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Lehdistötiedotteet vuonna 2000
Ks. uudet tiedotteet
Katso myös liikennelaitoksen, sosiaali- ja terveystoimen sekä teknisen ja
ympäristötoimialan lehdistötiedotteet.
●

Tampereen tilastot kirjassa (29.12.2000)

●

Tamperelaisia 195 381 (27.12.2000)

●

Veturitallien käytöstä neuvotellaan (19.12.2000)

●

Joulurauha julistetaan Keskustorilla (18.12.2000)

●

eTampere-ohjelma käynnistyy (15.12.2000)

●

Suuri osa tamperelaisista päivittäin Internetissä (15.12.2000)

●

Liikennelaitoksen ja Nekalan alueen puhelinnumerot vaihtuvat
(14.12.2000)

●

Villilän päiväkoti harjakorkeudessa (13.12.2000)

●

Kuusikauppa alkaa perjantaina (11.12.2000)

●

Kaupungin asuntolainojen korot nousevat (8.12.2000)

●

Rehtori Matti Olaksesta opetusneuvos (5.12.2000)

●

Tampere juhlii Suomen itsenäisyyttä (29.11.2000)

●

Tampere kutsui koulutuskaupungit (24.11.2000)

●

Puolalaisvieraita Tampereella (24.11.2000)

●

Tampereella tuuletetaan mieliä (14.11.2000)

●

Tohlopin kaavapeli aukeaa Internetissä (14.11.2000)

●

Kaupunki esittelee verkkopalveluita (14.11.2000)

●

Tampereen budjetti tukee vanhustyötä (8.11.2000)

●

Vaalialoitteet etenevät (27.10.2000)

●

Vaalialoitteet äänestyksessä, vaalitulokset verkossa (19.10.2000)

●

Katusoitto- ja katuesiintymiskurssi marraskuussa Mältinrannassa
(17.10.2000)

●

Tietoyhteiskunnan kärkeen eTampere -ohjelmalla (16.10.2000)
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●

Tampereen budjetti tähtää tulevaisuuteen (16.10.2000)

●

Vaalialoitteet äänestyksessä (10.10.2000)

●

Asukkaat antoivat ideoita Tampereelle (5.10.2000)

●

Työllisyysprojekti jatkuu (4.10.2000)

●

Tampereen kaupunki tehostaa saataviensa perintää (3.10.2000)

●

Tampereen päivä sai väen liikkeelle (2.10.2000)

●

Neljä ansioitunutta sai Tampereen kultaisen mitalin (29.9.2000)

●

Jorma Nurmi ja Risto Käkelä jakavat teknisen luovuuden palkinnon
(29.9.2000)

●

Vaalien ulkomainonta alkaa 4. lokakuuta (27.9.2000)

●

Tietoa vaaleista ja strategiasta kaikkiin tamperelaiskoteihin (22.9.2000)

●

Tampere juhlii yli 80 tapahtumalla (22.9.2000)

●

Verkkoasiointi lisääntyy - Tampere kerää vaalialoitteita (19.9.2000)

●

Verkkoasiointi saa kannatusta (13.9.2000)

●

Henkilöstöjaosto hakee rekrytointioppia Hollannista (11.9.2000)

●

Tampereen seudulle lisää kauppoja (8.9.2000)

●

Tampere tehostaa maahanmuuttajatyötä (1.9.2000)

●

Tampereen johto opiskelee Oulussa (29.8.2000)

●

Kaupunki siirtää sähkölaitoksen väkeä (25.8.2000)

●

Tampere kysyy Internetin käytöstä (17.8.2000)

●

Tampereen ammattiopisto aloittaa (11.8.2000)

●

Tapahtumien yö tuo ruokakojut Keskustorille (8.8.2000)

●

Tamperelaisia 194 212 (1.8.2000)

●

Naistenlahden voimalaitokselta kuuluu puhallusmelua vielä ensi viikolla
(28.7.2000)

●

Naistenlahden voimalaitoksen puhallustyöt alkavat (19.7.2000)

●

Tampereen turvallisuusstrategia saatiin valmiiksi (18.7.2000)

●

Ravustus alkaa Tampereen kaupungin vesialueilla (17.7.2000)

●

Kaupungin asuntolainojen korko nousi (12.7.2000)

●

Tampere luopuu tietotekniikan yhteisyrityksestä (22.6.2000)

●

Koulujen tilatarpeet kartoitettu (16.6.2000)

●

Roihankorpi johtaa vuokra-asuntoyhtiötä (15.6.2000)

●

Ystävyyskaupungit luovat vesi- ja jätehuollon verkoston (13.6.2000)
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●

Kolmen kaupungin yhteistyö tiivistyy (9.6.2000)

●

Metsäsuunnitelmaluonnokset nähtävillä Hervannassa (5.6.2000)

●

Asuntotori avataan Puutarhakadulla (31.5.2000)

●

Tampereen tietotekniikka yhteisyritykseen? (18.5.2000)

●

Tampere otti oppia Vuoreksen osallistumisesta (15.5.2000)

●

Tampere vahvisti siteitä Unkariin (12.5.2000)

●

Tampereen ammatilliset oppilaitokset yhdistyvät Tampereen
ammattiopistoksi (11.5.2000)

●

Eurooppa-päivä tarjoaa asiatietoa (8.5.2000)

●

Tampere ja Mwanza laajentavat yhteistyötä (8.5.2000)

●

Tampereen johto tutustuu Unkariin (5.5.2000)

●

Eurooppa-päivää vietetään musiikin merkeissä (4.5.2000)

●

Maaseutua kehitetään uusin eväin (4.5.2000)

●

Turvallinen toukokuu (3.5.2000)

●

Pirkanmaalaiset haluavat kunnallisia palveluita nettiin (3.5.2000)

●

Asuntopalvelutalo harjaan Puutarhakadulla (28.4.2000)

●

Valtuusto pohjusti vuoden 2001 budjettia (27.4.2000)

●

Tamperelaiset toivovat lisää rahaa peruskouluun (27.4.2000)

●

Tasa-arvoa pohditaan Tampereella (26.4.2000)

●

Keskustorilla vietetään Eurooppa-päivää (19.4.2000)

●

Seppo Salmisen muotokuva paljastettiin (18.4.2000)

●

Talousfoorumiin tuli yli 500 vastausta (17.4.2000)

●

Tampereelle paras arvosana kaupunkitutkimuksessa (17.4.2000)

●

Budjettikyselyyn voi vielä osallistua (13.4.2000)

●

Koulutuskaupunkien maailmankokous Tampereelle (12.4.2000)

●

Korjausavustusten hakijat vähentyneet Tampereella (11.4.2000)

●

Tampere jakaa apurahoja kulttuuriin ja tieteeseen (7.4.2000)

●

Puheenjohtajat tapaavat Hervannan asukkaita (5.4.2000)

●

Akkuna aikuiskoulutukseen avautuu Koskikeskuksessa (31.3.2000)

●

Pohjoismainen seminaari tuotti yhteistyöhankkeita (28.3.2000)

●

Asuntojen korjausrahoja anottu verkkaisesti (24.3.2000)

●

Puheenjohtajat Kämmenniemessä (23.3.2000)

●

Pohjoismaista yhteistyötä pohditaan Tampereella (21.3.2000)
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●

Ideakilpailu Vuolteensillan uudistamisesta (15.3.2000)

●

Puheenjohtajat Lentävänniemessä (8.3.2000)

●

Lempäälä ja Tampere perustavat Vuoreksen "yhteishallituksen"
(2.3.2000)

●

Itätuulen päiväkoti harjakorkeudessa (2.3.2000)

●

Pyhällönpuisto uudistuu yhteistyön tuloksena (24.2.2000)

●

Kauppahallin Hämeenkadun puoleinen ovi suljetaan 4 päiväksi
(23.2.2000)

●

Puheenjohtajat Tesomalla (23.2.2000)

●

Tampereen kummilapsi kastettiin Raatihuoneella (21.2.2000)

●

Tammelantorin jätteet maan alle (18.2.2000)

●

Puheenjohtajat Härmälässä (10.2.2000)

●

Tampere 2000 -lehti jokaiseen tamperelaiskotiin (10.2.2000)

●

Puheenjohtajat Kaukajärvellä (27.1.2000)

●

Tampereen arkkitehtuuria esitellään Norrköpingissä (21.1.2000)

●

Puheenjohtajat tapaavat kuntalaisia (11.1.2000)

●

Kauppahallin kylkeen valokattoisia liiketiloja (11.1.2000)

●

Ossi Numminen Tampereen tietohallintojohtajaksi (5.1.2000)

●

Vuosi vaihtui Keskustorilla (1.1.2000)

Vanhoja lehdistötiedotteita
1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995
Sivun alkuun
© Tampereen kaupungin viestintäyksikkö 1999, 2000
Tampereen kaupunki
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Jari Seppälä 29.12.2000
Tampereen tilastot kirjassa
Tampereen kaupungin tilastollinen vuosikirja on ilmestynyt. Uusimmat tilastot
kattava kirja on nyt järjestyksessä 40:s. Tietojen kokoamisesta on vastannut
Tampereen kaupunginkanslian tulosarviointiryhmä.
- Kirjan tarkoituksena on tuottaa mahdollisimman tuoretta, kattavaa ja
vertailukelpoista kehitystietoa. Suurin osa taulukoista on viiden vuoden ajalta,
ja uusimmat tilastot juuri päättyvältä vuodelta, sanoo tulosarviointipäällikkö
Antti Puisto.
Tilastollinen vuosikirja 1998-1999 käy läpi Tampereen kehitystä muun muassa
väestön, elinkeinotoiminnan ja talouden avulla. Kaupungin peruspalvelujen
suoritteet on kirjattu, samoin vaalitulokset syksyn kunnallisvaaleja myöten.
Joitakin vertailevia taulukoita on koottu myös Tampereen, Helsingin ja Turun
tiedoista.
Vuosikirjassa on yhteensä noin 170 taulukkoa. Kirjaa myydään kaupungin
keskusvirastotalon neuvonnassa ja kaupungin verkkokaupassa sadan markan
hintaan. Ainakin osa kirjan tiedoista tulee myös tulosarviointiryhmän
Internet-sivuille osoitteeseen www.tampere.fi/talous/tulosarv/.
Sivun alkuun
Vuoden 2000 tiedotteet
© Tampereen kaupungin viestintäyksikkö 1999, 2000
Tampereen kaupunki
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Jari Seppälä 27.12.2000
Tamperelaisia 195 381
Tampereen väkiluku vuoden vaihtuessa on Tilastokeskuksen arvion mukaan
195 381 henkeä. Vuosi sitten tamperelaisia oli 193 174, joten väestön määrä
on kasvanut vuodessa 2 207 eli 1,1 %.
Tampereen väestönkasvu oli parhaimmillaan 1990-luvun puolivälissä yli 3 000
henkeä vuodessa. Kasvuvauhti on sen jälkeen hidastunut neljänä vuonna,
mutta tänä vuonna väestönkasvu näyttää taas kääntyneen nousuun. Vuonna
1999 väkiluku kasvoi 1 920:lla.
200 000 asukkaan rajan on laskettu menevän rikki vuoden 2004 paikkeilla ja
vuonna 2010 asukasluku olisi noin 207 000.
Sivun alkuun
Vuoden 2000 tiedotteet
© Tampereen kaupungin viestintäyksikkö 1999, 2000
Tampereen kaupunki
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Jari Seppälä 19.12.2000
Veturitallien käytöstä neuvotellaan
Museovirasto on lähettänyt Tampereen kaupungille muistion Tampereen
asema-alueen veturitallien suojelusta ja käytöstä. Kaupunginvaltuuston viime
viikolla hyväksymän maanvaihtosopimuksen perusteella alueelle suunnitellaan
uutta hotellia, jonka ravintola- ja kokoustilat tulisivat kahteen vanhaan
veturitalliin.
Museovirasto on kaupungin kanssa yhtä mieltä siitä, että yksi veturitalleista
voidaan purkaa, kun kaksi niistä säilytetään. Museovirasto toivoisi kuitenkin,
että säilytettäviin veturitalleihin tulisi rautateihin liittyvää toimintaa tai
esimerkiksi verstas- tai opetustiloja. Hotellihanke ei Museoviraston mielestä
jätä veturitalleille sitä tilaa, jota niiden suojelu itsenäisenä kokonaisuutena
edellyttäisi.
Tampereen kaupunginhallitus sai maanantaina tiedon Museoviraston
kannasta. Apuloaiskaupunginjohtaja Esa Kotilahti toteaa, että Museoviraston
kanssa pyritään neuvottelemaan veturitallien mielekkäästä käytöstä osana
Tampereen ydinkeskustaa.
- Vanhan kaupunkikuvan säilyttäminen, kohentaminen ja esiin tuominen on
ollut hotellihankkeen yhtenä lähtökohtana, Kotilahti muistuttaa.
Sivun alkuun
Vuoden 2000 tiedotteet
© Tampereen kaupungin viestintäyksikkö 1999, 2000
Tampereen kaupunki
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Tuula Ala-Honkola 18.12.2000
Joulurauha julistetaan Keskustorilla
Joulurauha julistetaan Tampereella perinteiseen tapaan jouluaattona kello
12.00 Keskustorilla.
Vanhan kirkon kellojen lyötyä keskipäivän merkiksi esittää Tampereen
työväenyhdistyksen soittokunta Tampereen fanfaarin, jonka jälkeen
hallintojohtaja Mauri Eskonen julistaa joulurauhan Raatihuoneen parvekkeelta.
Tilaisuus päättyy yhteisesti veisattavaan virteen Enkeli taivaan.
Tampereella on julistettu oma joulurauha vuodesta 1945.
Vuosi vaihtuu Keskustorilla
Tampereen kaupungin kulttuuritoimi järjestää vuoden vaihtumisen kunniaksi
juhlan Keskustorilla 31.12. kello 23.45.
Ohjelman aluksi Tampereen työväenyhdistyksen soittokunta esittää
Tampereen fanfaarin ja virren Jumala ompi linnamme. Juhlan puhujat ovat
kirkkoherra Juha Kauppinen ja kaupunginvaltuutettu Elina Sirén.
Puheiden välissä soittokunta esittää Genetzin laulun Terve Suomeni maa ja
lopuksi Merikannon Työväen marssin. Vanhan kirkon kellot lyövät kello 24.00
vuoden vaihtumisen merkiksi, jonka jälkeen juhla päättyy yhteisesti
laulettavaan Maamme-lauluun.
Vuoden ensimmäiselle lapselle kaupungin lusikka
Vuoden ensimmäinen tamperelainen lapsi saa vanhan tavan mukaan
kotikaupungiltaan lahjaksi lusikan. Lusikan ja onnittelukukat käy ojentamassa
kaupunginvaltuuston puheenjohtaja, toiminnanjohtaja Seppo Salminen.

Sivun alkuun
Vuoden 2000 tiedotteet
© Tampereen kaupungin viestintäyksikkö 1999, 2000
Tampereen kaupunki
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Jari Seppälä 15.12.2000
eTampere -ohjelma käynnistyy
Laaja tamperelainen tietoyhteiskuntahanke eTampere käynnistyy vuoden 2001
alusta. Viiden vuoden projektin kokonaisbudjetti nousee 770 miljoonaan
markkaan. Yhteistyössä ovat mukana keskeisimmin Tampereen kaupunki,
Tampereen yliopisto, Tampereen teknillinen korkeakoulu, Tampereen
Teknologiakeskus Oy ja Valtion Teknillinen Tutkimuskeskus.
Tampere kehittää tietoyhteiskunnan osaamistaan niin tutkimuksen,
liiketoiminnan kuin palvelujenkin alueella kansainvälisenä kärkikaupunkina.
Vuoteen 2006 mennessä tavoitteena on muun muassa synnyttää 20 uutta
huippuyritystä, lisätä merkittävästi informaatio- ja viestintäsektorien työpaikkoja
sekä nostaa Tampere arvostetuksi tietoyhteiskunnan ja uuden talouden
tutkimuskeskukseksi.
Tampereesta halutaan luoda tietoyhteiskunnan uusien ilmiöiden testiympäristö.
Julkisen hallinnon verkkopalveluja kehitetään ja kansalaisten verkkotaitoja ja
-mahdollisuuksia kohennetaan. Taustalla on halu turvata tasapainoinen ja
tasa-arvoinen yhteiskuntakehitys sekä tukea tulevaa elinkeinotoimintaa
Tampereella.
- eTampere-ohjelmassa korostetaan kansalaisten tietoyhteiskuntaa eli Internet
pitäisi saada kaikkien ulottuville. Tämä on tärkeätä sekä kansalaisten
tasa-arvoisuuden että uuden liiketoiminnan kannalta. Mitä enemmän
tietoverkolla on käyttäjiä, sitä jyrkemmin kasvaa tietoverkon arvo, sanoo
EU-komissaari Erkki Liikanen eTampere-ohjelman avaustilaisuudessa
Tampereella.
Viiden vuoden eTampere-ohjelma jakautuu kuuteen vastuualueeseen, jotka
ovat Infocity, eBusiness School, IsoI, teknologiset veturiohjelmat,
yrityskiihdyttämö ja Testing Lab.
Tampereen kaupunki vastaa Infocity-osuudesta, joka nopeimmin näkyy
käytännön elämässä. Kuntalaisille lisätään Internet-yhteyksiä muun muassa
kirjastoihin ja liikkuvaan Internet-bussiin, Netti-Nysseen". Kaupungin omia
verkkopalveluita lisätään ja virallinen verkkoasiointi aloitetaan ensi vuonna.
Tampereen teknillinen korkeakoulu ja Tampereen yliopisto valmistelevat
eEconomy Business School - kokonaisuutta, joka erikoistuu digitaalitalouden
liiketoiminnan tutkimukseen ja koulutukseen. Yliopiston vastuulla on myös
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tietoyhteiskunnan yhteiskuntatieteelliseen tutkimukseen keskittyvä IsoI- hanke.
Uutta teknologiaa ja uusia tuotteita kehitetään yritysten ja tutkimuslaitosten
yhteistyönä. Näiden teknologisten veturiohjelmien valmistelu on Tampereen
teknillisen korkeakoulun ja Tampereen Teknologiakeskuksen käsissä.
Teknologiakeskus valmistelee myös yrityskiihdyttämön perustamista ja siihen
liittyvää kansainvälistä palvelumallia, jonka avulla voidaan kanavoida
kasvuyrityksiin kansainvälistä pääomaa.
Tietoyhteiskunnan tuotteiden ja palvelujen laajaa testauspalvelua varten on
valmisteilla Testing Lab. Tätä kokonaisuutta vetää Valtion Teknillinen
Tutkimuskeskus.
---lisätietoja:
Tampereen kaupungin elinkeinojohtaja Juha Kostiainen,
puh. 03-3146 6107, 0400 721 475
eEconomy Business School: professori Erkki Uusi-Rauva, Tampereen
teknillinen korkeakoulu, puh. 03-365 2106 professori Kari Neilimo, Tampereen
yliopisto, puh. 03-215 6111
IsoI: professori Antti Kasvio, Tampereen yliopisto, puh. 03-215 7633
Testing Lab: johtaja Jouko Suokas, VTT, puh. 03-316 3200
Yrityskiihdyttämö: toimitusjohtaja Olli Niemi, Tampereen Teknologiakeskus Oy,
puh. 03-316 5551
Teknologiset veturiohjelmat: professori Hannu Eskola, TTKK, puh. 03-3654710
Infocity: viestintäpäällikkö Jari Seppälä, puh. 03-3146 6219,
0400-734 058
-----------Sivun alkuun
Vuoden 2000 tiedotteet
© Tampereen kaupungin viestintäyksikkö 1999, 2000
Tampereen kaupunki
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Jari Seppälä 15.12.2000
Suuri osa tamperelaisista
päivittäin Internetissä
Tamperelaiset ovat ahkeria Internetin käyttäjiä. Taloustutkimus Oy:n
eTampere-hanketta varten tekemän kyselytutkimuksen mukaan 65 prosentilla
tamperelaisista on Internet-yhteys käytettävissään ja 53 prosenttia heistä
käyttää sitä päivittäin tai lähes päivittäin.
Valtakunnallisen tutkimuksen mukaan 58 prosenttia suomalaisista on joskus
käyttänyt Internetiä. EU-maissa viidennes kodeista on liitetty Internet-verkkoon.
Kotimikroja on 61 prosentilla tamperelaisista, mutta yli puolet Internetin
käyttäjistä pääsee tietoverkkoon myös työ- tai opiskelupaikalta. Kirjastojen
Internet-yhteyksiä käyttävät erityisesti nuoret.
Eniten Internetiä käytetään tiedon etsintään (81%), melkein yhtä paljon
sähköpostiin (80%). Kaksi kolmannesta surffailee huvin vuoksi ja runsas
kolmannes etsii kunnallisia palveluja verkosta. Sähköpostiosoite on 59
prosentilla tamperelaisista.
Tampereen kaupungin Internet-sivuilla on käynyt 77 prosenttia niistä
tamperelaisista, joilla on Internet-yhteys käytettävissään. Säännöllisiä
kaupungin verkkopalvelujen käyttäjiä on 12 prosenttia yhteyden haltijoista eli
noin 15 000 asukasta. Nuoret käyttävät myös Tampereen kaupunginn
www-sivuja eniten ja antavat niistä paremman arvion kuin vanhemmat.
Tamperelaisia Internetin käyttäjiä kiinnostavat kaupungin sivuilla eniten
tapahtumatiedot. Neljäsosa on erittäin kiinnostunut asiointipalveluista ja
viidennes päätöksenteosta sekä osallistumismahdollisuuksista.
Tamperelaisilta kysyttiin myös, missä kaupungin nyt pitäisi ensisijaisesti
kehittää palvelujaan. Useimmat eli 39 prosenttia olivat sitä mieltä, että ensi
sijassa pitäisi kehittää perinteistä palvelua toimipisteissä. Internet-palvelujen
kehittämisen asetti tärkeimmäksi 28 prosenttia vastaajista, nuoremmissa
ikäluokissa vielä useampi.
Tampereen kaupunki halusi tutkimuksella selvittää muun muassa tarvetta
Internet-yhteyksien ja yleisöpäätteiden lisäämiseen. Vastausten perusteella
kynnys Internetin käyttöön on melko korkealla niiden keskuudessa, joilla ei
vielä ole yhteyttä käytettävissään. Puolet heistä ilmoitti, että tuskin käyttäisivät
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Internetiä, vaikka välineet olisivat ilmaiseksi heidän käytössään. Reilu
neljännes vastasi, että käyttäisi Internetiä vain, jos ilmainen yhteys vedettäisiin
kotiin. Kuusi prosenttia käyttäisi Internetiä maksua vastaan ja 12 prosenttia
kirjaston ilmaisyhteyttä.
Noin 40 prosenttia tamperelaisista kokee tarvitsevansa tietokoneen ja
Internetin käyttökoulutusta.
Taloustutkimus Oy haastatteli 1200 tamperelaista 15-74 vuotiasta henkilöä
marraskuun aikana. Tutkimustuloksia käytetään hyväksi kaupungin
verkkopalvelujen ja niiden saatavuuden kehittämisessä eTampere-ohjelman
Infocity-hankkeessa.
----------------------------------------------------Lisätietoja:
Internet-tiedotussihteeri Päivi Kuusisto, puh. (03) 3146 6054
Viestintäpäällikkö Jari Seppälä, puh. 0400 734 058

Sivun alkuun
Vuoden 2000 tiedotteet
© Tampereen kaupungin viestintäyksikkö 1999, 2000
Tampereen kaupunki
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Tuula Ala-Honkola 14.12.2000
Liikennelaitoksen ja Nekalan alueen puhelinnumerot vaihtuvat
Tampereen kaupungin liikennelaitoksen ja muiden Nekalan alueella
sijaitsevien kaupungin toimipisteiden puhelinnumerot vaihtuvat maanantaina
18. joulukuuta.
Nykyinen alueen keskusnumero 240 2111 korvautuu silloin numerolla 314 613.
Liikennelaitoksen lisäksi Nekalan alueen keskuksen alle kuuluvat mm.
vesilaitos, auto- ja konekeskus, katuyksikön eteläinen toimisto sekä
materiaalikeskuksen keskusvarastot.
Muutostöiden jälkeen vanhoihin numeroihin soitetut puhelut ohjautuvat
automaattisesti uusiin alanumeroihin tai siirtyvät puhelunvälittäjille. Uudet
ohivalintanumerot tulevat ensi helmikuun puolivälissä ilmestyvään Pirkanmaan
puhelinluetteloon. Silloin poistuvat vanhat numerot kokonaan käytöstä ja
kutsuun vastaa numeromuutoksesta kertova tiedote.
-----------Lisätiedot: tekninen päällikkö Erkki Hakala, puh. 3146 6207 tai 050 555 9458
Sivun alkuun
Vuoden 2000 tiedotteet
© Tampereen kaupungin viestintäyksikkö 1999, 2000
Tampereen kaupunki
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Tuula Ala-Honkola 13.12.2000
Villilän päiväkoti harjakorkeudessa
Raholan uudelle pientaloalueelle rakenteilla olevan Villilän päiväkodin
harjannostajaisia vietetään perjantaina 15.12. 2000.
Uuteen päiväkotiin rakennetaan tilat neljälle lapsiryhmälle eli yhteensä noin 69
lapselle sekä lisäksi neuvolatilat. Rakennus valmistuu maaliskuun 2001
loppuun mennessä.
Hankkeen kustannukset ovat 9,0 milj. mk. Tampereen kaupungin
tilakeskuksen rakennuttamaa kohdetta urakoi Rakennusliike Veikko Matikainen
Oy.
---------Lisätietoja: rakennuttajainsinööri Matti Toivonen, tilakeskus, puh. 050 564 4815

Sivun alkuun
Vuoden 2000 tiedotteet
© Tampereen kaupungin viestintäyksikkö 1999, 2000
Tampereen kaupunki
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Tuula Ala-Honkola 11.12.2000
Kuusikauppa alkaa perjantaina
Joulukuusien myynti alkaa Tampereella perjantaina 15. joulukuuta.
Tampereen kaupungin kiinteistötoimi vuokraa joulukuusien myyntipaikkoja
Tammelantorilta, Laukontorilta ja Heinätorilta sekä eri puolilta Tamperetta
kaupungin omistamilta alueilta. Myyntipaikkojen vuokrat ovat 170-250 markkaa
päivältä. Vuokrapaikkoja on lähes jokaisessa kaupunginosassa.
Tammelantorilla on perinteinen joulutori sunnuntaina 17.12. kello 9-18. Muina
arkipäivinä kauppatorit ovat avoinna normaalisti.
Jouluaattona torikauppaa ei käydä.
Kauppaliikkeillä on mahdollisuus ulkomyyntiin liikkeittensä edustalla 1.-23.12.
Kaupunki ei peri ulkomyyntipaikoista korvausta.
__________
Lisätietoja: Kiinteistösihteeri Aila Taura, puh. 3146 6256 tai 050-351 8256
Sivun alkuun
Vuoden 2000 tiedotteet
© Tampereen kaupungin viestintäyksikkö 1999, 2000
Tampereen kaupunki
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Tuula Ala-Honkola 8.12.2000
Kaupungin asuntolainojen korko nousee
Tampereen kaupungin asuntolainarahastosta myönnettyjen lainojen korko
nousee 1.1.2001 lukien 5,00 prosentista 5,75 prosenttiin. Esimerkiksi 400 000
markan lainassa koron nousu tietää 3 000 markan lisälaskua vuodessa, sanoo
kaupungin rahoituspäällikkö Yrjö Schafeitel. Koron nousu koskee noin 1 300
lainansaajaa.
Tampereen kaupungin asuntolainarahastosta myönnetyistä lainoista peritään
korkoa puoli prosenttiyksikköä yli peruskoron.
Valtiovarainministeriö vahvistaa peruskoron puolivuosittain. Peruskorko on
ollut heinäkuun alusta lukien 4,5 prosenttia ja lainojen korko 5,0 prosenttia.
Tammikuun alusta lukien peruskorko nousee 5,25 prosenttiin, jolloin lainoista
perittävä korko nousee 5,75 prosenttiin.
Asuntolainarahastosta voidaan myöntää vuosittain lainoja 18 miljoonaa
markkaa. Tänä vuonna on myönnetty 112 lainaa yhteissummaltaan noin 16,7
miljoonaa markkaa.
Lainoja myönnetään asunnon ostoon, rakentamiseen, peruskorjaukseen ja
asumisoikeuden hankkimiseen. Myönnettävä lainamäärä on enintään 60
prosenttia asunnon kauppahinnasta, asumisoikeuslainoissa 70 prosenttia
asumisoikeusmaksusta. Lainamäärä on enintään 400 000 markkaa. Laina-aika
on lainamäärästä riippuen 8 - 20 vuotta. Laina-aika joustaa koron muuttuessa
ja voi pidentyä enintään 30 vuoteen.
Uudeksi viivästyskoron viitekoroksi valtiovarainministeriö vahvisti 4 prosenttia,
jolloin yleinen viivästyskorko on ensi vuoden alusta 11 prosenttia.
Viivästyskorko nousee tästä vuodesta yhden prosenttiyksikön.
______________
Lisätiedot: rahoituspäällikkö Yrjö Schafeitel, puh. 3146 6274 tai 050 517 5470
Sivun alkuun
Vuoden 2000 tiedotteet
© Tampereen kaupungin viestintäyksikkö 1999, 2000
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Tuula Ala-Honkola 5.12.2000
Rehtori Matti Olaksesta opetusneuvos
Tasavallan Presidentti on suonut 1.12.2000 opetusneuvoksen nimen ja arvon
rehtori Matti Olakselle.
Matti Olas tuli Tampereen kauppaoppilaitoksen palvelukseen vuonna 1966
englannin kielen tuntiopettajaksi. Seuraavana vuonna hänet nimitettiin
englannin kielen vanhemmaksi lehtoriksi. Oppilaitoksen vararehtoriksi hänet
valittiin vuonna 1972 ja rehtoriksi vuonna 1977. Tampereen talouden ja
tekniikan oppilaitoksen rehtorina hän toimi vuosina 1996-2000.
Rehtori Olas on osallistunut aktiivisesti kauppaoppilaitoksen kehittämiseen
esim. toisen asteen koulu-uudistuksen suunnittelussa ja toteutuksessa. Hänen
panoksensa oli tärkeä Tampereen ammattikorkeakoulun suunnittelussa ja
perustamisessa. Matti Olas on toiminut myös Tampereen kaupungin
kouluasiain neuvottelukunnan puheenjohtajana sekä edistänyt Tampereen
ammatillisen koulutuksen oppilaitosten välistä yhteistyötä erilaisten yhteisten
toimikuntien puheenjohtajana.
Ammattikasvatushallituksen, opetushallituksen ja opetusministeriön alaisissa
tehtävissä rehtori Olas on ansioitunut mm. opetussuunnitelmatyössä ja
oppikirjantarkastajana. Hän on lisäksi toiminut Tampereen työvoimapiirin
ammatinvalinnanohjauksen neuvottelukunnassa sekä Hämeen läänin
oppilasvalintalautakunnassa sekä osallistunut aktiivisesti opettajien
järjestötoimintaan.

Sivun alkuun
Vuoden 2000 tiedotteet
© Tampereen kaupungin viestintäyksikkö 1999, 2000
Tampereen kaupunki
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Tuula Ala-Honkola 29.11.2000
Kaupunki juhlii Suomen itsenäisyyttä
Tampereen kaupunki järjestää jokavuotiseen tapaan kaksi itsenäisyyspäivän
juhlaa keskiviikkona 6.12. Lasten oma juhla alkaa Tullikamarin Pakkahuoneella
klo 15.30 ja perinteinen koko perheen juhla Keskustorilla klo 18.00.
Tullikamarin itsenäisyysjuhlaan saapuvat lapset toivotetaan kättelyin
tervetulleiksi klo 15.00 alkaen. Juhlan pääesiintyjänä on Tanssiteatteri
Raatikko, joka tutustuttaa lapset Koirien Kalevalaan. Ohjelmassa on myös
Tampereen Nuorisoseuran Riepu-kansantanssiryhmän esitys ja yhteisiä
perinneleikkejä. Juhlan päätteeksi on Työväenyhdistyksen nuorisosoittokunnan
tahdittamat tanssiaiset. Tilaisuuteen on vapaa pääsy.
Lastenjuhlan jälkeen klo 18.00 alkaa Keskustorin itsenäisyysjuhla perinteisin
menoin. Juhlapuheen pitää Raatihuoneen parvekkeelta kaupunginvaltuuston
jäsen, peruskoulun opettaja Liisa Löyttyniemi. Puheen jälkeen näyttelijä Jyrki
Mänttäri lausuu gruusialaisen runoilijan Huta Gaguan Tampereesta kertovan
runon Kaupunki. Poikakuoro Pirkanpojat esittää johtajansa Jussi Kaurasen
johdolla Paciuksen Suomen laulun ja Sibeliuksen Finlandian. Juhla päättyy
Vanhan Kirjastotalon puistosta ammuttavaan ilotulitukseen.
Itsenäisyyspäivänä kaupungin virastot ja laitokset ovat juhlaliputettuina kello
8.00 - 20.00. Kaupunginhallitus toivoo, että keskustan ikkunat valaistaan
kynttilöin tai sähkövalolla kello 17.30 - 22.00. Hämeensillalla roihuavat
tervapadat kello 17.30:esta puoleen yöhön saakka.
Keskustorin itsenäisyysjuhlan ohjelma
www.tampere.fi/viy/tapaht/itsen/index.htm
Lasten itsenäisyyspäivän juhlan ohjelma
www.tampere.fi/culture/lastenitsenaisyyspaivanjuhlaa.html
____________________________________________
Lisätiedot: Lastenjuhla Tullikamarilla, koordinaattori Talvikki Torppa,
kulttuuritoimi, puh. 3146 6956 tai 050 523 2134
Keskustorin juhla: tiedotussihteeri Tuula Ala-Honkola, puh. 3146 6209 tai 040
512 7757
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Jari Seppälä 24.11.2000
Tampere kutsui koulutuskaupungit
Kansainvälisen koulutuskaupunkien Educating Cities -järjestön seuraava
yleiskokous pidetään kesällä 2002 Tampereella. Tampereen kaupungin
edustajat kutsuivat perjantaina järjestön Tampereelle yleiskokouksessa, joka
tällä viikolla on pidetty Lissabonissa. Yleiskokous hyväksyi järjestön hallituksen
esityksen seuraavan konferenssin järjestelyvastuun myöntämisestä
Tampereelle. Vastaehdokkaina olivat Australian Adelaide ja Espanjan Reus.
Tampere-talossa kesäkuussa 2002 pidettävään konferenssiin odotetaan noin
800 osallistujaa.
Lissabonin konferenssissa puhunut apulaiskaupunginjohtaja Lasse Eskonen
sanoi, että tiedon virta ja uusi tekniikka muuttavat nopeasti työskentelytapoja ja
myös koulutusta.
- Tampere valmistelee parhaillaan uutta tulevaisuuden strategiaa, joka
perustuu erityisesti koulutukseen ja tutkimukseen. Se antaa hyvän pohjan
tulevan Tampereen konferenssin valmistelulle.
- Sosiaalinen, etninen ja kulttuurinen tasa-arvo tulee myös entistä
tärkeämmäksi tekijäksi koulutuspolitiikassa. Kulttuurien moninaisuuden
tunnustaminen on sekä velvollisuutemme että mahdollisuutemme, Eskonen
painotti.
Apulaiskaupunginjohtaja Eskonen ja Tampereen apulaispoliisimestari Ari
Sarjanen esittelivät konferenssissa Turvallinen Tampere -ohjelmaa, joka sai
kiinnostuneen vastaanoton. Myös professori Annikki Järvinen Tampereen
yliopistosta käytti puheenvuoron Tampereen konferenssin teemoista.
Tampereen konferenssin yleisteema liittyy kaupungin rooliin ja koulutuksen
tulevaisuuteen globalisoituvassa maailmassa. Muita teemoja ovat
kaupunkikulttuurien merkitys koulutusjärjestelmien luojina ja ylläpitäjinä, uudet
oppimisympäristöt alueellisine ja maailmanlaajuisine verkostoineen, arvojen
merkitys uudistuvassa koulutuksessa, tasa-arvo koulutuksessa, koulutuksen
merkitys syrjäytymisen vähentäjänä sekä työssä oppiminen ja oppimaan
oppiminen siirryttäessä koulutuksesta työmarkkinoille.
Sivun alkuun
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Jari Seppälä 24.11.2000
Puolalaisvieraita Tampereella
Tampereen puolalaisen ystävyyskaupungin Lodzin virallinen valtuuskunta
vierailee loppuviikon aikana Tampereella. Vierailu liittyy Tampereella
käynnissä oleviin Lodzin kulttuuripäiviin. Valtuuskuntaa johtaa kulttuuri-,
koulutus- ja liikuntatoimesta vastaava apulaiskaupunginjohtaja Sylwester
Pawlowski. Myös Puolan suurlähettiläs Stanislaw Stebelski osallistui
perjantaina valtuuskunnan ohjelmaan.
Vierailuun ohjelmaan kuuluvat muun muassa puolalaisen valokuvanäyttelyn
avajaiset ja puolalaisen kapellimestarin Jan Krenzin johtaman Tampereen
kaupunginorkesterin konsertti.
Puolan kulttuuri esittäytyy Tampereella myös Tampere-talon talvipuutarhassa,
jossa on puolalaisten elokuvajulisteiden näyttely sekä pääkirjasto Metsossa,
jossa on esillä puolalaista kirjallisuutta. Näyttelyt on toteutettu Tampereen
Suomi-Puola -yhdistyksen ja kulttuuritoimen yhteistyönä.
Sivun alkuun
Vuoden 2000 tiedotteet
© Tampereen kaupungin viestintäyksikkö 1999, 2000
Tampereen kaupunki
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Tuula Ala-Honkola 14.11.2000
Tampereella tuuletetaan mieliä
Tampereella tuuletetaan mieliä valtakunnallisen mielenterveysviikon
alkajaisiksi sunnuntaina 19. marraskuuta. Klassillisessa koulussa halataan ja
puretaan tunteita, mutta kuullaan myös asiantuntijoiden esitelmiä
mielenterveyteen liittyvistä aiheista.Ohjelmaa on sekä työikäisille että
lapsiperheille, ja myös lastenhoito on järjestetty iltapäivätuntien ajaksi.
Tampereen kaupunki toteuttaa Tuuleta mieltäsi -tapahtuman eri
mielenterveysjärjestöjen ja yhteisöjen kanssa.
- Tällaiselle tilaisuudelle näyttää olevan tarvetta, koska ihmiset kaipaavat
lisätietoa mm. päivänpolttavista aiheista kuten työuupumuksesta ja lasten ja
nuorten pahoinvoinnista, erityispalvelupäällikkö Ritva Zilliacus Tampereen
sosiaali- ja terveystoimesta toteaa. Hän toivoo, että tapahtuma auttaisi
asennemuokkauksessa eli rohkaisisi ihmisiä puhumaan vapaasti ja avoimesti
kaikenlaisista mielenterveyteen liittyvistä asioista.
Lasten ja nuorten mielenterveysongelmista tilaisuudessa alustavat dosentti
Riitta-Kerttu Kaltiala-Heino ja yhteiskuntatieteiden tohtori Irmeli Järventie.
Työuupumuksesta puhuu toimittaja Ulla Roihu otsikolla Elämän tikapuut.
Alustusten jälkeen yleisöllä on mahdollisuus keskusteluun.
Iltapäivätapahtuman antina on paitsi esitelmiä ja musiikkia myös eri
yhdistysten esittelyä ja tempauksia. Päivän juontaa toimittaja Juha-Veli
Jokinen.
Tuuleta mieltäsi -tapahtuma järjestetään sunnuntaina 19.11.2000 kello
13.00-17.00 Klassillisessa koulussa osoitteessa Tuomiokirkonkatu 5.
Tuuleta mieltäsi -tapahtuman ohjelma verkossa
www.tampere.fi/uutta/mieli.htm
_______
Lisätiedot: Erityispalvelupäällikkö Ritva Zilliacus, sosiaali- ja terveystoimi, puh.
3147 7515 tai 050-552 6068
Sivun alkuun
Vuoden 2000 tiedotteet
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Jari Seppälä 14.11.2000
Tohlopin kaavapeli aukeaa Internetissä
Tampereen läntisten kaupunginosien kaavoitukseen voi nyt ottaa kantaa
Internetin kautta erilaisia vaihtoehtoja vertaillen. Tohlopin-Kalkun alueille
rakennettu kaavoituspeli on jatkoa viime vuonna toteutetulle Viinikan-Nekalan
kaavoituspelille.
Kaavoituspelin avulla Tampereen kaupunki haluaa esitellä yleiskaavan
täydennysrakennusalueita ja kerätä mielipiteitä eri vaihtoehdoista ennen
tarkempaa asemakaavoitusta. Pelissä on kymmenen aluetta, joille voi sijoittaa
erilaisia asukasmääriä, ja valinnan mukaan pelaaja näkee maisemakuvista,
miltä alueet karkeasti ottaen näyttäisivät rakennettuina.
- Kaupunginvaltuuston päättämän täydennyskaavoituksen periaatteen
mukaisesti läntisille alueille pitäisi sijoittaa noin 1700 uutta asukasta kaupungin
väkiluvun kasvaessa. Tämä tavoite voidaan saavuttaa erilaisilla vaihtoehdoilla,
joita nyt punnitaan, sanoo arkkitehti Jouko Seppänen kaupungin
kaavoitusyksiköstä.
Yleiskaavavaiheessa keskustelua herätti erityisesti Tohlopin peltoalue, jonne
valtuuston äänestyksen jälkeen merkittiin rivitaloalue. Ensimmäisenä
asemakaavoitettavaksi on tulossa Ristimäen kerrostaloalue. Jouko Seppänen
korostaa, että kaikenlainen palaute on tervetullutta, kaavoituspeli on vain yksi
havainnollinen tapa esittää asioita.
Kaavapeli löytyy osoitteesta www.tampere.fi/tiedotus/tohloppi/ tai Tampereen
kaupungin etusivun linkin kautta. Peli on aktiivisesti käytössä jouluun asti,
mutta siihen samoin kuin viimevuotiseen Viinikan-Nekalan peliin voi tutustua
myöhemminkin kaavoitusyksikön www-sivujen kautta. Viinikan alueen
kaavoitukseen on osallistunut pelin avulla noin 400 Internetin käyttäjää.
Sivun alkuun
Vuoden 2000 tiedotteet
© Tampereen kaupungin viestintäyksikkö 1999, 2000
Tampereen kaupunki
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Jari seppälä 14.11.2000
Kaupunki esittelee verkkopalveluita
Kaupungin palvelut vauvauintiin ilmoittautumisesta kaavojen esittelyyn löytyvät
jo Internetistä. Ensi vuonna alkavan eTampere-hankkeen myötä verkkopalvelut
lisääntyvät yhä, ja myös niiden käyttämistä helpotetaan uusilla yleisöpäätteillä.
Tampereen kaupunki esittelee verkkopalvelujaan kaikille kiinnostuneille
keskiviikkona 15.11. kello 16-18 pääkirjasto Metsossa. Kirjaston
aineistorekisteriä opastetaan käyttämään Internetin kautta, ja myös tiistaina
avattu Tohlopin kaupunkisuunnittelupeli on esillä.
Esittelytilaisuus on osa Tampereen MindTrek -multimediaviikkoa, jonka aikana
tehdään tietoyhteiskuntaa tutuksi monin tavoin.
Sivun alkuun
Vuoden 2000 tiedotteet
© Tampereen kaupungin viestintäyksikkö 1999, 2000
Tampereen kaupunki
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Jari Seppälä 8.11.2000
Tampereen budjetti tukee vanhustyötä
Tampereen kaupunginvaltuusto hyväksyi keskiviikkona vuoden 2001
talousarvion koko päivän kestäneen käsittelyn jälkeen. Budjettiesitykseen
tehtiin valtuustossa yhteensä noin 13,5 miljoonan markan lisäykset.
Kaupunginvaltuusto painotti muutoksilla erityisesti vanhustenhuoltoa ja
terveydenhoitoa. Suurimmat yksittäiset lisäykset olivat 2,7 miljoonaa markkaa
Koukkuniemen hoivaosaston käyttöönoton aientamiseen helmikuun alkuun
sekä 1,5 miljoonaa markkaa kymmenen lähihoitajan palkkaamiseen
Koukkuniemen vanhainkotiin. Vanhusten omaishoidon tukeen lisättiin miljoona
markkaa, samoin vanhusten kotipalvelun tehostamiseen.
Valtuusto teki kaikkiaan noin 50 muutosta budjettikirjaan. Raha- ja
tekstimuutoksissa huomioitiin muiden muassa koulukuraattoritoiminta,
kirjastoaineiston hankinta, nuorisotalot ja kaupungin tiedottaminen. Suurin osa
muutoksista tehtiin yksimielisesti. Äänestysten jälkeen jäivät hyväksymättä
vain Pirkanmaan Sitoutumattomien ja Rohkeutta Tampereelle -ryhmän
tekemät viisi muutosesitykstä.
Valtuuston budjettikokous kesti aamuyhdeksästä puoli yhteentoista illalla.
Talousarvion tiivistelmä julkaistaan lähipäivinä Internetissä osoitteessa
http://www.tampere.fi/talous/ta01/index.htm.
Sivun alkuun
Vuoden 2000 tiedotteet
© Tampereen kaupungin viestintäyksikkö 1999, 2000
Tampereen kaupunki
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Jari Seppälä 27.10.2000
Tampereelle ehdotetaan tanssilavaa
Tanssilava, pyörätiet ja vuokra-asunnot nousivat kärkeen Tampereen
kaupungin kunnallisvaalien alla keräämien kuntalaisten aloitteiden
verkkoäänestyksessä. Aloitteita tuli tamperelaisilta kaikkiaan 107 kappaletta, ja
niistä äänesti parin viikon aikana 484 henkilöä.
Viisi eniten ääniä saanutta aloitetta valmistellaan virallisesti uuden
kaupunginvaltuuston käsittelyyn. Selvästi suosituin ehdotus oli tanssilavan
rakentaminen Santalahden rantaan - se sai 115 ääntä. Aloitteen tekijä
Jukka-Pekka Alamettälä perustelee aloitetta mm. sillä, että Tampereen
alueelta puuttuu perinteinen tanssilava. Särkänniemen läheisyyteen Näsijärven
rantaan rakennettu tanssilava olisi aloitteen mukaan upea vetonaula kesäisen
Tampereen iltoihin.
Toiseksi eniten ääniä keräsi toivomus saada lisää pyöräteitä ja sallittuja
pyöräilyreittejä Tampereelle. Tämä ehdotus sai 30 ääntä ja toinen samaa
tarkoittava aloite lisäksi kaksi ääntä.
Vuokra-asuntojen rakentamiseen toivoi panostuksia yhteensä 32 äänestäjää.
Lasten kotihoidon Tampere-lisää ehdottaneet aloitteet keräsivät yhteensä 21
äänestäjää ja terveydenhoidon peruspalveluja tehostamaan kehottaneet
aloitteet 20 ääntä.
Monet kannattivat myös mielenterveyspalvelujen lisäämistä ja
lähijunaliikenteen aloittamista. Särkijärven siltaa vastustanut aloite pääsi myös
lähelle kärkeä.
Virallisen kuntalaisaloitteen voi jättää kaupungille koska vain henkilökohtaisesti
allekirjoitettuna. Epävirallisia vaalialoitteita kerättiin kaupungin Internet-sivuilla
ja joka kotiin lähetetyn lehden kautta. Kaikki 107 aloitetta saatetaan päättäjien
tietoon, mutta allekirjoitukset ja vastaukset hankitaan viidelle eniten kannatusta
saaneelle aloitteelle.
Voittaneet aloitteet
Sivun alkuun
Vuoden 2000 tiedotteet
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Jari Seppälä 19.10.2000
Aloitteita voi vielä äänestää
Kunnallisvaalien huipentuessa on myös aika äänestää yleisöaloitteita tulevalle
Tampereen kaupunginvaltuustolle. Tamperelaisilta kerätyt 107 ehdotusta ovat
vielä perjantaina esillä kaupungin www-sivuilla. Tähän mennessä jo runsaat
450 tamperelaista on antanut äänensä mielestään parhalle ehdotukselle. Viisi
eniten ääniä saanutta ehdotusta valmistellaan virallisiksi aloitteiksi sunnuntaina
valittavalle kaupunginvaltuustolle.
Tamperelaisten vaalialoitteet löytyvät osoitteesta
www.tampere.fi/vaalit/00/aloite/aloitteet.htm, ja äänestyssivulle on linkki myös
suoraan kaupungin kotisivulta www.tampere.fi. Äänestämässä voi käydä muun
muassa kirjastoissa tai keskustan virastoissa, jos omaa nettiyhteyttä ei ole
käytettävissä.
Äänestyksen tulos julkistetaan ensi viikolla. Jos kunnallisvaalien
äänestysprosentti nousee edellisvaaleista, valtuustolle menee vastaavasti
enemmän kuin viisi aloitetta. Kaikki 107 aloitetta saatetaan kuitenkin
valtuutettujen tietoon.
Tampereen tulos Internetissä
Tampereen kaupungin vaalitulos on nähtävillä Internetissä sunnuntai-iltana.
Tietoja päivitetään sitä mukaa kuin tuloslaskennasta tulee uutta tietoa.
Ensimmäiset tulokset ovat esillä heti kello 20 jälkeen, kun ennakkoäänet on
saatu laskettua, ja valmis tulos puolen yön aikaan. Virallinen vaalitulos
vahvistetaan tarkistuslaskennan jälkeen ensi keskiviikkona.
Vaalitulossivut ovat osoitteessa www.tampere.fi/vaalit/00/tulokset.
Sunnuntai-iltana ylläpidetään kahta tuloslistaa: ryhmien kannatus ja
ehdokkaiden äänet vertauslukujen mukaisessa järjestyksessä. Jälkimmäisestä
listasta voi siis seurata, ketkä ehdokkaista ovat pääsemässä valtuustoon.
Tampereen kaupunginvaltuustoon valitaan 67 jäsentä. Vaalihuoneistot ovat
auki sunnuntaina kello 9-20.
Sivun alkuun
Vuoden 2000 tiedotteet
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Mikko Närhi 17.10.2000
Katusoitto- ja katuesiintymiskurssi
marraskuussa Mältinrannassa
Tampereen keskustan kehittämisprojekti Centre1 järjestää marraskuun 8.
päivänä kello 18.00-21.00 Mältinrannan taidekeskuksessa, Kuninkaankatu
2, kurssin katusoittamisesta ja yleensä esiintymisestä kadulla. Kurssi on
ilmainen ja tarjolla on myös iltakahvit/teet. Osallistujat eivät sitoudu
osallistumisellaan mihinkään. Kurssi on tarkoitettu kaikenikäisille, kaikkien
esittävien taiteiden osaajille.
Kurssin järjestämisellä Centre1 pyrkii lisäämään katuesiintymistä Tampereella
sekä luomaan yhteyksiä yrittäjien ja esiintyjien välille. Erilaiset
esiintymistilanteet voisivat lisääntyä paitsi kesällä lämpimänä aikana myös
talvella sisätiloissa. Kurssilla ei tietenkään opeteta ketään soittamaan vaan
annetaan kadulla esiintymiselle hyviä vihjeitä ja kerrotaan toiminnan
hyväksyttävyydestä ja käytännön toimista. Kurssi on osa Centre1:n tavoitetta
tehdä Tampereen keskustasta laulun, soiton ja hyvän ilmapiirin, monenlaista
kulttuuria huokuva keskusta.
Illan aikana pohditaan:
● miten eri tavoilla kaduilla voi esiintyä
● mitä kaduilla, tavarataloissa ja kauppakeskuksessa kannattaa esittää
● miltä hyvä esiintyminen näyttää
● mitä ihmiset haluavat kuunnella
● mitä erityisen hyviä ja huonoja puolia katuesiintymisessä on
● tarvitaanko lupia ja mistä niitä haetaan ja mitä ne maksavat
● mitä yritykset ajattelevat katuesiintyjistä
● saisimme enemmän katuesiintymisiä Tampereelle
● tarvitaanko alan koulutusta
Illan luennoitsijat ovat
Ohjaaja-näyttelijä Heikki Paavilainen, joka vastikään on ollut alan
koulutuksessa Barcelonassa ja Pariisissa
Muusikko, kokenut katusoittaja, alan Suomen mestari Jukka Törmä
Kiinteistötoimen valvontasihteeri Juhani Pentinmäki
Paikalla ovat myös poliisin ja keskustan yritysten edustajat kertomassa omista
toiveistaan
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Lisätietoja ja ilmoittautumiset:
Keskustajohtaja Mikko Närhi p. 040 705 3183

Sivun alkuun
Vuoden 2000 tiedotteet
© Tampereen kaupungin viestintäyksikkö 1999, 2000
Tampereen kaupunki
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Jari Seppälä 16.10.2000
Tampere käynnistää laajan yhteistyöhankkeen
Tietoyhteiskunnan kärkeen eTampere -ohjelmalla
Tampereella on käynnistymässä laaja julkisen hallinnon, korkeakoulujen,
tutkimuslaitosten ja yritysten yhteistyöohjelma, jonka tavoitteena on nostaa
Tampere kansainvälisesti merkittäväksi tietoyhteiskunnan tutkijaksi,
kouluttajaksi ja soveltajaksi. Toteutuessaan täysimittaisesti viiden vuoden
eTampere -ohjelman kokonaiskustannukset ovat jopa 500 miljoonaa markkaa.
Ohjelma keskittyy kolmeen pääteemaan. Julkisen hallinnon verkkopalveluja
kehitetään ja tuodaan kaikkien kansalaisten saataville. Tutkimuksen ja
koulutuksen osaamispohjaa vahvistetaan. Tietoyhteiskuntaan kuuluvaa uutta
liiketoimintaa synnytetään ja sovelletaan käytäntöön. Näiden teemojen alla
ohjelma jakautuu kuuteen vastuualueeseen, jotka ovat Infocity, eBusiness
School, IsoI, teknologiset veturiohjelmat, yrityskiihdyttämö ja Testing Lab.
Tampereen kaupunki vastaa Infocity-osuudesta, joka nopeimmin näkyy
käytännön elämässä. Kaupungin alkupanostus ohjelmaan on vuoden 2001
budjettiesityksessä viisi miljoonaa markkaa, ja sen lisäksi kaupunki hankkii jo
ensi vuonna merkittävästi lisää Internet-päätteitä kuntalaisten käyttöön,
varustaa liikkuvan Internet-bussin "Netti-Nyssen", lisää omia
verkkopalveluitaan, aloittaa virallisen verkkoasioinnin ja kehittää kuntalaisten
osallistumismahdollisuuksia Internetin kautta. Kirjastojen Internet-päätteisiin on
tulossa 250 000 markkaa, ja koulujen tietotekniikkavarustusta kasvatetaan
viidellä miljoonalla markalla. Verkkopalvelujen ohella eTampere kehittää myös
tietoyhteiskunnan elämyksiä: kulttuuri- ja matkailupalveluja.
Tampereen teknillinen korkeakoulu ja Tampereen yliopisto valmistelevat
eBusiness School -kokonaisuutta, joka erikoistuu digitaalitalouden
liiketoiminnan tutkimukseen ja koulutukseen. Yliopiston vastuulla on myös
tietoyhteiskunnan yhteiskuntatieteelliseen tutkimukseen keskittyvä IsoI-hanke.
Uutta teknologiaa ja uusia tuotteita kehitetään yritysten ja tutkimuslaitosten
yhteistyönä. Näiden teknologisten veturiohjelmien valmistelu on Tampereen
teknillisen korkeakoulun ja Tampereen Teknologiakeskuksen käsissä.
Teknologiakeskus valmistelee myös yrityskiihdyttämön perustamista ja siihen
liittyvää kansainvälistä palvelumallia, jonka avulla voidaan kanavoida
kasvuyrityksiin kansainvälistä pääomaa.
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Tietoyhteiskunnan tuotteiden ja palvelujen laajaa testauspalvelua varten on
valmisteilla Testing Lab. Tätä kokonaisuutta vetää Valtion Teknillinen
Tutkimuskeskus.
Kokonaisuudessaan eTampere -ohjelman suunnitelma valmistuu
marras-joulukuun vaihteessa. Hanketta on valmisteltu kaupungin
elinkeinokeskuksen aloitteesta eri osapuolten muodostamassa työryhmässä.
Asiantuntijoina ohjelman kokoamisesta ovat vastanneet toimitusjohtaja Klaus
Oesch ja toimitusjohtaja Reijo Paajanen. Ohjelmaa on pohjustettu laajalla
haastattelukierroksella eri ministeriöissä, EU:n komissiossa, yrityksissä sekä
tutkimuselämän ja rahoittajien keskuudessa.
Ohjelman koordinointia ja projektivalmistelua varten on tarkoitus perustaa
eTampere –toimisto, joka aloittaa vuoden 2001 alkupuolella.
Sivun alkuun
Vuoden 2000 tiedotteet
© Tampereen kaupungin viestintäyksikkö 1999, 2000
Tampereen kaupunki
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Jari Seppälä 16.10.2000
Tampereen budjetti tähtää tulevaisuuteen
Tampereen kaupunki investoi voimakkaasti tulevaisuuteen. Vuoden 2001
budjettiesitys tähtää koulutuksen, tutkimuksen ja elinkeinotoiminnan
merkittävään kehittämiseen. Tietoverkkopalveluita tuetaan ja myös kulttuuri
saa lisäresursseja.
Talousarvion valmistelu alkoi huhtikuussa kuntalaisten talousfoorumilla, johon
osallistui yli 600 tamperelaista. Kyselyn jälkeen kaupunginvaltuusto määritteli
budjetin painopisteet. Talousarvioesityksessä kaupungin nettomenot kasvavat
yli 200 miljoonalla markalla. Lähes neljännes kasvusta kohdistuu valtuuston
asettamiin painopistealueisiin: peruskoulujen opetuksen tason nostoon,
vanhusten palveluihin, mielenterveyspalveluihin, katujen ja teiden
parantamiseen sekä tonttien tarjontaan.
Jos kaupunginvaltuusto marraskuussa hyväksyy talousarvioesityksen,
Tampereen investoinnit nousevat ensi vuonna ennätystasolle. Rakentaminen
kohdistuu erityisesti kouluihin ja sosiaali- ja terveyspalveluihin. Suurimmat
rakennuskohteet ovat Hatanpäänpuiston sairaalan uudisrakennus ja
Hatanpään sairaalan laajennus.
Merkittäviä hankkeita ovat myös Keskustorin uudistaminen, Ratinan alueen
kehittäminen, Pirkkahallin laajennus, Ammattikorkeakoulun investoinnit sekä
FinnMedin ja sen yhteyteen tulevan MediPark-yritysalueen rakentaminen.
Tampereella aloitetaan ensi vuonna yhteistyössä korkeakoulujen ja yritysten
kanssa viiden vuoden tietoyhteiskuntaprojekti, joka vauhdittaa julkisen
hallinnon verkkopalveluja, tukee alan tutkimusta ja koulutusta sekä kehittää
uutta liiketoimintaa. Heti ensi vuonna tämä hanke näkyy kuntalaisten
palvelujen paranemisena: kirjastoihin tulee lisää Internet-päätteitä, Nettinysse
lähtee kiertämään kaupunkia, ja kaupungin omat verkkopalvelut lisääntyvät.
Verot ennallaan,
maksuihin pientä nousua
Tampereen ensi vuoden talousarvioesitys perustuu nykyiseen verotuksen
tasoon. Kunnallisvero pysyy 17,25 prosentissa, samoin kiinteistöverot ovat
ennallaan. Kaupunginvaltuuston jo päättämä rakentamattomien tonttien
kiinteistövero otetaan käyttöön.
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Liikennelaitoksen taksat pysyvät nykyisellään. Sähkön ja lämmön hintoihin
voidaan tehdä tarkistuksia yleisen hintakehityksen mukaisesti. Vesimaksuihin
ei ehdoteta muutoksia. Kirjaston lainojen myöhästymismaksu nousee kahdesta
markasta kolmeen. Sosiaali- ja terveyspalveluissa korotetaan joitakin
asiakasmaksuja, ja esitetään lyhytaikaisen laitoshoidon perusmaksun
käyttöönottoa.
Näillä tuloperusteilla Tampereen rahoitusjohto laskee, että kaupungin ensi
vuoden verotulot nousevat vähän yli kolmen miljardin markan. Valtionosuuksia
arvioidaan saatavan noin 600 mmk. Budjettiesityksen kokonaismenot ovat 5,8
miljardia markkaa, joten lainaa on otettava lisää muiden tulojen jatkeeksi.
Tilikauden tulos jää ennusteen mukaan 26,8 mmk alijäämäiseksi.
Budjetti
verkossa
Kaupunginhallitus saa budjettiesityksen käsittelyynsä maanantaina 16.10. ja
kaupunginvaltuuston budjettikokous on 8. marraskuuta. Kaupunginjohtajan
esitykseen voi tutustua Internetin kautta osoitteessa
www.tampere.fi/talous/ta01.
Sivun alkuun
Vuoden 2000 tiedotteet
© Tampereen kaupungin viestintäyksikkö 1999, 2000
Tampereen kaupunki
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Jari Seppälä 10.10.2000
Vaalialoitteet äänestyksessä
Kunnallisvaalien ennakkoäänestys alkaa keskiviikkona. Jo tiistaina voivat
tamperelaiset äänestää tulevalle kaupunginvaltuustolle menevistä asioista.
Kaupunkilaisilta on saatu 107 vaalialoitetta, joista eniten ääniä saaneet
valmistellaan virallisiksi valtuustoaloitteiksi.
Ehdotukset löytyvät Internetin kautta osoitteesta
www.tampere.fi/vaalit/00/aloite/aloitteet.htm ja myös äänestys tapahtuu
samassa verkko-osoittessa. Äänestämässä voi käydä mm. kirjastojen,
nettikahvilan ja keskusvirastotalon yleisömikroilla, jos omaa Internet-yhteyttä ei
ole käytettävissä.
Ehdotusten joukossa on paljon tamperelaisille tärkeitä asioita veroista lasten ja
vanhusten hoitoon. Myös uusia ideoita mm. liikenteen, vapaa-ajan ja
ympäristön piiristä on nostettu esiin.
Verkkoäänestys on avoinna 20.10 asti. Viisi eniten ääniä saanutta ehdotusta
valmistellaan valtuustolle, ja palkinnoksi enemmänkin, jos kunnallisvaalien
äänestysprosentti nousee Tampereella. Kaikkien ehdotusten tehneiden ja
niistä äänestäneiden kesken arvotaan palkintoja.
Sivun alkuun
Vuoden 2000 tiedotteet
© Tampereen kaupungin viestintäyksikkö 1999, 2000
Tampereen kaupunki
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Jari Seppälä 5.10.2000
Asukkaat antoivat ideoita Tampereelle
Noin 150 tamperelaista vastasi parin viikon aikana Tampereen kaupungin
pyyntöön lähettää aloitteita ja tulevaisuuden kehitysajatuksia kunnallisvaalien
merkeissä ja kaupungin uuden strategian pohjaksi. Jokaiseen kotiin jaetun
tiedotuslehden vastauslomakkeen palautti noin 70 kaupunkilaista. Internetin
kautta vaalialoitteen lähetti 46 ja strategiakyselyyn vastasi 34 henkilöä.
Aloitteissa toivotaan muun muassa kirjasto-, koulu- ja nuorisotiloja. Uimahallija jäähalliehdotukset ovat saaneet rinnalleen myös mm. tanssilava-aloitteen.
Yhdessä aloitteessa esitetään kuvataidekeskusta Tullintorille, toisessa
mattomankelia matonpesupaikoille. Useammassa aloitteessa viitataan lasten
kotihoidon tukeen.
Epäviralliset vaalialoitteet päätyvät nyt verkkoäänestykseen, jossa eniten ääniä
keränneet ehdotukset valmistellaan virallisiksi aloitteiksi parin viikon päästä
valittavalle uudelle kaupunginvaltuustolle. Äänestysaikaa on ensi tiistaista
10.10. lähtien kymmenen päivää. Kaikki aloitteet ovat nähtävillä osoitteessa
www.tampere.fi/vaalit/00/aloite/aloitteet.htm.
Kaupungin Internet-sivuilla on käynnissä myös vaalikeskustelu, jossa
äänestäjät ja ehdokkaat setvivät tärkeitä tamperelaisia asioita. Näitä ovat mm.
verotus, liikenne ja peruspalvelut.
Strategiakyselyn tulokset otetaan pian käynnistyvän kaupungin tulevaisuustyön
pohjaksi. Uusi valtuusto hyväksyy uuden strategian ensi vuoden aikana.
Kaupunkilaiset pitävät kyselyn mukaan tärkeinä tulevaisuuden asioina mm.
koulutusta ja kaavoitusta. Kehitykselle pitäisi luoda edellytyksiä investoinneilla,
mutta monissa vastauksissa korostetaan perusasioiden hoitamista: työttömyys,
asunnot sekä sosiaali- ja terveysasiat ovat tulevaisuudessakin oleellisia
painopistealueita.
Sivun alkuun
Vuoden 2000 tiedotteet
© Tampereen kaupungin viestintäyksikkö 1999, 2000
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Jari Seppälä 4.10.2000
Työllisyysprojekti jatkuu
Tampereen seudun kunnat aikovat jatkaa työllisyyden tukemista erityisen
projektin avulla. Tampereen seudun kumppanuusprojekti on saanut jo
Euroopan unionilta rahoitusta vuosille 2000-2001. Kunnanjohtajat sopivat
keskiviikkona, että myös kuntien budjettiesityksiin viedään projektin rahoitus.
Sen lisäksi päätettiin hakeutua EU:n Equal-yhteisöaloitteen piiriin erityisesti
työmarkkinoilta vieraantuneiden työllistämiseksi.
Tampere, Nokia, Pirkkala, Lempäälä, Vesilahti, Kangasala ja Ylöjärvi ovat jo
aiemmin käsitelleet seutukunnallista työllisyyssuunitelmaa. Sen mukaan
kumppanuusprojekti jatkaa julkisen hallinnon, yritysten ja kolmannen sektorin
yhteistyötä valmistellen Equal-hanketta. Myös Equal-hankkeen on oltava
usean toimijan yhteinen sateenvarjohanke, jollaisesta Tampereen seudulla on
kumppanuusprojektin myötä hyvin kokemusta.
Kuntien rahoitusosuus kumppanuusprojektissa olisi vuonna 2001 asukasta
kohden 1,60 markkaa. Euroopan sosiaalirahaston tuki jää ennakkotiedon
mukaan arvioitua pienemmäksi, joten kumppanuustoimiston henkilöstön
määrää ehkä pienennetään nykyisestä. Tarkoituksena on jatkaa hanketta
kahdella työntekijällä ja sivutoimisella projektipäälliköllä.
----lisätietoja: Tampereen seudun kumppanuusprojektin projektipäällikkö Matti
Luukinen, puh. 3146 6243
Sivun alkuun
Vuoden 2000 tiedotteet
© Tampereen kaupungin viestintäyksikkö 1999, 2000
Tampereen kaupunki
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3.10.2000
Tampereen kaupunki tehostaa saataviensa perintää
Tampereen kaupunki tehostaa mm. sosiaali- ja terveydenhuollon
maksusaataviensa perintää käyttämällä ulkopuolista asiantuntija-apua. Jos
kaupungin omat perintätoimenpiteet eivät tehoa, erääntyneet saatavat
siirretään perintätoimisto Intrum Justitia Oy:lle. Perintätoimistolle siirtyy
alkuvaiheessa perittäväksi yhteensä 1,9 miljoonan markan arvosta saatavia.
– Käytämme perintätoimistoa, koska sillä tavalla maksusaatavien perintä on
tehokkaampaa kuin mihin itse pystyisimme. Yhä suuremmalta joukolta ihmisiä
jää laskuja maksamatta ja kaupungin omat keinot hoitaa perintää ovat
vähäiset, kertoo Tampereen kaupungin rahoituspäällikkö Yrjö Schafeitel.
Yhden laskun summa on yleensä pieni, muutaman satasen luokkaa, mutta
maksamattomien laskujen määrät ovat erittäin suuria.
- Monilla on sellainen käsitys, että kaupunki ei peri saataviaan.
Perintätoimiston käyttö on viesti asiakkaille, että laskut on maksettava – myös
kaupungille, sanoo kirjanpitäjä Mervi Lindstedt.
– Resurssien vähäisyyden vuoksi teimme yhteistyösopimuksen Intrum Justitian
kanssa, joka vaikutti meille sopivalta perintätoimistolta. Perintäyhteistyö on
kaupungille edullista, koska asiakas maksaa perintäkustannukset, toteaa Yrjö
Schafeitel.
Intrum Justitialle on nyt alkuvaiheessa siirretty terveyskeskus-, iltapäiväkerhoja ajoneuvon lähisiirtomaksuja sekä koiraveroja. Avoimia laskuja on noin 16
000 kappaletta, ja niiden arvo on noin 1 200 000 markkaa. Seuraavaksi
vuorossa ovat vanhat päivähoitomaksut vuosilta 1996-99, ja niiden
yhteissumma noin 700 000 markkaa.
Intrum Justitialle siirretään suoraan ulosottokelpoisia sosiaali- ja
terveydenhuoltomaksuja kuten terveyskeskus-, päivähoito-,
kotipalvelu-,laitospaikka-, hammashuolto- ja muita terveydenhuollon maksuja.
– Ulkoistettu takaisinperintä käynnistetään rauhallisesti. Ensin seurataan,
miten perintä toimii, ja sitten on vuorossa jatkokehittäminen, sanoo Yrjö
Schafeitel.
Käytännössä kaupungin perintä toimii siten, että jos kaupungin lähettämää tai
antamaa laskua ei makseta eräpäivänä, reskontrasta lähetetään ensin yksi
maksukehotus, ja vielä sen jälkeen omasta perintäjärjestelmästä toinen
maksukehotus. Mikäli nämä eivät tehoa, perintä siirtyy Intrum Justitialle.
Kirjanpitäjä Mervi Lindstedt muistuttaa, että perinnän voi estää ottamalla
yhteyttä kaupungin asiakaspalvelupisteeseen ja tekemällä maksusopimuksen.
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Intrum Justitia Oy Vuonna 1910 perustettu Intrum Justitia Oy on Suomen
suurin ja vanhin perintä- ja luotonhallinta-alan asiantuntijayritys, jonka
palveluksessa on noin 170 henkilöä eri toimipaikoissa ympäri maata. Intrum
Justitia on saanut ensimmäisenä perintätoimistona maailmassa ISO 9002
-laatusertifikaatin vuonna 1993. Toiminnassaan Intrum Justitia noudattaa
hyvää perintätapaa ja syyskuussa 1999 voimaan tullutta perintälakia.
_____________
Lisätietoja: Tampereen kaupunki, rahoituspäällikkö Yrjö Schafeitel, puh. 3146
6274 tai 050 517 5470, Lisätietoja kuntien ja julkisten liikelaitosten saatavien
ulkoistetusta perinnästä: Intrum Justitia Oy, yhteyspäällikkö Juha Iskala, puh.
09- 229 111 tai 040 503 1970
Sivun alkuun
Vuoden 2000 tiedotteet
© Tampereen kaupungin viestintäyksikkö 1999, 2000
Tampereen kaupunki
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Tuula Ala-Honkola 2.10.2000
Tampereen päivä sai väen liikkeelle
Lämmin ja aurinkoinen syyssää sekä lähes 90 tutustumiskohdetta saivat
runsaasti väkeä liikkeelle sunnuntaina 1.10. vietettynä Tampereen päivänä. Yli
3 000 kävijää kirjattiin monissa tapahtumissa.
Ehdottomaksi ykköseksi nousivat kalamarkkinat, joilla arvioitiin kolmen päivän
aikana käyneen noin 60 000 ihmistä. Poliisikoululla Hervannassa oli lauantaina
n. 8 000 tutustujaa.
Tampereen keskustan vetonaulana säilyi edelleen keskuspaloasema, jossa oli
kahdeksan tunnin aikana noin 6 400 vierailijaa. Kestosuosikkina säilyi myös
Vapriikki, jonka näyttelyihin tutustui yli 4 600 kävijää. Suosittuja kohteita olivat
edelleen myös Amurin työläismuseokortteli (3 560 vierasta), Kivimuseo (3 354)
ja Muumilaakso (3 692). Särkänniemen eri kohteissa sekä sähkölaitoksen
asiakaspalvelupisteessä oli noin 3 400 vierailijaa. Lähes 3 000 oli myös
poliisilaitoksen kävijämäärä.
Tampereen kaupungin matkailutoimiston järjestämät ilmaiset kävelykierrokset
kiinnostivat tuttuun tapaan. Yhdeksälle kierrokselle osallistui n. 500 kävelijää.
Suosituin kohde oli Tampellan muuttuva alue. Sen sijaan bussikiertoajeluilla oli
odotettua vähemmän väkeä. 15 kiertoajelulle osallistui yhteensä 541 henkilöä.
Vain iäkkäimmille tarkoitetut Tampereen harrastusmahdollisuuksia ja palveluja
esitelleet kierrokset olivat täynnä.
Ensi vuonna Tampereen päivää vietetään sunnuntaina 30. syyskuuta.
_____________
Lisätiedot: tiedotussihteeri Tuula Ala-Honkola, puh. 3146 6209
Sivun alkuun
Vuoden 2000 tiedotteet
© Tampereen kaupungin viestintäyksikkö 1999, 2000
Tampereen kaupunki
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Tuula Ala-Honkola 29.9.2000
Neljä ansoitunutta sai Tampereen kultaisen mitalin
Tampereen päivän kunniaksi myönnettävän Tampereen kaupungin kultaisen
ansiomitalin saivat tänä vuonna taiteilija Mauno Kuusisto, teollisuusneuvos
Veikko Matikainen, opetusneuvos Maija-Liisa Ström ja rehtori Aila Tamminen.
Ansiomitalit luovutti kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Seppo Salminen
Raatihuoneella järjestetyssä tilaisuudessa.
Tampereen kaupunginhallitus lausuu palkituista seuraavaa:
Mauno Kuusisto on ollut laulajana arvostettu ja erittäin monipuolinen. Hän on
tulkinnut klassista musiikkia, hengellisiä lauluja, balladeja ja myös
viihdemusiikkia. Tällä tavoin hän on yhdistänyt kuulijoitaan ja tutustuttanut
heitä musiikin eri lajeihin.
Mauno Kuusisto oli yksi 1950- ja 1960-lukujen eniten esiintyneistä
tamperelaisista taiteilijoista. Hänen yhteistyönsä Tampereen
kaupunginorkesterin kanssa oli pitkä ja ansiokas. Tampere-talossa pidetään
1.10.2000 Mauno Kuusiston juhlakonsertti ja Tampereen kaupungin on
perusteltua osoittaa arvostustaan Kuusiston pitkälle ja ansiokkaalle uralle
myöntämällä hänelle Tampereen kaupungin kultainen ansiomitali.
Teollisuusneuvos Veikko Matikaisen vuonna 1957 perustama rakennusliike on
yli neljänkymmenen toimintavuoden aikana rakentanut noin 4,2 milj. m3:a
uudisrakennuksia, joista pääosan Tampereelle ja Pirkanmaalle.
Rakennuskohteista mainittakoon Tampereen yliopiston 2. rakennusvaihe,
useat tamperelaiset tehdasrakennukset, Tampereen yliopistollisen sairaalan
eri vaiheet, Cumulus-hotelli, yli tuhat asuntoa Hervantaan sekä useita
koulurakennuksia sekä viimeisimpinä kaupungin kohteina
ammattikorkeakoulun rakennushankkeet. Hänen omistamansa yhtiö säilyi
itsenäisenä tamperelaisena rakennusliikkeenä läpi lamavuosien.
Veikko Matikainen on ollut Tampereella erittäin tunnettu ja arvostettu henkilö,
jolta on yritystoiminnan ohella riittänyt aikaa yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen
rakennusalan paikallisissa ja valtakunnallisissa järjestöissä. Tämän lisäksi hän
osallistunut aktiivisesti myös urheiluseuratyöhön. Merkittävistä ansioistaan
teollisuusneuvos Veikko Matikainen on ansainnut Tampereen kaupungin
kultaisen ansiomitalin.
Opetusneuvos Maija-Liisa Ström on ollut Tampereen Kodinhoitajaopiston ja
sittemmin Tampereen sosiaalialan oppilaitoksen rehtorina vuosina 1984-1999.
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Eläkkeelle jäämisensä jälkeen on hän hoiti vielä lukuvuoden 1999-2000
oppilaitoksen rehtorin sijaisuutta. Maija-Liisa Strömin aikana sosiaalialan
oppilaitos oli usean vuoden ajan keskisasteen ammatillisen koulutuksen
kokeiluoppilaitoksena ja kasvoi 800 oppilaan oppilaitokseksi. Kun sosiaalialan
oppilaitoksia perustettiin maahamme oli Tampereen sosiaalialan oppilaitos
perustamisvaiheessa useiden koulujen aloittamisvaihetta ohjaava yksikkö.
Strömin aikana sosiaalialan koulutus siirtyi osin ammattikorkeakoulutasoiseksi
ja hän on ollut keskeisesti mukana perustamassa Pirkanmaan
ammattikorkeakoulua.
Maija-Liisa Ström on rehtorin työn ohella ollut jäsenenä useissa
opetusministeriön ja lääninhallituksen työryhmissä. Hän on ollut vuodesta 1976
lähtien Lastensuojelun Keskusliiton hallituksen jäsen.
Kansainvälistyminen on ollut yksi keskeisistä Maija-Liisa Strömin edistämistä
teemoista ja sosiaalialan oppilaitoksen yhteydet Baltian maihin ja
Pohjoismaihin ovat muodostuneet tiiviiksi. Hän on myös useita vuosia
osallistunut kehitysyhteistyöhön Mosambikissa ja on ollut Mosambikin
sosiaaliministeriön toimeksiannosta paikallisen sosiaalialan koulutuksen
aloittajana ja toimii edelleen koulutuksen tukija.
Merkittävistä ansioistaan Maija-Liisa Ström on ansainnut Tampereen
kaupungin kultaisen ansiomitalin.
Aila Tamminen on ollut Varalan Urheiluopiston rehtorina vuoden 1984 alusta
lähtien. Hänen toimikautenaan Varalan Urheiluopiston toiminta on laajentunut
ja monipuolistunut mm. ammatillisen koulutuksen aloittamisen myötä. Varalan
Urheiluopiston on pidetty aina vakaalla taloudellisella pohjalla kehittämistyötä
kuitenkaan unohtamatta. Opisto kuuluu maamme 11 urheiluopiston joukossa
arvostettuun kärkijoukkoon.
Rehtorin tehtävien ohella Aila Tamminen on toiminut lukuisissa liikuntalain
luottamustehtävissä, joista mainittakoon Tampereen Urheilun Edistämissäätiön
hallitus, SVUL:n Hämeen Piirin johtokunta, Suomen Taitoluisteluliiton hallitus,
Tampereen Naisvoimistelijat ry:n johtokunnan jäsenyys ja puheenjohtajuus,
Urheiluopistojen yhdistyksen hallitus sekä Länsi-Suomen lääninhallituksen
asettaman Pirkanmaan liikuntaneuvoston jäsenyys.
Merkittävistä ansioistaan rehtori Aila Tamminen on ansainnut Tampereen
kaupungin kultaisen ansiomitalin.
_______________
Sivun alkuun
Vuoden 2000 tiedotteet
© Tampereen kaupungin viestintäyksikkö 1999, 2000
Tampereen kaupunki
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Tuula Ala-Honkola 29.9.2000
Jorma Nurmi ja Risto Käkelä
jakavat teknisen luovuuden palkinnon
Tampereen kaupungin myöntämän teknisen luovuuden palkinnon jakavat tänä
vuonna diplomi-insinööri, tuotekehitysjohtaja Jorma Nurmi ja diplomi-insinööri,
toimitusjohtaja Risto Käkelä.
Kalmar Industries Oy Ab:n palveluksessa toimiva tuotekehitysjohtaja Jorma
Nurmi palkittiin teknisestä luovuudesta, jota hän on osoittanut kehittäessään
satamissa käytettäviä konttikurottajia ja konttilukkeja. Konttilukki on Kalmar
Industries Oy AB:n päätuote ja markkinajohtaja, jota valmistetaan yli 100
kappaletta vuodessa.
Viime vuonna Nurmen vetämän tuotekehitysprojektin tuloksena valmistui
uuden lukkisukupolven kone, joka on otettu markkinoilla erinomaisesti vastaan.
Tällä hetkellä Nurmi johtaa mm. kahta tuotekehitysprojektia, jotka edustavat
alan kansainvälisen tutkimuksen huippua. Automatisoitu satama -projektin
tavoitteena on kehittää täysin automaattinen konttisatama ja Kevytrakenteinen
konttienkuljetuslukki -projektin tähtäimenä on kuljetuslukki, joka kuljettaa
kontteja satamanosturin ja automatisoidun konttivaraston välillä.
Avant Tecno Oy:n toimitusjohtaja Risto Käkelä palkittiin tunnustuksena
suomalaisen huipputuotteen Avant -kuormainsarjan kehittämisestä.
Pienkuormaajia käytetään mm. maatiloilla, rakennustyömailla ja
kiinteistöyhtiöissä. Viime vuosina suurimpia asiakasryhmiä ovat olleet
viherrakentamiseen erikoistuneet urakoitsijat ja vähitellen myös
yksityistaloudet ovat huomanneet pienkuormaajien hyödyn.
Risto Käkelän perustama ja omistama Avant Tecno Oy on maailman suurimpia
alle 1000 kilon pienkuormaajien valmistajia. Yritys työllistää noin 80 henkeä ja
liikevaihto on noin 100 milj. markkaa.
Yli kaksi kolmannesta 1 500 kappaleen vuosituotannosta menee vientiin.
Tärkeimpiä vientimaita ovat Yhdysvallat, Tanska, Saksa ja Ruotsi. Kuormaajia
viedään tällä hetkellä noin kolmeenkymmeneen maahan.
Tampereen kaupungin rahoittamia teknisen luovuuden palkintoja on jaettu
vuodesta 1981. Palkinnon on tähän mennessä saanut 29 tamperelaista
henkilöä. Palkinnon suuruus on 15 000 markkaa.
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__________________
Palkittujen yhteystiedot
Tuotekehitysjohtaja Jorma Nurmi
Kalmar Industries Oy Ab
Lentokonetehtaantie 10, Tampere
puh. 265 8111
Toimitusjohtaja Risto Käkelä
Avant Tecno Oy
Ylötie 1, Ylöjärvi
puh. 347 8800

Sivun alkuun
Vuoden 2000 tiedotteet
© Tampereen kaupungin viestintäyksikkö 1999, 2000
Tampereen kaupunki
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Tuula Ala-Honkola 27.9.2000
Vaalien ulkomainonta alkaa 4. lokakuuta
Kunnallisvaalien ulkomainonta alkaa Tampereella keskiviikkona 4. lokakuuta.
Samaan aikaan voidaan vaalivaunut tai -mökkit tuoda Keskustorille.
Ulkomainontaa varten Tampereen kaupunki asettaa 19 kiinteää
mainostelinettä ympäri kaupunkia. Näiden lisäksi puolueet ja muut vaaleissa
olevat ryhmittymät saavat pystyttää omia mainostaulujaan kaupungin
osoittamille paikoille. Kaupungin omistamiin sähköpylväisiin,
sähkönjakokaappeihin, rakennusten seiniin ja muihin vastaaviin paikkoihin on
mainosten kiinnittäminen kielletty. Mainokset on poistettava viimeistään
kunnallisvaalien jälkeisenä maanantaina 23.10.
___________
Lisätiedot: Valvontasihteeri Juhani Pentinmäki, kiinteistötoimi, puh. 3146 6159
tai 050 554 5889
Sivun alkuun
Vuoden 2000 tiedotteet
© Tampereen kaupungin viestintäyksikkö 1999, 2000
Tampereen kaupunki
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Tuula Ala-Honkola 22.9.2000
Tietoa vaaleista, strategiasta ja
Tampereen päivästä tamperelaiskoteihin
Jokainen tamperelaiskoti saa Tampereen päivän alla kaupungin
tiedotuslehden, jossa julkaistaan Tampereen päivän ohjelma, kerrotaan
tulevista kunnallisvaaleista sekä kysellään kuntalaisten mielipiteitä kaupungin
tulevaisuudesta. Lehdessä olevaan lomakkeeseen voi myös kirjata ehdotuksen
valtuustoaloitteeksi.
Lehti ilmestyy keskiviikkona 27. syyskuuta Aamulehden välissä, ja se jaetaan
myös Aamulehden levikin ulkopuolella oleviin tamperelaistalouksiin keskiviikon
27.9. ja torstain 28.9. aikana. Lehden voi noutaa kaupungin kunnallisasiain
neuvonnasta Aleksis Kiven katu 14-16 C.
Lehti menee myös niihin talouksiin, joihin normaalisti ei toimiteta mainoksia ja
ilmaisjakelulehtiä.
Tampereen kaupungin tiedotuslehti kertoo syksyn tärkeiden tapahtumien
lisäksi myös sen, minkälainen on Hatanpään sairaalan ja Tampereen
yliopistollisen sairaalan työnjako päivystystapauksissa ja miten Tampereella
tunnetaan yhä kasvavaa huolta päihdeäideistä.
Syksyn puheenaihetta eli elintarvikevalvonnan tilaa selvitetään tamperelaisesta
näkökulmasta.
Lehden on toimittanut Tampereen kaupungin viestintäyksikkö.
Lisätiedot: tiedotussihteeri Tuula Ala-Honkola, puh. 3146 6209

Sivun alkuun
Vuoden 2000 tiedotteet
© Tampereen kaupungin viestintäyksikkö 1999, 2000
Tampereen kaupunki
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Tuula Ala-Honkola 22.9.2000
Tampere juhlii yli 80 tapahtumalla
Tampereen kaupunki viettää 221. syntymäpäiväänsä sunnuntaina 1. lokakuuta
perinteisin juhlin ja tapahtumin. Tampereen päivän ohjelmaan sisältyy tänä
vuonna yli 80 menokohdetta avoimien ovien tapahtumista teemoitettuihin
kaupunkikierroksiin. Kaupungin museoihin on tuttuun tapaan ilmainen
sisäänpääsy.
Vaikka kaupungin virallinen syntymäpäivä on sunnuntaina, alkaa juhliminen jo
lauantaina 30.9. Silloin voi mm. käväistä katsomassa Koskikeskuksessa, kuka
on kunnostautunut ympäristönhoitokilpailussa. Toimitilojaan esittelevät
poliisikoulu Hervannassa ja Kukkapellon päiväkoti Hatanpään puistokujalla.
Sunnuntaiaamuna Tampereen päivän vietto alkaa kello 9 aamulla, jolloin mm.
matkailutoimisto avaa ovensa myydäkseen jäljelle jääneet liput suosituille
Tampereen päivän kaupunkikierroksille. Ilmaisella kävelykierroksella kuljetaan
mm. Hämppi päästä päähän, Pumpulitehtaalta palatsiin sekä tutustutaan
muuttuvaan Tampellan alueeseen. Pientä pääsymaksua vastaan pääsee mm.
bussikiertoajelulle ulkomaille Teiskoon ja teiskolaisia puolestaan tuodaan
omalle ajelulle kaupungin hulinaan. Laivaristelyillä esitellään Tampereen
komeimmat maisemat Pyhäjäven laineilta nähtyinä.
Kunnallisvaalien lähestyessä voivat kuntalaiset käydä katsomassa,
minkälaisissa tiloissa kunnallispoliittiset päätökset syntyvät. Yleisölle näet
esitellään viime talvena uusitut kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen
istuntosalit kaupungin keskusvirastotalossa. Myös kaupunginhallituksen ja
-valtuuston puheenjohtajat sekä valtuustoryhmien edustajat ovat kuntalaisten
tavattavissa.
Kirjastoista pääkirjasto Metso ja Hervannan kirjasto tarjoavat normaalit
kirjastopalvelut. Metsossa on lisäksi erikoisohjelmaa perheen pienimmille.
Terälahdessa vihitään käyttöön uusi leikkipuisto ja Takahuhdin koulu esittelee
uudistettuja toimitilojaan. Tampereen päivän päätteeksi on kutsuvieraille
juhlavastaanotto Raatihuonella. Juhlaan on kutsuttu n. 900 vierasta
Tampereelta ja lähikunnista. Kutsuttujen joukossa on mm. Tampereen
suurimpien yritysten johtohenkilöitä, kulttuurielämän vaikuttajia sekä
korkeakoulujen ja oppilaitosten rehtoreita.
Tampereen päivän ohjelma erillisessä lehdessä
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Tampereen päivän ohjelma julkaistaan tänä vuonna poikkeuksellisesti
kaupungin viestintäyksikön toimittamassa Tampere-lehdessä, joka ilmestyy
Aamulehden välissä keskiviikkona 27. syyskuuta. Lehti jaetaan samalla viikolla
myös Aamulehden levikin ulkopuolella oleviin tamperelaistalouksiin.
Tampereen tiedotuslehdessä on Tampereen päivän ohjelman lisäksi tietoa
mm. tulevista kunnallisvaaleista sekä kuntalaisille osoitettu kysely Tampereen
uudesta strategiasta.
Tampereen päivän ohjelma verkossa
www.tampere.fi/viy/tapaht/trepv/index.htm
_______________
Lisätiedot: tiedotussihteeri Tuula Ala-Honkola, puh. 3146 6209
tai 040 512 7757
Sivun alkuun
Vuoden 2000 tiedotteet
© Tampereen kaupungin viestintäyksikkö 1999, 2000
Tampereen kaupunki
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Jari Seppälä 19.9.2000
Verkkoasiointi lisääntyy
Tampere kerää vaalialoitteita
Tampereen kaupunki kehittää kuntalaisten osallistumisen mahdollisuuksia.
Internetissä avataan keskiviikkona kunnallisvaalien sivut, joilla otetaan vastaan
epävirallisia vaalialoitteita. Ensi viikolla kyselylomake jaetaan myös paperilla
tamperelaisiin koteihin. Yleisöäänestyksen jälkeen eniten kannatusta saaneet
aloitteet valmistellaan uuden kaupunginvaltuuston käsittelyyn.
Kaupunki selvitti elo-syyskuussa neljännen kerran www-sivujensa käyttäjien
toiveita. Verkkoasiointi on selvästi lisääntynyt edellisvuosista. Käyttäjäkyselyyn
vastasi lähes kaksinkertainen joukko viime vuoteen verrattuna: vastauksia tuli
nyt 1188. Tärkein syy Tampereen verkkosivuilla käymiseen oli vastaajien
keskuudessa asioiden hoitaminen ja palvelujen saaminen, kun se aiemmin on
vielä ollut yleinen kiinnostus. Erityisesti tamperelaiset vastaajat toivoivat
verkosta käytännön palveluja ja helpotusta asioiden hoitamiseen.
Kaksi kolmannesta vastaajista haluaa käyttää sähköisiä lomakkeita. Sähköisen
henkilökortin virallista asiointia varten olisi valmis hankkimaan mahdollisesti
noin puolet vastaajista ja varmasti vajaat 20 prosenttia. Kortin on jo hankkinut
seitsemän kyselyyn vastannutta henkilöä. Ostoksia verkon kautta on tehnyt
vajaat puolet vastaajista.
Käyttäjät antoivat kaupungin www-sivujen kouluarvosanaksi tasan kahdeksan.
Eniten kaivattiin verkkoasiointia asunnonhakuun, päivähoitoon ja muihin
sosiaali- ja terveystoimen palveluihin sekä yleisesti ajanvarauksia ja
sopimusten tekemisen mahdollisuutta esimerkiksi sähkön, veden ja
rakentamisen osalta.
Käyttäjäkyselyn tulokset ovat verkko-osoitteessa www.tampere.fi/kysely/uusi.
Vaalisivuilla voi vaikuttaa
Vasta muutama prosentti kaupungin www-sivujen käyttäjistä ilmoittaa
tärkeimmäksi syyksi sivuilla käymiseen halun vaikuttaa kaupungin asioihin.
- Osallistumisen mahdollisuuksia kehitetään samalla kun Internetin käyttö
yleistyy ja henkilön sähköinen tunnistaminen etenee, toteaa Tampereen
kaupungin viestintäpäällikkö Jari Seppälä.
Yksi vaikuttamisen kanava avautuu keskiviikkona, kun kaupunki avaa omat
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vaalisivunsa. Kuukauden päästä pidettäviä kunnallisvaaleja vauhditetaan
avoimella verkkokeskustelulla sekä keräämällä kuntalaisilta vaalialoitteita.
Verkkokeskusteluun toivotaan vilkasta ehdokkaiden ja äänestäjien
vuoropuhelua. Mielipiteet toimitetaan myös valittavan kaupunginvaltuuston
tietoon.
Jokainen tamperelainen voi tehdä kunnallisvaalien alla lyhyen ehdotuksen
jostain kaupungille kuuluvasta asiasta. Ehdotukset julkaistaan Internetissä, ja
10. lokakuuta lähtien niistä järjestetään verkkoäänestys. Viisi eniten
kannatusta saanutta ehdotusta valmistellaan virallisiksi aloitteiksi, jotka uusi
kaupunginvaltuusto saa käsiteltäväkseen.
Ehdotuksia äänestykseen voi jättää myös paperilla. Lomake tätä varten
jaetaan jokaiseen tamperelaiskotiin ensi viikolla ilmestyvän kaupungin
tiedotuslehden mukana.
- Aloitelaatikko kannustaa osaltaan osallistumaan yhteisiin asioihin. Vaaleissa
äänestäminen on tietenkin tärkein vaikuttamisen tapa. Hyvä
äänestysaktiivisuus palkitsee nyt myös aloitteiden tekijöitä: jos Tampereen
äänestysprosentti nousee viime kunnallisvaaleista, viemme enemmän
ehdotuksia viralliseen käsittelyyn, viestintäpäällikkö Seppälä lupaa.
Neljä vuotta sitten kunnallisvaalien äänestysprosentti oli Tampereella 59,2 ja
koko maassa 61,3.
Tampereen kaupungin vaalisivut löytyvät Internetistä osoitteesta
www.tampere.fi/vaalit/00.
----lisätietoja: viestintäpäällikkö Jari Seppälä, puh. 03-31466219
Internet-tiedotussihteeri Päivi Kuusisto, puh. 03-31466054
Sivun alkuun
Vuoden 2000 tiedotteet
© Tampereen kaupungin viestintäyksikkö 1999, 2000
Tampereen kaupunki
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Jari Seppälä 13.9.2000
Verkkoasiointi saa kannatusta
Tampereen kaupungin Internet-sivujen käyttäjät toivovat yhä lisää kaupungin
palveluita verkkoon. Parhaillaan käynnissä olevan käyttäjäkyselyn mukaan
tärkein syy kaupungin sivuilla käymiseen on yleisen kiinnostuksen ohella
käytännön asioiden hoitaminen ja palvelujen saaminen kaupungilta. Myös
tapahtumatietojen löytyminen Internetin kautta on entistä tärkeämpää.
Käyttäjäkyselyyn on tullut jo noin tuhat vastausta. Kyselyyn ehtii vielä vastata
tämän viikon ajan. Kyselyn avulla kaupunki kehittää www-sivujaan muun
muassa verkkoasioinnin osalta.
Viime vuonna käyttäjäkyselyyn osallistui 665 Internetin käyttäjää. Tampere sai
sivuistaan yleisarvosanan 8.
Käyttäjäkyselyn www-osoite on www.tampere.fi/kysely.
Sivun alkuun
Vuoden 2000 tiedotteet
© Tampereen kaupungin viestintäyksikkö 1999, 2000
Tampereen kaupunki
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Tuula Ala-Honkola 11.9.2000
Henkilöstöjaosto hakee rekrytointioppia Hollannista
Tampereen kaupunginhallituksen henkilöstöjaosto tekee kolmen päivän opintoja koulutusmatkan Hollantiin 13.-15. syyskuuta.
Hollannista tamperelaiset hakevat vinkkejä mm. siihen, miten kaupunki voisi
tulevaisuudessakin varmistua pätevän työvoiman saamisesta. Amsterdamissa
henkilöstöjaostolle näet esitellään Amsterdamin kaupungin ohjelmaa, jossa
nuoria avainalojen osaajia on kiinnitetty kaupungin palvelukseen jo
opiskeluvaiheessa.
- Lisäksi Hollannissa on panostettu vaikeasti työllistettävien henkilöiden
työmahdollisuuksien parantamiseen. Näistä asioista henkilöstöjaosto saa
näyttöä mm. tutustumalla Almeren kaupungissa toimivaan kierrätysmyymälään
sekä puutarha-alan koulutus- ja kuntoutuskeskukseen, henkilöstöjohtaja Pekka
Palola toteaa.
Virallisen ohjelman lisäksi henkilöstöjaosto tekee Amsterdamin kaupungin
vieraana kanavaristeilyn ja tutustuu sikäläiseen olutpanimoon.
-----------Lisätiedot: koulutuspäällikkö Harri Airaksinen, puh. 3146 6244 tai 040 515
6244.
Sivun alkuun
Vuoden 2000 tiedotteet
© Tampereen kaupungin viestintäyksikkö 1999, 2000
Tampereen kaupunki
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Jari Seppälä 8.9.2000
Tampereen seudulle lisää kauppoja
Tampereen ja naapurikuntien ostovoima lisääntyy selvästi asukasluvun kasvun
myötä. Vuoteen 2010 mennessä tarvitaan päivittäistavarakauppaan lisää noin
22 000 neliömetriä eri kokoisissa myymälöissä.
Tampereen seudun kauppatilatarpeita selvittänyt työryhmä valmistelee
muutamia erilaisia vaihtoehtoja uusien markettien määrästä ja sijainnista. Yksi
vaihtoehto painottuu 2-4 suureen hypermarkettiin ja toinen perustuu
pienempiin, lähellä asutusta oleviin supermarketteihin.
Mahdollisia tulevien hypermarkettien sijaintialueita ovat selvityksen mukaan
Hervannan, Linnainmaan ja Nokian suunnat. Vaihtoehtoisesti isoja
supermarketteja voisi syntyä mm. Ranta-Tampellaan, Atalaan, Pispalaan ja
Tesomalle sekä Kangasalan, Lempäälän, Nokian ja Ylöjärven keskustoihin.
Pienempiä myymälöitä tarvitaan vastaavasti useammilla asuntoalueilla.
Mahdolliset sijoittumisalueet on selvitetty vertaamalla päivittäistavarakaupan
nykyistä tarjontaa alueen ostovoimaan ja sen kehitykseen.
Uusien myymälöiden tarve riippuu myös vanhojen poistumasta. Vuosina
1989-1999 Tampereen seudulla päivittäistavarakaupan myymälöiden määrä
on vähentynyt, koko kasvanut ja myynti myymälää kohden lisääntynyt.
- Pelkkä asukasluvun ja ostovoiman arviointi ei kuitenkaan riitä, vaan tarvitaan
myös tietoa muun muassa eri vaihtoehtojen vaikutuksista liikenteeseen ja
palvelujen saavutettavuuteen. Tästä syystä selvitystä jatketaan ennen kuin
voidaan antaa suosituksia maakuntakaavan ja kuntien kaavoituksen
tarkistamiselle, sanoo kauppatilatyöryhmän puheenjohtaja, Tampereen
asemakaava-arkkitehti Mikko Järvi.
Yhteistyössä eri osapuolten kesken pyritään kohdistamaan kaupan tarvitsema
lisätila eri myymälätyyppeihin ja löytämään yhteneväiset näkemykset siitä,
mihin ainakin suurimmat kaupan yksiköt voisivat seudulla sijoittua. Ennen
kaavoitusta tehdään vielä hankekohtaiset vaikutusarvioinnit uuden
maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti.
Kaupan mitoitusselvityksestä sovittiin Tampereen seudun kunnallisjohtajien
kesken viime vuoden lopulla. Kuntien ja kaupparyhmien sekä Tampereen
kauppakamarien edustajien työryhmä on työskennellyt helmikuusta lähtien.
Konsulttina on käytetty Suunnittelukeskus Oy:n Tampereen toimistoa.
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----Lisätietoja:
asemakaava-arkkitehti Mikko Järvi, puh. (03) 3146 6328

Sivun alkuun
Vuoden 2000 tiedotteet
© Tampereen kaupungin viestintäyksikkö 1999, 2000
Tampereen kaupunki
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Jari Seppälä 1.9.2000
Tampere tehostaa maahanmuuttajatyötä
Tampereen kaupungin palveluksessa aloittaa lokakuun alusta
maahanmuuttajatyön pääkoordinaattori. Kaupunkiin muuttavien ulkomaalaisten
palvelujen kehittämistä seurataan entistä tiiviimmin. Toimenpiteet liittyvät
keväällä kaupunginvaltuustossa käsiteltyyn maahanmuuttaja- ja
kotoutusohjelmaan.
Kaupunginjohtaja Jarmo Rantanen päätti perjantaina maahanmuuttajatyön
organisoinnista. Pääkoordinaattorin kaksivuotiseen toimeen määrättiin
aikuiskoulutusasiamies Marja Nyrhinen. Työn koordinointia ja ulkopuolisia
yhteyksiä varten asetettiin virkamiestyöryhmä, jonka puheenjohtajana toimii
kansainvälisten asioiden päällikkö Pertti Paltila.
Kaupungin eri toimialoilla on jo neljä maahanmuuttajien palveluita koordinoivaa
henkilöä kulttuuritoimessa, sosiaali- ja terveystoimessa sekä yleissivistävän ja
ammatillisen koulutuksen piirissä. Pääkoordinaattori sijoittuu kaupungin
keskushallintoon kansainvälisten asioiden yksikköön.
Maahanmuuttajille suunnatun tiedotuksen, opiskelun, työllistämisen ja mm.
tulkkipalvelujen kehittäminen on kärsinyt yhteistyön puutteista.
Pääkoordinaattori ja seurantaryhmä yhdistävät eri toimintayksiköiden
mahdollisuuksia ja pitävät yhteyksiä mm. valtionhallintoon ja
vapaaehtoisjärjestöihin. Myös yhteistyö Tampereen ja naapurikuntien kesken
on entistä tärkeämpää.
Maahanmuuttaja tarkoittaa kaikkia Suomeen muuttavia henkilöitä, joita ovat
esimerkiksi ulkomaiset opiskelijat, kansainvälisten yritysten työntekijät,
pakolaiset, turvapaikanhakijat sekä ulkosuomalaiset paluumuuttajat.
Tampereella asuu noin 5 500 ulkomaalaiseksi tilastoitua henkilöä.
Lisätietoja: Kansainvälisten asioiden päällikkö Pertti Paltila,
puh. 3146 6210, 0400 831 469
Sivun alkuun
Vuoden 2000 tiedotteet
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Jari Seppälä 29.8.2000
Tampereen johto opiskelee Oulussa
Tampereen kaupunginhallitus tekee keskiviikkona opintomatkan Ouluun.
Yhden päivän matkalla tutustutaan mm. Oulun kaupungin elinkeinopolitiikkaan
ja seutuyhteistyöhön. Lisäksi tamperelaiset kuulevat Oulun
asuntorakentamisen haasteista ja ydinkunta-palvelukunta -mallista.
Vierailukohteina ovat Oulun teknologiakylä, Medipolis, Oulun yliopisto sekä
Raksilan urheilualue.
- Oulu on Tampereen tavoin voimakas kasvukeskus ja korkean teknologian
kaupunki. Voimakas muuttovoitto asettaa samantapaisia haasteita kaupungin
palveluille kuin Tampereellakin. On varsin luontevaa, että vaihdamme
kokemuksia keskenämme, toteaa Tampereen kaupunginhallituksen
puheenjohtaja Timo P. Nieminen.
Matka on ensimmäinen Tampereen kaupunginhallituksen vierailu Ouluun.
Oulun kaupungin johto vieraili Tampereella viime vuonna.
Sivun alkuun
Vuoden 2000 tiedotteet
© Tampereen kaupungin viestintäyksikkö 1999, 2000
Tampereen kaupunki
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Jari Seppälä 25.8.2000
Sähkölaitoksen väkeä siirretään
Tampereen kaupunki siirtää 40 - 50 sähkölaitoksen työntekijää muihin
yksiköihin. Näin helpotetaan sähkölaitoksen taloutta, johon on kohdistunut
suuria paineita sähkömarkkinoiden vapautumisen ja sen myötä kiristyneen
kilpailun johdosta.
Taloudellista tilannetta on myös kiristänyt öljyn ja ennen muuta maakaasun
voimakas hinnannousu, koska näitä polttoaineita käytetään turpeen ohella
Tampereen sähkölaitoksen omassa energiantuotannossa. Maakaasun osuus
on yli 70 % koko polttoaineiden käytöstä.
Tampereen Sähkölaitoksen vakituisen henkilökunnan määrä on 1990-luvun
ajan alentunut yhteensä 130 hengellä. Henkilöstöä oli viime vuoden päättyessä
noin 600.
Sähkölaitoksen kilpailukykyyn ja toiminnan tehokkuuteen on kiinnitetty erityistä
huomiota kilpailun vapauduttua. Taloudellisen tilanteen parantamiseksi
joudutaan nyt muiden keinojen lisäksi puuttumaan myös
henkilöstökustannuksiin. Henkilöstön määrän väheneminen luonnollista tietä ei
enää riitä, vaan taloudellista ja tuotannollisista syistä henkilöstön määrää
joudutaan supistamaan.
Henkilöstötarpeeseen vaikuttaa myös mm. Naistenlahden modernisointi ja
toisen yksikön polttoainemuutos maakaasulle. Sähkönjakelun ja kaukolämmön
toiminnan kasvua rajoittaa toimintojen paikallisuus. Jatkossa
uudisrakentaminen on vähäistä ja toiminta keskittyy pääasiassa käyttöön ja
ylläpitoon.
Henkilökunnan määrää ei vähennetä irtisanomismenettelyn kautta vaan
siirtämällä väkeä muualle kaupungin organisaatioon. Siirrot kohdistuvat noin
40 - 50 henkilöön. Lopullinen määrä selviää vasta selvittelyproses-sin
edellyttämien neuvottelujen jälkeen. Asiaan vaikuttaa myös kaupungin ratkaisu
teletoimintojen uudelleen järjestelystä.
Tampereen kaupungin henkilöstöstrategian mukaisesti vakituisen
henkilökunnan palvelussuhde turvataan ja jokaiselle henkilölle tarjotaan uutta
työtä muualla kaupungin organisaatiossa.
Sähkölaitos on tänään järjestänyt henkilökunnalle kaksi tiedotustilaisuutta
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asiasta. Uudelleen sijoitusten edellyttämä selvittelymenettely luottamusmiesten
kanssa käynnistetään mahdollisimman nopeasti. Henkilöiden uudelleen
sijoittaminen viedään läpi yhdessä Tampereen kaupungin henkilöstöryhmän
kanssa.
Lisätietoja: toimitusjohtaja Esko Jarva, puh. 215 5370
Sivun alkuun
Vuoden 2000 tiedotteet
© Tampereen kaupungin viestintäyksikkö 1999, 2000
Tampereen kaupunki
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Jari Seppälä 17.8.2000
Tampere kysyy Internetin käytöstä
Tampereen kaupunki selvittää Internet-sivujensa käyttöä ja kehittämistä
verkkokyselyllä. Kaupungin verkkosivujen käyttäjäkyselyssä tutkitaan muun
muassa asukkaiden ja yritysten halukkuutta ja valmiuksia viralliseen
sähköiseen asiointiin sekä verkkokauppaan.
Käyttäjäkysely on esillä 16. syyskuuta asti osoitteessa www.tampere.fi/kysely.
Vastaava kysely on tehty jo kolmena edellisenä vuonna. Viime vuoden
kyselyssä kaupungin sivut saivat yleisarvosanaksi kahdeksan. Noin 30 %
tamperelaisista vastaajista ilmoitti tärkeimmäksi syyksi kaupungin sivuilla
vierailemiseen asioiden hoitamisen ja palvelujen saamisen.
Myöhemmin syksyllä kaupunki järjestää kyselyn muun muassa kaupungin
strategian uudistamisesta. Ehdotuksia tulevaisuuden suunnittelun pohjaksi
kysytään tietoverkon ohella jokaiseen tamperelaiskotiin jaettavassa lehdessä.
Sivun alkuun
Vuoden 2000 tiedotteet
© Tampereen kaupungin viestintäyksikkö 1999, 2000
Tampereen kaupunki
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Jari Seppälä 11.8.2000
Tampereen ammattiopisto tarjoaa vaihtoehtoja
Valinnan vaihtoehdot lisääntyvät ja monipuolisen ammattitaidon hankkiminen
helpottuu maanantaina ensimmäisen lukuvuotensa aloittavassa Tampereen
ammattiopistossa. Uusi oppilaitos yhdistää viisi Tampereen kaupungin
ylläpitämää ammatillista oppilaitosta, jotka voivat tarjota opiskelijoille entistä
laajemman kirjon opintomahdollisuuksia.
Tampereen ammattiopiston tulosyksiköiksi muuttuvat oppilaitokset käyttävät
edelleen myös omia nimiään. Yhdistymisen myötä kuitenkin Tampereen
talouden ja tekniikan oppilaitos sai takaisin vanha tutun nimensä Tampereen
kauppaoppilaitos. Muut yhdistyvät oppilaitokset ovat Hervannan
ammattioppilaitos, Pyynikin ammattioppilaitos, Kurun metsäoppilaitos ja
Tampereen terveydenhuolto-oppilaitos.
- Viisi oppilaitosta voivat yhdessä tarjota hyvin laajan valikoiman toisiaan
tukevia opintokokonaisuuksia. Mahdollisuudet monitutkintoihin lisääntyvät, ja
koulutuksessa voidaan käyttää hyväksi koettuja jaksotus- ja
modulointijärjestelmiä, perustelee Tampereen ammattiopiston johtava rehtori
Risto Ilomäki yhdistymistä.
Tutkinnot uudesta oppilaitoksesta
Uusi organisaatio vastaa parhaiten myös uusien koululakien ja valtioneuvoston
hyväksymän koulutuksen kehittämissuunnitelman vaatimuksia.
Tulosyksiköiden raja-aidat ovat matalat, joten yhteistyön uskotaan sujuvan
hyvin. Jokainen tulosyksikkö voi samalla keskittyä omaan vahvaan
alueeseensa, josta sitten saadaan enemmän hyötyä yhteiseen käyttöön.
Valmistuvat opiskelijat saavat tästä lähtien todistuksensa Tampereen
ammattiopistosta. Koulutusala kuitenkin näkyy arvostelussa. Tulosyksikköinä
jatkavat oppilaitokset säilyttävät edelleen oman imagonsa ja muun muassa
omat rehtorinsa. Tampereen ammattiopisto vastaa noin 17 prosenttia koko
Tampereen kaupungin koulutustoimialan talousarviosta.
Opiskelijoita uudessa Tampereen ammattiopistossa on yhteensä noin 3500.
Lisäksi jatko- ja täydennyskoulutuksessa on noin 2000 aikuista opiskelijaa.
Suurin yksikkö on 1050 opiskelijan Hervannan ammattioppilaitos. Pyynikin
ammattioppilaitoksella on 950 opiskelijaa, Tampereen kauppaoppilaitoksella
550, Tampereen terveydenhuolto-oppilaitoksella 400 ja Kurun
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metsäoppilaitoksella 120.
- Työelämä vaatii yhä laajempaa osaamista, ja monitutkinnot lisääntyvät
tulevaisuudessa. Viime keväänä jo lähes sata opiskelijaa suoritti ammatillisen
ja ylioppilastutkinnon yhtaikaa meidän oppilaitoksissamme. Asukaslukuun
nähden tämä on enemmän kuin esimerkiksi pääkaupunkiseudulla, sanoo
johtava rehtori Ilomäki.
Yhteinen pieni hallinto
Tampereen ammattiopiston piirissä on jo ennen virallista yhdistymistä tehty
tiivistä yhteistyötä. Aloitussyksylle on valmisteltu itsearviointiprojekti, jonka
tarkoituksena on selvittää eri yksiköiden toiminnan laatua ja yhteistyön
sujumista.
Uuden Tampereen ammattiopiston yhteisessä hallinnossa työskentelee noin
kymmenen hengen toimisto, joka vastaa muun muassa taloudesta,
markkinoinnista, kansainvälisistä asioista ja atk-tuesta. Yhteinen hallinto
osaltaan tehostaa oppilaitoksen toimintaa. Hallinto on sijoittunut Tampereen
terveydenhuolto-oppilaitoksen tiloihin Kalevankankaalle lähelle yliopistoa.
Ammattiopiston yhteinen henkilöstömäärä on noin 400 henkeä.
Tampereen ammattiopisto aloitti virallisesti elokuun alussa. Ensimmäinen
lukuvuosi alkaa maanantaina 14.8. yhteisellä henkilökunnan seminaarilla,
jossa pureudutaan muun muassa oppilaitoksen itsearviointiin sekä
aikuiskoulutukseen. Opiskelijat aloittavat työnsä tiistaina.
Sivun alkuun
Vuoden 2000 tiedotteet
© Tampereen kaupungin viestintäyksikkö 1999, 2000
Tampereen kaupunki
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Tuula Ala-Honkola 8.8.2000
Tapahtumien yö tuo ruokakojut Keskustorille
Keskustori täyttyy herkkupöydistä ja peliteltoista Tampereella ensi perjantaina
vietettävänä Tapahtumien yönä. Laukontorille sijoittuvat käsityöläisten
myyntipisteet, mutta ruokaa ja juomaa saa sieltäkin, sillä vakituiset grillit ja
kahviot jatkavat siellä myyntiään koko yön.
Keskustorilla alkaa torimyynti perjantaina 11.8. kello 18 ja jatkuu aina
aamuyöhön kello neljään saakka. Ruuanmyyntipaikkoja on 26 ja ruokatarjonta
on monipuolinen ja yhtä kansainvälinen kuin aikaisempinakin vuosina.
_____________
Lisätiedot: Kiinteistötoimi/ Aila Taura, puh. 3146 6256
Sivun alkuun
Vuoden 2000 tiedotteet
© Tampereen kaupungin viestintäyksikkö 1999, 2000
Tampereen kaupunki

http://www.tampere.fi/viy/tiedote/00/ktoritap.htm [7.7.2003 14:33:26]

Tampereen kaupunki - Viestintäyksikkö - Lehdistötiedotteet

Jari Seppälä 1.8.2000
Tamperelaisia 194 212
Tampereen väkiluku oli kesäkuun lopussa 194 212. Puolessa vuodessa
asukasluku on kasvanut yli tuhannella, sillä vuoden 2000 alkaessa
tamperelaisia oli 193 174.
Tampereen vetovoima on tänä vuonna entisestään parantunut. Asukasluvun
kasvusta muuttovoiton osuus on 845 henkeä ja loput syntyvyydestä johtuvaa.
Muuttovoitto on viimeksi ollut yhtä suuri vuonna 1996.
Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan Tampereen muuttovoitto on tänä
vuonna ollut Helsingin jälkeen toiseksi suurin. Helsingin nettomuutto oli
ensimmäisellä vuosipuoliskolla 2544 henkeä, Tampereen 845, Espoon 711 ja
Oulun 679 henkeä. Vantaalle muutti 336 henkeä enemmän kuin sieltä pois,
Turkuun 183 ja Jyväskylään 135. Vielä viime vuonna Espoon vetovoima oli
suurempi kuin Tampereen.
Viime vuonna Tampereen asukasluku kasvoi 1920 hengellä. Tämän vuoden
lopussa tamperelaisia on ennakoitu olevan noin 195 000, mutta
tämänhetkisellä kasvuvauhdilla luku tulee todennäköisesti ylittymään.
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 6150
Sivun alkuun
Vuoden 2000 tiedotteet
© Tampereen kaupungin viestintäyksikkö 1999, 2000
Tampereen kaupunki
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Aila Rajamäki 28.7.2000
Naistenlahden voimalaitokselta kuuluu puhallusmelua vielä ensi viikolla
Viime maanantaista alkaen on Naistenlahden maakaasuvoimalaitoksen
höyrykattilaa ja sen putkistoja puhallettu puhtaiksi höyrykattilan omalla
korkeapaineisella höyryllä. Riittävää höyryn puhtautta ei ole vielä tähän
mennessä saavutettu, joten puhallukset jatkuvat vielä ensi viikolla
31.7.-2.8.2000. Puhallukset kestävät kerrallaan noin puoli tuntia ja alkavat kello
8.00, 13.00 ja 18.00. Puhalluksista aiheutuu voimalaitoksen normaalista
äänestä poikkeavaa voimakasta melua.
Höyrykattilan ja sen putkistojen puhtaaksi puhallukset ovat välttämättömiä,
jotta höyrykattilasta saadaan mahdollisimman puhdasta höyryä höyryturbiinille
sähkön ja lämmön tuotantoa varten. Puhallusten jälkeen voimalaitoksen
käyttöönottotoimet jatkuvat suunnitelmien mukaisesti. Elokuun puoliväliin asti
jatkuvat käyttöönottokokeet, joiden jälkeen alkaa 8 viikkoa kestävä koekäyttö.
Kaupalliseen käyttöön voimalaitos otetaan lokakuussa.
____________
Lisätiedot: voimalaitoksen päällikkö Jarno Laitila, puh. 050 512 3927
tuotantopäällikkö Olavi Toiva, puh. 050 553 8602

Sivun alkuun
Vuoden 2000 tiedotteet
© Tampereen kaupungin viestintäyksikkö 1999, 2000
Tampereen kaupunki
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Aila Rajamäki 19.7.2000
Naistenlahden voimalaitoksen puhallustyöt alkavat
Viime talvena alkaneet uuden Naistenlahden maakaasukombivoimalaitoksen
rakennustyöt ovat päättymässä. Elokuun puoliväliin asti jatkuvat
voimalaitoksen eri osien käyttöönottokokeet, jotka sisältävät muun muassa
voimalaitoksen käynnistyksiä. Käyttöönottovaiheen aikana syntyy
voimalaitoksella myös poikkeuksellisesti voimakasta melua, koska höyrykattila
ja sen putkistot puhalletaan puhtaiksi höyrykattilan omalla korkeapaineisella
höyryllä. Puhallukset ovat välttämättömiä, jotta höyrykattilasta saataisiin
mahdollisimman puhdasta höyryä höyryturbiinille.
Puhtaaksipuhallukset alkavat aikaisintaan perjantaina 21.7. kello 18 tai
viimeistään maanantaina 24.7. kello 8. Puhallukset kestävät noin viikon ajan,
jolloin syntyy tilapäisesti normaalia käyttömelua voimakkaampaa ääntä
arkipäivisin noin puolen tunnin ajan kello 8 ja 18.
Sähkölaitoksen projektipäällikön Seppo Tattarin mukaan puhalluksessa
syntyvää ääntä pyritään vaimentamaan erilaisin teknisin ratkaisun.
- Pahoittelemme puhalluksista aiheutuvaa melua, mutta vakuutamme, että
puhallukset eivät likaa ympäristöä eivätkä aiheuta vaaraa, Tattari sanoo.
Maakaasuvoimalaitoksen käyttöönottokokeiden jälkeen alkaa kahdeksan
viikkoa kestävä kaksivaiheinen koekäyttö. Kaupalliseen käyttöön voimalaitos
on tarkoitus ottaa lokakuussa. Seppo Tattari on tyytyväinen voimalaitosurakan
etenemiseen.
- Koko voimalaitosurakka on pysynyt varsin hyvin aikataulussa, vaikka
rakennustekniset työt alkoivat keskellä talvea. Tähän ovat omalta osaltaan
vaikuttaneet projektiin osallistuneet eri toimittajien ja Tampereen
Sähkölaitoksen asiantuntevat asennusvalvojat, Tattari toteaa.
Valmistuessaan Naistenlahden voimalaitoksesta tulee Tampereen
Sähkölaitoksen suurin voimalaitosyksikkö. Hyvästä rakennusasteesta johtuen
se tuottaa huomattavan osuuden Tampereen sähköstä ja kaukolämmöstä.
_____________
Lisätietoja: Projektipäällikkö Seppo Tattari, puh. 040-560 9155
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Sivun alkuun
Vuoden 2000 tiedotteet
© Tampereen kaupungin viestintäyksikkö 1999, 2000
Tampereen kaupunki
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Aila Rajamäki 18.7.2000
Tampereen turvallisuusstrategia saatiin valmiiksi
Suomen ensimmäinen paikallinen turvallisuusstrategia Turvallisin Tampere on
saatu valmiiksi. Tampereen turvallisuutta ja viihtyisyyttä kohentava ja ylläpitävä
turvallisuusohjelma on paikallinen sovellus valtakunnallisesta
Turvallisuustalkoot -ohjelmasta. Se on tehty yhteistyössä Tampereen
kaupungin, valtion sekä tamperelaisten järjestöjen ja yritysten kanssa.
Muihin Suomen suuriin kaupunkeihin verrattuna Tampereella tapahtuu vähän
rikoksia ja kansalaiset tuntevat olonsa turvalliseksi. Kehitys on kuitenkin ollut
kielteistä, sillä omaisuusrikokset ovat lisääntyneet viime vuosina. Lisäksi
keskustan pahoinpitelytapaukset lisääntyivät 90-luvun lopulla, kunnes aloitettiin
“viideltä saunaan ja kuudelta putkaan” -hanke. Hanke on osa Turvallinen
Tampere -strategiaa ja sen vaikutukset arvioidaan hankkeen loputtua
elokuussa.
Turvallisuusohjelman projektipäällikön Kirsti Lahtisen mukaan Turvallisin
Tampere -ohjelman tavoitteena on parantaa kaikkien tamperelaisten sekä
Tampereella vierailevien mahdollisuuksia turvalliseen ja viihtyisään asumiseen,
työntekoon ja vapaa-aikaan.
- Ohjelmassa selvitettiin turvallisuuteen ja rikollisuuteen vaikuttavat tekijät
Tampereella sekä kartoitettiin toimivat rikoksentorjuntaprojektit ja käytännöt.
Tarkoitus on koordinoida, tukea ja saada aikaan toimintaa, joka vähentää
häiriökäyttäytymistä, arkirikollisuutta ja syrjäytymistä. Toiminnassa suositaan
niitä keinoja, jotka on osoitettu toimiviksi tai sellaisia uusia kokeiluja, joihin
liittyy pätevä seuranta ja arviointi, Kirsti Lahtinen sanoo.
Strategiassa kiinnitetään huomiota yksilöön, yhteisöön ja elinympäristöön, kun
mietitään ratkaisuja rikosten ja häiriökäyttäytymisen ehkäisemiseksi. Tärkeätä
on ihmisten sosiaalisten siteiden vahvistaminen esimerkiksi tukemalla perheitä
lasten kasvatuksessa, luomalla tukiverkkoja syrjäytymisuhassa oleville sekä
kehittämällä vapaa-ajan toimintaa.
- Sosiaalisten siteiden vahvistuminen lisää naapureiden ja ohikulkijoiden
tarkkaavaisuutta ja luonnollinen valvonta paranee, Lahtinen toteaa. Rikoksia
voidaan ehkäistä vaikeuttamalla rikoksen tekemistä, vähentämällä rikoksista
saatavaa hyötyä, poistamalla turvallisuutta haittaavia tekijöitä ja lisäämällä
kiinnijäämisriskiä. Näihin voidaan vaikuttaa ympäristön suunnittelulla sekä
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neuvomalla asukkaita huolehtimaan omaisuudestaan. Paikallinen
rikoksentorjunta on yhteistyötä, joten tärkeää on kehittää toimiva yhteistyö ja
työnjako eri viranomaisten, yritysten, kansalaisjärjestöjen ja kansalaisten
kesken.
Turvallisuusohjelma saatetaan käytäntöön eteläisellä, itäisellä, kaakkoisella,
keskeisellä ja läntisellä alueilla jo toimivien moniammatillisten yhteistyöryhmien
kautta, koska paras tietotaito on niillä, jotka tekevät työtään lähellä
asukkaita.Yhteistyöryhmät saavat koulutusta turvallisuusohjelmaan sekä
toimintansa kehittämiseen.
Valtakunnallisesti Tampereen turvallisuusohjelma on pilottihanke, jonka
etenemistä seurataan mielenkiinnolla myös muualla Suomessa.

Keskeiset kehittämiskohteet
Hyvinvointipalveluja sekä alue- ja rakennussuunnittelua toteuttavan perustyön
lisäksi turvallisuussuunnitelmassa nostetaan esiin 14 riskiryhmiin ja
erityistilanteisiin suunnattua keskeistä kehittämiskohdetta:
● rikollisuuteen ajautumisen torjunta
● lasten ja nuorten vapaa-ajan aktiviteetit
● alue- ja rakennussuunnittelu ja turvallisuus
● nuorten päihteidenkäyttö
● turvallinen opiskeluympäristö
● rikoskierteen katkaisu
● väkivalta ja sen uhka työpaikoilla
● läheisväkivalta
● ajoneuvoihin kohdistuvat rikokset
● omaisuusrikokset ja yritysturvallisuus
● maahanmuuttajat ja turvallisuus
● vanhukset ja turvallisuus
● turvattomuus kaupunkikeskustassa
● liikenneturvallisuus
____________________________
Lisätiedot: projektipäällikkö Kirsti Lahtinen, puh. 050 526 2825
apulaispoliisipäällikkö Ari Sarjanen, puh. 050 68072

Sivun alkuun
Vuoden 2000 tiedotteet
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Aila Rajamäki 17.7.2000
Ravustus alkaa Tampereen kaupungin vesialueilla
Ravustus alkaa Tampereen kaupungin vesialueilla perjantaina 21.7.2000 kello
12.00. Ravustus koskee Näsi- ja Pyhäjärvessä olevia Tampereen kaupungin
yksityisvesialueita. Ravustus päättyy 31.10.2000.
Ravustus on sallittua ainostaan merroilla. Näsijärvelle myydään kaikkiaan 400
ja Pyhäjärvelle 800 mertalupaa. Kummallekin järvelle on omat ravustusluvat,
joten Näsijärven luvat eivät kelpaa Pyhäjärvellä ja päinvastoin.
Ravustusluvat ovat ruokakunta- sekä henkilökohtaisia, ja yhdelle
ruokakunnalle myydään korkeintaan kymmenen mertalupaa. Yksi mertalupa
maksaa 25 markkaa. Ravustuslupia voi ostaa Tampereen kaupungin
rahatoimistosta Puutarhakatu 6. Rahatoimisto on avoinna maanantaista
perjantaihin kello 8.30-15.30.
Tampereen kaupungin vesialueilla ravustusta valvotaan. Jokaisella 18-64
-vuotiaalla ravustajalla on oltava maksettuna valtion kalastuksenhoitomaksu.
- Valvonnan selkeyttämiseksi merrat on merkittävä siten, että mertamerkki on
kiinnitetty pintapoloon. Tällöin valvojan ei tarvitse nostaa mertaa ylös.
Jokaiseen mertaan laitetaan oma pyydysmerkki, kalastuksen valvoja Reijo
Savola opastaa.
Toivottavaa on, että ravustajat pitäisivät pyynnistään saalispäiväkirjaa ja
toimittaisivat sen kaupungin kiinteistötoimeen 13.11.2000 mennessä.
Päiväkirjaan merkitään myös saaliittomat pyynnit. Saalispäiväkirjan saa
kaupungin rahatoimiston kassasta ravustusluvan oston yhteydessä.
- Kirjanpidon tulokset hyödynnetään rapuveden hoidon suunnittelussa.
Tavoitteena on luoda runsas ja pyyntiä kestävä rapukanta kaupungin
vesialueille, Savola sanoo.
Viime kesänä kaupungin vesialueille myytiin 489 ravustuslupaa 80
ruokakunnalle. Alle puolet luvan ostaneista palautti saalislomakkeen.
Lomakkeen palauttaneet olivat pyydystäneet Pyhäjärvestä 5771 ja
Näsijärvestä 2059 täplärapua.
_____________
Lisätiedot: kalastuksen valvoja Reijo Savola, puh. (03) 3146 6322, 0500 639
166
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Aila Rajamäki 12.7.2000
Kaupungin asuntolainojen korko nousi
Tampereen kaupungin asuntolainarahastosta myönnettyjen lainojen korko
nousi 1.7.2000 alkaen 4,00 prosentista 5,00 prosenttiin.
Tampereen kaupungin asuntolainarahastosta myönnetyistä lainoista peritään
korkoa 0,50 prosenttiyksikköä yli peruskoron. Valtiovarainministeriö vahvistaa
peruskoron puolivuosittain. Peruskorko oli ensimmäisen puolivuotiskauden
ajan 3,5 prosenttia, jolloin lainoista perittiin korkoa 4,0 prosenttiyksikköä.
Heinäkuun alusta alkaen peruskorko nousi 4,5 prosenttiin ja lainoista perittävä
korko 5,0 prosenttiin.
- Koron nousu koskee noin 1350 lainansaajaa. Esimerkiksi 400 000 markan
lainassa koron nousu tietää noin 4 000 markan lisälaskua vuodessa,
rahoituspäällikkö Yrjö Schafeitel sanoo.
Asuntolainarahastosta voidaan myöntää vuosittain lainoja 18 miljoonaa
markkaa. Vuonna 1999 myönnettiin noin 120 lainaa ja noin 17,8 miljoonaa
markkaa. Lainoja myönnetään asunnon ostoon, rakentamiseen,
peruskorjaukseen ja asumisoikeuden hankkimiseen. Myönnettävä lainamäärä
on enintään 60 prosenttia asunnon kauppahinnasta, asumisoikeuslainoissa 70
prosenttia asumisoikeusmaksusta. Lainamäärä on kuitenkin enintään 400 000
markkaa. Laina-aika on lainamäärästä riippuen 8-20 vuotta. Laina-aika joustaa
koron muuttuessa ja voi pidentyä enintään 30 vuoteen.
Kaupungin perittävänä on vielä vanhoja henkilökohtaisia aravalainoja vähän yli
1000 lainaa. Niiden myöntäminen lakkasi vuoden 1997 alusta. Näiden lainojen
korko vaihtelee myöntövuodesta riippuen 2,45-6,7 prosenttiin. Lainarästejä
kaupungilla oli saamatta kesäkuun lopussa noin 2,5 miljoonaa markkaa
yhteensä 92 lainasta, jotka olivat maksamatta yli 3 kuukautta. Näiden lainojen
erääntymättömät pääomat olivat yhteensä noin 12,2 miljoonaa markkaa.
Luvuissa ovat mukana sekä aravalainojen että kaupungin lainojen rästit.
------------------------Lisätiedot: rahoituspäällikkö Yrjö Schafeitel
puh. (03) 3146 6274 tai 050 5175470

http://www.tampere.fi/viy/tiedote/00/laina.htm (1 of 2) [7.7.2003 14:33:27]

Tampereen kaupunki - Viestintäyksikkö - Lehdistötiedotteet

Jari Seppälä 22.6.2000
Tampere luopuu tietotekniikan yhteisyrityksestä
Tampereen kaupunki jatkaa tietotekniikkapalvelujensa kehittämistä oman
organisaationsa sisällä. Kaupunginjohtaja Jarmo Rantanen on päättänyt, että
aiemmin valmisteltua yhteisyritysmallia ei toistaiseksi viedä eteenpäin. Tässä
vaiheessa kaupungin omaa tietotekniikkakeskusta vahvistetaan sisäisin toimin
talousarvion yhteydessä.
Kaupunki on selvittänyt tietotekniikan ongelmia perusteellisella tutkimuksella,
joka toi ilmi selkeän investointivajeen ja merkittävät välilliset kulut koko
kaupungin organisaatiossa tietoteknisen tuen puutteiden takia. Kehittämisen
vaihtoehtona valmisteltiin yhteisyrityksen perustamista ICL Invia Oyj:n kanssa.
Yhteisyrityksen osapuolena ICL todettiin luotettavaksi, mutta kaupungin
puolella ratkaisun taloudellisesta kannattavuudesta ei kuitenkaan päästy
varmuuteen ja yksimielisyyteen.
Tampereen kaupungin ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirin
tietotekniikkapalveluista huolehtivassa tietotekniikkakeskuksessa työskentelee
noin sata henkeä. Tampereen kaupungin tietotekniikkaa hoidetaan
kansainvälisen vertailun mukaan erittäin pienin kustannuksin, noin 60
miljoonalla markalla vuodessa.
Tietotekniikkapalvelujen kehittämisellä pyritään vähentämään välillisiä
kustannuksia merkittävästi muun muassa investointeja lisäämällä sekä
tietoteknistä koulutusta ja palveluja tehostamalla.
Sivun alkuun
Vuoden 2000 tiedotteet
© Tampereen kaupungin viestintäyksikkö 1999, 2000
Tampereen kaupunki
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Koulutilatyöryhmä 16.6.2000
Koulujen tilatarpeet kartoitettu
Kaupunginjohtaja Jarmo Rantanen asetti 19.1.2000 työryhmän selvittämään
yleissivistävän koulutuksen koulujen tilatarpeita. Työryhmän oli määrä päivittää
oppilasmääräennusteita ja laatia suunnitelma koulujen rakentamisesta,
laajentamisesta sekä peruskorjauksesta. Lisäksi työryhmän tuli selvittää
joitakin erilliskysymyksiä.
Työryhmä työskenteli kevään ajan ja laati työstään raportin, johon on koottu
työryhmän esitykset käsitellyistä asioista sekä esitys
koulurakentamisohjelmaksi vuosille 2001-2008.
Oppilasmääräennusteiden laatimisessa käytettiin hyväksi
väestöennusteohjelmaa, jossa muuttujina ovat mm. väestön kasvu, syntyvyys,
kuolleisuus, muuttoliike, asuntotuotanto ja asumisväljyys. Ennustetietoja
tarkennetaan vielä ensi syksyn aikana.
Työryhmän pohjamateriaaliksi kerättiin tietoja koulujen nykyisistä
oppilasmääristä, luokkatiloista, tilojen täyttöasteesta, tehdyistä päätöksistä jne.
Työryhmä käsitteli kattavasti sekä peruskoulujen että lukioiden tilakysymyksiä.
Peruskoulun 1-6 vuosiluokkien osalta kaupunkia käsiteltiin sekä
oppilasalueittain että kouluittain. Lähtökohtana pidettiin sitä, että kullekin
perusopetusryhmälle löytyy koulusta oma kotiluokka. Samassa yhteydessä
tarkasteltiin myös koulujen aineopetustilojen ja muiden oheistilojen riittävyyttä.
Koko kaupunkia ajatellen koulutiloja on riittävästi. Ongelmat tulevat esiin
alueellisessa tarkastelussa. Tilanahtautta on Kaukajärven, Koillisen, Nekalan,
Raholan ja Pohjoisen oppilasalueilla. Väljyyttä on erityisesti Hervannan
oppilasalueella.
Koulutilatyöryhmä esittää akuuteista tilaongelmista kärsiville alueille pikaisia
koulutilainvestointeja. Osa tilapuutteista saadaan hoidettua jo vuosina
2000-2001 (Linnainmaan koulun laajennus sekä Kämmenniemen ja Teiskon
koulujen hanke). Lisäksi vuodelle 2001 työryhmä esittää Koiviston koulun
laajentamista, lisätiloja Kaukajärven oppilasalueelle sekä Sorilan koulun
lisärakennusta. Raholan oppilasalueelle työryhmä esittää koulutilojen lisäystä
vuodelle 2002-2003.
Peruskoulun 7-9 vuosiluokkien oppilasmäärä kasvaa kaupungissa vuoteen
2007 mennessä noin 1000 oppilaalla. Nykyisissä kouluissa on vielä jonkin
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verran tilakapasiteettia, mutta jo lähivuosina ollaan tilanteessa, että tarvitaan
lisää koulutilaa myös näille luokka-asteille. Toisaalta myös lukioiden
opiskelijamäärä kasvaa, vaikka laskentaperusteena käytettäisiin nykyistä 55 %
peruskoulun päättävästä ikäluokasta. Peruskoulun päättävien ikäluokka on
kasvussa ja jo vuoteen 2005 mennessä ollaan tilanteessa, että tarvitaan noin
450 lukiopaikkaa lisää.
Koulutilatyöryhmä esittää peruskoulun 7-9 vuosiluokkien osalta Kaukajärven
koulun laajentamista ja toteaa, että myös Teiskon koulun
oppilasmääräkapasiteetti kasvaa uudisrakentamisen myötä. Lisäksi työryhmä
esittää tutkittavaksi kolmea eri vaihtoehtoa peruskoulun 7-9 vuosiluokkien ja
lukiokoulutuksen tilojen lisäykseksi. Pääperiaate vaihtoehdoissa on, että
rakennetaan joko uudet tilat 7-9 vuosiluokkien koulua tai lukiota varten joko
Kalevan tai Linnainmaan alueelle.
Lisäksi työryhmä teki esityksen koulurakentamisen mitoitus- ja
suunnitteluohjeista, joita voidaan käyttää avuksi hankkeita suunniteltaessa.
Erilliskysymyksenä työryhmä teki esityksen siitä, miten kaupunki voisi tukea
Tampereella toimivien yksityisten oppilaitosten rakentamishankkeita. Lisäksi
työryhmä esittää yleissivistävän koulutuksen, sosiaalitoimen sekä
liikennelaitoksen kesken yhteistyöryhmän perustamista, jotta liikenneyhteyksiä
saataisiin entistä joustavammiksi palvelemaan niin koululaisten kuin myös
päiväkotilasten ja vanhusten liikkumista kaupungissa.
Sivun alkuun
Vuoden 2000 tiedotteet
© Tampereen kaupungin viestintäyksikkö 1999, 2000
Tampereen kaupunki
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Jari Seppälä 15.6.2000
Roihankorpi johtaa vuokra-asuntoyhtiötä
Tampereen kaupungin vuokra-asuntoja hallinnoivan uuden yhtiön, Tampereen
Vuokra-asunnot Oy:n toimitusjohtajaksi on valittu Harri Roihankorpi. Hän on
nykyään Hämeentalo Oy:n toimitusjohtaja. Hämeentalo Oy on entinen
Tampereen Pantti Oy, jonka liiketoiminnat Tampereen kaupunki myi viime
vuonna.
Roihankorpi aloittaa Tampereen Vuokra-asunnot Oy:n johdossa elokuun
alusta. Yhtiö hoitaa vajaan 4000 asunnon vuokrausta, isännöintiä ja
kiinteistönhoitoa. Kolmannes asunnoista on suoraan yhtiön omistuksessa ja
loput Tampereen kaupungin omistuksessa. Vuokra-asuntoyhtiö toimii uudessa
asuntopalvelutalossa Puutarhakatu 8:ssa yhdessä Tampereen
Vuokratalosäätiön ja Tampereen Kotilinnasäätiön kanssa.
Sivun alkuun
Vuoden 2000 tiedotteet
© Tampereen kaupungin viestintäyksikkö 1999, 2000
Tampereen kaupunki
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Jari seppälä 13.6.2000
Ystävyyskaupungit luovat vesi- ja jätehuollon verkoston
Tampere ja ystävyyskaupungit, saksalainen Essen ja venäläinen Nishni
Novgorod sopivat tiistaina kolmikantayhteistyöstä, joka koskettaa erityisesti
vesi- ja jätehuoltoa. Myös nuoriso- ja kulttuuritoiminnan yhteistyöstä sovittiin
kolmen kaupunginjohtajan Tampereella allekirjoittamassa sopimuksessa.
Ensi vaiheessa tehdään jokaisessa kaupungissa vesi-, jätevesi- ja jätehuollon
tilannearvio. Asiantuntijavaihtoa on tarkoitus rahoittaa muun muassa EU:n
tuella. Kartoituksen perusteella tehdään päätökset jatkotoimista, joissa
nähdään mahdollisuuksia myös yritysten taloudelliseen toimintaan.
Kaupunginjohtajat Jarmo Rantanen, Wolfgang Reiniger ja Juri Lebedev
korostivat ystävyyskaupunkitoiminnan konkreettisuutta.
- Kansainvälinen ympäristöyhteistyö on erityisen tärkeätä, koska
ympäristöongelmat eivät pysähdy maiden rajoille. Nuorisotyö on toinen tärkeä
alue tulevaisuuden vuoksi, korosti Essenin kaupunginjohtaja Wolfgang
Reiniger.
Tampereella on menossa muun muassa kuntalaisten informointia ja
vaikuttamista edistävä projekti Nishni Novgorodin kanssa. Kolmantena
osapuolena tässä EU-hankkeessa on Italian Bologna, joka on Nishni
Novgorodin ystävyyskaupunki. Tampereella parhaillaan kuukauden
koulutuksessa olevat Nishni Novgorodin kaupungin tiedottajat Olga Lavrova ja
Marina Doronina kehittävät erityisesti Internetin käyttöä kaupungin toiminnassa
ja kuntalaisten osallistumiskanavana.
Sivun alkuun
Vuoden 2000 tiedotteet
© Tampereen kaupungin viestintäyksikkö 1999, 2000
Tampereen kaupunki
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Jari Seppälä 9.6.2000
Kolmen kaupungin yhteistyö tiivistyy
Kahden ystävyyskaupungin johtajat vierailevat Tampereella ensi viikolla.
Saksalaisen Essenin ja venäläisen Nishni Novgorodin kanssa on tarkoitus
käydä keskusteluja kolmen kaupungin yhteistyöstä ja allekirjoittaa
yhteistyöpöytäkirja.
Kaupunginjohtajat tapaavat toisensa ensi kertaa Tampereen
kaupunginjohtajan Jarmo Rantasen kutsusta. Nishni Novgorodin uusi
kaupunginjohtaja Juri Lebedev on ollut virassaan vuoden 1998 lopulta alkaen
ja Essenin uusi kaupunginjohtaja Wolfgang Reiniger viime lokakuusta lähtien.
Tampere, Essen ja Nishni Novgorod allekirjoittivat syksyllä 1996 yhteisen
kannanoton kolmikantayhteistyön kehittämisestä. Silloin ilmaistiin valmius
yhteisten ohjelmien toteuttamiseen eri aloilla sekä erityisesti taloudellisen
yhteistyön kehittämiseen sekä kaupunkihallinnon ja -infrastruktuurin alalla
saatujen kokemusten vaihtamiseen mm. eurooppalaisten ohjelmien puitteissa.
Nyt on tarkoitus syventää kolmikantayhteistyötä ja käydä myös kahdenkeskisiä
keskusteluja.
Yhtenä käytännön yhteistyöprojektina on Tampereella parhaillaan käynnissä
kahden Nishni Novgorodin kaupungin tiedottajan Internet-koulutus.
EU-rahoitteisessa projektissa kehitetään kaupunkien valmiuksia sähköiseen
viestintään ja kuntalaisten osallistumiseen. Hankkeen kolmantena osapuolena
on Bolognan kaupunki Italiasta.
Essenin valtuuskunta saapuu Tampereelle jo maanantaina ja lähtee aikaisin
keskiviikkona. Nishni Novgorodin valtuuskunta saapuu tiistaina ja lähtee
Tampereelta torstaina.
Tampereen ja Essenin ystävyyskaupunkisuhde alkoi jo vuonna 1961, Nishni
Novgorod solmi ystävyyskaupunkisuhteen Essenin kanssa vuonna 1991 ja
Tampereen kanssa vuonna 1995.
Sivun alkuun
Vuoden 2000 tiedotteet
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Tommi Granholm 5.6.2000
Metsäsuunnitelmaluonnokset nähtävillä Hervannassa
Tampereen kaupungin omistamille Hervannan ja Hallilan metsille laaditut
metsäsuunnitelmaluonnokset ovat valmistuneet. Luonnoksiin, joissa on
mukana myös Koivistonkylän, Nirvan ja Lukonmäen lähimetsiä, voi käydä
tutustumassa 7.6. alkaen parin viikon ajan Lähiöuudistuksen konttorissa
Opiskelijankatu 1:ssä. Toimisto on avoinna maanantaisin ja tiistaisin kello
12-16 sekä keskiviikkoisin ja torstaisin kello 9-12.
Suunnitelmat kattavat yhteensä 1035 hehtaarin metsäalueet, ehdotetut
hoitotyöt ovat enimmäkseen harvennushakkuita. Vuosiksi 2001 - 2010
laadituissa suunnitelmaluonnoksissa on jonkin verran vähemmän
työehdotuksia kuin aiemmassa metsäsuunnitelmassa. Toimenpiteitä
suunniteltaessa on pyritty ottamaan huomioon metsien luontoarvot ja
asukkaiden mielipiteet. Hervantalaisia ja hallilalaisia ei onnistuttu aktivoimaan
viime syksynä pidettyihin yleisötilaisuuksiin, joten nyt alueiden asukkailla on
uusi tilaisuus kertoa mielipiteitään metsänhoidosta.
Metsäsuunnittelun piirissä on eräitä metsäalueita, joille on suunnitteilla
maankäytön muutoksia, esim. uusien asuinalueiden rakentamista.
Periaatteena on kuitenkin hoitaa metsiä ulkoilumetsinä maankäyttömuutoksen
toteutumiseen asti ja tästä johtuen kaikki kaupungin omistamat metsäalueet
ovat mukana metsäsuunnitelmassa.
Metsäsuunnitelmaluonnoksia on mahdollisuus kommentoida kirjallisesti
nähtävilläpitopaikoissa. Toimenpide-ehdotuksiin voidaan vielä tehdä muutoksia
ennen suunnitelmien vahvistamista.
_________
Lisätietoja antavat: Metsäpäällikkö Timo Lehto, puh. 3146 6255 tai 050-5545
888
Metsätalousins. Tommi Granholm, puh 3146 6057 tai 0500-807 401
Sivun alkuun
Vuoden 2000 tiedotteet
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Tuula Ala-Honkola 31.5.2000
Asuntotori avataan Puutarhakadulla
Vuokra-asunnon etsiminen helpottuu Tampereella, kun Puutarhakatu 8:ssa
kaupungin keskusvirastotalon vieressä avataan asuntotori maanantaina 5.
päivä kesäkuuta. Torilta saa tietoa sekä kaupungin että merkittävien yksityisten
asunnontuottajien vuokra-, asumisoikeus- ja osaomistusasunnoista.
Tori sijaitsee asuntopalvelutalossa, johon sijoittuvat Tampereen kaupungin
asuntotoimen lisäksi Tampereen Vuokratalosäätiö, Tampereen Kotilinnasäätiö
sekä Tampereen Vuokra-asunnot Oy. Tampereen Vuokra-asunnot Oy hallinnoi
kaupungin suorassa omistuksessa olevia asuntoja ja konserniin kuuluvia
asuntoyhteisöjä. Asuntotorilla olevat yhteisöt toimivat omina yksikköinään
saman katon alla. Yhteisöjen hallinnassa olevien asuntojen ja asuntopaikkojen
määrä on yhteensä noin 28 000 asuntoa eli noin 80 prosenttia Tampereen
vuokra-asunnoista.
Lähinnä asuntojen vuokraukseen erikoistunut asuntotori on ainutlaatuinen
palvelupiste Suomessa.
- Asuntotori on monipuolinen asuntovuokrauksen kohtaamispaikka, jossa
asiakas saa yhdestä osoitteesta mahdollisimman paljon palvelua ja tietoa,
Tampereen kaupungin asuntotoimenjohtaja Pekka Hinkkanen toteaa. Hän
korostaa myös, että yhteistoiminnan ansiosta kysyntään nähden niukat
vuokra-asuntomäärät on tarkoitus saada vaivattomasti mahdollisimman
tehokkaaseen käyttöön.
Asuntotorilla on toriemäntä, joka neuvoo asiakkaat oikeaan osoitteeseen.
Asuntopalvelutalossa sijaitsevien Tampereen Vuokratalosäätiön, Tampereen
Kotilinnasäätiön ja Tampereen Vuokra- asunnot Oy lisäksi omaa
esittelymateriaaliaan asuntotorille tuottavat Pirkanmaan
YH-Rakennuttajaosuuskunta, VVO-Yhtymä Oy, Sato-asuntopalvelu,
Tarveasunnot Oy, Tampereen seudun opiskelijaasuntosäätiö TOAS sekä
toinen opiskelijoiden ja nuorten työssäkävijöiden asuntopalveluryhmä Koy
Opintanner, Peltolammin Opiskelija-asunnot Oy ja Härmälän Opiskelijatalo Oy.
Asuntopalveluita tuottavia osapuolia on tarkoitus vielä tulevaisuudessa lisätä
asuntotorille. Myös uusia palvelumuotoja kehitetään.
Asuntotori sijaitsee asuntopalvelutalon ensimmäisessä kerroksessa eli
katutasossa. Toiseen kerrokseen sijoittuu Tampereen Kotilinnasäätiö ja
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kolmanteen ja neljänteen kerrokseen Tampereen Vuokratalosäätiön toimisto.
Talon kuudennessa kerroksessa on tilat kaupungin asuntotoimelle, joka hoitaa
asumisen viranomaistehtäviä sekä myöntää mm. kaupungin asuntolainat.
Muuton vuoksi Tampereen kaupungin asuntotoimi on suljettuna perjantaina
2.6.
Asuntopalvelutaloon muuttavat myös holhouksen edunvalvontapalvelujen ja
velkaneuvonnan yksikkö sekä koulutustoimen oppimateriaalikeskus ja
koulupsykologit. Puhelinnumerot pysyvät entisinä.
Holhouksen edunvalvontapalvelujen ja velkaneuvonnan yksikkö sijoittuu
asuntopalvelutalon 5. kerrokseen. Oppimateriaalikeskuksen yleisöpalvelutilat
ovat talon kellarikerroksessa.
_____________
Lisätiedot: asuntotoimenjohtaja Pekka Hinkkanen, puh. 3146 6246 tai 050 344
2529
http://www.tampere.fi/asunto/tori.htm
Sivun alkuun
Vuoden 2000 tiedotteet
© Tampereen kaupungin viestintäyksikkö 1999, 2000
Tampereen kaupunki
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Jari Seppälä 18.5.2000
Tampereen tietotekniikka yhteisyritykseen?
Tampereen kaupunki, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri ja ICL Data Oy
suunnittelevat perustavansa yhteisyrityksen, joka ottaisi vastuulleen kaupungin
ja sairaanhoitopiirin tietotekniikkapalvelut. Yhteisyritykseen siirtyisi pääosa noin
sadasta kaupungin tietotekniikkakeskuksen työntekijästä, joukossa myös ne
henkilöt, jotka kolme vuotta sitten siirtyivät Pirkanmaan sairaanhoitopiiriltä
kaupungille hoitamaan sairaanhoitopiirin tietotekniikkapalveluita.
Asia on Tampereen kaupunginhallituksen käsittelyssä maanantaina 22.5.
Kaupunginhallituksen on määrä ottaa periaatekanta, miten asiassa edetään.
Lopullisesti asiasta päättää kaupungin osalta kaupunginvaltuusto. PSHP:n
osalta päätökset tehdään piirin hallituksessa ja valtuustossa.
Tampereen kaupungin tietohallinnon kehittämisen erilaisia vaihtoehtoja on
valmisteltu laajalla kokonaisselvityksellä. Sen mukaan Tampereen kaupungin
tietotekniikkaa hoidetaan kansainvälisen vertailun mukaan erittäin pienin
kustannuksin, noin 60 miljoonalla markalla vuodessa.
- Tietotekniikkakeskuksen jatkuvan työvoimapulan vuoksi kaupungin muut
työntekijät joutuvat kuluttamaan runsaasti omaa työaikaansa yrittäessään itse
ratkaista tietoteknisiä ongelmia, sanoo Tampereen kaupungin hallintojohtaja
Mauri Eskonen.
Keskimääräiseen palkkaan suhteutettuna näihin välillisiin kustannuksiin on
arvioitu kuluvan vuodessa noin 75 miljoonaa markkaa eli runsaasti enemmän
kuin vertailuorganisaatioissa. Tietotekniikkapalvelujen kehittämisellä pyritään
siihen, että viiden vuoden kuluessa välillisiä kustannuksia on pystytty
vähentämään noin puoleen nykyisestä muun muassa investointeja lisäämällä
sekä tietoteknistä koulutusta ja palveluja tehostamalla.
Monipuolista osaamista
Uusi yritys yhdistäisi kunta- ja terveydenhuoltosektoreiden erikoisalojen
asiantuntemuksen ja palvelujen tuotantoprosessin osaamisen ICL:n prosessija johtamisosaamiseen. Yhteistyön myötä kaupunki ja sairaanhoitopiiri saisivat
käyttöönsä ICL:n tarjoamat uusimmat tekniset ratkaisut ja menetelmät sekä
tuotteistetut palvelukonseptit.
Vaihtoehtoina yhteisyritykselle on tutkittu myös nykyisen organisaation
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kehittämistä tai alihankinnan lisäämistä. Tarkoitus on jatkaa oman toiminnan
kehittämisen ja yhteisyrityksen selvittelyä. Tähänastisten selvitysten mukaan
yhteisyritys on todettu pitkällä tähtäimellä toimintavarmuudeltaan parhaaksi
vaihtoehdoksi. Erityisesti on haluttu korostaa sitä, että henkilöstön asema ja
kehittäminen turvataan ja sen erityisosaaminen teknisen infrastruktuurin ja
järjestelmähallinnan kokonaisuudessa säilytetään. ICL:stä siirtyy uuteen
yritykseen 5-10 henkilöä.
Suunniteltu yhteisyritys tuottaisi sekä infra- että järjestelmäpalveluja eli tarjoaisi
muun muassa perustietotekniikkaa konekeskus- ja tietoliikennepalveluineen
sekä ohjelmistojen suunnittelua, ylläpitoa, tukipalveluita ja konsultointia.
----lisätietoja:
tietohallintojohtaja Ossi Numminen, Tampereen kaupunki, puh. (03) 3146
5765, 0500 831 809
aluejohtaja Eero Ottila, ICL, puh. (03) 250 9219
tietohallintojohtaja Timo Valli, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri, puh. (03) 247 5945

Sivun alkuun
Vuoden 2000 tiedotteet
© Tampereen kaupungin viestintäyksikkö 1999, 2000
Tampereen kaupunki

http://www.tampere.fi/viy/tiedote/00/tioicl.htm (2 of 2) [7.7.2003 14:33:29]

Tampereen kaupunki - Viestintäyksikkö - Lehdistötiedotteet

Jari Seppälä 15.5.2000
Tampere otti oppia Vuoreksen osallistumisesta
Uuden maankäyttö- ja rakennuslain määräämä osallistuminen voidaan
toteuttaa eri tavoin kaavoituskohteesta riippuen. Kaavasuunnittelun
vuorovaikutukseen ei ole syytä luoda yksityiskohtaista mallia. Tähän
päädytään Tampereen kahden suuren suunnittelukohteen, Vuoreksen ja
Ranta-Tampellan alueiden osallisuuskokemuksista tehdyssä tutkimuksessa.
Tampereella on sovellettu vuoden alusta voimaan tullutta lakia jo viime vuoden
puolella kahden alueen alustavassa suunnittelussa. Tampereen yliopiston
sosiaalipolitiikan laitoksella tehty tutkimus osoittaa, että Ranta-Tampellan
suunnittelun vuorovaikutuksessa oli jo opittu ensin alkaneesta Vuoreksen
prosessista. Kohteet ovat kuitenkin erilaisia ja siksi myös vuorovaikutus
muotoutui erilaiseksi. Pienemmissä kaavakysymyksissä osallisuus on
järjestettävissä helpommin.
Vuoreksen alueen kaavoituksen edellytyksiä selvitettäessä osallistuminen
järjestettiin muun muassa yleisötilaisuuksissa, perustamalla seurantaryhmä,
konsultin tapaamisella, yleisellä tiedottamisella ja Internetiä käyttämällä.
Ranta-Tampellan osallistumiskäytännöt seurasivat samaa mallia, mutta
yleisötilaisuuksien muotoa kehitettiin ja tiedottamista lisättiin.
Osallisten kokoaminen seuranta- tai yhteistyöryhmään on koettu erityisen
myönteisesti. Tiedotusvälineiden rooli on merkittävä sekä tiedon jakamisessa
että yhteistyöilmapiirin luomisessa. Tutkimuksen haastatteluista käy ilmi, että
kansalaisten luottamus virkamiehiin rakentuu alusta alkaen pitkälti siihen,
miten suunnittelun etenemisestä on tiedotettu.
Tutkimuksen perusteella virkamiesten ei ole syytä pelätä "liiallisia
osallistujamääriä". Toisaalta aktiivisesti osallistumaan haluavien kansalaisten
tulee ymmärtää oma roolinsa suunnitteluprosessissa ja oma vastuunsa
vuorovaikutuksen onnistumisessa.
Uudenlaisia yleisötilaisuuksia
Tutkimuksen tehnyt YTM Helena Leino painottaa, että vuoropuhelun tulisi
tasoittaa jyrkkää kahtiajaon asetelmaa kuntalaisten ja kunnan välillä.
Vaihtoehtoisten vuorovaikutusmuotojen käyttäminen on yksi tapa murtaa
vanhakantaista vastakkainasettelua. Perinteisistä yleisötilaisuuksista voitaisiin
kehittää teemaseminaareja, tupailtoja ja ryhmätöitä.
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Ranta-Tampellan vuorovaikutukseen kuuluivat jo uudentyyppiset
esittelytilaisuudet, joissa keskustelu pidettiin hyvin kansantajuisena. Myös
mielipiteitä kerättiin useammilla eri tavoilla kuin Vuoreksen tilanteessa.
Internet todetaan hyväksi väyläksi suunnitelmien esittelyyn, tiedottamiseen ja
vuoropuheluun, mutta rajallisen käyttäjämäärän vuoksi se ei vielä turvaa
riittävää osallistumista.
Tutkimuksessa sivutaan myös uuden lain avaamaa mahdollisuutta kahden
kunnan yhteisen yleiskaavan laatimiseen. Tampereen ja Lempäälän yhteinen
Vuores-hanke on myös tässä suhteessa ennakkotapaus. Osallistumisen
järjestäminen on todettu hyvin mahdolliseksi, joskin se on monin tavoin
vaativampi tehtävä kuin yhden kunnan alueella.
Tampereen kaupungin tilaamaa tutkimusta on johtanut professori Briitta
Koskiaho-Cronström. Kaupungin ohella tutkimusta ovat rahoittaneet ja
seuranneet Pirkanmaan YH-rakennuttajaosuuskunta sekä YIT-Yhtymä Oyj.
Sivun alkuun
Vuoden 2000 tiedotteet
© Tampereen kaupungin viestintäyksikkö 1999, 2000
Tampereen kaupunki
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Jari Seppälä 12.5.2000
Tampere vahvisti siteitä Unkariin
Tampereen ja unkarilaisen ystävyyskaupungin Miskolcin yhteistyö sai uutta
vauhtia tämän viikon aikana Tampereen kaupunginhallituksen
Unkarin-matkalla. Unkarin talouskasvu anvaa suomalaisille lupaavia näkymiä,
ja Miskolcin raskaan teollisuuden muuttaminen nykyaikaiseksi on erityisen
suuri tehtävä, jossa tulevan EU-jäsenyyden ja muiden kansainvälisten
yhteyksien toivotaan auttavan.
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Timo P. Niemisen mukaan matkan
tavoitteet täyttyivät hyvin: - Tampereen ja Miskolcin välillä päätettiin jatkaa
monialaista yhteistyötä. Kiinnostusta tunnettiin erityisesti korkean teknologian
yrityksiin Tampereen seudulla ja opiskelijavaihdon lisäämiseen, Nieminen
totesi matkan päätteeksi Budapestissa.
Matkan aikana hiottiin myös kaupunginhallituksen sisäistä työskentelyä sekä
keskusteltiin monesta tamperelaisesta asiasta tulevien päätösten pohjaksi.
Timo P. Nieminen pitää erityisen tärkeänä epävirallista ja tiivistä keskustelua
matkan varrella.
Tamperelaiset tapasivat Miskolcin kaupungin johdon ohella myös Budapestin
kaupungin edustajia. Unkarin talouskasvu näkyy vielä selvemmin
pääkaupungissa, joka pyrkii itäisen Euroopan talouskeskukseksi. Suomalaisilla
on sukulaiskansan kanssa muita helpompi asioida, ja tuoreet EU-kokemukset
auttavat Unkarin pyrkiessä jäseneksi. Tampereen johto vakuuttui, että
kanssakäymisen kasvamisesta hyötyvät molemmat osapuolet.
- Edullisen ja hyvän työvoiman takia Unkariin on tullut merkittäviä ulkomaisia
yrityksiä, myös suomalaisia. Turismi on myös voimakkaassa kasvussa.
Perinteisesti suomalaisten liikkumista Unkarissa helpottavat sukulaissiteet ja
aktiivinen ystävyysseuratoiminta, joka myös Tampereen ja Miskolcin välillä on
ollut vilkasta, totesi tampereen kaupunginhallituksen puheenjohtaja Timo P.
Nieminen.
Tampereen kansainvälisten asioiden päällikkö Pertti Paltila jatkoi Budapestista
matkaa Tsekin tasavaltaan Brnoon, jossa pidetään alkuviikolla
Eurocities-järjestön kokous. Myös tässä järjestössä tamperelaiset ja
unkarilaiset tekevät yhteistyötä.
-----
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Lisätietoja: Kv. asioiden päällikkö Pertti Paltila, puh. 0400 831 469
Sivun alkuun
Vuoden 2000 tiedotteet
© Tampereen kaupungin viestintäyksikkö 1999, 2000
Tampereen kaupunki
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Tuula Ala-Honkola 11.5.2000
Tampereen ammatilliset oppilaitokset
yhdistyvät Tampereen ammattiopistoksi
Tampereen viisi ammatillista oppilaitosta yhdistyy elokuun alussa Tampereen
ammattiopistoksi. Uuden nimen alle siirtyvät omina vastuualueinaan Kurun
metsäoppilaitos, Hervannan ammattioppilaitos, Pyynikin ammattioppilaitos,
Tampereen talouden ja tekniikan oppilaitos sekä Tampereen
Terveydenhuolto-oppilaitos. Muutoksen yhteydessä ja kauppaoppilaitoksen
viettäessä 110. toimintavuottaan Tampereen talouden ja teknikan
oppilaitoksen nimi muuttuu takaisin Tampereen kauppaoppilaitokseksi. Siellä
oleva teknikkokoulutus päättyy vuonna 2001. Koulut säilyttävät omat nimensä,
koska niillä on oma imagonsa.
Ammatillisen koulutuksen johtava rehtori Risto Ilomäki toteaa, että
yhdistymisen myötä tiivistyy mm. yhteistyö siten, että Tampereen
ammattiopiston opiskelijat voivat suorittaa perustutkinnon osia opistoon
kuuluvissa eri laitoksissa. Tamperelaisten lukioiden kanssa jaksotetaan
lukuvuosi viiteen tasapituiseen jaksoon, ja opiskelijat voivat valita
opiskelujaksoja sekä lukion että ammattiopiston puolelta.
Tampereen ammattiopiston johtajana toimii johtava rehtori suoraan koulutus-,
kulttuuri- ja vapaa-aikatoimialojen apulaiskaupunginjohtajan alaisuudessa.
Lisäksi jokaisella oppilaitoksella on oma rehtorinsa.
Tampereen ammatillisissa oppilaitoksissa on tällä hetkellä noin 3 500
opiskelijaa ja noin 2 000 aikuisopiskelijaa.
__________
Lisätiedot: Ammatillinen koulutus, johtava rehtori Risto Ilomäki, puh. 285 4820
tai 0500 625 791
Toimistosihteeri Jaana Soini, puh. 285 7112 tai 050 542 8379
Sivun alkuun
Vuoden 2000 tiedotteet
© Tampereen kaupungin viestintäyksikkö 1999, 2000
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Tuula Ala-Honkola 8.5.2000
Eurooppa-päivä tarjoaa asiatietoa
Tampereella tiistaina 9.5. järjestettävä Eurooppa-päivä tarjoaa musiikkiannin
lisäksi erilaista asiatietoa. Keskustorille pystytetään telttoja, joissa mm. Kelan
ja Tampereen kaupungin asiantuntijat vastaavat kuntalaisten kysymyksiin.
Tietoa saa niin sosiaaliturvasta kuin elintarvikevalvonnastakin. Myös
kuluttajaneuvoja on paikalla.
Varsinaista Euroopan Unioniin liittyvää tietoa ovat jakamassa
Eurooppa-tiedotus, Tampereen yliopiston Eurotietokeskus ja Carrefour
Pirkanmaa. Eurooppa-tiedotus on yleistiedon välittäjä, Eurotietokeskus
palvelee lähinnä opiskelijoita ja Carrefour Pirkanmaa on EU:n
maaseututietokeskus.
Esittely- ja neuvontapisteet ovat avoinna kello 15-21 eli koko sen ajan, mitä
ohjelmalavalla on ohjelmaa. Eurooppa-päivä alkaa kello 15 Kanjonin
musiikkiluokan esityksellä ja päättyy kello 20 alkavaan Kirkan konserttiin.
Seminaarissa pohditaan
Euroopan tulevaisuutta
Eurooppalainen Tampere ry. järjestää Eurooppa-päivän kunniaksi
Schuman-seminaarin, jossa keskustellaan Euroopan yhdentymisen
menneisyydestä ja tulevaisuudesta. Aihetta ovat pohtimassa Tampereen
yliopiston Jean Monnet -professori Jyrki Käkönen, projektin johtaja Anneli
Taina, tutkija Mikko Vähä-Sipilä, tutkija Kari Laitinen ja erikoistutkija Unto
Vesa. Tilaisuus alkaa 9.5. kello 17 Vanhalla Kirjastotalolla ja se on kaikille
avoin.
______
Lisätiedot:
Pentti Ruoholahti, Europpalainen Tampere ry., puh. 040- 5454 558 Tuula
Ala-Honkola, Tampereen kaupunki, puh. 3146 6209, 040 - 512 7757
Sivun alkuun
Vuoden 2000 tiedotteet
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Harri Willberg 8.5.2000
Tampere ja Mwanza laajentavat yhteistyötä
Tampere ja tansanialainen Mwanzan kaupunki laajentavat yhteistyötään.
Maanantaina allekirjoitettu sopimus tukee muun muassa oppilaitosten ja
yritysten ympäristö- ja kehitystyötä kansainvälisessä projektissa, johon
Tampere ja Mwanza on valittu 130 hakijan joukosta.
Tampereen ja Mwanzan yhteistyö alkoi metsitysprojektilla sen jälkeen, kun
Tampereen kaupunginvaltuusto päätti 13.6.1988 perustaa
kummikaupunkisuhteen tansanialaisen Mwanzan kaupungin kanssa.
Yhteistyön aluksi kaupunki järjesti yhdessä Ympäristö ja Kehitys ry:n,
Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan ja radio 957:n kanssa
joulukuusikampanjan, joka oli alku edelleen jatkuvalle, Ympäristö ja Kehitys
ry:n koordinoimalle metsitysprojektille Mwanzassa. Projekti on ollut erittäin
tuloksellinen, sen myötä on istutettu 3 miljoonaa puun tainta pääasiassa
paikallisten ihmisten aktiivisuuteen turvautumalla. Hankkeen päärahoittaja on
ollut ulkoministeriön kehitysyhteistyöosasto.
Metsitysprojektista saatujen hyvien kokemusten perusteella Tampere ja
Mwanza valittiin IULAn (International Union of Local Authorities), ICLEIn
(International Council for local Environmental Initiatives) ja T&D:n (Towns and
Development) organisoimaan Local Agenda 21 Charters projektiin. Projektin
tarkoituksena on auttaa kehitysmaiden kaupunkeja käynnistämään paikalliseen
omaehtoisuuteen perustuvaa ympäristö- ja kehitystyötä.
Projektiin valittiin 130 hakijan joukosta 20 kaupunkia, jotka Tampereen ja
Mwanzan tapaan jaettiin kaupunkipareiksi seuraavasti: Leuven (Belgia) ja
Nakuru (Kenia); Hamilton-Wentworth (Kanada) ja Porto Alegre (Brasilia);
Ottawa (Kanada) ja Santiago de Chile (Chile); Berlin-Köpenick (Saksa) ja
Cajamarca (Peru); Bremen (Saksa) ja Windhoek (Namibia); Almere (Hollanti)
ja Kumasi (Ghana); Haarlem (Hollanti) ja Mutare (Zimbabwe); Utrecht
(Hollanti) ja Leon (Nicaragua); Birmingham (Englanti) ja Johannesburg
(Etelä-Afrikka).
Projektin tavoitteena on, että siihen osallistuvat kaupungit käynnistävät
alueellaan paikallisagendaprosessin sekä laativat projektipartnerinsa kanssa
yhteistyöasiakirjan (Charter). Tampereella paikallisagendaprosessi aloitettiin
Tampere 21 -nimellä elokuussa 1998, ja sen valmistelussa globaaliin
vastuuseen liittyvät asiat käsiteltiin omassa teemaryhmässään. Tämä ryhmä
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nimettiin samalla projektin edellyttämäksi yhteistyöryhmäksi.
Yhteistyöasiakirja on valmisteltu yhteistyössä Mwanzan kanssa, ja sen myötä
metsitysprojektiin keskittynyt yhteistyö laajenee. Periaatteena on, että
yhteistyön tulee molemmissa kaupungeissa perustua yhdistysten,
oppilaitosten, seurakuntien, yritysten ja yksittäisten kaupunkilaisten omaan
aktiivisuuteen. Yhteistyöasiakirja astuu voimaan, kun molemmat kaupungit
ovat sen hyväksyneet. Tampereen osalta kaupunginhallitus hyväksyi
sopimuksen huhtikuussa.

Sivun alkuun
Vuoden 2000 tiedotteet
© Tampereen kaupungin viestintäyksikkö 1999, 2000
Tampereen kaupunki
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Jari Seppälä 5.5.2000
Tampereen johto tutustuu Unkariin
Tampereen kaupunginhallitus tutustuu Unkariin ja ystävyyskaupunki Miskolciin
ensi viikon matkallaan. Matkan tavoitteena on tutkia EU:n laajenemisen
tarjoamia mahdollisuuksia ja Eurocities-järjestön kaupunkiyhteistyötä. Matkan
aikana pidetään myös kaupunginhallituksen oma kehittämisseminaari.
Kaupunginhallitus, valtuuston puheenjohtajisto sekä keskeiset virkamiehet
lähtevät nelipäiväiselle matkalle tiistaina. Matkalla on yhteensä noin 20
henkilöä. Matka kuuluu kaupungin johdon koulutusohjelmaan.
Budapestissa tamperelaiset tapaavat pääkaupungin johtoa ja tutustuvat muun
muassa kaupungin kehitysnäkymiin ja tulevaan EU-yhteistyöhön. Budapest on
myös aktiivinen jäsen Eurocities-järjestössä, jossa myös Tampere toimii
erilaisissa kehittämisprojekteissa.
Tampereen ystävyyskaupunkina vuodesta 1963 ollut Miskolc on matkan
pääkohde. Yhteistyö kaupunkien välillä on ollut melko tiivistä muun muassa
koulujen, yliopistojen ja kauppakamarien sekä ystävyysseurojen kautta.
EU-hankkeita on selvitetty yhdessä, ja yksi paikallisagenda-hanke on jo
toteutunut. Vierailun aikana keskustellaan tulevasta yhteistyöstä.
Matkan aikana kaupunginhallitus pitää lyhyen seminaarin hallitustyöskentelyn
kehittämisestä. Se on jatkoa kaksi vuotta sitten aloitetulle sisäiselle arvioinnille
ja työskentelytapojen hiomiselle.
Matka päättyy perjantaina. Tamperelaisilla on mahdollisuus seurata
kaupunginhallituksen matkaa Internetin avulla. Päivittäiset matkaraportit
valokuvineen julkaistaan kaupungin www-sivuilla osoitteessa
http://www.tampere.fi/viy/matkat/00/unkari/.
Sivun alkuun
Vuoden 2000 tiedotteet
© Tampereen kaupungin viestintäyksikkö 1999, 2000
Tampereen kaupunki
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Tuula Ala-Honkola 4.5.2000
Eurooppa-päivää vietetään musiikin merkeissä
Kansainvälistä Eurooppa-päivää vietetään jälleen keväisenä kansanjuhlana
Keskustorilla tiistaina 9.5. Ohjelma koostuu lähinnä musiikista, mutta myös
asiaa on tarjolla torille pystytetyissä teltoissa. Päivän ohjelma käynnistyy kello
15 Kanjonin musiikkiluokkien esityksellä ja päättyy kello 20 alkavaan Kirkan
konserttiin. Juhlapuheen pitää kello 18 projektipäällikkö Anneli Taina.
Tämän vuoden ohjelmassa on haluttu muistaa erityisesti perheen pienimpiä.
Iltapäivällä ohjelmalavalle nousevat mm. Riesapelle ja tv-suosikki
Kengurumeininki. Iku-Turso -yhtye viihdyttää yleisöä mm. narubasson ja
pyykkilaudan voimin ja espanjalaista väriä lavalle tuovat tamperelaiset
flamencon tanssijat. Perinteistä suomalaista musiikkia esittävät Mansetti ja
Tango-orkesteri Kipinä.
Toriteltoissa tarjoillaan Eurooppa-aiheista tietoa. Yleisö on tervetullut
kyselemään myös kuluttajaneuvonnasta ja elintarviketurvallisuudesta.
Torimyyntipöytiäkin Keskustorille pystytetään.
Eurooppa-päivän viettoon liittyen Eurooppalainen Tampere ry. järjestää
Vanhassa Kirjastotalossa kello 17.00 seminaarin aiheesta Euroopan
yhdistymisen menneisyys ja tulevaisuus. Mukana seminaarissa on mm.
Tampereen yliopiston Jean Monnet-professori Jyrki Käkönen.
Eurooppa-päivän järjestävät Tampereen kaupunki ja Eurooppalainen Tampere
ry.
Ohjelma löytyy osoitteesta http://www.tampere.fi/viy/tapaht/eupv/index.htm
___________
Lisätiedot: Pentti Ruoholahti, Eurooppalainen Tampere ry., puh. 040 - 5454
558 tiedotussihteeri Tuula Ala-Honkola, puh. 3146 6209, 040 512 7757
Sivun alkuun
Vuoden 2000 tiedotteet
© Tampereen kaupungin viestintäyksikkö 1999, 2000
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Jari Seppälä 4.5.2000
Maaseutua kehitetään uusin eväin
Maaseudun vetovoimaa kehitetään Tampereen seudulla uudenlaisella
maaseutustrategialla. Maaseudulle etsitään vaihtoehtoja ja uusia ideoita
seutukunnan kilpailukyvyn tukemiseksi. Strategia tuo kuntien pohdittavaksi
nipun hankeajatuksia, jotka liittyvät mm. luontoon, ruokaan ja ympäristöön.
Maaseutustrategia tulee lähiaikoina Tampereen keskusseudun
kunnallishallitusten käsittelyyn. Kaupungin- ja kunnanjohtajat keskustelivat
strategiasta keskiviikkona. Strategia kattaa Tampereen, Nokian, Lempäälän,
Vesilahden, Pirkkalan, Ylöjärven ja Kangasalan, joiden haja-asutusalueilla on
yhteensä runsaat 20 000 asukasta. Maa- ja metsätaloudessa on 1,4 % alueen
työpaikoista. Maatiloja on noin tuhat, samoin päätoimisia viljelijöitä.
Päätoimisia viljelijöitä on 0,35 % koko asukasmäärästä ja haja-asutusalueiden
asukkaista viisi prosenttia.
- Alkutuotannosta saa elantonsa enää joka 20:s haja-asutusalueen asukas.
Maaseutua on aika tarkastella ennakkoluulottomasti, ja Tampereen alueella
löytyy monia vahvuuksia kysyntälähtöiselle maaseudun kehittämiselle, sanoo
maaseutustrategiaa valmistelleen työryhmän puheenjohtaja, Nokian kaupungin
maaseutuasiamies Erkki Nikkilä.
Nikkilän mukaan tämäntyyppistä maaseutustrategiaa ei ole Suomessa
aiemmin tehty. Strategia lähtee seudun kokonaisvaltaisesta kehittämisestä, ja
kehittämisen pohjana pidetään kysynnän näkökulmaa: mihin asioihin kohdistuu
kysyntää tulevaisuudessa ja miten kysynnän voi tyydyttää.
Strategialuonnos edellyttää, että kunnat ottavat entistä paremmin huomioon
kuntalaisten toiveet yleisen viihtyisyyden lisäämiseksi. Asukkaiden ja yritysten
toimintaympäristöön liittyvän kysynnän tyydyttäminen on keskeisiä
kilpailutekijöitä.
Tutkimusten mukaan Tampereen kaupunkiseudulla on hyvät mahdollisuudet
vastata viihtyisän ja toivotun asuin- ja työympäristön kysyntään. Monipuoliset
kaupunkipalvelut ovat lähellä maaseutumaista miljöötä. Tarjolla ovat runsaat
harrastus-, kulttuuri- ja koulutusmahdollisuudet.
Monimuotoisen elinkeinotoiminnan tueksi maaseutustrategia nostaa esiin
toistakymmentä hanke-ehdotusta. Niissä puututaan mm.
ympäristökysymyksiin, ulkoilu- ja luontoreitistönö, teemamatkailuun,

http://www.tampere.fi/viy/tiedote/00/masestr.htm (1 of 2) [7.7.2003 14:33:30]

Tampereen kaupunki - Viestintäyksikkö - Lehdistötiedotteet

lähiruoka-markkinointiin, hevostalouteen sekä koulutus- ja tutkimustoimintaan.

Sivun alkuun
Vuoden 2000 tiedotteet
© Tampereen kaupungin viestintäyksikkö 1999, 2000
Tampereen kaupunki
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Mikko Närhi 3.5.2000
Turvallinen toukokuu 2000
Tampereen liikennetoimikunta järjestää yhdessä monien
liikenneturvallisuudesta vastuuta kantavien tahojen kanssa Turvallinen
toukokuu – tapahtumasarjan. Tavoitteena on kiinnittää huomiota myönteisellä
tavalla liikenneturvallisuuteen ja liikenteen yksityiskohtiin. Tilaisuuksissa
nostetaan esille liikenteen eri käyttäjäryhmiä erilaisissa tilanteissa. Esimerkiksi
jalkakäytävillä ja suojateilla kulkemisen oikeita kulkutapoja esitellään,
liikennevalojen toimintaa esitellään. Hyötyliikenteestä ja joukkoliikenteestä voi
kysyä ja esittää mielipiteitä. Liikuntarajoitteisten ongelmia kuunnellaan ja heille
kerrotaan liikenteen mahdollisuuksia.
Kouluissa pidetään liikenneaiheisia tunteja paikallisten olosuhteiden
mukaisesti. Erityisinä aiheina ovat koulujen läheisyydessä kulkeva joukko- ja
raskasliikenne sekä oppilaiden saattoreitit. Rullalaudat ja –luistelu ovat hyviä ja
hauskoja liikuntalajeja mutta aina ei ole sopua samoja reittejä käyttävän muun
liikenteen kanssa. Nyt rullalautailijat – ja luistelijat opastavat toisiaan itse
harrastuksessa ja turvallisimpien reittien löytämisessä.
Mopot ja moottoripyörät ovat sulan ajan ja taitoa vaativia liikkumismuotoja.
Autokoulunopettajat ovat mopoharjoitteluratoineen mukana Turvallisen
toukokuun tilaisuuksissa opastamassa mopoilijoita. Moottoripyöräilijät
esittelevät Keskustorilla komeinta kalustoaan.
Pysäköinnin järjestämisen ja valvonnan ansiosta meillä on paitsi ajoittain
vapautuvia pysäköintipaikkoja niin myös kustannuksia autoilijoille. Pysäköinnin
suunnittelijat ja valvojat keskustelevat käyttäjien kanssa. Myös
pysäköintiautomaattien käytössä opastetaan. Tavaratalojen pysäköintitaloissa
voi harjoitella opettajan kanssa.
Tapahtumasarjan nimi on Turvallinen toukokuu, mutta tavoitteena
luonnollisesti yleisemmin liikenneturvallisuuden ja parempien asenteiden
lisääminen. Miten me kaikki, rekoista vauvoihin, voisimme kulkea turvallisesti
ja ilman tiukkoja ja toistuvia sääntöjä ja rangaistuksia. Turvallisen toukokuun
alaotsikko on ”Kaupungissa on turvallista liikkua kun kaikki ottavat säännöt ja
toisensa huomioon”
Tilaisuudet järjestetään pääasiassa Keskustorilla, Hämeenkadun suojatiellä ja
jalkakäytävillä sekä pysäköintiin liittyvät tapahtumat Rongankadulla.
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Tilaisuuksien yhteydessä voi osallistua liikenneaiheiseen kilpailuun.
Ensimmäinen tilaisuus on tulevana lauantaina Keskustorilla, kulttuuri- ja
nuorisotoimen Pyöräily 2000 -tapahtuma.
Päivä alkaa kokoontumisajolla Keskustorille, lähtöpaikat sijaitsevat
kahdeksassa eri paikassa eri puolilla kaupunkia. (Tasanne, Vehmainen,
Kaukajärvi, Hervanta, Multisilta, Härmälä, Tesoma ja Lentävänniemi)
Keskustorilla on uutuuspyöriä ja varusteita, pyörien korjauksessa opastetaan.
Pyöriä ostetaan ja myydään, kierrätetään ja merkitään. Lapsille on järjestetty
koeajorata ja kaikille lääkärin ja hierojan tietoja urheiluvammoista.
Pyöräily 2000 tiedustelut: 040 759 7091 Sirpa Ilo, 050 322 6359 Mika
Tammela.
Turvallinen toukokuu -ohjelma:
La 6.5. Kevyt liikenne
Kello 11-16 suuri pyöräilytapahtuma Keskustorilla. Kello 11-14 poliisit
opastavat oikeita kulkutapoja Hämeenkadun jalkakäytävillä ja suojateillä.
To 11.5. Joukko- ja hyötyliikenne – ikäihmiset liikenteessä
Kello 11-18 Keskustorilla esittelyjä, opastusta, mielipiteiden vaihtoa - kysy
busseista, rekoista ja tavaran kuljetuksesta. Miten eri ikäisiä ja
liikuntarajoitteisia voisi auttaa liikenteessä? Kello 12-14 Kuninkaankadun ja
Hämeenkadun risteyksessä suojateihin ja liikennevaloihin liittyvää opastusta.
To 18.5. Koululaiset
Liikennetunteja erityisesti joukko- ja raskasliikenteen turvallisuudesta ja
koululaisten saattoreiteistä kouluissa, Lamminpäässä kello 9.00-11.00 ja
Nekalassa kello 11.15. Keskustorilla kello 13-15 joukkoliikenteen opastusta
koululaisille, kello 15-18 rullaluistelijat ja rullalautailijat kertovat keskustan
parhaista ja turvallisimmista kulkupaikoista.
To 25.5. Mopot, moottoripyörät ja pysäköinti
Keskustorilla kello 12-18 mopojen ja moottoripyörien oikeat ajotavat ja
mopoharjoittelurata, mukana autokoulunopettajat. Kello 15-18 kysy
pysäköinnistä ja automaattien käytöstä suunnittelijoilta ja valvojilta
Rongankadulla. Kello 14-18 autoilijoille ajo-opastusta keskustan tavaratalojen
P-taloissa.
Järjestäjät:
Tapahtumasarjan on järjestänyt Tampereen liikennetoimikunnan nimeämä
työryhmä, johon kuuluva puheenjohtajana Seppo Rantanen, kaupungin
suunnitteluinsinööri Jukka Kyrölä, Rahtarit ry:n toiminnanjohtaja Anna-Kaisa
Lehtinen, liikennelaitoksen kuljettaja Jarmo Leino ja Centre1:n keskustajohtaja
Mikko Närhi. Pyöräily 2000 -tapahtuman on järjestänyt Tampereen kaupungin
liikunta- ja nuorisopalvelut.
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Materiaali
Turvallinen Toukokuu -juliste ja Turvallinen Tampere -postikortti, jotka on
saatavissa (myös sähköpostilla) PDF-tiedostoina.
Turvallinen Toukokuu -juliste pdf-tiedosto, 75 kt
Turvallinen Tampere -postikortti pdf-tiedosto, 37 kt
Ks. lisää tietoa pdf:stä.
Pyöräily 2000 -tapahtumalla on oma juliste. Toukokuun jokaisen viikon
alkupäivinä erillisen tiedote viikon tapahtumista yhteystietoineen. Tiedotus:
Mikko Närhi 040 705 3183, mikko.narhi@tt.tampere.fi
Lisätietoja:
Jukka Kyrölä Tampereen kaupungin liikennesuunnittelusta p. 3146 6730
Mikko Närhi Centre1, elinkeinokeskuksesta p. 3146 5128 tai 040 705 3183

Sivun alkuun
Vuoden 2000 tiedotteet
© Tampereen kaupungin viestintäyksikkö 1999, 2000
Tampereen kaupunki
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Vesa Keinonen 3.5.2000
Sähköisiä lomakkeitakin kaivattaisiin käyttöön
Pirkanmaalaiset haluavat kunnallisia palveluita nettiin
Tuoreen tutkimuksen mukaan Pirkanmaa on keskimääräistä paremmin
mukana kiihtyvässä Internet-kehityksessä. Yllätys ei liene, että suhteellisesti
eniten Internet-käyttäjiä maakunnassa on nuorten, Tampereella asuvien ja
korkeasti koulutettujen keskuudessa.
Puhelimella suoritetun tutkimuksen on tehnyt huhtikuussa 2000 Media
Tampereen toimeksiannosta Taloustutkimus ja sen otos oli n. 500 henkilöä
kautta Pirkanmaan.
- Suosituimmat Internetin käyttöpaikat olivat koti ja työpaikka. Yli puolet
pirkanmaalaisista netin käyttäjistä käyttää Internetiä kotoaan ja samoin puolet
työpaikaltaan, kommentoi tutkimustulosta projektisuunnittelija Vesa Keinonen
Media Tampereesta.
Netissä on monta paikkaa missä surffata mutta myös oman kunnan kotisivut
houkuttelevat entistä useammin hakemaan tietoa itselle tärkeistä asioista.
- Näyttää siltä, että pirkanmaalaiset ovat oppineet hakemaan todella hyvin
tietoa oman kuntansa tai kaupunkinsa nettisivuilta. Noin 70 % tutkimukseen
vastanneista on ainakin kerran käynyt oman kuntansa sivuilla. Lisäksi 63 % on
käynyt jossakin muussa julkishallinnon www-palvelussa kuin oman kaupungin
tai kunnan palvelussa.
Keinosen mukaan Pirkanmaan kunnat palvelevatkin jo hyvin verkossa: lähes
kaikilla kunnilla on verkossa jo ainakin tiedottavat peruspalvelut, monilla
kunnilla paljon muutakin kuntalaista hyödyttävää.
- Kun vastaajat saivat antaa kouluarvosanan oman kuntansa kotisivuille,
tulokseksi tuli melkein kahdeksan. Siis ihan kelpo arvosana, mutta
parantamisen varaakin vielä jäi.
Pirkanmaalaiset eivät myöskään tunne pelkoa siitä että kunnalliset palvelut
menevät ”liiaksi nettiin”.
-Internetiä joskus käyttäneistä vastaajista peräti 84 % pitää positiivisena sitä
että kaupunki tai kunta tarjoaisi jatkossa palveluitaan yhä enemmän myös
netissä. Edelleen 38 % Internetin käyttäjistä on sitä mieltä, että kunnan tulisi
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tällä hetkellä keskittyä palveluidensa kehittämiseen ensisijaisesti Internetissä.
- Toisaalta vanhaakaan ei olla valmiita hylkäämään; vastaajista 30 % oli
puolestaan sitä mieltä että palveluiden kehittämisen tulisi keskittyä
ensisijaisesti perinteisiin palvelu- ja toimipisteisiin.
Mitä palveluita oman kunnan kotisivuilta sitten haetaan?
- Eniten kuntalaiset hakevat tietoja liikenteen aikatauluista ja sen jälkeen
seuraavat kulttuuritapahtumat, ajankohtaiset tapahtumat, kartat sekä
kunnallishallinnon pöytäkirjat. Suuntauksena näkyisi olevan että kuntalainen
kaipaa helposti löydettävää, ajantasaista arkipäivän tietoa.
Myös sähköistä allekirjoitusta käytettäisiin
Vastanneilta selvitettiin myös halukkuutta käyttää sähköistä allekirjoitusta, joka
mahdollistaisi mm. erilaisten lomakkeiden allekirjoittamisen ja lähettämisen
netin välityksellä.
- Lähes 70 % vastaajista olisi halukas lähettämään lomakkeet, esimerkiksi
erilaiset kunnalliset hakemukset sähköisesti. Erityisesti nuoret, yksityisellä
sektorilla työskentelevät sekä yrittäjät tuntuvat olevan tähän valmiita.
- Epäluuloista suhtautumistakin toki vielä on; 17 % vastanneista ei haluaisi
ollenkaan käyttää sähköisiä lomakkeita. Näyttääkin olevan niin, että mitä
enemmän nettiä käyttää, sen halukkaammin ottaisi myös käyttöön erilaisia
uusia palveluita - myös näitä sähköisiä lomakkeita, Keinonen summaa
tutkimuksen antia.
Tutkimus julkistettiin Pirkanmaan Palvelutietojärjestelmän eli PiPa-projektin
päätösseminaarissa Tampereella. Media Tampereen hallinnoima PiPa-projekti
on neljän vuoden aikana mm. kehittänyt Pirkanmaan kuntien kotisivuja ja
kouluttanut kuntien henkilöstöä netin käyttöön.
----------------------------------------------------Lisätietoja:
Media Tampere Oy
projektisuunnittelija Vesa Keinonen
vesa.keinonen@mediatampere.fi
puh. 040 579 2170

Sivun alkuun
Vuoden 2000 tiedotteet
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Asuntotoimi 28.4.2000
Asuntopalvelutalo harjaan Puutarhakadulla
Tampereen kaupunki osti keväällä 1999 Jymeri Oy:n ja sen omistaman
kuusikerroksisen toimisto- ja liikerakennuksen Puutarhakatu 8:ssa kaupungin
päävirastotalon vierestä. Talo peruskorjataan pääasiassa
asuntopalvelukäyttöön. Rakennustyöt alkoivat vuodenvaihteessa ja valmistuvat
toukokuun lopussa. Peruskorjaus on melko perusteellinen, pääosa
sisäväliseinistä uusitaan, samoin talon tekniikka sekä taloon lisätään
jäähdytysilmastointi. Pääporrashuoneen yhteyteen rakennetaan uusi tilava
hissi hissitorneineen. Taloon tulee n. 3000 m2 vuokrattavaa pinta-alaa.
Peruskorjaus on edennyt laadittujen aikataulujen mukaisesti. Pääurakoitsijana
toimii Rakennusliike Veikko Matikainen Oy. Jymeri Oy:n kauppahinta oli n.
11,5 mmk ja peruskorjauskustannus n. 12,0 mmk (alv=0).
Puutarhakatu 8:ssa sijaitseva rakennus on nimeltään asuntopalvelutalo ja sen
katutason liikehuoneisto varustetaan monipuoliseksi, pääasiassa asuntojen
vuokraukseen erikoistuvaksi asuntotoriksi.
Taloon muuttavat kesäkuun alussa Tampereen kaupungin asuntotoimi,
Tampereen Vuokratalosäätiö ja Tampereen Kotilinnasäätiö sekä
VTS-Kiinteistöpalvelu Oy ja lähiaikoina perustettava Tampereen
Vuokra-asunnot Oy. Näissä yhteisöissä on työntekijöitä tällä hetkellä yhteensä
59 henkilöä. Lisäksi taloon muuttavat Tampereen kaupungin
oppimateriaalikeskus, velkaneuvonta ja holhouksen edunvalvonta sekä
koulupsykologit.
Asuntotorilla toimii Tampereen asuntotoimen (myöhemmin Tampereen
Vuokra-asunnot Oy:n) kaksi kahden hengen palvelupistettä sekä Tampereen
Vuokratalosäätiön kolmen henkilön vuokrauspalveluryhmä. Lisäksi
asuntotorilla työskentelee info-pisteessä toriemäntä, joka opastaa asiakkaita ja
ohjaa heitä edelleen talossa. Toisessa kerroksessa toimii Tampereen
Kotilinnasäätiö, joka on erikoistunut vanhempien asiakkaiden asuntoasioihin.
Asuntotorille ja näyteikkunoille varustavat edellä mainittujen osapuolten lisäksi
informaatiota ja yhteystietoja Pirkanmaan YH-Rakennuttajaosuuskunta,
VVO-Yhtymä Oy, Sato-asuntopalvelu, Tarveasunnot Oy, Tampereen seudun
opiskelija-asuntosäätiö TOAS sekä toinen opiskelijoiden ja nuorten
työssäkävijöiden asuntopalveluryhmä Koy Opintanner, Peltolammin
Opiskelija-asunnot Oy ja Härmälän Opiskelijatalo Oy. Asuntopalveluita
tuottavia osapuolia on tarkoitus vielä tulevaisuudessa lisätä asuntotorille. Uusia
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palvelumuotoja kehitetään yhdessä.
Asuntotorin tarkoitus on olla asiakasystävällinen monipuolisen
asuntovuokrauksen kohtaamispaikka, jossa asiakas saa yhdestä osoitteesta
mahdollisimman paljon palvelua ja tietoa. Siellä olevat yhteisöt toimivat
itsenäisinä yksikköinä saman katon alla. Kaikki osapuolet ovat sitoutuneet
rakentavaan yhteistoimintaan ja asioiden edelleen kehittämiseen tavoitteena
asiakaspalvelu, jossa tällä hetkellä kysyntään nähden niukat
vuokra-asuntomäärämme tulisivat vaivattomasti mahdollisimman
tehokkaaseen käyttöön. Asuntotorin osapuolten asuntojen ja asuntopaikkojen
määrä on yht n. 28000 asuntoa, joka edustaa n. 80 % Tampereella sijaitsevista
kaikista vuokra-asunnoista.
Asuntopalvelutalon 3-4 kerroksissa toimii Tampereen Vuokratalosäätiön
toimisto. Talon 6. kerrokseen sijoittuu Tampereen kaupungin asuntotoimi, joka
hoitaa asumisen viranomaistehtäviä, valtion asuntorahoitusyhteyksiä sekä
myöntää kaupungin asuntolainarahastosta kaupunkilaisille lainoja. Lisäksi
asuntotoimi työskentelee kaupungin asuntopolitiikan ja asumisen
omistajahallinnon asioissa sekä edistää yleensä Tampereen kaupungin etuja
asuntoasioissa.
Lisätietoja asuntotoimenjohtaja Pekka Hinkkanen, puh. 03-31466246 ja
050-3442529.
Sivun alkuun
Vuoden 2000 tiedotteet
© Tampereen kaupungin viestintäyksikkö 1999, 2000
Tampereen kaupunki
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Jari Seppälä 27.4.2000
Valtuusto pohjusti vuoden 2001 budjettia
Tampereen kaupungin ensi vuoden talousarviota ryhdytään laatimaan
koulutusta ja vanhustenhoitoa painottaen. Lähtökohdat löytyivät
kaupunginvaltuuston torstaisessa talousseminaarissa. Painotusten valintaan
vaikuttivat sekä valtuutettujen omat arviot että kuntalaisten
Talousfoorumi-kyselyn tulokset.
Valtuutettujen ja kuntalaisten mielipiteet olivat varsin samansuuntaisia.
Enemmistö halusi pitää veroprosentit ja maksut nykyisellään, ja kaupungin
palvelutasoon oltiin enimmäkseen tyytyväisiä. Valtuutetut nostivat kuitenkin
tonttitarjonnan, kadut ja viheralueet ylemmäksi painotuksissaan kuin
kuntalaiset.
Avauspuheessan kaupunginjohtaja Jarmo Rantanen nosti esiin työllisyyden
hoidon ja asuntotuotannon. Tampereen hyvä vetovoima kasvattaa
asukaslukua ja pitää osaltaan työttömyyttä korkealla. Väestönkasvun
vastaanottaminen ei myöskään ole halpaa.
- Palvelutarpeet lisääntyvät ja investointeja tarvitaan. Tällä hetkellä kaupungin
mahdollisuudet kasvun hallitsemiseen näyttävät kohtuullisilta, Rantanen arvioi.
Kaupunginjohtaja kehotti miettimään ensi vuoden budjettia "jäitä vatsan päällä"
eli maltillisesti.
- Määrärahalisäysten tulee edistää kuntalaisten perushyvinvointia ja kaupungin
kilpailukykyä. Valittavien painopistealueiden ulkopuolella menojen kasvuun
tulee suhtautua kriittisesti.
Kansantalouden kehitystä Tampereen valtuustolle esitellyt finanssineuvos
Immo Pohjola totesi, että kuntien talous pysyy lähivuosina erittäin kireänä, ja
vaarana on palvelujen laadun heikentyminen.
- Toiminnan tehostamiseksi on kokeiltu menestyksellä esimerkiksi kuntien
yhteistoimintaa, tilaajarenkaiden käyttöä ja tilaaja-tuottaja -roolien eriyttämistä,
Pohjola mainitsi.
Kaupunginvaltuusto kuuli erikoissairaanhoidon näkymiä Pirkanmaan
sairaanhoitopiirin johtajalta Rauno Ihalaiselta. Apulaiskaupunginjohtajat
esittelivät omien toimialojensa tarpeita ja mahdollisuuksia. Ennen kuntalaisten
Talousfoorumin tulosten julkistamista valtuutetut täyttivät itse saman kyselyn.

http://www.tampere.fi/viy/tiedote/00/talse274.htm (1 of 2) [7.7.2003 14:33:31]

Tampereen kaupunki - Viestintäyksikkö - Lehdistötiedotteet

Ryhmätöissä pureuduttiin painopistealueiden valintaan.
Kuntalaisten ja valtuutettujen Talousfoorumi-kyselyn sekä valtuuston
ryhmätöiden perusteella seminaarin lopuksi valittiin painopisteet kaupungin
ensi vuoden talousarvion laadintaan. Tärkeimmät viisi aluetta ovat
peruskoulujen opetustoiminta, vanhusten kotihoito, mielenterveyspalvelut,
vanhusten asumispalvelut ja oppilashuolto. Seuraavat kohteet, joita
talousarvion laadinnassa tahdotaan painottaa ovat kadut ja tiet, tonttitarjonta,
lääkärien vastaanottotoiminta, kirjastot ja hammashuolto.
Sivun alkuun
Vuoden 2000 tiedotteet
© Tampereen kaupungin viestintäyksikkö 1999, 2000
Tampereen kaupunki
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Jari Seppälä 27.4.2000
Tamperelaiset toivovat lisää rahaa peruskouluun
Peruskoulun opetustoiminta on tamperelaisten toiveissa päällimmäisenä, kun
mietitään kaupungin ensi vuoden talousarviota. Vanhusten kotihoito sai
toiseksi eniten puoltajia kuntalaisille suunnatussa kyselyssä. Nyt toisen kerran
järjestettyyn Talousfoorumi-kyselyyn osallistui 654 henkilöä, joista 619
tamperelaisia.
Tampereen kaupunginvaltuusto sai torstaina kuntalaisten evästykset
talousseminaariinsa, jossa käynnistettiin ensi vuoden talousarvion laadinta.
Viime vuonna vastaavalla tavalla aloitettu budjetin laadinta päätyi siihen, että
painopisteiksi valittiin katujen kunnossapito, vanhusten avopalvelut ja
syrjäytymisen ehkäisy.
Katujen kunto ei tällä kertaa ollut enää kuntalaisten mielestä tärkeimpiä
panostuskohteita. Sen tilalle toiveiden kärkipäähän oli nyt noussut kirjastoihin
satsaaminen. Viimevuotiseen tapaan listan kärjessä olivat edelleen
peruskoulun ja vanhusten ohella lääkäripalvelut ja hammashuolto.
Talousfoorumissa kysytiin myös, mitä palveluja voitaisiin karsia. Eniten
mainintoja saivat jäähallit, ulkomaalaispalvelut ja urheiluseurojen avustaminen.
Yli puolet vastaajista oli sitä mieltä, että Tampereen veroprosentit ja maksut
ovat oikealla tasolla. Kunnallisveroa haluaisi alentaa 20 % ja kiinteistöveroa 32
% vastaajista. Toisaalta 20 % oli sitä mieltä, että maksuja pitäisi alentaa ja
palveluja kustantaa enemmän verovaroin.
Kaupungin järjestämiä palveluja piti erittäin tai melko laadukkaina 52 %
vastaajista ja keskinkertaisina 42 %. Palvelujen saatavuuteen oli 43 %
tyytyväisiä, samansuuruisen jouko mielestä saatavuus on keskinkertaisella
tasolla.
Talousfoorumissa kysyttiin myös suhtautumista Tampereen väestönkasvuun.
Vastaajista 85 % suhtautui väestönkasvuun myönteisesti. Yhdeksän prosenttia
toivoi, että väestönkasvu suunnattaisiin naapurikuntiin.
Kyselyyn oli mahdollista vastata kahden viikon aikana Internetin kautta tai
paperilomakkeillta, joita oli jaossa mm. kirjastoissa. Viimevuotista enemmän
käytettiin nyt paperilomakkeita, mutta tietoverkon kautta tuli silti yhä 66 %
vastauksista. Lähes puolet vastaajista oli 21-40 -vuotiaita.
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Talousfoorumin tulokset löytyvät Tampereen kaupungin www-sivuilta
osoitteesta http://www.tampere.fi/talousfoorumi/. Kyselyyn vastanneiden
kesken arvotut palkinnot lähetetään voittajille lähipäivinä. Pääpalkinnon,
Tampereen historia -kirjasarjan voitti Mika Rustari Tampereelta.
Sivun alkuun
Vuoden 2000 tiedotteet
© Tampereen kaupungin viestintäyksikkö 1999, 2000
Tampereen kaupunki
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Tuula Ala-Honkola 26.4.2000
Tasa-arvoa pohditaan Tampereella
Tampereella pohditaan ensi viikonvaihteessa naisten ja miesten
tasa-arvoisuuden lisäämistä. Tampereen kaupunki isännöi kansainvälistä
kokousta, joka on osa EU:n Naisten ja miesten yhtäläiset oikeudet -ohjelmaa.
Kokoukseen saapuu osanottajia Tanskasta, Italiasta ja Espanjasta.
Tampere on mukana ohjelmaan kuuluvassa projektissa, jonka päämääränä on
kehittää ja lisätä naisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia
poliittisessa päätöksenteossa. Tampereen erityistehtävänä on kertoa
kokemuksista Internetin käytöstä julkisen hallinnon palveluissa. Tampereella
toteutettiin mm. maaliskuussa kysely naisten ja Internetin
vaikutusmahdollisuuksista. Kyselyn tulokset löytyvät osoitteesta
http://www.tampere.fi/ir/kysely/index.htm
Tampereen-kokouksessa 29.-30. huhtikuuta perehdytään mm. Espanjassa
toteutettuun mikroprojektiin ja selvitetään EU:lle toimitettavan loppuraportin
sisältöä.
__________________
Lisätiedot: EU-sihteeri Satu Vuorinen, puh. 3146 6931
Sivun alkuun
Vuoden 2000 tiedotteet
© Tampereen kaupungin viestintäyksikkö 1999, 2000
Tampereen kaupunki
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Tuula Ala-Honkola 19.4.2000
Keskustorilla vietetään Eurooppa-päivää
Tampereen Keskustorilla vietetään jälleen Eurooppa-päivää tiistaina 9.5.
Ohjelmalavalla on musiikkiesityksiä lapsille ja aikuisille sekä tietoiskuja
arkipäivän elämään liittyvistä asioista. Päivä päättyy Kirkan konserttiin kello
20.00.
Tampereella vietetään Eurooppa-päivää nyt neljättä kertaa. Tänä vuonna on
haluttu ohjelmatarjonnassa muistaa erityisesti perheen pienimpiä. Niinpä
ohjelmalavalla nähdään mm. Riesapelle ja tv:stä lasten suosikiksi noussut
Kengurumeininki.
Esittelyteltoissa on tarjolla monenlaista Eurooppa-aiheista tietoa. Kuntalaiset
voivat tulla esittämään kysymyksiä mm. asumista ja ruokaturvallisuutta
koskevista asioista kaupungin kuluttajaneuvonnan ja elintarvikevalvonnan
edustajille. Torilla on torimyyjien myyntipöytiä ja lapsille mm. juna ja
pomppulinna.
Eurooppa-päivän ohjelma alkaa Keskustorilla klo 15 ja päättyy Kirkan konsertin
jälkeen n. klo 22.
Eurooppa-päivän järjestelyistä vastaavat Tampereen kaupunki ja
Eurooppalainen Tampere ry.
Eurooppa-päivän vietto perustuu Ranskan ulkoministerin Robert Schumanin
9.5.1950 esittämään julistukseen, joka johti Euroopan hiili- ja teräsyhteisön
perustamiseen. Siitä on kehittynyt nykyinen Euroopan unioni. Eurooppa-päivää
on vietetty Suomessa EU-jäsenyysvuodesta 1995 saakka. Tänä vuonna
päätapahtuma järjestetään Helsingissä.
______________
Lisätiedot: tiedotussihteeri Tuula Ala-Honkola, puh. 3146 6209 tai 040 512
7757 sekä Eurooppalainen Tampere ry:n sihteeri Pentti Ruoholahti, puh.
040-54 54 558.
Eurooppa-päivän ohjelma 9.5.2000
Sivun alkuun
Vuoden 2000 tiedotteet
© Tampereen kaupungin viestintäyksikkö 1999, 2000

http://www.tampere.fi/viy/tiedote/00/tieuro00.htm (1 of 2) [7.7.2003 14:33:32]

Tampereen kaupunki - Viestintäyksikkö - Lehdistötiedotteet

Jari Seppälä 18.4.2000
Seppo Salmisen muotokuva paljastettiin
Tampereen kaupunginvaltuuston puheenjohtajan, Kotilinnasäätiön
toiminnanjohtajan, kunnallisneuvos Seppo Salmisen muotokuva paljastettiin
maanantaina. Muotokuvan on maalannut professori Timo Vuorikoski.
Taulussa Salminen seisoo puheenjohtajan paikallaan valtuustosalissa, jonka
ikkunasta avautuu näkymä Tampereen keskustaan. Kaupunginhallituksen
puheenjohtaja Timo P. Nieminen totesi muotokuvaa paljastaessaan, että siinä
on hyvin tavoitettu Salmisen persoona ja ura poliittisena vaikuttajana,
teollisuuden kuvaama työläistausta ja nykyinen työ asumisen parissa.
Muotokuva sijoitetaan kaupunginvaltuuston kokoustiloihin, jossa muidenkin
puheenjohtajien muotokuvat ovat. Myös edellisen puheenjohtajan Alpo
Korkeelan muotokuvan maalasi Timo Vuorikoski.

Seppo Salminen ja Timo Vuorikoski vasta paljastetun muotokuvan äärellä.
Timo P. Niemisen puhe

Sivun alkuun
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Talousfoorumiin tuli yli 500 vastausta
Tampereen kaupungin kyselyyn ensi vuoden talousarvion toiveista tuli
kahdessa viikossa runsaat 500 vastausta. Internetin kautta kyselyyn osallistui
331 henkilöä ja paperilomakkeen palautti 176 vastaajaa.
Viime vuonna vastaavaan kyselyyn osallistui hieman pidemmän vastausajan
kuluessa 682 henkilöä.
Kuten viime vuonna, nytkin lähes kaikki vastaajat olivat tamperelaisia. Tämä oli
tarkoituskin, sillä vastaukset antavat pohjaa kaupungin ensi vuoden
talousarvion laatimiseen. Kaupunkilaisten toiveet ja painotukset julkistetaan
kaupunginvaltuuston talousseminaarin yhteydessä ensi viikolla.
Rahoitusjohtaja Asko Koskinen pitää tämänvuotista osallistumista lievänä
pettymyksenä; vastauksia odotettiin viimevuotista enemmän.
- Ilmeisesti tamperelaiset ovat melko tyytyväisiä kaupungin taloudenpitoon ja
palveluihin nykyisellään, eikä omia toiveita siksi esitetä. Vapaamuotoisia
terveisiä valtuutetuille ja virkamiehille voi toki jättää myöhemminkin, Koskinen
toteaa.
- Tulokset analysoidaan huolellisesti, ja kaikki terveiset välitetään päättäjille,
Koskinen lupaa.
Lomakekysymysten ohella vastaajat ovat jättäneet myös vapaata palautetta
kaupungin talousasioista. Verkkokeskusteluun aiheesta osallistui
kymmenkunta kaupunkilaista. Keskusteluun voi yhä osallistua osoitteessa
www.tampere.fi/talousfoorumi/uusin/keskustelu.htm.

Sivun alkuun
Vuoden 2000 tiedotteet
© Tampereen kaupungin viestintäyksikkö 1999, 2000
Tampereen kaupunki
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Jari Seppälä 17.4.2000
Paras arvosana kaupunkitutkimuksessa
Moni muuttaisi Tampereelle
Tampere sai parhaan yleisarvosanan Taloustutkimus Oy:n tekemässä
suomalaisten muuttohalukkuutta selvittäneessä tutkimuksessa. Tampere
mainittiin useimmin mahdollisena muuttokohteena, ja eri ominaisuuksia
arvioitaessa Tampere sai myös parhaat arviot kyselyyn valituista 30
kaupungista.
Taloustutkimus Oy:n kirjekyselyyn osallistui 4 500 aikuista suomalaista tämän
vuoden tammi-helmikuussa. Tutkimuksen mukaan viisi prosenttia
suomalaisista aikoo muuttaa asuinpaikkakuntaa vuoden sisällä. Runsaat
kymmenen prosenttia aikoo muuttaa viiden vuoden sisällä, mutta 29 prosenttia
ei aio vaihtaa asuinpaikkakuntaa ainakaan viiteen vuoteen.
Työpaikka on tärkein nykyisen asuinpaikkakunnan valintaan vaikuttanut tekijä.
Paikkakunnan vaihdossa nyt vaikuttaisivat tärkeysjärjestyksessä viihtyisä
asuinympäristö, työpaikka, hyvät liikenneyhtydet sekä hyvät kunnalliset
palvelut ja harrastusmahdollisuudet.
Kun tutkimuksessa kysyttiin, mihin kaupunkiin vastaajat voisivat ajatella
muuttavansa, eniten mainintoja sai Tampere, jonne voisi ajatella muuttavansa
yli neljännes suomalaisista. Vaihtoehtoina olivat maan 15 suurinta kaupunkia
ja 15 muuta kaupunkia eri puolilta maata. Tampereen jälkeen seuraavaksi
suosituimmat muuttokohteet olivat Jyväskylä, Turku ja Espoo.
Paras sekä omien että muiden silmissä
Vastaajien mielikuva Tampereesta asuinkaupunkina oli myös parempi kuin
mielikuva muista kaupungeista. Tampere sai yleisarvosanan 7,95. Seuraavat
olivat Jyväskylä, Turku, Helsinki, Kuopio ja Oulu. Parhaan yleisarvosanan
omilta nykyisiltä asukkailtaan saa niinikään Tampere: 8,92. Helsinki pääsee
lähimmäksi, ja sen jälkeen asuinkaupungilleen antavat pisteitä järjestyksessä
jyväskyläläiset, oululaiset ja lappeenrantalaiset.
Yleisarvosanan jälkeen vastaajat tarkensivat mielikuvaansa kaikista
kaupungeista yhdeksän eri tekijän avulla. Tampere sai eniten pisteitä
kolmessa sarjassa: sijainti, hyvät harrastusmahdollisuudet ja kunnalliset
palvelut. Toiseksi parhaimmaksi Tampere katsottiin opiskelukahdollisuuksien
ja monipuolisen kulttuuritarjonnan suhteen; paras näissä oli Helsinki. Kolmas
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sija Tampereelle tuli arvioitaessa talousalueen kehittyneisyyttä ja työpaikkojen
tarjontaa. Asuinympäristön viihtyisyydessä Tampere jäi seitsemänneksi, ja
lasten kasvuympäristöä arvioitaessa sijaluku oli 12. Myös näissä
ympäristöarvioissa Tampere sijoittui kärkijoukkoon suurten kaupunkien
vertailussa.
Positiivisimmat arviot Tampere sai opiskelijoilta ja yhden hengen talouksilta.
Lähes puolet 15-24 -vuotiaista suomalaisista voisi ajatella muuttavansa
Tampereelle ja kolmannes niistä, joiden vuositulot ovat yli 240 000 markkaa.
Heikoimmillaan mielikuva Tampereesta oli Keski- ja Pohjois-Suomessa sekä
työ- ja maatalousväestön keskuudessa.
Tampere on ollut kärjessä ennenkin
Tampere on menestynyt hyvin kuntatutkimuksissa aiemminkin. Efektia Oy:n
vuoden 1997 kaupunki- ja kuntapalvelututkimuksessa tamperelaiset olivat
kolmanneksi tyytyväisimpiä asuinpaikkaansa Maarianhaminan ja Mäntyharjun
asukkaiden jälkeen.
Vuonna 1994 Taloustutkimus Oy:n tekemässä kuntien imagotutkimuksessa
Tampere sai kaikista kunnista neljänneksi parhaan arvosanan ja suurten
kaupunkien joukossa toisen sijan Oulun jälkeen.
Tampereelle on muuttanut viime vuosina keskimäärin runsaat 9 000 henkilöä
vuodessa. Viime vuoden nettomuutto oli noin 1 500 henkeä. Kaupungin
asukasluku vuoden 2000 alkaessa oli 193 174.
Tampere toivottaa muuttajat tervetulleiksi muun muassa uuden tamperelaisen
tietopaketilla. Viime vuonna tervetulokortti lähetettiin noin 5 500 talouteen, ja
tietopaketin haki kortin saaneista noin 1 900.
----Lisätietoja:
tulosarviointipäällikkö Antti Puisto, puh. 03-314611

Sivun alkuun
Vuoden 2000 tiedotteet
© Tampereen kaupungin viestintäyksikkö 1999, 2000
Tampereen kaupunki
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Jari Seppälä 13.4.2000
Budjettikyselyyn voi vielä osallistua
Tamperelaiset voivat vielä sunnuntaihin asti antaa äänensä kaupungin
budjettikyselyssä. Talousfoorumin kysymyksiin voi vastata Internetissä,
kirjastoissa tai keskusvirastotalolla.
Puolentoista viikon aikana vastauksia on tullut Internetin kautta noin 300 ja
paperilomakkeilla noin 70. Viime vuonna vastaava kysely veti kahden viikon
aikana 682 vastausta.
Internetistä kysely löytyy kaupungin kotisivun kautta tai suoraan osoitteesta
http://www.tampere.fi/talousfoorumi. Paperilomakkeita on jaettu kirjastojen ja
neuvontapisteiden kautta jo useita satoja, ja ne tulisi palauttaa viimeistään
maanantaiaamuna.
Kyselyn vastaukset esitellään kaupunginvaltuustolle 27.4. seminaarissa, jossa
valtuusto ryhtyy pohjustamaan kaupungin ensi vuoden talousarviota. Viime
vuoden Talousfoorumi vaikutti osaltaan siihen, että budjetin painopisteiksi
valittiin katujen kunnossapito, vanhusten avopalvelut ja syrjäytymisen ehkäisy.
Talousasioiden ohella foorumissa kysytään kuntalaisten mielipiteitä myös
kaupungin kasvun ohjaamisesta, palvelujen saatavuudesta ja tiedottamisesta.
Vastanneiden kesken arvotaan palkintoja.
----lisätietoja:
taloussuunnittelupäällikkö Juha Yli-Rajala, puh. 3146 6356
Sivun alkuun
Vuoden 2000 tiedotteet
© Tampereen kaupungin viestintäyksikkö 1999, 2000
Tampereen kaupunki
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Jari Seppälä 12.4.2000
Koulutuskaupunkien maailmankokous Tampereelle
Tampere on saanut järjestettäväkseen kansainvälisen Educating Cities
-järjestön konferenssin kesällä 2002. Kokousisännyydestä päätettiin
Barcelonassa pidetyssä järjestön hallituksen kokouksessa. Tampereen ohella
konferenssista kilpailivat Australian Adelaide ja Espanjan Reus.
Educating Cities on maailmanlaajuinen koulutus- ja oppimiskysymyksistä
kiinnostuneiden kaupunkien järjestö. Jäsenkaupunkeja on noin 160. Suomesta
järjestöön kuuluvat Tampereen lisäksi Helsinki, Espoo ja Pori.
Educating Cities järjestää joka toinen vuosi kansainvälisen konferenssin.
Tampere-talossa kesäkuussa 2002 pidettävään konferenssiin odotetaan noin
800 osallistujaa.
Tampereen konferenssin yleisteema liittyy kaupungin rooliin ja koulutuksen
tulevaisuuteen globalisoituvassa maailmassa. Muita teemoja ovat
kaupunkikulttuurien merkitys koulutusjärjestelmien luojina ja ylläpitäjinä, uudet
oppimisympäristöt alueellisine ja maailmanlaajuisine verkostoineen, arvojen
merkitys uudistuvassa koulutuksessa, tasa-arvo koulutuksessa, koulutuksen
merkitys syrjäytymisen vähentäjänä sekä työssä oppiminen ja oppimaan
oppiminen siirryttäessä koulutuksesta työmarkkinoille.
Erityiskysymyksinä esille nousevat medialukutaidon välttämättömyys,
alueellisen osaamisen ja oppimismyönteisyyden kehittäminen
koulutuspolitiikalla sekä koulutusinstituutioiden ulkopuolinen ns. epävirallinen
koulutustarjonta.
Hakuprosessin aikana järjestön päätöksentekijät saivat tietoa muun muassa
Tampere-talon hyvästä maineesta kokousjärjestäjänä, kaupungin helposta
saavutettavuudesta sekä alueen laajasta koulutustarjonnasta.
----Lisätietoja:
yleissivistävän koulutuksen johtaja Ulla Liljeström, puh. 3146 6285
koulutuspäällikkö Harri Airaksinen, puh. 31466244

Sivun alkuun
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Tuula Ala-Honkola 11.4.2000
Korjausavustusten hakijat vähentyneet Tampereella
Tiukentuneet myöntämisperusteet ovat karsineet korjausavustusten hakijoiden
määrää Tampereella. Korjausavustusten hakuaika päättyy perjantaina 14.4., ja
hakijoita on tähän mennessä lähes 100 vähemmän kuin viime vuonna.
- Taloyhtiöille myönnettävät avustukset menevät nykyään pelkästään
lähiöalueille eli Hervantaan, Kaukajärvelle ja Tesomalle. Näiltä alueita on nyt
jätetty 152 hakemusta, kertoo korjausneuvoja Eeva-Liisa Anttila Tampereen
kaupungin asuntotoimesta. Vanhusten asuntojen korjauksiin pyydetään
avustusta lähes 60 jätetyssä anomuksessa.
Viime vuonna Tampereella käytettiin korjausavustuksiin noin 7 miljoonaa
markkaa, josta rahaa myönnettiin 216 taloyhtiölle ja 67 vanhukselle.
Vaikka kuntien myöntämien korjausavustusten hakuaika päättyykin, voi ympäri
vuoden anoa valtion avustusta asunnon terveyshaitan poistamiseen ja hissin
rakentamiseen. Sen sijaan liikuntaesteen poistamiseen on anottava avustusta
viimeistään 28. huhtikuuta.
_______
Lisätiedot: korjausneuvoja Eeva-Liisa Anttila, puh. 3146 6465
Sivun alkuun
Vuoden 2000 tiedotteet
© Tampereen kaupungin viestintäyksikkö 1999, 2000
Tampereen kaupunki
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Tuula Ala-Honkola 7.4.2000
Tampere jakaa apurahoja kulttuuriin ja tieteeseen
Tampereen kaupunki jakaa torstaina 13.4. 878 000 markkaa apurahoina ja
palkintoina tamperelaisille taiteilijoille, kirjailijoille ja tieteellisten töiden tekijöille.
Tänä vuonna apurahat jakautuvat yhteensä 102 henkilölle.
Ammattitaiteilijoiden apurahoja jaetaan 325 000 markan edestä 29
tamperelaiselle kuvataiteen, kirjallisuuden, näyttämötaiteen, musiikin,
elokuvan, valokuvauksen, taideteollisuuden ja ympäristötaiteen parissa
työskentelevälle.
Luovan kirjallisuuden palkinto annetaan kuudelle kirjailijalle. Lisäksi on jaossa
5000 markan kääntäjäpalkinto.
Tampereen kaupungin tiederahastosta myönnetään 498 000 markkaa 66
tamperelaiselle väitöskirjan tekemiseen.
____________
Lisätietoja palkinnoista antavat: kulttuuri: kulttuuritoimenjohtaja Lassi
Saressalo, puh. 3146 6852 tiede: tulosarviointipäällikkö Antti Puisto, puh. 3146
6228
Sivun alkuun
Vuoden 2000 tiedotteet
© Tampereen kaupungin viestintäyksikkö 1999, 2000
Tampereen kaupunki
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Tuula Ala-Honkola 5.4.2000
Puheenjohtajat tapaavat Hervannan asukkaita
Tampereen kaupunginvaltuuston puheenjohtajan ja valtuustoryhmien
puheenjohtajien kaupunkikierros kuntalaisten kuulemiseksi on edennyt
viimeiseen kohteeseen. Tiistaina 11.4. he tapaavat Hervannan ja
lähiympäristön asukkaita Hervannan kirjastossa kello 18-20.
Valtuuston puheenjohtaja Seppo Salmisen mielestä vastaavanlaisia
asukasiltoja on syytä jatkaa myös ensi valtuustokaudella.
- Kuntalaisten käsitykset ja mielipiteet ovat tärkeitä, ja ainakin tällä hetkellä ne
näyttävät jonkin verran poikkeavan siitä, mistä valtuutetut puhuvat. Kuudessa
jo pidetyssä kuntalaistapaamisessa ovat koulu- ja koulutusasiat nousseet
selväksi painopistealueeksi, samoin nuorten asiat yleensä, Salminen toteaa.
Asukasiltojen anti otetaan esiin viimeistään talousarviota käsiteltäessä.
- Esimerkiksi monet liikuntaa koskevat toiveet voidaan toteuttaa hyvinkin
nopeasti, mutta koulurakentamiset puolestaan tarvitsevat pitempiaikaisen
linjauksen ja suunnittelun, Seppo Salminen sanoo.
Etupäässä kirjastoissa järjestetyissä kuntalaistapaamisissa on ollut
keskimäärin 50 osanottajaa. Tesoman- ja Kaukajärven-illoissa osallistujia oli
lähes sata.
_______________
Lisätiedot: tiedotussihteeri Tuula Ala-Honkola, puh. 3146 6209 tai 040 512
7757
Sivun alkuun
Vuoden 2000 tiedotteet
© Tampereen kaupungin viestintäyksikkö 1999, 2000
Tampereen kaupunki
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Tuula Ala-Honkola 31.3.2000
Akkuna aikuiskoulutukseen avautuu Koskikeskuksessa
Aikuisten koulutusmahdollisuuksia esittelevä akkuna aikuiskoulutukseen
kokoaa taas vajaat kaksikymmentä eri esittelijätahoa Koskikeskuksen
ala-aulaan maanantaina 3.4. kello 15.30-19.00.
Tilaisuudesta löytää tietoa tänä keväänä tarjolla olevasta koulutuksesta ja
kesäkoulutuksesta. Esimerkiksi avoimen ammattikorkeakoulun esite on juuri
ilmestynyt ja saatavilla kyseisessä tilaisuudessa. Useissa ammattiin johtavissa
koulutusmahdollisuuksissa, jotka alkavat syksyllä, on hakuaika joko menossa
tai tulossa lähiaikoina.
Mukana on myös työvoimatoimiston tietopalvelupisteessä
Kansaneläkelaitoksen edustaja kello 17:stä lähtien vastaamassa aikuisten
opintotukea koskeviin kysymyksiin.
Tilaisuuden käytännön järjestelyistä vastaavat tällä kerralla Tampereen ja
Pirkanmaan ammattikorkeakoulut.
Lisätietoja antavat: Tampereen ammattikorkeakoulu: Sirpa Nieminen p.
2647889 ja Marja Nyrhinen p. 2647216.
Sivun alkuun
Vuoden 2000 tiedotteet
© Tampereen kaupungin viestintäyksikkö 1999, 2000
Tampereen kaupunki
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Tuula Ala-Honkola 28.3.2000
Pohjoismainen seminaari tuotti yhteistyöhankkeita
Tampereella viikonvaihteessa pidetty pohjoismainen
ystävyyskaupunkiseminaari tuotti useita käytännön yhteistyöhankkeita.
Ruotsista, Norjasta, Tanskasta ja Fär-saarilta tulleet osanottajat päättivät
Tampereen kaupungin edustajien kanssa mm. yhteisten leirikoulujen
järjestämisestä, yhteisen cd-levyn tuottamisesta ja Agenda 21 -hankkeissa
tehtävästä yhteistyöstä.
Tampereen kansainvälisten asioiden päällikkö Pertti Paltila toteaa, että etenkin
koulutus ja kulttuuri näyttävät tarjoavan otollisen yhteistyöpohjan.
- Koulutusasioita pohtineessa seminaarissa päätettiin muiden muassa, että
tämän vuoden leirikoulu pidetään Kopavogurissa Islannissa, vuonna 2001
Tampereella ja vuonna 2002 Norrköpingissä. Lisäksi järjestetään vuosittaisia
opettajien ja rehtorien tapaamisia sekä suunnitellaan pohjoismaisten luokkien
perustamista ammatilliseen koulutukseen, Pertti Paltila kertoo.
Kulttuurialan edustajat päättivät ystävyyskaupunkien yhteisen cd-levyn
julkaisemisesta ensi lokakuussa. Lisäksi vaihdetaan kuvataidenäyttelyitä ja
kehitetään stipendijärjestelmää taiteilijavierailujen toteuttamiseksi.
Pohjoismaisessa ystävyyskaupunkiseminaarissa vaihdettiin ajatuksia myös
kaupunkien elinkeinojen ja markkinoinnin edistämisestä sekä Agenda
21-hankkeiden toteuttamisesta.
Vuoden lopussa osanottajat kokoontuvat tarkastelemaan asioiden etenemistä
sekä suunnittelemaan ensi vuoden toimintaa.
Tampereella järjestetty seminaari oli osa viisi vuotta jatkunutta Gemensam
Nordisk Plattform -yhteistyötä. Tampereen kokouksen järjestämiseen saatiin
mm. EU-rahoitusta.
_____________
Lisätiedot: kansainvälisten asioiden päällikkö Pertti Paltila, puh. 3146 6210,
0400-831 469 tai EU-sihteeri Satu Vuorinen, puh. 3146 6931
Sivun alkuun
Vuoden 2000 tiedotteet
© Tampereen kaupungin viestintäyksikkö 1999, 2000
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Tuula Ala-Honkola 24.3.2000
Asuntojen korjausrahoja anottu verkkaisesti
Kuntien ja Valtion asuntorahaston myöntämät asuntojen korjausavustukset
ovat herättäneet tänä vuonna Tampereella odotettua vähemmän kiinnostusta.
Korjausneuvoja Eeva-Liisa Anttila Tampereen kaupungin asuntotoimesta
kertoo, että hakuajan ollessa nyt puolivälissä ovat taloyhtiöt jättäneet vain 40
anomusta ja vanhukset 30 anomusta.
Viime vuonna Tampereella käytettiin korjausavustuksiin noin 7 miljoonaa
markkaa, josta rahaa myönnettiin 216 taloyhtiölle ja 67 vanhukselle.
Tänä vuonna korjausavustuksiin on käytettävissä koko maassa 240 miljoonaa
markkaa.
Vanhusten ja vammaisten asuntojen korjaamiseen myönnettävä avustus on 40
prosenttia korjauskustannuksista. Asunnon kunnostuksen oletetaan auttavan
hakijaa selviytymään kotioloissa entistä paremmin. Rintamaveteraaneilla on
mahdollisuus anoa ns. veteraanilisää.
Avustuksia voi anoa myös asuinrakennuksen kuntoarvion ja kuntotutkimuksen
teettämiseen, perusparannuksen suunnitteluun sekä liikuntaesteen
poistamiseen. Lähiöparannusalueilla eli Hervannassa, Kaukajärvellä ja
Tesomalla sijaitsevilla taloyhtiöillä on mahdollisuus saada myös
toimenpideavustusta.
Korjausavustusten hakuaika päättyy 14.4.2000. Lisätietoja avustuksista ja
hakulomakkeita saa Asuntotoimesta, Aleksis Kiven katu 14 C, 3. kerros. Tiedot
ovat myös Internetissä osoitteessa: www.tampere.fi/asunto.
-----------Lisätiedot: Korjausneuvoja Eeva-Liisa Anttila, puh. 3146 6465
Sivun alkuun
Vuoden 2000 tiedotteet
© Tampereen kaupungin viestintäyksikkö 1999, 2000
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Tuula Ala-Honkola 23.3.2000
Puheenjohtajat Kämmenniemessä
Tampereen kaupunginvaltuuston puheenjohtaja ja valtuustoryhmien
puheenjohtajat ovat kuntakierroksensa loppusuoralla. Kierroksen toiseksi
viimeisessä kohteessa poliitikot kuuntelevat Teiskon, Aitolahden ja
lähialueiden asukkaiden ajatuksia pohjoisen kaupunginosan kehittämiseksi.
Asukastapaaminen järjestetään tiistaina 28.3. kello 18-20 Kämmenniemen
kerhohuoneistossa osoitteessa Ullakonvainio 6. Tilaisuudessa on kahvitarjoilu.
Seitsemässä kaupunginosassa järjestetty kuntalaistapaamisten sarja päättyy
Hervantaan, jossa kaupunginvaltuuston edustajat vierailevat tiistaina 11.4.
_______________

Sivun alkuun
Vuoden 2000 tiedotteet
© Tampereen kaupungin viestintäyksikkö 1999, 2000
Tampereen kaupunki
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Tuula Ala-Honkola 21.3.2000
Pohjoismaista yhteistyötä pohditaan Tampereella
Tampereen pohjoismaisten ystävyyskaupunkien edustajat kokoontuvat
Tampereelle kolmipäiväiseen seminaariin etsimään uusia keinoja yhteistyön
edistämiseksi. Yhteistyömuotoja haetaan lähinnä koulutuksen, kulttuurin,
ympäristön ja elinkeinoelämän aloilta. ´Yhteistyö Euroopan pohjoisreunalla´
-seminaarit pidetään 23.-25.3.
Työskentelyseminaareihin osallistuu noin 25 kuntien edustajaa Norrköpingistä
Ruotsista, Odensesta Tanskasta, Trondheimistä Norjasta ja Tampereelta.
Myös Fär-saarilta on oma edustus.
Tampereen koulutuspäivät on osa pohjoismaisen yhteistyöverkoston
työskentelyä. Seminaarien lisäksi päivien ohjelmassa on esitelmiä mm.
EU-ohjelmista ja rahoitusmahdollisuuksista.
_______________
Lisätiedot: kansainvälisten asioiden päällikkö Pertti Paltila, puh. 3146 6210,
0400- 831 469 tai EU-sihteeri Satu Vuorinen, puh. 3146 6931.
Sivun alkuun
Vuoden 2000 tiedotteet
© Tampereen kaupungin viestintäyksikkö 1999, 2000
Tampereen kaupunki
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Mikko Närhi 15.3.2000
Ideakilpailu Vuolteensillan uudistamisesta
Tampereen keskustan kehittämishanke Centre1 julistaa Tampereen teknillisen
korkeakoulun arkkitehtiopiskelijoille ja Tampereen taiteen ja viestinnän
oppilaitoksen opiskelijoille suunnatun, mutta myös muille avoimen ideakilpailun
Tammerkosken yli johtavan Vuolteensillan eli ns. Kehräsaaren betonisen
kevyen liikenteen sillan uudistamiseksi. Silta johtaa Kehräsaaresta
Koskikeskuksen edustalle.
Tavoitteena on löytää ratkaisuja, joiden ansiosta silta sopisi paremmin
kaupunkikuvaan ja jotka osaltaan nostaisivat kaupungin keskustalle
asetettavaa esteettistä laatutasoa. Uudistusehdotukset voivat koskea
esimerkiksi sillan päällystämistä, värittämistä tai lisärakenteiden tekemistä.
Kilpailun pääpalkinto on 3000 markkaa, jonka lisäksi raati voi jakaa
tunnustuspalkintoja yhteensä 3000 markan arvosta. Pääpalkinto voidaan myös
jakaa useamman kilpailutyön kesken.
Kilpailutyöt voivat olla joko kokonaisuudistuksia tai vain yksityiskohtia koskevia
ehdotuksia. Ehdotukset voivat olla havainnollistettuja piirroksin tai vain
kirjallisia selvityksiä ideasta. Töitä voivat jättää niin yksittäiset henkilöt kuin
työryhmätkin.
Järjestäjä varaa oikeuden julkistaa kilpailutöitä kilpailun päättymisen jälkeen
sopivaksi katsomallaan tavalla.
Määräaikaan mennessä jätetyt kilpailutyöt käsitellään raadissa, jonka
muodostavat: puheenjohtajana Tampereen kaupunkikuva-arkkitehti Jalo Virkki
ja jäseninä rakennusarkkitehti Noora Kallio, kaupungininsinööri Matti Kolari ja
keskustajohtaja Mikko Närhi.
Kilpailun järjestäjä eikä sillan omistaja, Tampereen kaupunki, eivät sitoudu
toteuttamaan ehdotuksia mutta ne otetaan kilpailuraadin ehdotusten mukaan
huomioon Kehräsaaren kävelysiltaa uudistettaessa.
Kilpailutyöt on jätettävä 30.6.2000 mennessä osoitteella Centre1, Tampereen
keskustan kehittäminen, Aleksis Kiven katu 14 C, 33210 Tampere.
Lisätietoja kilpailusta antaa keskustajohtaja Mikko Närhi p. 3146 5128
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Tuula Ala-Honkola 8.3.2000
Puheenjohtajat Lentävänniemessä
Tampereen kaupunginvaltuuston puheenjohtaja ja valtuustoryhmien
puheenjohtajat jatkavat kaupunkikierrostaan kuntalaisten kuulemiseksi.
Seuraavaksi he ovat Lentävänniemen kirjastossa tiistaina 14.3. kello 18-20.
Kirjasto sijaitsee osoitteessa Vähäniemenkatu 42. Tilaisuudessa on
kahvitarjoilu.
Länsi-Tampereelta poliitikot siirtyvät Teiskoon, jossa asukasilta järjestetään
tiistaina 28.3. Teiskon tilaisuus pidetään Kämmenniemen kerhohuoneistossa,
Ullakonvainio 6. Asukastapaamiset järjestää Tampereen kaupunginkanslian
viestintäyksikkö.
_____________
Lisätiedot: tiedotussihteeri Tuula Ala-Honkola, puh. 3146 6209 tai 040 512
7757
Sivun alkuun
Vuoden 2000 tiedotteet
© Tampereen kaupungin viestintäyksikkö 1999, 2000
Tampereen kaupunki
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Anna-Leea Hyry 3.3.2000
Lempäälä ja Tampere perustavat Vuoreksen "yhteishallituksen"
Lempäälän ja Tampereen yhteinen "Vuores-kunnanhallitus" aloittaa työnsä
ensi maanantaina 6.3. Yhteisen toimielimen tarkoituksena on kuntien rajalla
sijaitsevan Vuoreksen alueen osayleiskaavan laatiminen. Toimielin
muodostetaan kuntien hallitusten jäsenistä.
Kunnat käyttävät nyt ensimmäistä kertaa Suomessa hyväkseen vuoden alussa
voimaan tulleen uuden maankäyttö- ja rakennuslain tuomaa
yhteistyömahdollisuutta, jonka tarkoituksena on laatia ja hyväksyä yhteinen
osayleiskaava. Kaava menee aikanaan ympäristöministeriön vahvistettavaksi.
Toimielimen puheenjohtajaksi tulee Tampereen kaupunginhallituksen
puheenjohtaja ja hänen varamiehekseen Lempäälän kunnanhallituksen
puheenjohtaja. Toimielimen esittelijäksi tulee Tampereen kaupunginjohtaja ja
hänen varamiehekseen Lempäälän kunnanjohtaja.
Molempien kuntien valtuustot ovat yksimielisesti päättäneet kaavoituksen
aloittamisesta. Lempäälä teki päätöksensä keskiviikkona 23. helmikuuta ja
Tampere 9. helmikuuta.
Toimielin keskustelee ensimmäisessä kokouksessaan tulevan maankäytön
tavoitteista. Jatkossa on tarkoitus julkaista toimielimen esityslistat Internetissä
ennen kokouksia ja tiedottaa aktiivisesti kokouksista.
Kuntien rajalle on kaavailtu asuinaluetta, jossa olisi enimmillään 15 000
asukasta.
Sivun alkuun
Vuoden 2000 tiedotteet
© Tampereen kaupungin viestintäyksikkö 1999, 2000
Tampereen kaupunki
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Tuula Ala-Honkola 2.3.2000
Itätuulen päiväkoti harjakorkeudessa
Linnainmaalla marraskuun alussa käynnistyneen Itätuulen päiväkodin
rakennustyöt on saatu harjakorkeuteen. Harjannostajaisia vietetään
keskiviikkona 8. maaliskuuta. Päiväkoti nousee kaupunginosan halkaisevan
Mäentakusentien varteen. Myös ympäröivien asuinkortteleiden rakentaminen
on käynnissä. Päiväkoti valmistuu heinäkuussa 2000.
Päiväkotiin tulee neljä kokopäiväosastoa, joista kaksi on 1-6 -vuotiaille, yksi
3-6 -vuotiaille ja yksi integreoitu kokopäiväosasto 3-6 -vuotiaille. Pinta-alaltaan
831 bruttoneliömetrin suuruisesta rakennuksesta tulee yksikerroksinen,
puurakenteinen ja tiilellä verhoiltu. Päiväkodin on suunnitellut
Arkkitehtuuritoimisto Lairto Oy. Rakennuksen hankinta-arvo on 7,27 milj.
markkaa.
___________
Lisätietoja: rakennuttajainsinööri Matti Toivonen, puh. 050 564 4815
Sivun alkuun
Vuoden 2000 tiedotteet
© Tampereen kaupungin viestintäyksikkö 1999, 2000
Tampereen kaupunki
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Tuula Ala-Honkola 24.2.2000
Pyhällönpuisto uudistuu yhteistyön tuloksena
Kaupungin metsäosaston vuonna 1998 aloittama asukasyhteistyöprojekti
Tampereen Lentävänniemessä on edennyt loppusuoralle. Asuinalueen
keskellä sijaitsevan, synkkäpuustoiseksi ja pimeäksi koetun Pyhällönpuiston
harvennus- ja uudistushakkuut ovat olleet käynnissä kolmatta viikkoa.
- Konkreettisia tuloksia on nähtävissä. Puiston valtapuuston muodostaa yhä
varttunut kuusikko, mutta aurinkokin pääsee jo pilkahtamaan kuusten välistä
kävelytielle, sanoo metsätalousinsinööri Tommi Granholm kaupungin
metsäosastolta.
Tällä viikolla toteutettu pienialainen uudistushakkuu puiston keskiosassa
onnistui Granhomin mukaan suunnitellulla tavalla, ja lähes kaikki kuusikon alla
kasvaneet nuoret lehtipuut pystyttiin huolellisen kaatotyön tuloksena
säästämään.
Metsikössä kasvaa nyt muutaman metrin mittaisia pihlajia, leppiä, vaahteroita
ja raitoja, jotka viimeaikaisten tutkimustulosten mukaan sopivat hyvin
kaupunkimetsien puulajeiksi.
Pyhällönpuiston pohjois- ja eteläpään harvennushakkuut sekä kaadetun
puutavaran ja hakkuutähteiden kuljetukset ovat vielä meneillään. Lähiviikkoina
metsäosasto poistaa myös viereisiltä kerrostalotonteilta huonokuntoisia ja
varjostavia puita. Työtilauksia on tullut kymmeneltä taloyhtiöltä. Tonteilla on
pidetty katselmuksia isännöitsijöiden ja asukkaiden edustajien kanssa
poistettavien puiden valitsemiseksi.
Laajuudeltaan merkittävin yhteistyöprojekti
Lentävänniemen yhteistyöprojekti on ollut laajuudeltaan toistaiseksi merkittävin
metsäosaston ja kaupunkilaisten yhteistyöhön perustuva metsänhoitohanke.
Mukana suunnittelussa ja toteutuksessa ovat olleet myös Pirkanmaan
metsäkeskus, kaupungin puistoyksikkö ja Tampereen Ammattikorkeakoulu.
Pari vuotta sitten järjestettiin opiskelijoiden avustuksella yleisötilaisuuksia ja
postikyselyjä, joissa lentävänniemeläisten toiveita kartoitettiin. Pyhällönpuiston
kuntoutushakkuun tarve nousi tuolloin selkeästi esille asukkailta saadussa
palautteessa.
Vastavalmistunut Lielahden - Lentävänniemen alueen metsänhoitosuunnitelma
oli nähtävänä Lentävänniemen kirjastossa vuoden 1999 keväällä, joilloin
asukkailla oli vielä tilaisuus ottaa kantaa suunnitelmaan. Ne, joille hakkuut
kuitenkin tulivat yllätyksenä, ovat voineet tutustua hakkuusuunnitelmaan
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lukemalla ulkoilureittien varsille asetettuja tiedotteita.
- Monet ovat lukeneet tiedotustauluja, joissa on ollut myös metsäosaston
yhteystiedot. Mielipiteitä on voinut esittää puolesta tai vastaan ja ainoastaan
yksi soittaja lähes 5 000 asukkaan kaupunginosasta on toistaiseksi ilmaissut
kielteisen kantansa, Tommi Granholm kertoo.
Rakovalkealla tarjotaan nokipannukahvit
- Kunnon savotalla täytyy tietenkin päästä rakovalkealle, Tommi Granholm
toteaa. Niinpä metsäosasto pitää tulta yllä Pyhällönpuistossa ensi viikon
keskiviikkona 1.3. kello 10 alkaen iltapäivään saakka. Makkaranpaistajilla
täytyy olla omaat eväät mukana, mutta metsäosasto tarjoaa nokipannukahvit.
______________
Lisätiedot: metsätalousinsinööri Tommi Granholm, puh. 3146 6057 tai
0500-807 401
Sivun alkuun
Vuoden 2000 tiedotteet
© Tampereen kaupungin viestintäyksikkö 1999, 2000
Tampereen kaupunki
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Tuula Ala-Honkola 23.2.2000
Kauppahallin Hämeenkadun puoleinen
ovi suljetaan neljäksi päiväksi
Tampereen kauppahallin Hämeenkadun puoleinen ovi suljetaan ensi viikolla
neljäksi päiväksi rakennustöiden vuoksi. Maanantaista 28.2. perjantaiaamuun
3.3. kauppahallin kuljetaan joko Hallituskadulta tai Keskustorilta avautuvan
kauppakäytävän kautta.
Kauppahallikorttelin rakennustyöt ovat levittäytymässä Sokoksen sisätiloista
kauppahallin pihalle ja mm. lasikatteisen tilan perustusten kaivaminen alkaa.
Kauppahallin ja Sokoksen välinen lasikate on valmis kesäkuussa.
________
Lisätiedot: kaupungin kiinteistötoimi/ apulaistonttipäällikkö Reino Pulkkinen,
puh. 3146 6851 tai valvontasihteeri Juhani Pentinmäki, puh. 3146 6159.
Sivun alkuun
Vuoden 2000 tiedotteet
© Tampereen kaupungin viestintäyksikkö 1999, 2000
Tampereen kaupunki

http://www.tampere.fi/viy/tiedote/00/tikauppa.htm [7.7.2003 14:33:36]

Tampereen kaupunki - Viestintäyksikkö - Lehdistötiedotteet

Tuula Ala-Honkola 23.2.2000
Puheenjohtajat Tesomalla
Tampereen kaupunginvaltuuston puheenjohtajan ja valtuustoryhmien
puheenjohtajien kaupunkikierros jatkuu. Seuraavaksi he kuuntelevat
länsitamperelaisten ajatuksia. Kuntalaistapaaminen järjestetään tiistaina 29.
helmikuuta kello 18-20 Tesoman kirjastossa. Tilaisuudessa on kahvitarjoilu.
Tesoman kirjasto sijaitsee osoitteessa Kohmankaari 9.
Tesoman jälkeen poliitikot siirtyvät Lentävänniemeen, jossa he ovat
kuntalaisten tavattavissa tiistaina 14.3.
Asukastapaamiset järjestää Tampereen kaupunginkanslian viestintäyksikkö.
______________
Lisätiedot: tiedotussihteeri Tuula Ala-Honkola, puh. 3146 6209 tai 040 512
7757
Sivun alkuun
Vuoden 2000 tiedotteet
© Tampereen kaupungin viestintäyksikkö 1999, 2000
Tampereen kaupunki
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Tuula Ala-Honkola 21.2.2000
Tampereen kummilapsi kastettiin Raatihuoneella
Tampereen kaupungin kummilapsekseen ottama vuosituhannen ensimmäinen
tamperelaisvauva on kastettu juhlavin menoin Raatihuoneella lauantaina 19.2.
Lapsi sai nimekseen Sani Susette. Lapsen vanhemmat ovat Sari Kirjavainen ja
Rami Salo. Sylikummiksi oli kutsuttu Katri Lipsonen ja toiseksi kummiksi Kirsi
Pikkusaari.
Tampereen kaupungin puolesta kastetilaisuuteen toi tervehdyksen
kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Seppo Salminen. Kasteen toimitti Kalevan
seurakunnan pastori Harri Luoma.
Lapsi sai kastelahjakseen Tampereen kaupungilta hopeisen
ruokailuvälinesarjan.
_____________
Lisätiedot: Tampereen kaupunginkanslia/ suhdetoimintasihteeri Raija Arasalo,
puh. 3146 5267 tai 040 538 62 17
Sivun alkuun
Vuoden 2000 tiedotteet
© Tampereen kaupungin viestintäyksikkö 1999, 2000
Tampereen kaupunki
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Tuula Ala-Honkola 18.2.2000
Tammelantorin jätteet maan alle
Tampereen kaupunki siisteyttää Tammelantoria. Torilla otetaan käyttöön
ensimmäisenä Suomessa uudenlainen, maan alle sijoitettava jätekontti, joka
suojaa jätteet niin linnuilta kuin jyrsijöiltäkin. Kontti myös estää jätteistä
syntyvät valuma- ja hajuhaitat.
Tammelantorille asennettu kontti on 16 kuution suuruinen ja varustettu
erityisellä jätepusertimella. Järjestelmään kuuluu myös biokasettilieriö. Kun
kontti on täynnä, se nostetaan nostolaitteella maanpinnalle ja kuljetusauto käy
tyhjentämässä sen sisällön kaatopaikalle. Torilla on näkyvissä vain siisti
nieluboxi täyttöaukkoineen.
Jätekonttijärjestelmän ovat kehittäneet Ecosir-Invest Oy ja Ekosir Oy.
Tampereen kaupungille järjestelmä maksaa noin 300 000 markkaa.
Lisätiedot: apulaistonttipäällikkö Reino Pulkkinen
puh. 3146 6851 tai 050-558 4570

Sivun alkuun
Vuoden 2000 tiedotteet
© Tampereen kaupungin viestintäyksikkö 1999, 2000
Tampereen kaupunki
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Puheenjohtajat Härmälässä
Tampereen kaupunginvaltuuston puheenjohtaja ja valtuustoryhmien
puheejohtajat jatkavat kierrostaan kuntalaisten kuulemiseksi.
Tiistaina 15. helmikuuta he ovat Härmälän kirjastossa kello 18-20
keskustelemassa Härmälän ja lähialueiden asioista. Myös Tampereen yleistä
kehittämistä koskevat kannanotot ovat tervetulleita.
Tilaisuudessa on kahvitarjoilu.
Härmälän kirjasto sijaitsee osoitteessa Nuolialantie 47.
Asukastapaamisen järjestää Tampereen kaupunginkanslia.
______________
Lisätiedot: tiedotussihteeri Tuula Ala-Honkola, puh. 3146 6209 tai 040 512
7757
Sivun alkuun
Vuoden 2000 tiedotteet
© Tampereen kaupungin viestintäyksikkö 1999, 2000
Tampereen kaupunki
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Tampere 2000 -lehti
jaetaan jokaiseen tamperelaistalouteen
Tampereen tämän vuoden taloudesta ja tapahtumista kertova Tampere 2000
-lehti jaetaan keskiviikkona 16. helmikuuta jokaiseen tamperelaistalouteen.
Teiskoon lehti menee postitse.
Lehti ilmestyy tänä vuonna paksumpana kuin aikaisempina vuosina, koska
siinä käsitellään useita erityisteemoja. Tampereen kaavoituskatsaus on omana
kokonaisuutenaan keskiaukeamalla ja lisäksi kaupungin vanhuspalveluista
kerrotaan omilla irroitettavilla sivuillaan. Myös kaupungin elinkeinotoimi
esittelee toimintojaan ja kuvailee mm. siitä, minkälainen aarre Keskustori
tamperelaisille onkaan. Puisto-osasto puolestaan selvittää puistojen uuden
hoitoluokituksen.
Tampere 2000 -lehti käsittelee perinteisesti tämän vuoden talousarvion antia,
mutta kertoo myös siitä, miten Tampereella kuuluu vähemmistön ääni, miten
elää kunnan pohjoisin perhe ja miten kuntalaiset kokevat kaupungin
liikuntapalvelut. Tapahtumasivuilta löytyy kaupungin tapahtumatarjonta
Vuoltsun hiihtolomakursseista kaupunginorkesterin kevätohjelmistoon. Myös
Tallipihan talveen päästään kurkistamaan.
Tampere 2000 -lehteä on saatavissa myös kaupungin keskusvirastotalolta
kunnallisasiain neuvonnasta osoitteessta Aleksis Kiven katu 14-16 C ja
Palvelupiste Frenckellistä Puutarhakatu 2 L
. Tampere 2000 -lehden on toimittanut kaupunginkanslian viestintäyksikkö.
_______________
Lisätiedot: tiedotussihteeri Tuula Ala-Honkola, puh. 3146 6209 tai 040 512
7757
Sivun alkuun
Vuoden 2000 tiedotteet
© Tampereen kaupungin viestintäyksikkö 1999, 2000
Tampereen kaupunki
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Tuula Ala-Honkola
27.1.2000
Puheenjohtajat Kaukajärvellä
Tampereen kaupunginvaltuuston puheenjohtaja ja valtuustoryhmien
puheenjohtajat jatkavat kierrostaan kuntalaisten kuulemiseksi. Tiistaina 1.2. he
ovat Kaukajärven kirjastossa kello 18:n ja 20:n välisenä aikana
keskustelemassa Tampereen kaakkoisen alueen asioista. Myös Tampereen
yleistä kehittämistä koskevat kannanotot ovat tervetulleita. Tilaisuudessa on
kahvitarjoilu. Kaukajärven kirjasto sijaitsee osoitteessa Käätykatu 6.
Lisätiedot: tiedotussihteeri Tuula Ala-Honkola, puh. 3146 6209 tai 040 512
7757
Sivun alkuun
Vuoden 2000 tiedotteet
© Tampereen kaupungin viestintäyksikkö 1999, 2000
Tampereen kaupunki

http://www.tampere.fi/viy/tiedote/00/astiekau.htm [7.7.2003 14:33:37]

Tampereen kaupunki - Viestintäyksikkö - Lehdistötiedotteet

Tuula Ala-Honkola
21.1.2000
Tampereen arkkitehtuuria esitellään Norrköpingissä
Tampereen arkkitehtuuria esitellään kuukauden ajan Tampereen
ruotsalaisessa ystävyyskaupungissa Norrköpingissä. Kulttuuritoimenjohtaja
Lassi Saressalo avaa näyttelyn "Tampere, sen arkkitehtuuri, luonto ja elämä"
sunnuntaina 23.1. Norrköpingin taidemuseossa. Näyttelyn avajaisiin on
kutsuttu paikallisten arkkitehtien lisäksi mm. elinkeinoelämän vaikuttajia.
Arkkitehtuurinäyttely on ollut aikaisemmin esillä kahdeksassa Tampereen
ystävyyskaupungissa eri puolilla Eurooppaa. Näyttelyn on suunnitellut ja
toteuttanut arkkitehti Jorma Mukala.
Lisätiedot: tiedotussihteeri Tuula Ala-Honkola, puh. 314 6209

Sivun alkuun
Vuoden 2000 tiedotteet
© Tampereen kaupungin viestintäyksikkö 1999, 2000
Tampereen kaupunki
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Tuula Ala-Honkola
13.1.2000
Puheenjohtajat tapaavat kuntalaisia
Tampereen kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Seppo Salminen ja
valtuustoryhmien puheenjohtajat Seppo Rantanen, Pauli Ruoholahti, Minna
Sirnö, Pauli Välimäki ja Pekka Paavola ryhtyvät kiertämään Tamperetta
kuulostellakseen kuntalaisten mielipiteitä kaupungin kehittämiseksi.
Ensimmäinen kuntalaisten tapaaminen järjestetään Linnainmaan
nuorisokeskuksessa tiistaina 18.1. kello 18.
- Käymme talven aikana seitsemässä paikassa, ja toivottavasti saamme
kuntalaisilta mahdollisimman paljon ajatuksia ja kannanottoja, Seppo Salminen
sanoo. Hän toteaa, että näillä tilaisuuksilla toteutetaan myös osaltaan kuntalain
keskeisiä tavoitteita kuntalaisten suorien vaikutusmahdollisuuksien
lisäämiseksi.
Seitsemästä tilaisuudesta kuusi järjestetään kirjastoissa eri puolilla kaupunkia.
- Kirjastot ovat paikkoja, joihin ihmisten on helppo tulla. Toivottavasti ne
kirvoittavat myös antoisaan keskusteluun kahvikupposen ääressä, Seppo
Salminen sanoo.
Kuntalaisten tapaamiset järjestetään seuraavasti:
Ti 18.1. klo 18-20 Linnainmaan nuorisokeskus, Hannulankatu 8
Ti 1.2. klo 18-20 Kaukajärven kirjasto, Käätykatu 6
Ti 15.2. klo 18-20 Härmälän kirjasto, Nuolialantie 47
Ti 29.2. klo 18-20 Tesoman kirjasto, Kohmankaari 9
Ti 14.3. klo 18-20 Lentävänniemen kirjasto, Vähäniemenkatu 42
Ti 28.3. klo 18-20 Kämmenniemen kirjasto, Ullakonvainio 6
Ti 11.4. klo 18-20 Hervannan kirjasto, Insinöörinkatu 38
Tilaisuudet järjestää Tampereen kaupunginkanslian viestintäyksikkö.
Lisätiedot: tiedotussihteeri Tuula Ala-Honkola, p. 3146 6209
Sivun alkuun
Vuoden 2000 tiedotteet
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Tuula Ala-Honkola
11.1.2000
Kauppahallin kylkeen valokattoisia liiketiloja
Tampereen Kauppahallia ympäröivä kortteli kokee parin vuoden sisällä
muodonmuutoksen. Isoa hanketta on jo ennakoitu Kauppahallin
peruskorjauksella, ja nyt rakennustyöt siirtyvät hallia ympäröivään kortteliin.
Muun muassa hallin piha-alueille tehdään valokattoisia liiketiloja ja näistä
tiloista liittymiä ympäröiviin rakennuksiin. Kauppahallin läpi puhkaistaan kaksi
poikittaista väylää, joita pitkin pääsee kulkemaan sisätiloissa Keskustorilta
Kuninkaankadulle saakka.
- 100-vuotias Kauppahalli sulautuu täten yhdeksi osaksi korttelin kokoista
liiketilaa, toteaa apulaistonttipäällikkö Reino Pulkkinen Tampereen kaupungin
kiinteistötoimesta.
Kauppahallissa toimii vuokralaisina tällä hetkellä noin 50 liikettä.
Parin viime vuoden aikana halli on peruskorjattu eli sen vesikatto on uusittu,
kellaritilat kunnostettu ja myymälää ja ikkunoita maalattu. Halliin on saatu myös
uusi ilmastointi ja automaattinen sammutuslaitos.
- Peruskorjauksen tavoitteena on varautua liittämään Kauppahalli luontevasti
lasikatteiseen tilaan ja muodostaa siitä sydän koko kortteliin, Pulkkinen sanoo.
Kauppahallin peruskorjauksen kustannukset ovat noin 5 miljoonaa markkaa.
Lisätiedot: apulaistonttipäällikkö Reino Pulkkinen, puh. 3146 6851 tai 050-558
4570
Sivun alkuun
Vuoden 2000 tiedotteet
© Tampereen kaupungin viestintäyksikkö 1999, 2000
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http://www.tampere.fi/viy/tiedote/00/kauhalti.htm [7.7.2003 14:33:38]

Tampereen kaupunki - Viestintäyksikkö - Lehdistötiedotteet

Jari Seppälä
5.1.2000
Ossi Numminen Tampereen tietohallintojohtajaksi
FL Ossi Numminen, 39, on nimetty Tampereen kaupungin
tietohallintojohtajaksi. Uusi tietohallintojohtajan toimi perustettiin syksyllä osana
Tampereen kaupunkikonsernin tietohallinnon uudelleenjärjestelyjä. Ossi
Numminen hoiti tehtävää vuoden lopun projektiluonteisesti selvittäen
kaupungin tietohallinnon kustannuksia.
Tietohallintojohtajan tehtävänä on ensi vaiheessa valmistella tietojärjestelmien
ja tietotekniikan kehittämisen ja palvelujen tuottamisen työnjakoa. Hän
valmistelee konsernitason linjaukset tietotekniikan ohjauksessa ja kehittää
tietotekniikkapalvelujen sopimusohjausta.
Tietohallintojohtaja toimii kaupunginkansliassa hallintoryhmässä. Kaupungin
tietotekniikkakeskus vastaa palvelujen tuottamisesta sisäisenä
palveluyksikkönä liiketoimen toimialalla.
Ossi Numminen on aiemmin toiminut eri tehtävissä Tampereen kaupungin
tietotekniikkakeskuksessa sekä mm. tietojenkäsittelyopin vt.
apulaisprofessorina Tampereen yliopistossa, Suomen Akatemian tutkijana ja
konsulttina pääosin Maailmanpankin rahoittamassa projektissa Latviassa.
Lisätietoja:
hallintojohtaja Mauri Eskonen, 03-3146 6105
tietohallintojohtaja Ossi Numminen, 03-247 5765

Sivun alkuun
Vuoden 2000 tiedotteet
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Jari Seppälä
1.1.2000
Vuosi vaihtui Keskustorilla
Vuosi 2000 käynnistyi Tampereen Keskustorilla näyttävästi kaupungin
220-juhlavuoden päätösjuhlan myötä. Lastenohjelman, nuorisokonsertin ja
juhlapuheiden jälkeen tamperelaiset saivat ihailla ilotulitusta, johon liittyi
pyrotekninen esitys Raatihuoneen edustalla.
Kaupunginjohtaja Jarmo Rantanen viittasi uudenvuodenpuheessaan juuri
päättyneeseen Suomen EU-puheenjohtajuuskauteen.
- Viimeistään tämä puheenjohtajakausi on osoittanut, että olemme löytäneet
paikkamme ja näyttäneet kykymme vaikuttaa eurooppalaiseen kehitykseen.
- Jos nyt päättyvän vuosisadan historia meille jotain kertoo, niin se kertoo
hyvästä kansallisesta selviytymiskyvystä. Olemme koettelemuksissa
keskinäiseen vastuuntuntoon kypsynyt kansakunta, joka kykenee tiukan
paikan tulleen kokoamaan rivinsä yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi. Siksi
voimme luottaa yhteisen isänmaamme selviytymi- seen myös uusissa,
erinomaisen nopeasti muuttuvissa olosuhteissa, Rantanen sanoi.
Tampereen hiippakunnan piispa Juha Pihakala totesi omassa puheessaan,
että ihmiskunnan ongelma ei koskaan ole ollut haaveiden eikä teknisen
kekseliäisyyden puutteessa.
- Ongelmamme kytee ja leimahtaa yhä uudelleen esiin hirvittävän syvälle
juurtuneessa ihmisen itsekkyydessä ja pahuudessa. Sen määrä ei näytä
historian kuluessa yhtään vähentyneen. Uusi osaaminen on vain lisännyt sen
käytännön ulottuvuuksia, piispa sanoi ja viittasi uutisiin Tsetseniasta.
- Siksi kaksi vuosituhatta vanha viesti on uusi ja tuore nytkin. Ihmisen sydämen
syvään pahuuteen on vastauksena Jumalan vielä paljon syvempi armo ja
pitkämielisyys, Pihkala totesi.
Sivun alkuun
Vuoden 2000 tiedotteet
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