on avoin kaikille asiasta kiinnostuneille.
Tilaisuuteen on erikseen kutsuttu Tampellan lähialueiden asukkaita
ja yhteisöjen edustajia.
Tiedotustilaisuus järjestetään 25. toukokuuta kello 18 alkaen
Nikolainsalissa, osoitteessa Tuomiokirkonkatu 27.

-------------Lisätietoja: Kristiina Jääskeläinen p. 3146 6518
Esa Kotilahti p. 3146 6203

Tämän tiedotteen alkuun
Tiedotteiden alkuun
Viestintäyksikön kotisivulle
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Jari Seppälä
18.5.1999

Vapriikin avain valtiolle
Tampereen Museokeskus Vapriikki valmistuu
nopeaan tahtiin loppuvuoden EU-kokousten
pitopaikaksi. Rakennuksen kunnostustyöt kaupungin
osalta ovat päättymässä, ja valtion
vastuulla oleva kokousrakentaminen voi alkaa.
Vapriikin symbolinen museoavain luovutetaan
keskiviikkona ulkoministeriön EU-puheenjohtajuussihteeristölle.
Vapriikin kokoustilojen on määrä valmistua
kesäkuun loppuun mennessä. Heinäkuun
puolivälissä pidetään jo ensimmäinen kokous,
valtiovarainministeriön isännöimä
tulliliittoryhmän kokoontuminen. Suomen
EU-puheenjohtajuuskaudella Vapriikissa pidetään
tällä tietoa seitsemän kokousta, joista suurin on
Eurooppa-neuvoston erityiskokous eli
valtionpäämiesten huippukokous lokakuussa.
Huippukokousta varten ryhdytään elokuussa
kunnostamaan Vapriikin viereistä teollisuushallia
lehdistökeskukseksi. Muiden kokousten kaikki
tilat järjestyvät Vapriikin seinien sisältä. Piha- ja
puistotyöt Tampellan kanta-alueella ovat valmiina
pääosin juhannukseen mennessä.
Museokeskus Vapriikin rakentaminen maksaa
noin 60 miljoonaa markkaa. Vanhat
teollisuustilat kunnostetaan museotoimintaa varten;
Vapriikkiin kootaan tähän asti hajallaan
toimineet kaupungin historialliset museot.
EU-kokousten isännöintiin kaupunki on varannut
tänä vuonna viisi miljoonaa markkaa, jolla
muun muassa siistitään kaupunkikuvaa muuallakin
kuin Vapriikin ympäristössä.
Ulkoministeriö vastaa Vapriikin kokousrakentamisesta.
Suureen näyttelyhalliin rakennetaan
väliseinät, sisään tuodaan kokous- ja ravintolakalusteet
sekä tietoliikenneyhteydet.
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Lehdistökeskuksessa rakennetaan myös tilapäisiä
väliseiniä sen jälkeen, kun teollisuushallin
pinnat on puhdistettu. Joulukuuksi kokousvarustukset
siirretään Helsinkiin varsinaista
huippukokousta varten.
Museokäyttöön Vapriikki avataan keväällä 2000.
Kokousten jälkeen alkaa Tampereen
museoiden uuden perusnäyttelyn rakentaminen
kunnostettuihin tiloihin.

Lisätietoja:
projektipäällikkö Raimo Huusari, puh. 3146 6208, 050 561 6208

Tämän tiedotteen alkuun
Tiedotteiden alkuun
Viestintäyksikön kotisivulle
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Jari Seppälä
12.5.1999

Tampereen budjetti kasvaa
Tampereen kaupunki panostaa ensi vuonna erityisesti vanhustenhuoltoon, katujen kunnossapitoon, sosiaalisen syrjäytymisen ehkäisyyn, koulutukseen ja asuntotuotantoon. Talousarvion kehyksiin
valmistellaan noin neljän prosentin menojen lisäystä.
Kaupungin johtoryhmä käsitteli talousarvion lähtökohtia keskiviikkona. Kaupunginhallitus päättää kehyksistä toukokuun lopussa,
ja lautakunnat määrittelevät tarkemman sisällön budjettiesitykseen
kesän aikana.
- Kaupungin asukasluvun kasvu lisää palvelutarpeita. Koulujen
oppilasmäärät kasvavat, samoin terveydenhoidon tarpeet. Myös uusilla asuntoalueilla jatkuva rakentaminen lisää kaupungin menoja,
sanoo rahoitusjohtaja Asko Koskinen.
Tampereella kysyttiin nyt ensi kertaa kuntalaisilta eväitä
budjetin pohjaksi. Kuntalaisten talousfoorumin ja kaupunginvaltuuston seminaarin evästykset näkyvät budjetin raameissa muun muassa
vanhustenhuollon, koulupsykologipalvelujen ja kunnallistekniikan
tason korottamisena.
Asuntotuotannon lainoitukseen ehdotetaan lisäystä, ja kaupungin
omaan talonrakennustoimintaan voidaan käyttää viime vuoden hyvän
tilinpäätöksen tulosta. Myös konekalustoa ja työvälineitä uudistetaan.
Kehysehdotuksen mukaan kaupungin avaintoimialojen menot kasvavat, eniten sosiaali- ja terveystoimessa. Liikelaitosten on määrä
kohentaa tulostaan. Sisäiset palvelut ja hallinto säästävät tämän
vuoden menoihin verrattuna.
Tampereen kunnallisveron kasvuksi on arvioitu tänä vuonna 3,5
prosenttia ja ensi vuonna 3 prosenttia. Tämä merkitsee noin 140
miljoonan markan kasvua nykyiseen talousarvioon verrattuna. Yhteisöveron kasvuksi on arvioitu 40 mmk. Veroprosentit säilyvät
budjettivalmistelun mukaan ennallaan.

-------------------Lisätietoja:
rahoitusjohtaja Asko Koskinen, 3146 6275
taloussuunnittelupäällikkö Juha Yli-Rajala p. 3146 6356

Tämän tiedotteen alkuun

http://www.tampere.fi/viy/tiedote/99/budkehys.htm (1 of 2) [7.7.2003 14:32:13]

Viestintäyksikkö: Lehdistötiedote

Mikko Järvi
7.5.1999

Työryhmä ehdottaa
parannuksia WC-tilanteeseen
Kaupunki on käynnistänyt yhdessä liike-elämän ja keskustan
kiinteistöjen kanssa Centre1-projektin kaupunkikeskustan kehittämiseksi. Keskustan kehittämisessä ovat siisteys ja puhtaus merkittäviä tekijöitä. Tähän liittyvät riittävät yleiset käymälät.
Kaupunginjohtaja Jarmo Rantasen asettama työryhmä on 7.5.1999
tehnyt ehdotuksensa kaupunginjohtajalle. Työryhmän puheenjohtajana
on toiminut asemakaava-arkkitehti Mikko Järvi ja jäseninä suunnitteluinsinööri Risto Willgren, apulaistonttipäällikkö Reino
Pulkkinen, kiinteistönpitopäällikkö Juha Mäkinen ja projektikoordinaattori Henry Flinkman.
Kaupungilla on nykyisin kolme maksullista ns. ranskalaista
automaattikäymälää Hämeenpuistossa, Keskustorilla ja Tammelantorilla. Ne ovat käytettävissä ympäri vuorokauden. Niitä kutakin
käytetään vuodessa 3000 - 8000 kertaa.
Kauppahallin käymälää käytetään vuodessa runsaat 30 000 kertaa,
rautatieaseman käymälöitä noin 100 000 kertaa. Keskustorin alla
vuonna 1992 suljettua käymälää käytettiin viimeisenä vuotena 140
000 kertaa. Muita yleisiä käymälöitä on keskikaupungilla mm. kirjastossa, museoissa, tavarataloissa ja linja-autoasemalla.
Ranskalaisvessojen vuosittaiset käyttömenot ovat olleet noin 90
000 mk/ käymälä. Tuloja on tullut esim. vuonna 1998 keskimäärin 8
000 mk/käymälä. Tulot ovat siten olleet vain n. 9% käyttömenoista.
Keskustorin käymälä oli päivittäin avoinna klo 6.00 - 23.00.
Käymälän kustannuksista 80 % muodostui palkka- ja muista henkilöstömenoista. Perityt käymälämaksut ovat peittäneet keskimäärin
noin kolmanneksen kaikista kustannuksista. Vuonna 1991 käyttökulut
olivat noin 940 000 mk ja tulot 210 000 mk.
Työryhmä ehdottaa
automaattikäymälöitä
Työryhmä esittää, että eri laitetoimittajille järjestetään kilpailu
neljän-viiden automaattikäymälän hankinnasta ja eri rahoitusvaihtoehdoista. Suositeltava käymälätyyppi käsittäisi sekä inva-WC:n
että pisoaarin.
Käymälät sijoitetaan Keskustorille Hämeenkadun eteläpuolelle,
Hämeenpuistoon nykyisen paikalle, Suomen pankin aukiolle ja
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Tammelan torille sekä Laukontorille, jos tiloja ei voida sijoittaa
uusittavaan terminaalirakennukseen.
Automaattikäymälöiden yhteydessä olevat pisoaarit olisivat maksuttomia. Työryhmä esittää myös, että myös WC-den maksuttomuutta
kokeiltaisiin, koska nykyisten "ranskalaisten" käymälöiden käyttö
on vähäistä, ja maksut peittävät vain noin 9 prosenttia niiden
käyttömenoista. Maksuttomuus lisäisi niiden käyttöä. Kokeilulla
selvitettäisiin maksuttomuuden vaikutus ilkivaltaan käymälöiden
hoitokuluihin.
Työryhmä esittää, että tilakeskukselle annetaan tehtäväksi
selvittää Kirkkokadun varrelta liikennelaitoksen toimiston vierestä
olevan tyhjän liikehuoneiston vuokraaminen ja rakentaa siihen korkeatasoinen perinteinen yleinen käymälä, jossa on miesten ja naisten osasto sekä inva-wc. Käymälä voisi olla auki esimerkiksi klo 623.
Käymälän rakennuskustannus on noin 400 000 mk ja käyttökulut n.
400 000-500 000 mk vuodessa. Viimeistään vuoden 2000 talousarvioon
on varattava tarkoitukseen riittävät määrärahat.
Lisäksi matkakeskuksen yhteydessä on toteutettava korkeatasoinen
käymälä.
Laukontorille suunnitellun uuden terminaali- ja kahvilarakennukseen on tehtävä käymälä.
Keskustorille "Molinin tontille" suunniteltavaan rakennukseen
varataan tilaa vähintään yhdelle ravintola/kahvilalle, jonka
yhteyteen sijoitetaan yleisön käytettävissä oleva käymälä.
Työryhmä on lisäksi keskustellut ravintoloitsijoiden edustajien
kanssa ravintoloiden käymälöiden käyttömahdollisuuksista.
Keskusta-alueen yleisötilaisuuksissa jatketaan nykyistä
tilapäisten siirrettävien käymälöiden käytäntöä. Tavoitteena on
kuitenkin liittää keskustan alueella tilapäiset käymälät vesi- ja
viemäriverkkoon.
Ratinaa suunnitellaan pysyvää tapahtuma-aluetta Alueen käymälätarve voidaan osaksi tyydyttää Ratinan stadionin käymälöillä.
Lisäksi alueelle on varattava paikat vesi- ja viemäriverkkoon liitettävissä oleville siirrettäville käymälöille sekä pisuaareille.
------------Lisätietoja: asemakaava-arkkitehti Mikko Järvi, p. 3146 6328
tai 050-552 6624

Tämän tiedotteen alkuun
Tiedotteiden alkuun
Viestintäyksikön kotisivulle
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Mikko Närhi
5.5.1999

Tampereen keskustan kehittämisprojekti
Centre1 toiminut vuoden
Tampereen keskustan kehittämisprojekti Centre1 on toiminut vuoden.
Keskustajohtaja on ollut palkattuna puoli vuotta. Toimintatapoja ja
organisaatiota on vuodessa kehitetty. Suuria ja pieniä hankkeita on
saatu alulle. Tuottavaa yhteistyötä keskustan eri toimijoiden;
kiinteistöjen omistajien, yrittäjien, asukkaiden, poliisin ja
kaupungin kesken on saatu aikaan, mikä jo on nähtävänä merkittävänä
edistyksenä. Alun yksityiskohtaiset projektit on korvattu kolmella
työryhmällä: kulttuurikeskusta, kaupallinen keskusta ja viihtyisä
keskusta. Työryhmät laativat syksyyn mennessä yhteisen
tamperelaisen tulevaisuuden vision - Tampereen Hyvä keskusta.
"Pitkäjänteistä yhteistoimintaa
ja pysyviä tuloksia"
- Keskustan kehittäminen on sekoitus monia eri tehtäviä. Mukana on
yhdyskunta- ja liikennesuunnittelua, liiketoimintojen kehittämistä,
markkinointia, tiedottamista. Ennen kaikkea työ on yhteistyön
synnyttämistä ja oikeiden tavoitteisen asettamista, sanoo Centre1:n
ohjausryhmän puheenjohtaja, apulaiskaupunginjohtaja Lasse Eskonen.
- Centre1 pyrkii toimimaan siten, että tuloksena on pitkäjänteistä yhteistoimintaa ja pysyviä tuloksia. Ei yksittäisiä tapahtumia vaan kymmeniä vuosia vaikuttavia ratkaisuja. Tampereen
merkitys keskeisenä eurooppalaisena kaupunkina kasvaa. Samalla
kasvavat vaatimukset, joihin kaupunki ja sen kanssa Centre1:ssä
toimivat yritykset ja kiinteistöjen omistajat vastaavat laadukkaasti.
- Ohjausryhmä on tähänastiseen toimintaansa tyytyväinen. Tuloksia
on syntynyt nopeasti ja samalla luodaan hyvää pohjaa kestävälle
kehitykselle, sanoo Lasse Eskonen.
Centre1 sijoittunut
elinkeinotoimistoon
Osallistumismaksuja on maksettu yli 500 000 markkaa. Pienyrittäjät
ovat maksaneet heikoimmin, suuret tavaratalot sentään kiitettävästi, kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiöt myös erittäin hyvin.
Kaupunki on maksanut oman osuutensa ja sijoittanut Centre1
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toimiston elinkeinokeskukseen. Elinkeinotoimisto onkin hankkeelle
hyvä sijaintiympäristö, koska hankkeessa tarvitaan uusia ajatuksia,
"yritysideoita", joita yhteistyössä eri yhteisöjen kanssa
kehitetään. Samoin tärkeätä on, että kaikki kehittämishankkeet ovat
terveellä, kannattavalla pohjalla Kevään aikana lähetetään maksusta
muistutuslasku ja jo maksaneille oveen kiinnitettävä tarra.
Saatavilla maksuilla on merkitystä erityisesti tiedotus-,
markkinointi, ja yhteistyöhankkeiden vauhdittamisessa.
Kaupallista, kulttuurin ja
ympäristön kehittämistä
Centre1 - hanke on ollut merkittävän julkisen huomion kohteena,
mikä on lisäännyt sen toiminta- ja vaikutusmahdollisuuksia. Tampereen keskusta on paitsi tamperelaisille, niin myös koko Tampereen
seudun asukkaille tärkeä.
Tampereen keskusta-alueen kehittäminen etenee muiltakin osin
vauhdikkaasti. Keskustaan on nousemassa uusia asuintaloja ja
liiketiloja. Keskustori on uudistettuna jo käytössä ja liikennejärjestelyjä on uusittu. Liiketiloja kunnostetaan ja uusia rakennetaan. Kulttuuritoiminta on keskustassa vilkasta.
Centre1:stä on tullut myös elinkeinojen kehittämisen kannalta
tärkeä hanke. Ihmisten, julkisen hallinnon ja yritysten kanssa
käytävässä yhteistoiminnassa syntyy runsaasti, lähinnä palvelualalle, yritysideoita ja toimintojen laajentamismahdollisuuksia.
Liiketilojen ja niiden saavutettavuuden suhteen ollaan saamassa
tärkeitä hankkeita vireille.
Keskustan kulttuuritoiminta ja kulttuurirakentaminen on olleet
Centre1:n toiminnassa tärkeitä. Uusien tapahtumien kehittelyä on
saatu liikkeelle ja jo perinteisten tapahtumien toimintaedellytyksiä tuetaan.
Ympäristötekijät ovat keskeisiä keskustaa kehitettäessä. Viihtyisyyteen, siisteyteen ja turvallisuuteen on kiinnitetty suunnitelmallisesti huomiota.
Centre1 on käynnistänyt tai on mukana mm. seuraavissa hankkeissa:
Talokohtaiset nimikyltit
Liikenneohjausjärjestelmät
Kuninkaankadun ja Tuomiokirkonkadun kävelykatujen työryhmät
Keskustan osa-alueet
- Kauppa-aukio
- Suomen pankin aukio
- Kauppakatu
Keskustan valaistusratkaisut
Keskustan turvallisuus
- rikosten alueellinen kohdentuminen
- turvallisuusstrategia
Matkakeskushanke ja sen vaikutukset
Vaateostoksille Tampereelle - projekti
Keskustan kauppaliikkeiden markkinointitutkimus
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Keskustan asiakastutkimus
Polkupyörätelineiden sijoittamiset ja telineiden kehitystyö
Pysäköintilaitosten suunnittelutöiden vauhdittaminen
Keskustan maanalainen kaavoitus
Töhryjen torjuntahanke
Keskustan vihreä vyöhyke -projekti
Julkiset WC:t keskustaan
Keskustorin kehitystyöt
Keskustan kehittämiskyselyt eläkeläisjärjestöille ja nuorisojärjestöille
Uusien tapahtumien ideointi
Lisäksi Centre1 on osallistunut valtakunnallisen Elävä kaupunkikeskusta ry:n toimintaan Yhdistyksen tarkoituksena on edesauttaa
kuntien yhteistyötä, koota kaupunkien käyttöön kaikkia hyödyttävää
tietoa ja järjestää koulutustoimintaa.
--------Lisätietoja: keskustajohtaja Mikko Närhi p. 3146 5128

Tämän tiedotteen alkuun
Tiedotteiden alkuun
Viestintäyksikön kotisivulle
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Tuire Salmi-Hiltunen
3.5.1999

Eurooppa-päivä Tampereelle jo perjantaina

Kansainvälistä Eurooppa-päivää vietetään Tampereella tänä vuonna
muuta Suomea aiemmin. Virallisesti 9. toukokuuta vietettävän
Eurooppa-päivän tapahtuma käynnistyy Tampereen Keskustorilla jo
perjantaina 7. toukokuuta. Ohjelmaa on luvassa urkutuokioista
etnomusiikkiin ja performansseista Kosovo-nuorisokeskusteluun.
Ravintolateltoissa Pirkanmaan ravintolayrittäjät tarjoavat
eurooppalaisia ruoka- ja juomaherkkuja. Halukkaille on tarjolla
monipuolista Eurooppa-tietoutta, ja vastaukset löytyvät vaikkapa
eurovaaleihin tai euroajan kuluttajasuojaan liittyviin
kysymyksiin.
Värikkään lisänsä tämänvuotiseen Eurooppa-päivän viettoon tuovat
performanssit, joita esitetään alan ammattilaisten ja tavallisten
tamperelaisten voimin.
Eurooppa-päivän avaavat projektipäällikkö Raimo Huusari
Tampereen
kaupungin EU-kokoustoimistosta sekä vastikään perustetun
Eurooppalainen Tampere ry:n puheenjohtaja Unto Vesa. Tervehdyksen
tapahtumaan tuovat ulkomaankauppaministeri Kimmo Sasi ja
Eurooppalainen Suomi ry:n toiminnanjohtaja Matti Viialainen.
Eurooppa-päivän vieton huipennus on luvassa iltayhdeksältä,
jolloin Aki Sirkesalo ja Lemmen Jättiläiset astuvat lavalle.
Eurooppa-päivän järjestävat Tampereen kaupunki ja Eurooppalainen
Tampere ry.
____________
Lisätietoja:
Tiedotussihteeri Tuire Salmi-Hiltunen, p. 3146 6209, 040 512 7757
Pentti Ruoholahti, Eurooppalainen Tampere ry., GSM 040 5454 558

Tämän tiedotteen alkuun
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Anna-Leea Hyry
3.5.1999

Vuoreksen alueen
ympäristövaikutusten
selvitys valmistumassa
Vuoreksen alueen maankäytön yleissunnitteluun liittyvä
ympäristövaikutusten selvitys on valmistumassa. Alustavia
johtopäätöksiä esitellään tiistaina 4.5. yleisötilaisuuksissa
Lempäälässä ja Tampereella.
Ympäristövaikutusten arviointi on tehty neljästä maankäytön
yleissuunnitelman vaihtoehdosta, jotka ovat nollavaihtoehto eli
Vuoreksen rakentamatta jättäminen, vahvistetun seutukaavan mukainen
ykkösvaihtoehto eli 7 000 asukkaan alue, kakkosvaihtoehto eli noin
13 000 asukkaan alue sekä kolmosvaihtoehto eli 13 000 asukkaan alue
jossa Särkijärven yli rakennetaan silta.
Esimerkiksi luontoselvityksiä on tehty aiemmin suunniteltua
laajemmin. Erikseen selvitettiin myös Vuoreksen alueen
virkistyskäyttöä. Tämänkin selvityksen tuloksia esitellään
yleisötilaisuudessa.
Selvityksen johtopäätöksissä todetaan ympäristövaikutuksista muun
muassa, että kaikissa vaihtoedoissa valtaosa alueista, joilla on
luonnonsuojelullista merkitystä, jäisi rakentamisen ulkopuolelle.
Vuoreksen rakentaminen vaikuttaisi lähialueen vesistöistä
ainoastaan Koipijärveen ja Höytämöjärveen, ei kuitenkaan
merkittävästi. Vaikutuksia on kuitenkin mahdollista vähentää muun
muassa ekologisella kunnallistekniikalla.
Järvet ranta-alueineen ovat selvitysalueen maisemakuvallisesti
merkittävimmät tekijät. Kaikissa vaihtoehdoissa rakentamattomat
rannat jäisivät edelleen rakentamattomiksi. Siltavaihtoehto
kuitenkin muuttaisi Särkijärven maisemakuvaa oleellisesti.
Eteläsuunta näyttää
perustellulta
Vaikutuksista yhdyskuntarakenteeseen ja rakennettuun ympäristöön
todetaan, että kaupunkirakenteen laajeneminen etelään osaksi
Helsinki-Hämeenlinna-Tampere -vyöhykettä on perusteltua.
Vuoreksen rakentaminen ei edellytä olemassa olevan rakennuskannan
purkamista.
Yhdyskuntataloudellisista vaikutuksista todetaan muun muassa,
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että Tampereen kannalta Vuores on edullisempi ratkaisu kuin NurmiSorila, mutta jonkin verran kalliimpi kuin kantakaupungin
täydennysalueet. Lempäälän kannalta Vuores ei alustavien
tarkastelujen perusteella ole kalliimpi ratkaisu kuin
nollavaihtoehdon mukaiset alueet muualla Lempäälässä.
Nollavaihtoehdossa kaikki kaupunkiseudun kunnat eivät
todennäköisesti pysty reagoimaan väestön ylimääräiseen, nykyisiä
suunnitteita suurempaa kasvuun. Rakentamispaine leviäisi
laajemmalle ja mm. haja-asutus lisääntyisi.
Selvityksen johtopäätösten perusteella kunnallisten
luottamuselinten on tarkoitus valita maankäytön
yleissuunnitelmavaihtoehto tai vaihtoehdot, jotka ovat
yleiskaavoituksen pohjana. Mahdollinen yleiskaavoitus alkaisi
syksyllä.
Myös Lempäälän ja Tampereen kunnallishallituksia informoidaan
selvitysten tuloksista. Seutuyhteistyö on alkanut Vuoreksen alueen
suunnittelulla, ja yhteistyötä on tarkoitus jatkaa muidenkin
kuntien kanssa.
Vuores-hankkeessa on ennakoitu ensi vuoden alussa voimaan tulevaa
rakennuslakia kokeilemalla siihen liittyvää osallistumismenettelyä.
Osana tätä on kokoontunut seurantaryhmä, jossa ovat olleet
edustettuna Tampereen Hervantalaiset ry, Hervanta-seura,
Särkijärvi-yhdistys ja Koivistonkylän omakotiyhdistys.
Osallistumismenettely jatkuu myös mahdollisen kaavoituksen
yhteydessä, samoin ympäristövaikutusten selvitys.
Selvitystyön johtopäätöksiä esitellään laajemmin
yleisötilaisuuksissa, jotka alkavat tiistaina 4.5. Lempäälässä
Sääksjärven ala-asteella, osoitteessa Tampereentie 422, kello
16.30, ja Tampereella Pirkanmaan ammattioppilaitoksella,
osoitteessa Koivistontie 31, kello 19.30.
--------------Lisätietoja:
Apulaiskaupunginjohtaja Lasse Eskonen, p. 050-559 9099
Kaavoitusjohtaja Jyrki Laiho, p. 3146 6325
Yleiskaava-arkkitehti Toivo Hankonen, p. 3146 6516
Kunnanajohtaja Olli Viitasaari, Lempäälän kunta p. 374 4111

Tämän tiedotteen alkuun
Tiedotteiden alkuun
Viestintäyksikön kotisivulle
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Mikko Närhi
27.4.1999

Vaateostoksille Tampereelle
Tampereelle haetaan lisää ja monipuolisempaa
tekstiili- ja nahkatavaravalikoimaa. Tampereen kaupungin
elinkeinokeskus, Tekstiili- ja vaatetusteollisuus ry ja
Tevanake-keskus toimivat yhteistyössä.
Tampereen seutukunnalla, ja Pirkanmaalla yleisesti, on runsaasti
vaatetus- ja tekstiilialan yrityksiä Kasvaakseen nämä yritykset
tarvitsisivat markkinointikanavia niin yksityisille kuluttajille
kuin vähittäiskaupan ostajille.
Tampereen kaupunkikeskusta on ollut tunnettu vaateostosten ja
muodin kaupunkina, mutta tekstiiliteollisuuden hiipuminen, pienten
valmistuserien kalleus sekä kaupan rakenteen ja kulutustottumusten
muuttuminen suurempia ja edullisempia yksiköitä suosivaksi on
vähentänyt valikoimia ja sen mukana kaupungin perinteistä
vetovoimaa vaateostosten kaupunkina.
Vaatealan osaaminen on kuitenkin säilynyt Tampereella. Alan palveluksessa oleva väki on vähentynyt teollisuuden mukana, mutta
käsityöläisyys ja pienvalmistamot toimivat edelleen korkealla
design-osaamisella. Edellytyksiä kaupankäynnin vilkastuttamiseksi
ja työpaikkojen lisäämiseksi seutukunnalla on merkittävästi.
Tampereen kaupungin elinkeinokeskus, Tekstiili- ja vaatetusteollisuus ry: ja Tevanake-keskus ovat sopineet yhteistyöstä edesauttaa
tamperelaisen ja pirkanmaalaisen kenkä-, laukku- ja
valmisvaateyritysten vähittäismyyntimahdollisuuksien lisäämistä
Tampereella.
On päädytty tutkimaan, voisiko Tampereelle perustaa yrityksen tai
yritysten ryhmän, joka hoitaisi seutukunnan oman valmistuksen
vähittäismyyntiä ja tuote-esittelyä Tampereen keskustassa.
Tavoitteena on monipuolistaa vähittäismyymälätarjontaa ja erityisesti tuoda koko alueen nahka- ja tekstiilituotteet paremmin
esille. "Kauppakeskus" voisi toimia myös valmistelijoiden ja
suunnittelijoiden tuote-esittelypaikkana tukkuostajille ja vientiyrityksille.
Taustatutkimuksella selvitetään ensin alueen valmistajat; niiden
mallistot, yhteistyötavat, myynnin ja markkinoinnin ongelmat ja
sitoutumishalut keskinäiseen yhteistyöhön. Yritysten yhteistyömalleja on viime vuosina jo syntynyt. Toimenpide-ehdotukset ovat
päätettävinä syksyyn mennessä.
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Toteutuessaan hanke kasvattaisi Tampereen kaupungin vetovoimaa
keskeisenä suomalaisena vaateostosten kaupunkina. Aloite Vaateostoksille Tampereelle -projektista on tullut Tampereen keskustan
kehittämishanke Centre1:stä.
-----------------Lisätietoja:
Vaateostoksille Tampereelle projektipäällikkö
Katariina Sallomy p. 214 5405
Tampereen kaupunki, elinkeinojohtaja Juha Kostiainen
p. 3146 6107
Tekstiili- ja vaatetusteollisuus ry., toimitusjohtaja Matti
Järventie p. 3889 111
Tevanake-projektipäällikkö Salme Vihtonen p. 2145405
Centre1, keskustajohtaja Mikko Närhi p. 3146 5128

Tämän tiedotteen alkuun
Tiedotteiden alkuun
Viestintäyksikön kotisivulle
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Anna-Leea Hyry
26.4.1999

Talousfoorumi toi
voittoja vapaa-aikaan
Tampereen kaupungin talousarviofoorumiin vastanneiden ja
yhteystietonsa jättäneiden kesken on arvottu kymmenen
yllätyspalkintoa, jotka sijoittuvat kulttuuri- ja vapaaaikapalvelujen puolelle. Talousfoorumi sai kaikkiaan liikkeelle
lähes 700 vastaajaa. Foorumin tulokset annettiin keskiviikkona
tiedoksi kaupunginvaltuustolle talousseminaarissa, jossa haettiin
painopistealueita vuoden 2000 talousarvion valmisteluun.
Neliosaisen Tampereen historia -teoksen voitti Niina-Maaria
Malmivuori. Tampereen kaupunginorkesterin kausikortin kahdelle
kuluvan vuoden loppuun saavat Raimo Niinimäki sekä Janne Virtanen.
Tampereen uimahallien vapaakortin vuoden loppuun saavat Sirkka
Koivumäki, Hilkka Malm ja Sirkka-Liisa Kulo.
Tampere-kuvateokset arvottiin Jukka Vinnurvalle ja Kirsti
Sundellille. Tampereen Raatihuone -kirjan saavat Tapani Poranen ja
Päivi Pisto. Palkinnon saajiin otetaan yhteyttä.
Painopisteet piirtyivät
Tampereen kaupunginvaltuutetut löysivät talousarvioseminaarin
lopuksi tekemissään ryhmätöissään painopistealueita, jotka tullaan
ottamaan huomioon vuoden 2000 budjetin valmistelussa.
Painopistealueiksi nimettiin edelleen vanhusten avopalvelut ja
nuorten syrjäytymisen ehkäisy. Kadut ja tiet nousivat myös
painopistealueeksi. Myös koulutus nousi esille.
Kaupunginvaltuutetut saivat keskiviikkona talousfoorumin tulokset
tiedokseen. Valtuutetut vastasivat myös itse foorumin kysymyksiin.
Valtuutettujen vastaukset olivat enimmäkseen samoilla linjoilla
kuin kuntalaistenkin mielipiteet.
Talousfoorumin tulokset ja sanallinen palaute annetaan myös
toimialoille tiedoksi. Tulokset ovat kokonaisuudessaan nähtävillä
Internetissä osoitteessa www.tampere-fi/talousfoorumi/
--------Lisätiedot: Juha Yli-Rajala p. 3146 6356, Anna-Leea Hyry p. 3146
6219
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Anna-Leea Hyry
21.4.1999

Tampereen valtuusto pui talousfoorumia
Tampereen kaupungin talousfoorumin vastaukset julkistettiin
keskiviikkona 21. huhtikuuta kaupunginvaltuuston talousseminaarin
yhteydessä Varalan urheiluopistolla. Vuoden 2000 talousarvion
valmistelua seminaarissa pohjustanut valtuusto sai tietoonsa
talousfoorumin tulokset sekä kaikki kuntalaisten terveiset
talousarvion laatijoille.
Vastaajista 80 prosenttia oli sitä mieltä, että kaupungin
toiminnassa kunnallisten palvelujen turvaaminen on tärkeämpää, kun
toisena vastausvaihtoehtona oli verotuksen alentaminen.
Yleisten talouskysymysten perusteella näytti siltä, että
vastaajat olivat melko tyytyväisiä vallitsevaan tilanteeseen.
Kaupungin väestönkasvua piti melko tai erittäin myönteisenä 87
prosettia vastaajista.
Kaupungin veroprosenttia piti oikean tasoisena 53 prosenttia. 29
prosenttia oli sitä mieltä, että veroprosenttia voidaan korottaa,
jos palvelut sitä edellyttävät. 18 prosenttia oli sitä mieltä, että
veroprosenttia pitäisi ehdottomasti alentaa.
Kiinteistöveron tasoon tyytyväisiä oli 50 prosenttia, 25
prosentin mielestä taas kiinteistöveroprosentteja pitäisi
ehdottomasti alentaa. Yhteensä 25 prosenttia olisi valmis
korottamaan kiinteistöveroja tulojen lisäämiseksi tai tuloveron
alentamiseksi.
Kunnallisista palveluista perittyjä maksuja piti yleisesti oikean
tasoisina 53 prosenttia vastaajista, 32 prosenttia oli sitä mieltä,
että palvelujen käyttäjien omaa vastuuta pitäisi lisätä maksuja
korottamalla. 15 prosentin mielestä maksuja pitäisi alentaa ja
kunnalliset palvelut kustantaa ensisijaisesti verovaroin.
Enemmistö vastaajista eli 64-74 prosenttia pitäisi
sähkölaitoksen, liikennelaitoksen ja vesilaitoksen kaupungin
omistuksessa. Vain neljä prosenttia myisi sähkölaitoksen tai
liikennelaitoksen ja vain kaksi prosenttia luopuisi
vesilaitoksesta. 24-32 prosenttia kannatti ajatusta laitosten
kilpailuttamisesta ja ainakin osittaisesta yksityistämisestä.
Kehittämiskohteiden kymmenen kärjessä
Kaupungin eri palvelujen kehittämisestä oli myös kysymyksiä
talousfoorumissa. Eniten kehittämistarpeita nähtiin peruskoulun
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opetustoiminnassa, jota kehittäisi erityisesti yli 200 vastaajaa.
Seuraavaksi eniten esitetyistä vaihtoehdoista erityisiä kehittämistai lisäämistarpeita nähtiin vanhusten kotipalveluissa.
Hammashuollon, katujen ja teiden sekä Hatanpään
sairaalapalveluiden kehittämistä piti erityisen tärkeänä noin 120
vastaajaa kutakin. Myö TAYS:in erikoissairaanhoito,
omalääkäritoiminta ja julkinen liikeenne nimettiin usein kohteeksi,
jota pitäisi erityisesti kehittää.
Koululaisten iltapäiväkerhotoiminta sekä päiväkotihoito ovat
myös kymmenen eniten mainitus kehittämiskohteen listalla.
Talousfoorumin vastaajia pyydetiin nimeämään viisi
kehittämiskohdetta eri toimalojen nimeämistä palveluluetteloista.
Mielipidettä kysytiin myös mahdollisista palvelujen
vähentämiskohteista sekä maksuista.
Talousfoorumiin vastasi runsaan viikon aikana Internetissä 557
henkilöä. Hyväksyttyjä paperille täytettyjä vastauksia tuli 120
kappaletta. Valtaosa vastaajista jätti myös taustatietonsa, ja
heistä 96 prosenttia oli tamperelaisia.
Vastaajista miehiä oli 56 prosenttia, naisia 44. Iäkseen ilmoitti
21-40 vuotta 52 prosenttia. 35 prosenttia oli 41-60 vuotiaita. Yli
60-vuotiaita oli 9 prosenttia ja alle 20 vuotta oli 4 prosenttia.
Internet-vastauksia oli prosentteina 82, paperilla vastasi 18
prosenttia. Alustavan tarkastelun perusteella paperi- ja Internetvastaukset eivät juuri poikenneet toisistaan.
Valtuutetut saivat evästykseksi varsinaisen talousarvion
valmisteluun runsaasti vapaamuotoista palautetta, joka ulottui
laaja-alaisista vastauksista hyvinkin yksityiskohtaisiin
kehittämisehdotuksiin.
Foorumiin vastanneet pitivät tämän tyyppistä kuntalaiskyselyä
hyvänä ja toivoivat vastaavia jatkossakin, ja paljon
kehittämisehdotuksia palautettiin myös. Tuloksien tarkastelua on
tarkoitus jatkaa akateemisten opinnäytetöiden yhteydessä.
Yhteystietonsa jättäneiden vastaajien kesken arvotaan palkintoja.
Arvonnan tulos julkistetaan perjantaina. Foorumin tulokset ovat
nähtävillä Internet-osoitteessa www.tampere.fi/talousfoorumi/
----------Lisätietoja:tiedotussuunnittelija Anna-Leea Hyry p. 040-707 9146
taloussuunnittelupäällikkö Juha Yli-Rajala p. 050-550 6356

Tämän tiedotteen alkuun
Tiedotteiden alkuun
Viestintäyksikön kotisivulle
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Tuire Salmi-Hiltunen
21.4.1999

Eurooppa-päivä tulee Keskustorille

Tampereen Keskustori muuttuu perjantaina 7. toukokuuta koko päivän
kestäväksi tapahtumien toriksi. Tampereen kaupunki järjestää
yhdessä Eurooppalainen Tampere -yhdistyksen kanssa keväisen
kansanjuhlan 15. kertaa vietettävän Eurooppa-päivän kunniaksi.
Keskustorilla tapahtuu tauotta ohjelmalavalla, telttapaviljongeissa
ja tapahtuma-alueella. Ravintolateltoissa Pirkanmaan
ravintolayrittäjät tarjoavat ruoka- ja juomaherkkuja. Tarjolla on
myös Eurooppa-tietoutta.
Tänä vuonna Eurooppa-päivän viettoon tuovat lisäväriä
performanssit, joita esitetään alan ammattilaisten ja tavallisten
tamperelaisten voimin. Esityksiä kokoava performanssitaiteilija
Mona Ratalahti puhuu yllätyksellisistä "europerformansseista".
-Performanssillehan on luonteenomaista, että vain esityksen raamit
suunnitellaan valmiiksi. Lopullisesti esitys valmistuu
performanssin aikana. Mutta on jo varmaa, että Keskustorilla
liikkuu muun muassa sinikeltaiseksi maalattuja "euroja", Ratalahti
paljastaa.
Tampereella kolmatta kertaa vietettävä Eurooppa-päivä käynnistyy
kello 11 Vanhan kirkon tornista, josta ev.lut. seurakuntien
puhallinorkesterin kvartetti puhaltaa torvisoiton.
Ohjelmalavalle astuu päivän aikana näyttävä joukko esiintyjiä.
Musiikista vastaavat etnoyhtye Vilddas, Ninni Martikainen, Yhden
Joukon Yhtye, Jazz Gangsters ja Ville Pusa. Espanjalaisia rytmejä
tarjoaa flamencoryhmä Peña Primera de Tampere. Tapahtuman juontavat
näyttelijät Petri Mäenpää ja Elina Salovaara.
Tapahtuman huipennus on luvassa iltayhdeksältä, jolloin Aki
Sirkesalo aloittaa tunnin mittaisen osuutensa.
Lisätietoja:
Pentti Ruoholahti, Eurooppalainen Tampere ry., GSM 040 5454 558
Tuire Salmi-Hiltunen, Tampereen kaupunki, p. 3146 6209

Tämän tiedotteen alkuun
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Ari Järvelä
20.4.1999

Tampereen johto vahvisti yhteyksiä Eurooppaan
Tampereen kaupunginhallitus palasi myöhään perjantaiyönä opinto-ja
tutustumismatkaltaan Strasbourgiin ja Pariisiin. Matkalla tehtiin
Tampereen pr-työtä Strasbourgissa ja Pariisissa Suomen EU:n puheenjohtajakauden Tampereella pidettäviä kokouksia ajatellen. Samalla
luotiin uusia ja vahvistettiin vanhoja EU-tason yhteyksiä kahdella
Tampereen kaupungin järjestämällä vastaanotolla. Strasbourgin
vastaanotto tiistaina 13.4. ajoitettiin sellaiseen ajankohtaan,
jolloin EU-parlamentti kokoontui kaupungissa.Järjestetylle vastaanotolle osallistui n. 100 henkeä, joihin kuului keskeisiä EU:n
vaikuttajia, suurlähettiläs Erkki Kourula,komissaari Liikanen,suomalaisia parlamentin jäseniä ja paikallisia suomalaisia. Vieraiden
runsaus yllätti isännät iloisesti.
- Kutsua noudatettiin hyvin ja tavoitteidemme kannalta tärkeät
ihmiset olivat paikalla. Tampereen EU-kokouksia koskeva tieto
saatiin hyvin perille, totesi kaupunginjohtaja Jarmo Rantanen
vastaanoton jälkeen.
Matkan ohjelmaan kuului myös vierailu Strasbourgin kaupunginjohtaja Roland Riesin luona. Strasbourg on kokenut kansainvälisten
kokousten järjestäjä, jonka kokemuksista voi ottaa oppia. Erityisellä mielenkiinnolla tamperelaiset kuuntelivat Strasbourgin
suunnitelmia autottoman kaupunkikeskustan toteuttamiseksi.
Strasbourgissa perehdyttiin myös Ihmisoikeustuomioistuimen toimintaan ja vierailtiin parlamentissa, jonka kokousta tosin jouduttiin seuraamaan kabinetti-tiloissa elävän kuvan välityksellä.
Paikalla oli myös Saksan liittokansleri Gerhard Schröder ja parlamentti valmistautui käsittelemään Kosovon tilannetta.
Toinen vastaanotto oli Pariisissa Suomen kulttuuri-instituutissa
torstaina 15.4. Kutsua noudatti n. 60 henkeä, jota edustivat
paikallishallintoa, tiedotusvälineitä, paikallisia kulttuuripiirejä, yrityksiä ja ystävyysseuroja. Paikalla oli myös yksi Pariisin
kaupunginjohtajista, Jean-Charles Bardon. Instituutin johtajan,
Iris Schwankin mielestä vieraat edustivat omien alojensa
avainhenkilöitä. Pariisin-ohjelmaan liittyivät myös vierailut
Louvren taidemuseossa ja Versaillesin linnassa.
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Timo P. Nieminen oli tähän
neljän päivän matkan antiin hyvin tyytyväinen.
- Matka pohjusti erinomaisella tavalla syksyn tärkeitä tapaamisia
täällä Tampereella. Suomi on valitettavasti vielä suhteellisen
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tuntematon maa erityisesti ranskankielisellä alueella, joten
tässäkin suhteessa teimme tärkeää työtä. Molemmat järjestämämme
vastaanotto onnistuivat erinomaisesti. Strasbourgissa asiat painottuivat EU:n suuntaan ja myös Pariisissa loimme tärkeitä kontakteja, kertoi Nieminen.
Matkasta kerrottiin myös Internetin kautta, joskaan ei aivan
reaaliajassa, vaan raportit tulivat päivän viiveellä. Kullekin
matkapäivälle on oma sivu, joka avautuu matkapäivää klikkaamalla.
Internetosoite: http://www.tampere.fi/viy/ranska/
------------Lisätietoja: kansainvälisten asioiden sihteeri Pertti Paltila, puh.
3146 6210 tai 0400 831 469

Tämän tiedotteen alkuun
Tiedotteiden alkuun
Viestintäyksikön kotisivulle
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Anna-Leea Hyry
16.4.1999

Tarttolaiset
strategiantekijät
vieraaksi Tampereelle
Tampereen virolaisesta ystävyyskaupunki Tartosta tulee ensi viikon
alussa vierailijaryhmä kaksipäiväiselle tutustumiskäynnille.
Kysymyksessä on Tartto 2012 -työryhmä, joka tekee Tarton
kaupungille strategiaa ja kehittämisohjelmaa. Ryhmässä on kolme
Tarton apulaiskaupunginjohtajaa, muita kaupungin virkamiehiä sekä
yritysten edustajia.
Vierailu on osa strategiatyötä, ja vierailijoiden ohjelma
vaihtelee kiinnostuskohteiden mukaisesti. Osa vieraista haluaa
tutustua elinkeinoelämään. Ohjelmassa on mm. vierailut Ensimetriin,
Hermiaan sekä Finn-Mediin.
Osa vieraista on kiinnostunut erityisesti kaupunkisuunnittelusta,
ja he tutustuvat kaavoitukseen, vanhojen teollisuusrakennusten
uudelleenkäyttöön sekä uusiin asuntoalueisiin. Tutustumiskohteina
ovat Tampella ja Finlaysonin alueet, Iidesranna uusi asuinalue sekä
Lahdesjärven teollisuusalue.
Lisäksi tarttolaiset haluavat tutustua energiahuoltoon,
liikennepalveluihin, jätehuoltoon, vesihuoltoon sekä
matkailumarkkinointiin.
Tarttolaiset luonnollisesti tapaavat Tampereen kaupungin
edustajia sekä mm. yrityselämän edustajia.
Vieraat saapuvat sunnuntai-iltana. Varsinainen vierailuosuus on
maanantaista 19.4. tiistaihin 20.4, jolloin vieraat lähtevät
kotimatkalle.
---------------Lisätiedot: EU-sihteeri Satu Vuorinen 3146 6931

Tämän tiedotteen alkuun
Tiedotteiden alkuun
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Anna-Leea Hyry
16.4.1999

Finlaysonin Tallipihan
perusparannus alkamassa
Finlaysonin Tallipihan perusparannustyöt aiotaan aloittaa jo
kuluvan huhtikuun aikana. Työn on tarkoitus valmistua vuoden 2000
kesäkuussa. Tallipihan perusparannustyön hankesuunnitelma on
maanantaina 19.4. kaupunginhallituksen liiketoimintajaoston
hyväksyttävänä.
Tallimiehen talo, Tallimestarin talo, Vaunuvaja, Kuskin talo,
Vahdin talo ja kellari teetetään urakkatyönä. Alueen vaativin kohde
on Tallirakennus, jonka parannustyöt kaupungin tilakeskus tekee
pääosin omana työnä.
Korjattava bruttoala on 650 neliömetriä. Kuluvan vuoden
talousarviossa työhön on varattu 5,5 miljoonaa markkaa. Hanke
työllistää keskimäärin kuusi henkilöä koko työn keston ajan.
Rakennusteknisten korjausten tavoitteena on ennen kaikkea
historiallisten rakennusten säilyttäminen ja niiden vaurioitumisen
estäminen.
Tampereen kaupungin elinkeinokeskus on käynnistänyt
matkailuprojektin, jonka tavoitteena on tehdä Finlaysonin
Tallipihasta ympärivuotinen perhematkailukohde Tampereen
keskustaan. Rakennuksia aiotaan vuokrata alueen henkeen sopivasti
yrittäjille ja käsityöläisille, mm. talli aiotaan hevosajurin
käyttöön.
--------Lisätietoja: isännöitsijä Juha Mäkinen, p. 0500-627 763 tai 3146
6344 tai
lisätiedot Tallipiha-projektista:
matkailutoimisto/ Tarja Hedman p. 3146 6828 tai 040-5047 658

Tämän tiedotteen alkuun
Tiedotteiden alkuun
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Anna-Leea Hyry
15.4.1999

Tampereen
talousfoorumiin
lähes 700 vastausta

Tampereen kaupungin talousfoorumiin vastasi Internetissä runsaan
kahden viikon aikana 557 henkilöä. Kirjastossa ja kunnallisasiain
neuvonnassa jaossa olleita paperiversioita palautettiin täytettynä
125 kappaletta.
- Yleiskatsauksen perusteella voi sanoa, että kysymyksiin
vastattiin asiallisesti ja huolellisesti, kertoo Internettiedottaja Päivi Kuusisto.
Lähes kaikki vastaajat olivat tamperelaisia. Valtaosa jätti myös
yhteystietonsa.
Talousfoorumin tulokset julkistetaan ensi keskiviikkona
kaupunginvaltuuston talousseminaarin yhteydessä. Tuolloin tulokset
ja palautteet julkistetaan myös Internetissä mahdollisimman
laajasti.
Saman ajan Internetissä oli käynnissä Talousfoorumiin liittyvä
keskustelu, johon tuli useita kymmeniä mielipiteitä. Mielipiteet
ovat nähtävissä osoitteessa
http://www.tampere.fi/talousfoorumi/mielipide.htm
Talouskeskustelua voi jatkaa varsinaisella keskustelupalstalla,
osoitteessa http://www.tampere.fi/mielipid/
Tampereen kaupunki jatkaa Internet-sivuillaan keskustelun
ylläpitämistä ajankohtaisista aiheista. Äskettäin avattiin
keskustelu, jossa voi ottaa kantaa Tampellan väli- ja ranta-alueen
mahdollisen kaavoitustyön valmisteluun.
-------Lisätiedot:
Internet-tiedotussihteeri Päivi Kuusisto p. 3146 6054
tiedotussuunnittelija Anna-Leea Hyry, p. 3146 6219 tai 040-707 9146

Tämän tiedotteen alkuun
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Anna-Leea Hyry
13.4.1999

Ranta-Tampellan osallistumis- ja
arviointisuunnitelma valmistui

Ranta-Tampellan kaavoituksen edellytyksien selvittämiseen liittyvä
osallistumis- ja arviointisuunnitelma on valmistunut.
Suunnitelmassa täsmennetään mm. selvitystyön tavoitteet,
arvioitavat vaikutukset sekä hahmotellaan laadittavia vaihtoehtoja.
Selvitystyö on käynnistetty kaupunginvaltuuston tammikuussa
tekemän päätöksen mukaisesti. Kaavoituksen edellytyksiä pohtii
parhaillaan työryhmä, jossa on Tampereen kaupungin ja YIT:n
edustajia sekä selvitystyötä tekevien yritysten edustajia.
Suunnittelutyöryhmän ensimmäinen työ oli osallistumisen ja
aikataulun pohtiminen.
Osallistumis- ja arvointisuunnitelmaa aiotaan täsmentää ja
täydentää tarpeen mukaan suunnittelun aikana. Suunnitelmassa
määritellään alustavasti kaavoituksen edellytysten selvittämiseen
osalliset tahot.
Osallisia ovat ainakin maanomistajat eli YIT, Tampereen kaupunki,
Tielaitos ja Ratahallintokeskus sekä lähialueiden asukkaat ja
yritykset. Myös eri viranomaisia sekä lukuisia yhdistyksiä on jo
tässä vaiheessa todettu osallisiksi. Suunnittelualueen keskeisyyden
takia työn vaikutusalue on varsinaista suunnittelualuetta laajempi.
Selvitystyön tavoitteena on selvittää tulevan maankäytön
periaatteet siten, että niiden pohjalta voidaan ryhtyä varsinaiseen
kaavoitukseen, jos luottamuselimet aikanaan niin päättävät.
- Suunnittelutyö pyritään tekemään avoimesti ja
vuorovaikutteisesti ensi vuoden alussa voimaan tulevan uuden
maankäyttö- ja rakennuslain hengessä, painottaa selvitystyöryhmässä
mukana oleva apulaiskaupunginjohtaja Esa Kotilahti.
Selvitystyössä aiotaan arvioida mm. ympäristölliset,
yhdyskuntataloudelliset, sosiaaliset ja kulttuurivaikutukset.
Tarkoitus on tutkia useita vaihtoehtoja. Tutkittavana on ainakin
ns. nollavaihtoehto sekä liikennetunneliin perustuva vaihtoehto.
Yleisötilaisuus
toukokuussa,
keskustelua netissä
Tampellan väli- ja ranta-alueen kaavoituksen suunnittelun
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edellytyksiä käsitellään Tampereen kaupunginhallituksen
suunnnittelukokouksessa maanantaina 24. toukokuuta. Ensimmäinen,
kaikille avoin yleisötilaisuus järjestetään seuraavana päivänä eli
tiistaina 25. toukokuuta.
Tilaisuuden jälkeen on tarkoitus perustaa yhteistyöryhmä, johon
halutaan kansalaisjärjestöjen ja lähivaikutusalueiden asukkaiden
edustajia. Käytännön syistä työryhmän koko on rajallinen, joten
osallisten tahojen toivotaan löytävän yhteisiä edustajia.
Työn jatkuessa mm. vaihtoehtojen suunnittelun yhteydessä
kaupunkilaisille järjestetään lisää tiedonsaanti- ja
osallistumismahdollisuuksia. Osallistumista ja kuulemista siis
korostetaan suunnitteluprosessissa, mutta luottamuselimet tekevät
varsinaiset päätökset tavanomaisen edustuksellisen demokratian
mukaisesti.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kokonaisuudessaan sekä
taustatietoja Ranta-Tampellan kaavoituksen edellytysten
selvittämisestä ovat nähtävillä Tampereen kaupungin Internetsivuilla, osoitteessa http://www.tampere.fi/tiedotus/rtampella/
Kaupungin keskustelusivuilla on avattu Ranta-Tampellan
suunnittelusta keskustelu, osoitteessa
http://www.tampere.fi/mielipid/rtampella/
Suunnittelijoille voi lähettää myös viestejä kaupungin
verkkosivulta.
----------------Lisätietoja:
apulaiskaupunginjohtaja Esa Kotilahti p. 3146 6203
toimistopäällikkö Pertti Tamminen, Suunnittelukeskus Oy, p. 0400638 218 tai 223 5035

Tämän tiedotteen alkuun
Tiedotteiden alkuun
Viestintäyksikön kotisivulle
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Ari Järvelä
12.4.1999

Tampereen kaupunginhallituksen opinto- ja tutustumismatka Strasbourgiin ja Pariisiin 13.-16.4.1999

Tampereen kaupunginhallitus ja osa virkamiesjohtoa tekevät opintoja tutustumismatkan Ranskaan, Strasbourgiin ja Pariisiin. Matkan
tarkoituksena on luoda uusia Eurooppatason yhteyksiä ja tehdä
Tamperetta entistä paremmin tunnetuksi ennen Suomen EU-puheenjohtajuuskauden alkua. Näin voidaan parantaa kaupungin toimintavalmiuksia tulevan syksyn EU-kokousten osalta.
Matkan aikana vieraillaan Strasbourgissa seuraamassa tuolloin kokoustaan pitävän EU-parlamentin työskentelyä, tutustutaan Ihmisoikeustuomioistuimen toimintaan ja kuullaan Strasbourgin kaupungin
kokemuksia lukuisten kansainvälisten kokousten isäntäkaupungin
roolista.
Tampereen kaupunki toimii vierailun kuluessa kahteen otteeseen
isäntänä. Tiistaina Strasbourgissa järjestettävään tiedotustilaisuuteen on kutsuttu Euroopan neuvostossa työskentelevät suomalaiset
pysyvän edustuston suurlähettiläs Erkki Kourulan johdolla, EU:n
parlamentin eri poliittisten ryhmien puheenjohtajisto, sihteeristö
ja lehdistövastaavat. Kutsuttujen joukossa ovat luonnollisesti myös
EU:n parlamentin suomalaiset jäsenet ja heidän avustajansa, parlamentin hallinnollisen johdon edustajat sekä Strasbourgin kaupungin
johdon edustajat.
Torstaina Tampereen kaupunki järjestää Pariisin Suomen kulttuuriinstituutissa vastaanoton kutsuvieraille, joista huomattava osa on
senaatin Ranska-Suomi ystävyysryhmän jäseniä, eri kulttuurialojen
edustajia ja tiedotusvälineiden edustajia sekä Pariisissa mm.
yrityksissä työskenteleviä suomalaisia.
Matkalle osallistuvat kaupunginhallituksen jäsenten lisäksi kaupunginvaltuuston puheenjohtajisto sekä kaupunginhallituksen työskentelyyn osallistuvat viranhaltijat ja asiantuntijat, kaikkiaan 25
henkilöä. Matkan kustannukset ovat noin 200.000 markkaa ja 50.000
markkaa on arvioitu vastaanottojen vieraanvaraisuuksien osuudeksi.
Kuluvan vuoden talousarviossa on varat matkaa varten.
Matkasta raportoidaan päivittäin Internetin kautta, kuitenkin
päivän viiveellä , koska ohjelman tärkeimmät tapahtumat osuvat
myöhäisiltaan. Kullekin matkapäivälle on oma sivu, joka avautuu
viikonpäivää klikkaamalla.
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Internetosoite: http://www.tampere.fi/viy/matkat/99/
--------------Lisätietoja: kansainvälisten asioiden sihteeri Pertti Paltila, puh.
3146 6210 tai 0400 831 469
OHJELMA
TIISTAI
Kello 6.35 lähtö Tampere-Pirkkalan lentokentältä. Saapuminen Strasbourgiin klo 16.30.
Kello 19.00 Tampereen kaupungin järjestämä tiedotustilaisuus EU:n
kutsuvieraille ja muille yhteistyökumppaneille
KESKIVIIKKO
Kello 9.00 Tutustuminen ihmisoikeustuomioistuimen toimintaan
Kello 10.00 Tutustuminen EU:n parlamentin toimintaan ja kokouksen
seuraaminen
Kello 11.30 Strasbourgin kaupungin toiminnan esittely
Kello 14.40 Lähtö junalla Pariisiin
TORSTAI
Kello 9.00 Kaupunkikiertoajelu
Kello 14.00 Tutustuminen Louvren taidemuseoon
Kello 19.00 Tampereen kaupungin järjestämä vastaanotto Suomen
kulttuuri-instituutissa Pariisissa
PERJANTAI
kello 8.30 Lähtö Versaillesiin ja tutustuminen Versaillesin linnaan
kello 16.30 Lähtö Tampereelle
kello 00.30 Saapuminen Tampereelle

Tämän tiedotteen alkuun
Tiedotteiden alkuun
Viestintäyksikön kotisivulle

http://www.tampere.fi/viy/tiedote/99/paritied.htm (2 of 2) [7.7.2003 14:32:16]

Viestintäyksikkö: Lehdistötiedote

Anna-Leea Hyry
12.4.1999

Nuoriso- ja
kulttuuritoimi
muuttivat yhteen
Tampereen kaupungin nuoriso- ja kulttuuritoimi muuttivat yhteiseen
osoitteeseen Puutarhakatu 11:een, joka tunnetaan myös Pantin
talona. Kaksi vuotta sitten hallinnollisesti yhdistetty kulttuurija nuorisotoimi pääsivät nyt siis myös käytännössä samaan tilaan.
Remontoiduissa tiloissa oli aikaisemmin mm. Suomalaisen klubin
juhlahuoneisto.
Kulttuuritoimen henkilökunta muutti uusiin tiloihin Vanhalta
kirjastotalolta. Vuolteenkadulta muutti nuorisotoimen esikunta,
mutta Vuoltsun nuorisokeskuksen henkilökunta jää entisiin tiloihin.
Kesäkuussa katutasossa avataan keskitetty tiedotus- ja
meteriaalinjakopiste, niin sanottu front office -palvelupiste.
Tuolloin myös Suomen Nuorisokirjallisuuden Instituutti avaa muuton
jälkeen ovensa Puutarhakadun kiinteistössä.
Kulttuuritoimen tietoliikenneyhteyksissä saattaa olla muuton
takian katkoja veilä lähipäivinä. Kulttuuritoimen keskuksen
puhelinnumero on edelleen 3146 6137. Nyt samasta numerosta löytyvät
myös nuorisopalvelut.
Kulttuuritoimen postiosoite on PL 487, 33101 TAMPERE.
------Lisätiedot: kulttuuritoimenjohtaja Lassi Saressalo p. 3146 6852

Tämän tiedotteen alkuun
Tiedotteiden alkuun
Viestintäyksikön kotisivulle
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Anna-Leea Hyry
7.4.1999

Tampereen
talousfoorumi
kiinnostaa
Tampereen kaupungin talousfoorumi Internetissä kiinnostaa
kuntalaisia. Talousarvion valmisteluun liittyvään kyselyyn oli
keskiviikkoaamuun mennessä vastannut jo 344 henkeä.
Valtaosa tähän mennessä vastanneista on ollut tamperelaisia,
iältään pääosin kahdenkymmenen ja kuudenkymmenen väliltä. Yli kaksi
kolmasosaa on myös jättänyt yhteystietonsa ja osallistuu siis
yllätyspalkintojen arvontaan.
- Kaikki vastaukset ovat olleet asiallisia. Terveiset
talousarvion laatijoille ovat ollet sekä hyvin yleisiä että
tiettyyn alueeseen tai palvelun kehittämiseen liittyviä, Internettiedotussihteeri Päivi Kuusisto kertoo.
Talousfoorumin kysymyksiin voi vastata ensi keskiviikkoon 14.
huhtikuuta saakka. Kysymyslomakkeisiin voi vastata myös pääkirjasto
Metsossa sekä virastotalon kunnallisasiain neuvonnassa, Aleksis
Kiven katu 14-16 C. Kyselyn osoite Internetissä on
http://www.tampere.fi/talousfoorumi/
Kuntalaisten suoran osallistumisen kokeilun tulokset julkistetaan
21.4. kaupunginvaltuuston talousseminaarin yhteydessä.
--------Lisätiedot:
Internet-tiedotussihteeri Päivi Kuusisto p. 3146 6054
tiedotussuunnittelija Anna-Leea Hyry p. 3146 6219

Tämän tiedotteen alkuun
Tiedotteiden alkuun
Viestintäyksikön kotisivulle
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Anna-Leea Hyry
29.3.1999

Tampere kokeilee suoraa vaikuttamista
talousarvion valmistelun yhteydessä
Tampereen kaupunki kehittää uusia osallistumismahdollisuuksia
kuntalaisille. Kaupunki avaa kokeilun, jossa kuntalaiset voivat
tuoda ilmi mielipiteitään talousarviosta päättäville. Ensimmäistä
kertaa Suomessa tehtävän kokeilun tulokset julkistetaan Tampereen
kaupunginvaltuuston talousseminaarin yhteydessä huhtikuun lopulla.
Kuntalaisten talousfoorumi on kysymyssarja, jonka voi täyttää
Internetissä kaupungin sivuilla. Kysymyslomakkeita voi täyttää myös
paperilla pääkirjasto Metsossa tai virastotalon
kuntalaisneuvonnassa, osoitteessa Aleksis Kiven katu 14-16 C.
Talousfoorumin kysymyksiin voi vastata 30.3.-14.4.1999 välisenä
aikana. Talousfoorumissa on tietoa budjettiprosessista ja yhdeksän
kysymyksen sarja. Jokaisen kysymyksen kohdalla on taustatietoja
talousasioista. Kysymyksiä esitetään muun muassa kaupungin tuloista
ja menoista. Esimerkiksi palvelujen kehittämiseen ja maksuihin voi
ottaa kantaa.
Tampereen kaupungin Internet-sivuilla avataan samaksi ajaksi
vapaa keskustelu, joka koskee vuoden 2000 talousarvion valmistelua.
Siellä voi ottaa siis kantaa myös sellaisiin asioihin, jotka
varsinaisen talousfoorumin kysymyssarjaan eivät ole mahtuneet.
Tampereen kaupungin tuore Internet-tiedotussihteeri Päivi
Kuusisto korostaa Talousfoorumin kokeiluluonnetta.
- Internetissä kaikki on yllätyksellistä, joten tulosta ja
vastaajien aktiivisuutta ei voi ennakoida. Emme tiedä ketkä
kyselyyn vastaavat, ja tulos voi myös vääristyä eri syistä. Tämä ei
siis ole tieteellinen tutkimus, vaan kokeilu, joka on itsessään
arvokas.
Talousfoorumiin vastaajat voivat jättää halutessaan
yhteystietonsa, jolloin he myös osallistuvat Tampereeseen ja sen
palveluihin liittyvien yllätyspalkintojen arvontaan. Vastaajilta
tiedustellaan myös ikäluokkaa, sukupuolta ja tamperelaisuutta.
-------------------Lisätiedot: Internet-tiedotussihteeri Päivi Kuusisto p. 3146 6054
taloussuunnittelupäällikkö Juha Yli-Rajala p. 3146 6356
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Anna-Leea Hyry
22.3.1999

Korjausavustukset haettavissa vanhuksille tukea kodissa selviytymiseen
Korjausavustukset ovat jälleen haettavissa. Vanhusväestö ja
vammaiset voivat hakea avustusta oman asuntonsa korjaamiseen
sosiaalisin perustein. Avustusta myönnetään toimenpiteisiin, jotka
ovat tarpeen asukkaan kotioloissa selviytymisen kannalta. Avustusta
voi saada 40 prosenttia korjauskustannuksista.
Avustuksia voi hakea myös asuinrakennusten kuntoarvioiden ja
kuntotutkimusten teettämiseen, perusparannuksen suunnitteluun sekä
liikuntaesteen poistamiseen.
Lähiöparannusalueilla eli Kaukajärvellä, Hervannassa ja Tesomalla
sijaitsevat taloyhtiöt voivat hakea myös avustusta
korjaustoimenpiteisiin.
Kunta myöntää avustukset valtion varoista. Viime vuonna Tampere
sai korjausavustuksia lähes 12,5 miljoonaa. Avustusta myönnettiin
362 taloyhtiölle ja 66 vanhukselle.
Avustusten hakuaika päättyy perjantaina 9. huhtikuuta 1999.
Lisätietoja avustuksista sekä hakulomakkeita saa Tampereen
kaupungin asuntotoimesta osoitteesta Aleksis Kiven katu 14-16 C,
3. kerros.
-------------Lisätietoja: korjausneuvoja Eeva-Liisa Anttila, p. 3456 6465

Tämän tiedotteen alkuun
Tiedotteiden alkuun
Viestintäyksikön kotisivulle
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Anna-Leea Hyry
15.3.1999

Raatihuoneen
edustan torille
käyttöohjeet
Raatihuoneen ja Tampereen teatterin välillä olevan torialueen
käytön periaatteet on hahmoteltu Tampereen kaupungin virkamiesten
ja aluetta suunnitelleen arkkitehtitoimiston yhteisessä
työryhmässä. Torialueelle toivottaisiin monimuotoista ja vilkasta
toimintaa.
- Varsinkin talviaika on suhteellisen hiljaista. Torin
elävöittäminen olisi haaste kaupunkilaisille ja kaikille torin
käytöstä kiinnostuneille tahoille, sanoo apulaistonttipäällikkö
Reino Pulkkinen.
Pulkkinen kertoo, että tori on nyt myös teknisesti valmiimpi
ottamaan vastaan monimuotoisempia tapahtumia kuin aikaisemmin.
Sähköä on helpommin saatavilla, vettä saa tilapäiseenkin käyttöön
ja myös jätevedet voidaan johtaa viemäriverkkoon. Kaupungin
järjestämistä palveluista peritään kohtuullinen korvaus.
- Tori on nyt suhteellisen tasainen ja helpompi liikkua
esimerkiksi lastenvaunujen kanssa kulkeville. Torialue on myös
liikenteeltä suojattu, mikä helpottaa myös alueen käyttöä. Uutta on
myös graniittinen, pysyvä esiintymiskoroke.
Kevään kuluessa torilla järjestetään näillä näkymillä mm.
vapputori, Eurooppa-päivä, motoristien kevätpäivä äitienpäivänä,
puhallusorkesterien kevätkonsertti sekä Mansen Masurkka.
Markkinoita torilla ei vielä kevään kuluessa nähdä, sillä käytössä
oleva alue on rajallinen.
Muutoin tapahtumien järjestämisessä toimitaan kuten
aikaisemminkin, esim. hoidetaan tarvittavat lupa-asiat poliisin ja
ympäristövalvonnan kanssa.
-----------Lisätietojen antaja: apulaistonttipäällikkö Reino Pulkkinen
p. 3146 6851
Lisätiedot tapahtumista: valvontasihteeri Juhani Pentinmäki
p. 3456 6159
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Tuire Salmi-Hiltunen
24.2.1999

Vaalimainokset astuvat katukuvaan
Eduskuntavaalien lähestyminen näkyy jo katukuvassa. Tampereen
kaupungin tilakeskuksen miehet asentavat parhaillaan
mainostelineitä eri puolille kaupunkia ensi viikon keskiviikkona
käynnistyvää vaalimainontaa varten.
Ehdokkaitaan asettavat puolueet ja valitsijayhdistykset voivat
ripustaa vaalimainoksiaan telineisiin aikaisintaan keskiviikkona
3.3. klo 6. Mainokset saavat olla esillä sunnuntaihin 21.3. puoleen
yöhön asti.
Kaupungin asettaman 18 telineen lisäksi puolueet ja
valitsijayhdistykset voivat pystyttää omia mainostelineitään
kymmeneen eri puolilla kaupunkia sijaitsevaan kohteeseen.
Mainosten sijainti telineissä on sama kuin puolueiden ja
valitsijayhdistysten järjestys ehdokaslistojen yhdistelmässä.
Ensi viikon keskiviikkona 3.3. käynnistyy myös ehdokkaiden näkyvä
vaalityö Keskustorilla ja Tammelantorilla. Tuolloin ehdokkaat
voivat tuoda vaalivaununsa torille tai pystyttää varaamalleen
paikalle muita vaalityöhön tarvittavia rakennelmia. Vaunujen
sijainti Keskustorilla mukailee ehdokaslistojen yhdistelmän
järjestystä.

------------------Lisätietoja:
valvontasihteeri Juhani Pentinmäki, p. 3146 6159, 050 554 5889

Tämän tiedotteen alkuun
Tiedotteiden alkuun
Viestintäyksikön kotisivulle
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Jari Seppälä
16.2.1999

Tampere kehittää
verkkovirastoa

Tampereen kaupunki uudistaa ja kehittää palveluitaan
Internetissä. Nelivuotisen palvelutietoprojektin päätteeksi on
kaupungin kotisivun ilme muutettu ja ajankohtaista materiaalia
lisätty. Syksyyn mennessä tehdään verkkopalvelujen
kehittämisohjelma, joka tähtää sähköisen asioinnin ulottamiseen
kaikkeen kaupungin toimintaan.
Neljä vuotta sitten käynnistetty Tampereen kaupungin
palvelutietoprojekti on luonut Internetiin sähköisen
kunnanviraston, joka on auki ympäri vuorokauden ja ympäri maailman.
Kaupungin sivuilla kirjataan jo yli puoli miljoonaa käyntiä
kuukaudessa. Suosituimpia palveluita ovat kirjaston palvelut,
pöytäkirjat, tapahtumakalenterit ja liikennelaitoksen aikataulut.
Erilaisia lomakkeita ja myös maksullisia tuotteita on jo saatavilla
kaupungin www-palvelun kautta.
- Tämä on ollut tärkeä projekti tietoyhteiskunnan edellyttämien
valmiuksien rakentamisessa, sanoo kaupunginjohtaja Jarmo Rantanen.
Kaupunginjohtaja arvioi, että sähköinen asiointi ja erilaisten
palvelujen kysyntä tietoverkon kautta lisääntyy lähivuosina
nopeasti. Kaupungin aktiivisuutta sähköisen palvelun kehittämisessä
edellyttää myös sähköisen identiteetin käyttönotto lähivuosina.
- Pian sähköposti on jo virallinen asioimistapa siinä missä
kirjepostikin. Odotan myös uusia keinoja kuntalaisten
osallistumiseen - nyt on oikea aika kokeilla tietoverkkoa
vaikuttamiskanavana, Rantanen toteaa.
Osana verkkopalvelujen kehittämisohjelmaa kaupunki pyrkii
lisäämään julkisia tietoverkkoyhteyksiä tamperelaisten ja
matkailijoiden käyttöön. Tällä hetkellä kaikkien käytettävissä on
noin 30 yleisömikroa kirjastoissa ja Nettikahvilassa.
Uusi etusivu ja
220-vuotissivut
Tampereen kotisivu osoitteessa http://www.tampere.fi on saanut
uuden ilmeen kaupungin 220-vuotisjuhlavuoden kunniaksi.
Juhlavuodelle on myös tehty omat sivut, joilta selviävät mm. vuoden
juhlatapahtumat. Lähiaikoina avataan myös loppuvuoden EU-
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puheenjohtajuuden infosivut.
Tampereen uuden Internet-ilmeen on tehnyt tamperelainen
uusmediayritys Arkkivoltti.
- Tavoitteena on ollut sekä arvokas että dynaaminen kaupunkiimago, korostaen kuitenkin ihmisläheisyyttä ja kaupunkilaisten
palvelua, toteavat Päivi Paananen ja Kari Lehtonen Arkkivoltista.
Kaupungin kotisivulla kävijä kohtaa vaihtuvia kuvia kaupungista
ja myös tavallisia tamperelaisia ihmisiä. Etusivulla kerrotaan aina
myös ajankohtaisista asioista vakiopainikkeiden ohella.
Maaliskuun alusta Tampere saa uuden päätoimisen Internetpalvelujen kehittäjän. Kaupunginkanslian viestintäyksikköön on
Internet-tiedottajaksi valittu yht. maist. Päivi Kuusisto.
----lisätietoja: viestintäpäällikkö Jari Seppälä, puh. 0407081167

Tämän tiedotteen alkuun
Tiedotteiden alkuun
Viestintäyksikön kotisivulle
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Anna-Leea Hyry
15.2.1999

Energiatoimisto
aloittaa
Tampereella
Energian järkevää käyttöä edistävä Tampereen energiatoimisto
aloittaa toimintansa maaliskuun alussa. Tampereen kaupunki sai
tukea toimiston avaamiseen EU:n SAVEII-ohjelmasta. Kolmivuotisen
EU-tuen suuruus on vuosittain 50 000 ecua. Lopusta rahoituksesta
vastaa Tampereen kaupunki.
Tampereen energiatoimisto edistää Kioton ilmastosopimuksen
mukaisten tavoitteiden saavuttamista toiminta-alueellaan. Toimiston
kautta käynnistettävien hankkeiden tarkoituksena on tehostaa
energian käyttöä, edistää uusiutuvien energialähteiden
hyödyntämistä, vähentää jätteen määrää ja kehittää energia-asioiden
huomioimista maankäytön ja liikenteen suunnittelussa.
Toimisto hankkii ja välittää tietoa energiansäästömahdollisuuksista eri tahoille kuten yleisölle, taloyhtiöille ja
yrityksille. Toimisto myös kokoaa ja koordinoi energian käytön
tehostamista tukevia hankkeita, edistää energia-alan koulutusta ja
tutkimusta sekä tutkimustiedon soveltamista. Käytännössä toimisto
ennen kaikkea kehittää energia-alan toimijoiden yhteistyötä.
Toimiston kautta välittyy tieto tamperelaisesta energia-alan
osaamisesta välittyy kansainvälisten verkostojen kautta muualle,
mikä lisää tamperelaisen energia-alan osaamisen tunnettuutta
ulkomailla.
Toimistossa työskentelee kaksi henkilöä. Toimisto on itsenäinen,
ja sen työtä johtaa ohjausryhmä. Ohjausryhmän puheenjohtajana
toimii ympäristölautakunnan puheenjohtaja Risto Sänkiaho. Toimisto
sijaitsee Frenckellin kiinteistössä palvelupisteen yhteydessä.
------------------Lisätietoja: Projektipäällikkö Suvi Holm
Tampereen Teknologiakeskus Oy
Suvi.holm@hermia.fi Puh. 3165 405 tai 040 7044 099
tai ympäristöpäällikkö Harri Kallio p. 050-521 5167

Tämän tiedotteen alkuun
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Anna-Leea Hyry
13.2.99

Tampereen seudun
EU-asiamies valittu
Tampereen ja viiden ympäristökunnan yhteistä EU-edunvalvontaa
Brysselissä hoitava asiamies on valittu. Diplomi-insinööri Markku
Valtonen (s. 1947) aloittaa huhtikuun alussa Tampereen, Pirkkalan,
Kangasalan, Nokian, Lempäälän ja Ylöjärven EU-asiamiehenä.
Viimeksi Markku Valtonen on ollut Tampereen Teknologiakeskus Oy:n
palveluksessa. Parhaillaan hän on opintovapaalla, ja valmistelee
väitöskirjaa alueellisten teollisuusklustereiden kehittämisestä.
Tässä yhteydessä Valtonen on perehtynyt kehitystoimiin mm.
Ranskassa, Irlannissa, Italiassa ja tällä hetkellä Espanjassa.
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. EUasiamies toimii hallinnollisesti Tampereen kaupungin
elinkeinokeskuksen yhteydessä.
Diplomi-insinööri Markku Valtonen on toiminut Tampereen
teknologiakeskuksen osaamiskeskusohjelman Koneenrakennus ja
automaatio -osion projektijohtajana. Tämän sekä aikaisemman
teollisuuden palveluksessa tehdyn uransa ansiosta Markku Valtosella
on erittäin hyvä tietämys Tampereen alueen teollisuudesta sekä
yritystoiminnasta.
Valtonen on toiminut mm. Valmet lentokoneteollisuus Oy:n
toimitusjohtajana sekä useissa muissa yrityselämän johto- ja
luottamustehtävissä. Valtosella on myös kokemusta työtehtävistä
ulkomailla. Hänen kielitaitoonsa kuuluu mm. myös ranska ja venäjä.
EU-asiamiehen toimistotila sijaitsee Tampereen tanskalaisen
ystävyyskaupungin Odensen Brysselissä sijaitsevan toimitilan
yhteydessä. Tästä uskotaan saatavan lisähyötyä Tampereen alueen
kansainvälisten suhteiden hoitamisessa.
-------Lisätietojen antajat: elinkeinojohtaja Juha Kostiainen p.3146 6107
kv.asioiden sihteeri Pertti Paltila p.3146 6210 tai 0400-831 469
diplomi-insinööri Markku Valtonen 0400-620330
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Anna-Leea Hyry
11.2.1999

Tampere 99 -lehti
jaetaan kaikkiin
tamperelaiskoteihin
Tampere 99 -talousarvio- ja tapahtumalehti jaetaan lauantaina 13.2.
jokaiseen talouteen Tampereen alueella. Teiskon alueelle lehti
jaetaan postin mukana maanantaina. Lehti sisältää talous- ja
tapahtumatietojen sekä kaupungin toimintojen esittelyn lisäksi myös
kaavoituskatsauksen, jossa mm. esitellään eri käsittelyvaiheissa
olevat tärkeimmät yleiskaavat ja asemakaavat.
Tampere 99 -lehti esittelee talousarvion pääkohtia sekä
kaupunginjohtaja Jarmo Rantasen budjettimietteitä. Lehdessä näkyvät
myös kaupunginvaltuuston talousarvioon linjaamat painopistealueet
eli vanhustenhuolto, koulutus sekä nuorten syrjäytymisen ehkäisy.
Lehdestä löytyvät myös keskeiset rakennuskohteet.
Kuluvan vuoden tärkeät tapahtumat eli tulevat EU-kokoukset sekä
kaupungin 220-vuotisjuhla tapahtumineen näkyvät myös lehdessä, eikä
keskustan kehittämistäkään unohdeta.
Lehti vie tamperelaiset mm. mukaan palvelubussin kyytiin,
elintarvikevalvonnan arkeen ja kierrokselle matkaoppaan mukana.
Lehden tapahtumaosuudessa on erilaisia näyttely- ja
tapahtumatietoja, mm. kaupunginorkesterin kevätkauden tarjonta ja
ennakkotietoa lyhytelokuvajuhlista.
Viikinsaaren ja Haiharan kesäohjelmat löytyvät lehden sivuilta,
ja takasivulle on koottu ennakkotietoja 220 vuotta täyttävän
Tampereen juhlavuoden annista.
Ilmaisjakelulehden voi myös noutaa maanantaista alkaen kaupungin
keskusvirastotalolta kunnallisasiain neuvonnasta osoitteesta
Aleksis kiven katu 14-16 C tai Palvelupiste Frenckellistä
osoitteesta Puutarhakatu 2 L.
Tampere 99 -lehden on toimittanut kaupunginkanslian
viestintäyksikkö.
---------------------------------------------------------Lisätietojen antaja:
tiedotussuunnittelija Anna-Leea Hyry p. 3146 6219
tai 040-707 9146
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Anna-Leea Hyry
9.2.1999

Kuluttajaneuvonta muuttaa
keskusvirastotalolle
Tampereen kaupungin kuluttajaneuvonta muuttaa maanantaina 15.2.
uusiin tiloihin kaupungin keskusvirastotalolle, osoitteeseen
Aleksis Kiven katu 14-16 C. Kuluttajaneuvonta avaa virastotalon
palvelukäytävällä uudentyyppisen, ns. front office -palvelupisteen,
josta asiakkaiden on entistä helpompi löytää kuluttajaneuvonta.
Muuton yhteydessä myös neuvonta-ajat muuttuvat. Uudet ajat ovat
maanantaisin kello 10-15.45 ja tiistaista perjantaihin kello 8.3012. Kuluttajaneuvonnan puhelinnumerot säilyvät ennallaan: toimiston
numero on 3146 6649, vaihde 3146 11 ja fax 3146 6269. Neuvontaan
voi siis edelleen joko soittaa tai tulla käymään.
Kuluttajaneuvojat ovat muuttopuuhissa loppuviikosta, joten
kuluttajaneuvonta ei poikkeuksellisesti muuton takia palvele
torstaina 11.2. ja perjantaina 12.2.
Kunnallisessa kuluttajaneuvonnassa selvitellään ja sovitellaan
kuluttajien ja elinkeinonharjoittajien välisiä ristiriitoja.
Kuluttajaneuvojat seuraavat myös markkinointia ja tiedottavat
kuntalaisille kuluttaja-asioista.
Kuluttajaneuvojat voivat selvittää myös asuntokauppariitoja,
vaikka niissä on osapuolina usein kaksi yksityistä ihmistä.
Kuluttajaneuvonta on kuntalaisille maksutonta.
Kuluttajien
kuumimmat
kysymykset
Asumiseen liittyvät asiat työllistivät eniten Tampereen kaupungin
kuluttajaneuvontaa viime vuonna. Eniten valitettiin asuntokaupoista
ja toiseksi eniten asuntojen rakentamisesta ja korjauksesta.
Kolmanneksi yleisimmin valituksia tuli käytettyjen autojen
kaupasta ja seuraavaksi kodin elektroniikasta. Seuraavina
asialistalla olivat terveyspalvelut ja puhelinpalvelut.
Kuluttajaneuvontaan otettin usein yhteyttä myös huonekalukauppaa
ja matkoja koskevissa asioissa.
Viime vuonna kuluttajaneuvontaan tuli yhteydenottoja yhteensä
runsaat 8100 kappaletta. Yhteydenottojen määrä kasvoi edelliseen
vuoteen verrattuna kuusi prosenttia. Kuluttajaneuvonta palvelee
myös useita Tampereen lähikuntia.
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Kuluttajaneuvonnasta saa henkilökohtaisen neuvonnan lisäksi
monenlaista kuluttajatietoa. Kuluttajaneuvonta tiedottaa nykyisin
myös internetissä osoitteessa www.tampere.fi/kulto
---------------------------------------------------Lisätietojen antaja:
johtava kuluttajaneuvoja Vuokko Ylinen p. 3146 6271

Tämän tiedotteen alkuun
Tiedotteiden alkuun
Viestintäyksikön kotisivulle
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Anna-Leea Hyry
5.2.1999

Pohjoismainen
ystävyyskaupunkityöryhmä
koolla Tampereella
Tampere ja sen pohjoismaiset ystävyyskaupungit ovat perustaneet
vuonna 1995 yhteisen työryhmän selvittämään kaupunkien välisen
yhteistyön tiivistämistä. Erityisesti tarkoituksena on kartoittaa
EU-ohjelmien hyödyntämistä pohjoismaisessa yhteistyössä tilanteessa, jossa osa maista on EU:n jäsenmaita ja osa sen ulkopuolella. Ryhmän tehtävänä on valmistella suunnitelma yhteistyön
tiivistämisestä ensi syksyyn mennessä.
Työskentely on tapahtunut sektorikohtaisissa työryhmissä, joita
on perustettu koulutukseen, elinkeinojen edistämiseen, kulttuurija vapaa-aikaan sekä ympäristöasioihin. Työryhmiin ovat
osallistuneet kunkin kaupungin asianomaisen alan vastuuhenkilöt.
Tampereen vastuulla on ollut kulttuuri- ja vapaa-aikatyöryhmä, jota
johtaa kulttuuritoimenjohtaja Lassi Saressalo.
Koko työtä johtaa yhteinen johtoryhmä, jota on viime vuoteen
saakka johtanut Norrköpingin kaupunki. Nyt puheenjohtajuus on
Tampereella eli kansainvälisten asioiden sihteeri Pertti Paltilalla.
Johtoryhmän ja työryhmien puheenjohtajien yhteinen kokous pidetään tänään perjantaina Tampereella. - Valitettavasti lentolakko on
jonkin verran haitannut osallistumista kokoukseen, Pertti Paltila
sanoo.
- Paikalla ovat edustajat Tampereen lisäksi Norrköpingistä,
Odensesta ja Färsaarilta Klaksvikin kaupungista, jonka
kaupunginjohtaja Jógvan vid Keldu osallistuu kokoukseen. Klaksvik
ei ole virallisesti Tampereen ystävyyskaupunki, mutta kuuluu
pohjoismaiseen yhteistyörenkaaseen. Kokouksesta ovat poissa
Kopavogurin ja Trondheimin edustajat.
--------------------------Lisätiedot: kansainvälisten asioiden sihteeri Pertti Paltila
p. 0400-831 469
TIEDOTUSVÄLINEET HUOM: Haastattelut päivän aikana mahdollisia,
tiedustelut P.Paltilalta!
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Pertti Paltila
2.2.1999

Tampereen kaupungin valtuuskunta
teki onnistuneen vierailun Venäjälle

Tampereen kaupungin viisijäseninen valtuuskunta johtajanaan kaupunginhallituksen puheenjohtaja Timo P. Nieminen teki viime viikolla onnistuneen vierailun Venäjälle Tampereen ystävyyskaupunkiin
Nizhni Novgorodiin, joka sijaitsee Volga- ja Oka-jokien
yhtymäkohdassa noin 450 km Moskovasta itään. Nizhni Novgorod on
Venäjän kolmanneksi suurin, noin 1,4 miljoonan asukkaan kaupunki.
Valtuuskunta tapasi kolmipäiväisen virallisen ohjelman puitteissa
kaupungin uutta johtoa, kaupungin duuman eri poliittisten ryhmien
sekä kaupungin eri yksikköjen edustajia. Keskusteluissa oli esillä
Venäjän talouden tilanne ja sen vaikutukset Nizhni Novgorodiin,
yhteistyö tamperelaisen ja suomalaisen elinkeinoelämän kanssa sekä
kaupunkien välinen asiantuntijayhteistyö, EU-ohjelmat sekä
kulttuurivaihto. Keskusteluissa isännät totesivat, että Venäjän
taloudelliset vaikeudet eivät ainakaan vielä ole merkittävämmin
vaikuttaneet Nizhni Novgorodissa. Isännät olivat myös optimistisia
kaupungin talouden suhteen.
Valtuuskunta vieraili myös paikallisessa lastensairaalassa, lasten musiikkikoulussa sekä musiikkiin ja kuvataiteisiin keskittyvässä erityislastenkodissa. Vierailut näissä laitoksissa olivat
mielenkiintoisia ja antoivat hyvän kuvan ammattitaitoisesta ja
korkeastasoisesta koulutuksesta ja hoidosta.
Valtuuskunta totesi matkan olleen hyödyllinen ja antaneen lohdullisemman kuvan Venäjän kokonaistilanteesta kuin mitä mielikuvat
olivat matkalle lähtiessä.
------------------------------------Lisätietoja:
Timo P. Nieminen puh. 0400-635776
kansainvälisten asioiden sihteeri
Pertti Paltila puh. 0400-831469

Tämän tiedotteen alkuun
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Ari Järvelä
1.2.1999

Vuoreksen ympäristövaikutusten väliraportti
esiteltiin Tampereen kaupunginhallitukselle
ja Lempäälän kunnanhallitukselle

Vuoreksen asuinalueen yleissuunnitelman ympäristövaikutusten
arviointia on jatkettu. Tutkittavina on neljä toteutusvaihtoehtoa
asukasmäärien mukaan: n. 300 asukkkaan ns. nolla-vaihtoehto,
asukkaita n. 6000-8000 ja asukkaita n. 13.000-15.000. Viimeisimmässä vaihtoehdossa tutkittavina ovat sekä siltavaihtoehto että eisiltavaihtoehto.
Ympäristövaikutusten arvioinnista annettiin väliraportti Tampereen
kaupunginhallitukselle ja Lempäälän kunnanhallitukselle 1.2.1999
klo 15.00 Lempäälässä.
Hankkeen konsulttina toimivan Suunnittelukeskus Oy:n tekemät selvitykset alueen ympäristövaikutuksista ovat pääosin valmistuneet, ja
tämän jälkeen siirrytään arviointivaiheeseen. Tampereen teknillisen
korkeakoulun kanssa yhteistyössä tehtävä kestävän kehityksen liikennejärjestelmätutkimus on vielä kesken.Sen arvioidaan valmistuvan
huhtikuussa.
Valmistuneita selvityksiä ovat luontoselvitykset, jotka sisältävät
mm. erityisselvityksiä alueen kasvi-, lintu-ja hyönteisesiintymistä. Tietoja on saatu mm. Tampereen kasvitieteelliseltä yhdistykseltä, Pirkanmaan lintutieteelliseltä yhdistykseltä
sekä Tampereen Hyönteistutkijain seuralta, joiden kokoamia tietoja
useamman vuoden ajalta on nyt voitu hyödyntää.
Myös laaja alueen vesistöselvitys on valmistunut. Siitä ovat vastanneet Suunnittelukeskus Oy:n lisäksi Kokemäenjoen vesiensuojeluyhdistys ja Tampereen kaupungin ympäristövalvonta.
Ympäristövaikutusten arviointi valmistuu kevään aikana ja sen
pohjalta valitaan maankäyttövaihtoehdot. Mahdolliset Tampereen
kaupunginhallituksen ja Lempäälän kunnanhallituksen tekemät
osayleiskaavan laatimispäätökset tehdään alkukesästä. Vaihtoehtoina
ovat kuntien yhteisen yleiskaavan laatiminen tai kuntakohtaisten yhteensopivien osayleiskaavojen laatiminen Tampereelle ja Lempäälään. Selvitysten laatiminen jatkuu mahdollisen osayleiskaavatyön
yhteydessä.
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Maisema-ja luontoselvitysten lisäksi on tutkittu alueen rakentamisen sosiaalisia-ja yhdyskuntataloudellisia vaikutuksia. Alueen
sisäinen maankäyttöratkaisu tielinjauksineen tarkentuu suunnittelun
edetessä.
Virkamiestyönä on laadittu palveluraportti, jossa tarkastellaan eri
vaihtoehtojen edellyttämiä kunnallisteknisiä ratkaisuja ja
palvelujen järjestämistä alueella. Hanketyöryhmä selvittää yhteisten palvelujen järjestämistä ja kuntien välistä kustannusten
jakoa.
Kevään aikana järjestetään vielä kaksi yleisötilaisuutta, jolloin
esitellään mm. arviointivaiheen tuloksia.

Lisätietoja:
Apulaiskaupunginjohtaja Lasse Eskonen, puh. 3146 6204
Kaavoitusjohtaja Jyrki Laiho, puh. 3146 6325
Yleiskaava-arkkitehti Toivo Hankonen, puh. 3146 6516
Kunnanjohtaja Olli Viitasaari, puh. 374 4200

Tämän tiedotteen alkuun
Tiedotteiden alkuun
Viestintäyksikön kotisivulle
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Anna-Leea Hyry
1.2.1999

Työllisyyssopimus
monipuolistaa
Tampereen työllistämistä
Tampereen kaupunki allekirjoitti maanantaina neljännen
vuosisopimuksen työllisyyden hoidosta yhdessä valtion viranomaisten
kanssa. Uutta sopimuksessa on se, että kaupunki työllistää nyt myös
itse ns. yhdistelmätuella. Aiesopimuksen kohderyhmänä ovat
erityisesti nuoret, pitkäaikaistyöttämät sekä yli 50-vuotiaat.
Työvoima- ja elinkeinokeskuksen on tarkoitus rahoittaa mm.
Lahdesjärven teollisuusalueen rakentamista ja Tallipihan
peruskorjausta. Näiden uskotaan tuovan alueiden toiminnan myötä
myös pysyviä työpaikkoja.
Tampereen työvoimatoimiston tuki tulee aiesopimuksen mukaan noin
850:lle työllistetylle kuukaudessa, ja kaupunki järjestää heille
tukityöpaikan. Yhdistelmätuella työllistettävien osuus on noin 50
henkilöä. Kaupunki tukee myös erillisprojekteja, joissa
yhdistelmätuella työllistetään ihmisiä ns. kolmannen sektorin
alueelle.
Työmarkkinatuella työllistetään noin 700 henkilöä. Noin 50
oppisopimukseen pääsevää työtöntä saa työllistämistukea, ja
kaupunki tarjoaa opiskelijoille harjoittelupaikkoja
mahdollisuuksien mukaan.
Kokonaistasolla tukityöllistettyjen määrä vähenee viime vuodesta
noin sadalla kuukaudessa, mikä johtuu työministeriön määrärahojen
pienentymisestä. Sopimusta valmistellut projektipäällikkö Matti
Luukinen sanoo, että kaupungin oma osuus rahoituksesta on
jatkuvasti kasvanut.
- Työllisyyssopimukset ovat toimineet hyvin. Tässä on saatettu
tavoitteet ohjelmalliseen muotoon, jolloin niiden toteutumista
voidaan seurata ja tehdä siitä johtopäätöksiä. Vaikka määrä ei
kasvaisi, voidaan tehdä laadullisia parannuksia.
Luukinen mainitsee esimerkkinä sopimuksen uuden kohdan
työnhakukoulutuksen järjestämisestä työllistetyille.
Kaupunki aikoo vakinaistaa palvelukseensa noin 350 henkilöä tänä
vuonna. Tähän päästään vaihtuvuuden kautta sekä jatkamalla edelleen
ikärakenteen oikaisemista eläkeratkaisuilla.
Myös erilaisia työn jakamisen muotoja, kuten vuorotteluvapaan ja
osa-aikalisän avulla työllistämistä jatketaan. Kaupunki suhtautuu
osa-aikatyöhön myönteisesti. Näin saataneen työllistettyä 200-300
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henkilöä. Myös uusia työn jakamisen malleja kehitetään, jotta
voitaisiin työllistää suurempi määrä ihmisiä.
Työllisyyden aiesopimuksen allekirjoittivat kaupunginjohtaja
Jarmo Rantanen, työvoimatoimiston johtaja Heikki Syvänen sekä
työvoima- ja elinkeinokeskuksen osastopäällikkö Markku Kaunisto.
Työvoiman kysyntää
ja tarjontaa
selvitetään
Tampereen seudun kumppanuusprojekti tilaa Tampereen yliopistolta
selvityksen, jossa tarkastellaan työvoiman kysynnän ja tarjonnan
kohtaamista Tampereen keskusseudulla. Samoin toteutetaan
selvitys, jonka aihe on passiivirahasta aktiiviseen työllisyyden
hoitoon.
Sopimuksen selvitysten toteuttamisesta allekirjoittivat
maanantaina kaupunginjohtaja Jarmo Rantanen, työvoimatoimiston
johtaja Heikki Syvänen sekä Tampereen yliopiston
rekrytointipalvelujen projektipällikkö Jukka Mäkinen.
------------Lisätietoja: projektipäällikkö Matti Luukinen 3146 6243
tai 040-566 1245

Tämän tiedotteen alkuun
Tiedotteiden alkuun
Viestintäyksikön kotisivulle
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25.1.1999

Tamperelaisvaltuuskunta
vierailee Nizhni Novgorodissa

Tampereen kaupungin viisihenkinen valtuuskunta lähtee tiistaina
kolmepäiväiselle vierailulle ystävyyskaupunki Nizhni Novgorodiin
Venäjälle. Keskiviikkona perille saapuva valtuuskunta tapaa
kaupunginhallituksen puheenjohtaja Timo P. Niemisen johdolla
kaupungin uutta, viime lokakuussa tehtävänsä aloittanutta
johtajistoa.
Valtuuskunta saa ajankohtaista tietoa alueen tilanteesta ja
keskustelee yhteistyön näkymistä. Tamperelaiset tutustuvat mm.
jyväskyläläisen Jykes Oy:n toimintaan alueella. Tampereen
elikeinokeskuksella on yhtiön kanssa yhteistyösopimus, jonka
tavoitteena on tamperelaisten yritysten yhteyksien parantaminen.
Tamperelaiset vierailevat myös mm. lastensairaalassa,
musiikkikoulussa sekä lastenkodissa, joka on erikoistunut
kuvataiteeseen ja musiikkiin.
Valtuuskuntaan kuuluvat Timo P. Niemisen lisäksi
kaupunginvaltuutetut Outi Aaltonen, Kaisa Sairanen ja Riitta Ollila
sekä kansainvälisten asioiden sihteeri Pertti Paltila.
-------------------------Lisätietoja: Pertti Paltila 0400-831 469

Tämän tiedotteen alkuun
Tiedotteiden alkuun
Viestintäyksikön kotisivulle
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Anna-Leea Hyry
13.1.1999

Tampereen kaupungin
työntekijälle
huomattava
aloitepalkkio

Tampereen kaupunki palkitsi työntekijänsä aloitteen 39 000
markalla. Aloitepalkkion sai auto- ja konekeskuksen kuormaautonkuljettaa Timo Leimu. Kaupungin yhteistyöryhmän esityksen
mukaisesti myös muutamia pienempiä aloitepalkkioita jaettiin
kaupunginjohtajan päätöksellä henkilöstölle.
Leimu ehdotti rakennettavaksi painepesulaitetta, joka
kiinnitetään kuorma-autoon siltojen kaiderakenteiden pesua varten.
Leimun ehdotus uudesta suutinyhdistelmästä myös toteutettiin, ja
sitä on kokeiltu jo käytännössä.
Pesutöitä teettävä katuyksikkö on laskenut, että uusi
suutinyhdistelmä säästää puhdistuskustannuksia ensimmäisen
käyttövuoden aikana melkein sata tuhatta markkaa. Laitetta
käytetään mm. ohikulkusiltojen kymmenien kaiteiden puhtaanapitoon.
Tampereen kaupungin aloitetoiminnan tarkoituksena on saada esiin
uusia käyttökelpoisia ideoita, esimerkiksi ratkaisua johonkin
parannusta tarvitsevaan ongelmaan. Toiminnalla halutaan myös saada
mahdollisimman moni kaupungin palvelukessa oleva mukaan kaupungin
kehittämistyöhön. Samalla henkilöstö saa lisää
vaikutusmahdollisuuksia.
Aloitteiden määrä on vaihdellut vuosittain. Kaupungin
yhteistoimintaryhmä päätti keskiviikkona muutoksista, joilla
pyritään lisäämään aloitetoimintaa mm. ohjaamalla päätösvaltaa
aloitteista toimialoille lähemmäksi käytännön työtä.
------Lisätietoja:
yhteistoimintapäällikkö Kari Parikka p. 3146 6109
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