Tampereen kaupunki - WWW-käyttäjäkysely 2000

Neljäs käyttäjäkysely on päättynyt (17.8. - 16.9.2000). Määräaikaan mennessä vastauksia
tuli yhteensä 1 188, joista hyväksyttyjä oli 1 151. Kiitoksia kaikille osanottajille!
Yhteystietonsa jätti 881 vastaajaa. Heidän keskensä arvottiin 10 yllätyspalkintoa.
1. Tampereen kaupungin WWW-sivut
Käyntitiheys Tampereen kaupungin sivuilla
❍ Syy käydä Tampereen kaupungin sivuilla
❍ Kouluarvosana
2. Internetin käyttö, tiedot koneesta ja verkko-ostoista
❍

Internetin pääasiallinen käyttöpaikka
❍ Internet-yhteys ja -selain sekä tietokoneen näytön leveys
❍ Pdf-tiedostojen lukumahdollisuus
❍ Verkon kautta ostaminen ja maksutapa
❍ Halukkuus lomakkeiden verkon kautta lähettämiseen ja sähköisen henkilökortin
hankkimiseen
3. Vastaajien ja vastausten taustatiedot
❍

Vastaajien kotipaikka, ikä, sukupuoli, ammatti ja asumismuoto
❍ Vastausten saapumispäivä
4. Avoimet kommentit Tampereen kaupungin sivuista
❍

Ks. myös lehdistötiedotetta (19.9.2000), kysymyslomaketta sekä vuosien 1999, 1998 ja
1997 kyselyjen tuloksia.
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Tulokset - kaupungin WWW-sivut

Tamperelaiset N=859, muut N=275, yhteensä N=1 134
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Tamperelaiset N=846, muut N=255, yhteensä N=1 111

Minkä kouluarvosanan annat Tampereen kaupungin sivuille?
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Tamperelaiset N=851, muut N=263, yhteensä N=1 114
Keskiarvo tamperelaiset 8, muut 8.

Sivun alkuun
WWW-kyselyn tulokset
Tampereen WWW-sivut | Internetin käyttö | Taustatiedot | Kommentit
WWW-käyttäjäkysely 2000
Palaute | Tampereen kaupunki
© Tampereen kaupungin viestintäyksikkö 2000
Luotu 17.9.2000 | Päivitetty 17.9.2000
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Tulokset - Internetin käyttö yleensä

Tamperelaiset N=869, muut N=279, yhteensä N=1 148
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Yhteensä N=1 128

Yhteensä N=1 097
Netscapen yhteenlaskettu osuus oli 43.6 %, Internet Explorerin 51.8 %.
Osa selaintiedoista koottiin automaattisesti lomakkeen mukana.
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Yhteensä N=1 128
Näytön leveyden arvoinnissa auttoi lomakkeen taustakuva,
jossa oli merkittynä tavallisimmat pikselimäärät.
Osa näytön tiedoista koottiin automaattisesti lomakkeen mukana.

Yhteensä N=1 112
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Tamperelaiset N=867, muut N=276, yhteensä=1 143

Yhteensä N=689
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Tamperelaiset N=864, muut N=274, yhteensä N=1 138

Tamperelaiset N=861, muut N=274, yhteensä N=1 135
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Tulokset - taustatiedot

Yhteensä N=1 134
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Yhteensä N=1 144

Yhteensä N=1 124
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Yhteensä N=1 124

Yhteensä N=1 128
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Yhteensä N=1 188

Sivun alkuun
WWW-kyselyn tulokset
Tampereen WWW-sivut | Internetin käyttö | Taustatiedot | Kommentit
WWW-käyttäjäkysely 2000
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Tulokset - kommentit
Kyselylomakkeessa oli mahdollisuus antaa vapaata palautetta Tampereen kaupungin
WWW-sivuista. Alla ovat kaikki ne kommentit, joiden kirjoittaja antoi luvan julkaisuun.
1. Jaa, eipä juuri moittimista, oikeastaan siis erinomaiset, ehkä voisi olla kaupungin
henkilöstön ja virastojen yhteystiedot haettavissa helpommin jollain
hakumoottorilla...
2. Aihejako selkeämmäksi.
3. Sivut selkeälukuiset ja haut hyviä
4. Erittäin hyvät sivut. Olen aina löytänyt tarvitsemani tiedot!
5. Kaupungin etusivu on ok. Erityisen positiivista on vaihtuvat ilmoitukset, sillä näin
ylläpidetään sivuihin kohdistuva kiinnostus. Alasivustoihin voisi tuoda lisää myös
vaihtuvia osioita.
6. Urheilutuloksista voisi olla omat sivunsa, niin olisi niitä helpompi hakea ja löytää.
7. Vielä syvempää tietoa esimerkiksi sosiaali- ja terveystoimesta kaipaisin. Nyt
monesti vain yhteystiedot. Eli lisää palveluja, kiitos. Esimerkiksi voisi olla
toimeentulotuen ja päivähoitomaksujen "laskuri" jne. hyödyllistä interaktiota.
8. Tampereen kaupungin www-sivut ovat helppokäyttöiset, hyvin ohjaavat, niissä on
selkeä rakenne ja hyvä visuaalisuus. Tampereella varmaan tapahtuu paljon
enemmän yksittäisiä, ainutkertaisia tai säännöllisiä tapahtumia, joita sivuilta ei
löydy. Sivuille voisi tehdä mahdollisuuden erilaisille yhteisöille, ryhmille tai
vaikkapa yrityksille ilmoittaa tapahtumista lyhyesti tyyliin "Tänään kello 11.00
Keskustorin markkinoiden aikana myös performanssitaidetta esiintyjinä Teatteri
Tiny."
9. enpä oo paljoa käyny!!!!!!!!!!!!!!
10. Sivujen ulkoasu on käyttäjäystävällinen, siis linkit eivät huku taustaan tai muihin
hiluihin. Sivut myös latautuvat kiitettävän nopeasti, kun niihin ei ole ängetty mitään
joutavaa animaatiota (tahi muuta turhaa, josta vain nörtti voi innostua).
Tampere-sivuja kehtaa myös mainostaa ulkomaalaisille.
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11. Kelpo sivut. Pitäisi päästä selaamaan myös ainakin tärkeimpien virkamiesten
päätöspöytäkirjoja ja esityslistojen liitteitä. Kysymys-vastaus -mahdollisuus
keskeisille virka- ja luottamusmiehille. Lisää nettikyselyitä ihmisiä puhuttavista
asioista, oltava mahdollisuus vastata myös paperilla.
12. Olen aina saanut/löytänyt tiedon/tiedot, joita olen tullut etsimään, joten ei mulla oo
yhtään pahaa sanottavaa. etusivulta on tosi hyviä linkkejä asioihin joita oikeesti
tarvii :) pääsy niihin on helppoo, eikä tarvi mennä monen mutkan kautta. jos ikinä
ois mieleen tullu miten voisitte parantaa palveluanne, niin kertosin sen heti.. ei
vaan ole tarvinnu miettiä, koska on just löytäny etsimänsä aina. tosin en ole ihan
kaikkia linkkejä käynyt läpi, mutta useimmat.
13. Tampereen www-sivut ovat vahvaa keskitasoa, joista löytää helposti tarvitsemansa
asiatiedot. Ns. viihde materiaalia voisi olla enemmän.
14. Mielestäni sivut ovat selkeät ja ne toimivat riittävän nopeasti. Plussaa on
ehdottomasti se, ettei sivustoa ole turhaan kuormitettu liioilla kuvilla.
15. Sivut ovat selkeät ja mielenkiintoiset sekä ulkoasunsa että sisältönsä puolesta.
Asun Helsingissä ja käyn muutaman kerran vuodessa Tampereella. Seuraan
silloin tällöin Tampereen tapahtumia, näyttelyjä ym.
16. Sivut ovat hyvät ja monipuoliset. Omia ideoitani en ole oppinut tuomaan selvästi
esille. Kyselyt ovat paikallaan.
17. Sivut ovat monipuolisia ja tietoa löytyy melkein kaikesta mahdollisesta (liittyen
Tampereeseen) mutta niiden kauneuteen, ulkoasuun, voisi panostaa enemmän.
18. Tampereen kaupungin www-sivuston käyttömukavuutta voisi parantaa
yhtenäistämällä yleisilmettä. Nyt etusivun muotoa ovat mm. alakohdat "Hallinto ja
talous" sekä "Palvelut". Kuitenkin mm. "Elinkeinot" on rakennettu erilaisen kaavan
mukaan.
19. mIELESTÄNI ERITTÄIN HYVÄT SIVUKOKONAISUUDET.
20. Enemmän tiedottamista ja myös enemmän kansalaisten mielipiteiden huomioon
ottamista
21. Tampereen kaupungin sivut ovat erittäin helppo käyttää. Olen joutunut tyttäreni
opiskelun aloittamisen takia käymään viime aikoina siellä (WWW-sivuilla) usein, ja
aina olen löytänyt tarvittavia tietoja ja yllättynyt kaupungin tarjonnasta aina
positiivisesti. Kartat ovat selventäneet esim. asunnon haku -asioissa paljon. Itse en
ole vieraillut kaupungissanne kuin kerran aikaisemmin, joten voin sanoa, etten
tunne kaupunkia muuten kuin WWW-sivujen kautta.
22. Hakeminen on helppoa Tampereen kaupungin www-sivujen kautta.
23. Kaupungin sivut ovat yleisilmeeltään ihan mukavat. Toisaalta etusivun
(www.tampere.fi/) teksti on aika pientä katsottaessa sivua näytön resoluutiolla
1024 * 768. Tämä saattaa häiritä muutenkin huonosilmäisiä (esim. monet
eläkeläiset) surffaajia. Sivulla ei tosin mainita, mille resoluutiolle sivut on alunperin
suunniteltu, joten muulla resoluutiolla tulos voi olla paljon parempi.
24. Kokonaisuudessaan erittäin hyvät sivut. Paljon tietoa eri alueilta. Kehitettävää vielä
mm. sähköisessä asioinnissa sekä kartoissa. Ulkoasun kehittämisessä kanttaa
huomioida se että kaikki eivät näe ns. pientä piperrystä - välttäkää pieniä
fonttikokoja.
25. Kiusallisen usein käy niin, ettei sivusto aukea.
kirjoitusluukku, terveiset kaupungin päättäjille, eri kohteisiin, eri toimialoille.
mielestäni sellaista ei nyt ole.
- jos on, en ole perehtynyt riittävästi.
- ajanpuutteen vuoksi en ole ehtinyt paneutua kaup valtuuston päätöksiin jne
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44.

muuten todella hyvä että löytyvät täältä.
- kartat ovat myös todella hyvät
Asiahakujärjestelmä sivuilta voisi olla helpommin esillä!
Selkeät ja helpot!
Sivut ovat helppokäyttöiset ja selkeät. Linkkilistoja eri kohderyhmille voisi olla lisää
palveluista, ym.
Toimivat sivut. Laajojen sivujen ongelma on tietysti halutun tiedon löytäminen.
Värikkäät ja vetävät sivut.
Voisiko karttapalveluja laajentaa myös muiden Pirkanmaan lähikuntien suuntiin?
Selkeyttäisi monesti esimerkiksi ajo-ohjeiden antamisessa sekä alueen
kokonaiskuvan selvittämisessä.
OK
OLETAN, ETTÄ KIRJASTON SIVUT KUULUVAT TAMPEREEN SIVUIHIN.
SIELLÄ KÄYN JA NE OVAT HIENOJA SIVUJA JA NIIDEN ANTI ON HYVIN
HYVÄ. MUILLA SIVUILLA EN OLE KÄYNYT, KOSKA KORKEASTA IÄSTÄNI
JOHTUEN HANKIN INTERNETIN VASTA ÄSKETTÄIN.
kunnollisen ILMAISEN kartan puute on hiukka negatiivista, varsinkin henkilölle joka
on vasta muuttamassa Tampereelle ja haluaisi tutustua alueeseen...
Sivusto varsin kattava
Uutena asukkaana olen ollut kovin kiinnostunut Tampereen asioista. Sivuilta olen
saanut paljon hyödyllistä tietoa.
Lasten harrastuksista olisin halunnut enemmän tietoa, vaikka linkkejä tms. Näin
kun lapsiperheenä muuttaa toiselle paikkakunnalle, olisi tärkeää saada lasten
saada jatkamaan harrastuksiaan ja sillä tavalla uusia kavereita.
Tuolta Infosta sain sellaisen vihkosen, jossa oli kaikki urheiluseurat ja
yhteyshenkilöt, netissä sitä olisi vielä helpompi päivittää, kun siinä oli jonkin verran
vääriä puhelinnumeroja, kun henkilöt oli vaihtuneet.
Sivujen sisältö on melko kattava, mutta eri alasivustojen kirjavuus häiritsee.
Graafisesti yhtenäinen sivusto houkuttelisi enemmän.
Hyvin toimivat sivut !
Koskesta voimaa -sivusto hieno
Todella kätevää, että pystyin tilaamaan kaupungin virkamiessäännön verkon
välityksellä ja jopa maksamaan sen. Lehti kolahti postiluukusta jo seuraavana
päivänä. Sivut ovat laajat ja antavat paljon tietoa. Olisin halunnut muuttaa
laskutusosoitettani sähkölaitokselle verkossa, mutta en valitettavasti löytänyt
oikeaa palvelua. Se vaikutti jotenkin sekavalta. Kokonaisuudessaan sivut kyllä
vaikuttavat asiallisilta
palo ja pelastus laitos poliisi/yleisturvallisuus SELVEMMIN ESILLE kiitos
Sivuilta löytyy paljon hyödyllistä tietoa, mutta pääsivun linkkien takaa aukeaville
sivuille on tieto ripoteltu hankalasti. Jos ulkoasu olisi samanlainen myös alisivuilla
voisi tietoa olla helpompi hakea.
Sivujen taso vaihtelee eri toimialoilla, esim sos.ja terv.toimen sivut ovat päivittyneet
hitaasti ja siellä saisi olla enemmän tietoa, onhan alue hyvin laaja.
Karttapalvelu on ollut erittäin hyödyllinen työssäni ja vapaa aikanakin. Lisäksi
sisältö on suht mukavasti aseteltu ja on suhteellisen helposti löydettävissä.
toivoisin tarkempia tietoja lautakuntien päätöksistä ja esim. virkoihin tai toimiin
valitut voisi olla näkyvillä, liikuntapaikkojen aukioloajat tarkemmin esille,
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"haku"-järjestelmä vaatii parannusta ja selkiyttämistä, sosiaali- ja terveystoimen
sivut ovat hajanaiset ja epäselvät esim. hammaslääkäriasiointi työssäkäyville ei
selvitetä lainkaan. Yleensäkin yhteystietoja enemmän voisi olla esillä ja suoraan
netistä sähköpostiyhteydet. Olennainen kysymys: Mihin tämänkin tulokset menevät
ja hyödyttääkö kaupunkilaisen mielipide kehittäjiä? ajankohtaisuus ja päivitys
Ok ulkoasu, mutta kuvakoko suuremmaksi. Live kuvia Tampereesta enemmän ja
keskeisimmiltä paikoilta. Kuviin saisi myös tulla nopeampi päivitys, servereillä
luulisi olevan tehoa jopa realilähetykseen. 60s päivitys on aika turha.
Sivuille voisi myös liittää hyödyllisen karttasivuston, josta kävisi ilmi eri pysäköinti
maksut eri kaduilla.
Ilmakuvat on upea juttu!
majoitustarjoukset nopeammin näkyville myös matkailusivuille !
Ei löydy selkeätä sivukarttaa. Nettikameroiden kuvan laatu surkea
Todella hyvät sivut. Uskomaton määrä hyödyllistä tietoa ja kiinnostavia juttuja
sopivan tiiviissä paketeissa. Erinomainen ulkoasu, tyylikäs ja fiksu. Ulkomaalaiset
ystäväni ovat ällistelleet kielivalikoimaa - kieltämättä aika hyvin näinkin pieneltä
(maailman mittakaavassa) paikalta! Kerta kaikkiaan loistava juttu! Käyn usein
selailemassa, vaikken oikeastaan edes etsi mitään.
Enemmän tietoa kaupungin päätöksistä ja mahdollisuuksia vaikuttaa sekä ilmaista
mielipiteitään. Kaupungin talousarvio saisi olla kokonaisuudessaan internetissä...
Monipuolinen kokonaisuus, ehkä toivoisin lisää linkkejä yksityisiin palveluihin.
Yleensa melko hyvat kaipaisin yksityiskohtaisempaa osoitetta, polkuja
Linkkien jaoteltu alasivuille ei aina tunnu oikein loogiselta. Kategorioiden nimet
eivät kerro paljoakaan niiden takana löytyvistä linkeistä.
Ihan kivat sivut ja kun saadaan kaikki toimialat mukaan ja niistä enemmän tietoa
sivuille. Esim. tietoja hinnoista, palveluista kaikesta oleellisesta asiasta ja
päätöksistä
Yksinkertaiset, joka on ihan hyvä juttu (eivät lataa kauaa) ja selkeät linkit. Kartat
ovat hyvät mutta muuten saisi kyllä olla enemmän kuvia itse Tampereesta (ei
ilmakuvia) esim. keskustasta ja tärkeistä rakennuksista. Sivut olisivat ehkä
hienommat jos niillä olisi esim. animaatioita tai video-kuvaa joka elävöittäisi sivua.
Tiedottaminen on ollut hyvää. Tiedotusten selaaminen on joskus tuottanut
vaikeutta.
Etusivu on melko persoonaton. Sen hyviin puoliin kuuluu hyvä linkkien löytyminen mikä onkin tärkein ominaisuus etusivulle.
erittäin hyvin järjestetyt ja selkeä sivut, joilta on helppo löytää haluamansa tieto.
Viistokuvat ovat todella hienoja!
Kiinnostukseni kohteet ovat kaupungin kansainväliset yhteydet, eritoten
ystävyyskaupunki-kontaktit, koska itsekin pidän niihin yhteyttä esperanton avulla.
Muista kansainvälisestä yhteistoimista auttaisi asiaa jos niistä olisi selostuksia
enemmän suomeksi, koska en muita kieliä ymmärrä.
Kirjaston listoja olen tutkinut useinkin.
Tulevat ohjelma- ja näyttelylistat ovat tarpeellisia.
Etusivu on Tampereen 'tavaramerkki', jossa esim. järvet, koski, Näsinneula, tms.
ylhäältä nähtynä. Etusivu selkeämmäksi, vain tärkeimmät linkit etusivulle.
Tampere.fi voisi seittipalveluna toimia portaalina Tampereen Uutis-, seitti- ja
ajankohtaispalveluille kuten Helsingin kaupunki on tehnyt. Tampere.fi sivusto on
tällä hetkellä liian virallinen eikä innosta käymään jatkuvasti.
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63. Töissä olen kaupungin serverin ja se on luvattoman hidas. Kotona oleva ISDN on
nopeampi kuin töissä oleva laajempikaistainen yhteys. Käsittääkseni ongelma
johtuu useasta peräkkäisestä palomuurista.
64. Kattavat ja monipuoliset.
Ulkoasua voisi vielä parantaa.
65. Verkon kautta asioinnin mahdollisuuksia pitäisi kehittää.
66. Tärkein syy verkkosivuilla käymiseen on yleensä listasta puuttunut tiedon etsintä
tai linkkien etsintä johonkin toiseen kohteeseen. (Tällä kertaa esim. Vapriikki.)
67. hyvät sivut, etusivu ok, pääsee aika hyvin eteenpäin, selkeä
68. Etusivu on hyvä mutta monet ala-sivut eivät toteudu samassa kaavassa. Siinä olisi
hieman parantamisen varaa...
69. Paljon hyviä linkkejä, joiden kautta saa paljon kaikenlaista tietoa.
70. Uutta on aina tärkeää lukea ja seurata mitä kotikaupungissa tapahtuu.
71. Ihan hyvät sivut- monipuoliset.
Hakusanoihin voisi kiinnittää enemmän huomiota, esim. pöytäkirjojen kohdalla
melko niukat, samoin Tampereen kaupungin luontopoluista ym. melko
yleisluonteiset tiedot.
72. sivut ovat hienot, mutta hiukan suuremmat saisivat olla, teksti on pienta tihrua!
muutoin oikein loistavat!
73. Aika hyvät. Sivuilta saisi tosin karsia turhaa grafiikkaa, kaikilla kun ei ole Pentium 3
tai Unix laitteita kiinteällä yhteydellä. Pentium II 64 Mt ram ja kiinteä yhteys tuntuu
käytössäni tosi hitaalta ajoittain.
74. Esim. aakkosellinen lista _kaikista_ Tampereella olevista yrityksistä, sekä
mahdolliset linkit niiden kotisivuille.
75. Pitäkää ne selkeinä ilman hörhelöitä.
76. Ulkoasultaan voisivat olla hieman "värikkäämmät" ja kenties "nuorekkaamman",
menevämmän oloiset. Nyt ovat hieman virkamiesmäiset.
77. Mielestäni melko selkeät, mutta laajentamisen varaa on. Luultavasti kaupunki
lopulta säästäisi ja edistäisi palveluiden käyttöönottoa, jos se järjestäisi kaikille
halukkaille ilmaiset sähköiset palvelut, kuten ohessa mainitun henkilökortin.
78. Ei moittimista!
79. Toivoisin enemmän tietoa asumisesta ja esim. vapaista vuokra-asunnoista.
Tampereen kaupungin sivuilta voisi laittaa linkkejä myös yksityisiin ja säätiöiden
vuokravälityssivuille.
80. Asialliset, havainnolliset, selkeät.
81. Sivujen ulkoasu on miellyttävä, mutta hieman raskas. (Sivut eivät aina lataudu,
vaikka minulla on melko nopea modeemiyhteys.) Jotkut asiat saisivat löytyä vähän
helpommin, esim. kulttuuritapahtumien sivuja on nykyään vaikea löytää, kun
kulttuuri- ja museosivu on samassa. Palvelu on kuitenkin kaiken kaikkiaan toiminut
aika hyvin.
82. Vierailen lähes päivittäin Tampereen kaupungin www-sivuilla ja olen tähän asti
ollut tyytyväinen sivujen sisältöön. Etenkin kulttuurisivut, kuten teatteri ovat
käyntikohteitani. Arvosana 9, aina on parantamisen mahdollisuus. Etusivu on
ilmeikäs ja "helppolukuinen" verrattuna monien muiden kaupunkien vastaaviin
sivuihin. On ylpeää olla tamperelainen. Kiitos!
83. pidän erityisesti Tampereen kaupungin liikennelaitoksen palveluista
84. Oikeastaan kaipaan vain viranomaispäätöksia nettiin. Ympäristöviraston päätökset
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löytyy Hatanpäältä paperilla ja sen saa lukea, jos tietää mitä etsii.
Päivitystä monilta osin kaivattaisiin, mutta pääsääntöisesti monet virastot ovat
hyvin ajantasalla. Kaipasin viimeksi tilinpäätöskirjaa vuodelta 1999.
Sivut ovat selkeät ja helppokäyttöiset eivätkä ole liian raskaat, eli latautuu ihan
mukavasti. Pelastuslaitos voisi päivittää omia sivujaan hieman ahkerammin. Kuvia
voisi uusia, siellä on vanhaa kalustoa ja toimintakuviakin olisi kiva jo saada uusia.
Sivut on rakennettu aivan liian raskaiksi, jotta myös heikompitasoinen kone niitä
pyörittäisi suhteellisen nopeasti.
Yhä enemmän kaipaisin, että kaupunki käyttäisi internettiä tiedonjakeluun.
Ehdotankin seuraavaa, että heti etusivulle laitetaan tämänhetkiset kuumat, ihmisiä
kiinnostavat asiat, jotta niitä ei tarvitsisi etsiä pöytäkirjojen kopulakielestä.
Tamperelaisia kiinnostavat asiat selkeästi.
Aivan liian usein palvelimeen www.tampere.fi ei saa yhteyttä. Näyttää pysähtyvän
johonkin firewalliin ilmeisesti. Käytän päivittäin bussiaikatauluja www.tampere.fi:n
alta, joten tuo alhaallaolo on ärsyttävää.
Olen lähettänyt erilaisia viestejä, parannuseddotuksia yms. eri virastoihin.
Toivoisin, että sieltä saisi jonkinlaista palautetta esim. viesti on mennyt perille !
Paitsi viralliset asiat niin myös tapahtumat kaupungissa kiinnostavat. Lähiajan
tapahtumakalenteri voisikin olla jo etusivulla. Siinä voisi olla myös tieto
valtuustonkokouksesta ja linkki esityslistaan..
Sivuja voisi kuvittaa vielä enemmän ja Tampereaiheiset web-kortit olisivat kova
juttu.!
Oman ala-asteemme vanhempainyhdistys on koettanut avata omaa kotisivua
koulun www-sivujen yhteyteen. Pian on vuosi kulunut, eikä asia edisty. Kaupungin
yhteyshenkilöitä ei löydy ja salasanatkin ovat hukassa. Eipä olla pitkällä
Tampereella näissä tietotekniikka-asioissa vai täytyykö päätellä, että
vanhempainyhdistyksen toimintaa ei pidetä tärkeänä. Ikävää !
Aika hyvin toimivat sivut eräiden muiden kaupunkien vastaaviin verrattuna. Jotain
tiettyä matkailuun liittyvää asiaa etsiessäni törmäsin hienoiseen
sokkelomaisuuteen. Yhtenäisyyttä kaipaisin, mutta mitenköhän sen toteuttaminen
näin laajaan sivustoon mahtaa onnistua?
Virastojen sivuille enemmän tietoa; usein olen turhaan hakenut hyvinkin
yksinkertaisia asioita (uimarantojen luokitus, suoria puh.numeroita jne.).
Koulut takia joudun usein hakemaan tietoa kunnallista asioista ja silloin olisi
mukava että esim. ympäristöviraston sivuilta löytyisi todellista asiaa.
Kiitos! Olen löytänyt helposti linkkejä sivujenne kautta ja saanut tarvittavaa tietoa
niin kaupungin tapahtumista kuin muistakin asioista.
Osa tiedoista on vaikea löytää. Olisi hyvä, jos pystyttäisiin järjestämään
loogisemmin.
Pääsivulla on mukava yleisilme. Linkkiryhmät hahmottuvat helposti, ja oikean
www-sivun löytää nopeasti. Saisiko karttasivujen katuosoitehakupalvelun
yhteyteen linkityksen TKL:n linjareitteihin?
Kouluarvosanaa laskee heti se, että vain ns. pääsivuun on panostettu. Alasivut,
sivukokonaisuudet (esim. koulut, tms.) on jätetty enemmänkin harrastelijapohjalle.
"Kulttuurishokki" näiden välillä on melkoinen, silmää häiritsevä.
Kartasto on lähes täydellinen ja sitä tuleekin käytettyä usein. Siitä plussaa...
Kun parannuksia mainitsemaani puutteeseen saadaan, nostan Tampereen sivut
ilmanmuuta parhaiksi Suomessa.
Hyvä ja helppo materiaalin tilauspalvelu
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99. Ok-sivut, selkeät ja visuaalisesti rauhalliset. Hyvä juttu nuo vaihtuvat bannerit.
100. Selkeät, paljon tietoa
101. On hyvä, että Tampereen verkkosivut ovat niin monella kielellä. Tämä sen
ulkomaalaiset voivat saade lisää tietoa kauniista kaupungistamme.
102. Nettikameran kuvia voisi monipuolistaa ja kehittää. Sivut ovat hyvä tutustumistie
Tampereeseen!!! Plussaa on myös se, että sivut ovat luettavissa muillakin kielillä
kuin vain suomeksi, saadaan kaunista kaupunkia tutuksi myös ulkomaalaisille!
103. Helposti omaksuttavissa, mutta uskoisin että interaktiivisuutta voitaisiin lisätä, sekä
chat ominaisuus, ei olisi pahitteeksi.
104. Oikein hyvät sivut ja useimmiten löytyy mitä hakee. Jotkut kontaktitiedot voisivat
olla helpommin löydettävissä hakujen avulla ettei tarvitse kahlata kaikkia sivuja
läpi.
105. Hyvät ovat: selkeät, löytää nopeasti hakemansa tiedon.
106. yhteyden saaminen llian hidas, etusivulla vieläkin liikaa kuvia - yksi tai kaksi hyvää
ajankohtaista kuvaa riittää, palvelulista voisi olla jo etusivulla laajempi
107. Olisin kiinnostunut tarkemmasta tapahtumakalenterista, siis esim, rock- ja
jazztarjonnasta ei ole sivuilla tietoa
108. Selkeämpi aakkosellinen hakemisto, myös hakua voisi parantaa. Melko usein
harmillisesti nurin. Muuten sivut ovat erittäin hyvät, lähes kaikki löytymisen
arvoinen tieto löytyy sivuilta. Varmasti yhdet Suomen parhaimmista kaupunkien
www-sivuista!
109. Tärkeintä on tietojen päivitys riittävän usein.
110. isojen suomalaiskaupunkien sarjassa selkeimmät sivut :)
111. Pääsivu on selkeä, ehkä hieman pieni ja vaatimaton....Matkailu/Tapahtuma/Kartta
-sivujen ulkoasu on vanhahtava, keltainen tausta ehdottomasti pois.
112. OK! Ostospaikoista saisi olla enemmän tietoa.
113. Olen erittäin tyytyväinen. Saan tarvitsemaani ajankohtaista tietoa sekä työhöni että
vapaa-aikaani.
114. SIVU KARTTA SELVEMMÄKSI!
115. Päivitykset inansa myöhässä.
116. Sivujen visuaalisuutta vois hieman mukauttaa samankaltaiseksi. Yrittäkää päästä
eroon "sillisalaatti-visuaalisuudesta".
117. Sivuilla pitäisi olla yhtenäinen ulkoasu ja navigoinnin pitäisi toimia samalla
logiikalla koko sivustolla. Navigointin suunnittelu on keskeisin asia, ei niinkään
sivujen ulkonäkö. Hyvä looginen rakenne, josta maallikkokin löytää tiedot
näppärästi olisi toivottava. Sivusto on niin laaja, että hakutoiminto on pakollinen
sekä jonkinlainen sivukartta, missä selitetään mitä missäkin on.
118. Etusivu on kivan näköinen. Siihen aina ajankohtaiset tapahtumat yms. niinkuin
tähänkin asti.
119. Ihan selkeät sivut, olen aina löytänyt haluamani asiat helposti.
120. sivut saisivat olla yhtenäisemmät. sivuston käyttäminen on vaikeaa, kun jokaisesta
linkistä aukeaa erilainen sivu.
121. mielestäni on aika vaikea joskus löytää haluamansa tiedot eri tapahtumista ja
toivoisin että niiden löytäminen tehtäisiin helpommaksi. onneksi hakunne toimii
hyvin. nuorille olisi kiva jos olisi jotain omaa...
122. Tällainen palvelu on ehdottomasti hyvä.
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Tulevia kunnallisvaaleja ajatellen ehdokkaiden mielipiteistä olisi hyvä saada tietoa.
Käytän useasti Tampereen verkkosivuja löytääkseni etsimäni. Sivujen linkit ovat
mielestäni käytännölliset ja myös mielestäni lähes kaikki oleellinen löytyy sivuilta.
Sivuilla voisi olla lisäksi linkkejä esim. tamperelaisten ravintoloiden sivuille
(hakemisto) - niitä esim. ulkopaikkakuntalaiset tarvitsisivat etsiessään sopivaa
paikka. Samaten muita samantyyppisiä esim. hotellihakemisto ja tärkeimpien
(posti, pankki, internet-mahdollisuus) palvelujen paikat.
Karttapalvelu on erinomainen.
Eri toimialojen sivujen sisältöä voisi lisätä, esim. sos/terv.toimen. Välttämättömät
tiedot kyllä löytyvät, mutta voisiko esim. sosiaalitoimen sivuille lisätä mm.
toimeentulotuen laskukaavakkeen (muistaakseni jollakin kunnalla oli, vähentäisikö
'turhia' käyntejä!?), vähän enemmän tietoa ko. palveluitsa (muutakin kuin vain nimi
ja yhteystiedot), omasta kotikaupungista olisi kiva myös lukea tutkimustuloksia,
tilastotietoja tms.
Ymp/tekn.toimen sivut on hyvät! Pysyy mukana mitä on tapahtumassa.
Hyvä ja selkeä kokonaisuus, josta löytyy tietoa moneen lähtöön. Sivujen jatkuva
päivitys on myös plussaa.
Ihan jees sivut. käytän pääasiassa tapahtumakalenteria, eikä sen suhteen mitään
probleemaa.tosin linkit ei aina sieltä pelaa mut se ei välttämäti ole cityn syy, joten...
keep up the good work
Anssi
yleensä henkilötietoja ja yhteystietoja ei löydy juuri mistään toimialalta.se olisi
olennaista, jos kansalaisten tulsi olla omatoimisia vaikuttajia ja edistäjiä.muutenkin
organisaation hahmotus voi viedä aikansa tavalliselle tamperelaiselle. toiseksi, on
syytä pitää sivut ajan tasalla, yleensä tiedot ovat vanhentuneita.
Tampereen kaupungin sivut ovat näyttävät ja hyvin toimivat; kuitenkaan sisällöstä
tinkimättä. Jatkakaa samaan malliin, niin hyvää tulee!
Osoitehaku karttasivulla on erittäin hyvä apuväline juuri kaupunkiin muuttaneelle.
Helpot, asiat löytyvät helposti, hyvät linkit
Tampereen kaupungin pääsivu on hieman hankala, koska siinä on käytetty aivan
liian pientä fonttia.
Hiirellä saa todellakin yrittää tarkata hyvin tarkasti.
Muuten ok, Fonttikoko isommaksi!
Pääsivu aukeaa todella hitaasti; tekninen toteutus ontuu.
Muuten hyvin informaatiopitoiset sivut, joskin hieman sekavat.
Hyvä ulkoasu mutta linkityksiä voisi tehdä selkeämmäksi sekä jonkun moinen
sisällysluettelo.
Sivut ovat hyvät ja selkeät, mutta niillä voisi olla mahdollisuus maksaa
kirjastomaksunsa, siis tietenkin kirjaston sivuilta.
Vaikeaa päästä tietylle sivulle etusivun kautta. Haku liian hankala.
Sivuilla voisi olla enemmän tietoa, päätäjien toiminnasta: valtuutettujen ja
virkamiesten. Siten päätökset saisivat kasvot. Samoin miten ollaan mistäkin
asiasta äänestetty. Tämä palvelisi kuntalaisia, jotka eivät halua nähdä hirveästi
vaivaa tällaisten tietojen etsimiseen. Ehkä sillä myös kunnallisvaalien
äänestysprosenttia saataisiin nostettua.
Entisenä tamperelaisena on mukava seurata nykyisiä tapahtumia. Nyt eläkkeelle
jäätyäni on myös tullut mieleen palata juurilleen. www-sivujen avulla saa paljon
tietoja tapahtumista ja mahdollisuudesta muuttaa takaisin nuoruuden kaupunkiin.
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140. muuten hyvät, mutta karttasivuissa olisi parantamisen varaa: valittavana on vain
joko 1 x 1 km karttaruutu, tai sitten huomattavasti isompi -haluaisin katsoa karttaa
juuri jostain välikoosta...
141. Selkeät ja tyylikkäät sivut.
142. Kaiken kaikkiaan WWW-sivusto eivät ole turhaan tehty, vaikka tässä annankin pari
korjausehdotusta. Korjausehdotukset liittyvät ajantasalla olevan tiedon tai palvelun
saantiin verkosta ilman hankalaa (=pitkä jonotus) tai turhaa (=ketään ei saa juuri
nyt kiinni) puhelisoittoa.
Lisätkää uimahallien poikkeukselliset kiinnioloajat yleisöltä esim. kilpailujen takia
”Uimahallit”- sivulle asianomaisen hallin kohdalle, ettei tulisi tehtyä turhaa reissua
hallille. Juhannuksen –2000 kiinnioloajat olikin mainittu hyvin (näköjään ovat
vieläkin, päivitys unohtunut?).
Kaupungin terveyspalveluita harvoin käyttävälle sosiaali- ja terveystoimen sivut
ovat arvokas tieto- ja palvelupaketti. Kuitenkin aikoinaan perusrokotusta
hakiessani olisin päässyt ilman turhaa pitkää jonottamista puhelimella keskukseen,
jos ”Rokotukset” tai ”Terveysasemat”-sivulla olisi heti mainittu, että perusrokotusta
varten ainakaan Tammelassa ei tarvita ajanvarausta. Lähetinkin silloin palautetta
asiasta sivusta vastaavalle, mutta eipä ole kommentoitu millään tavalla.
Bussiaikataulut verkossa ovat hyvä juttu (ja vielä korjattuina).
Kaupunginorkesterin sivuille kaipasinkin aikoinaan listaa aiemmin pidetyistä
konserteista. Nyt ne onkin jo siellä, kiitos!
143. Tiedon etsintä esityslistoista, pöytäkirjoista ym:lta
Tieto pitäisi löytyä hakusanalla/hakusanoilla. Nyt pitää etsiä läpi monenkin
kokouksen pöytäkirjat, jos haluaa nähdä jonkun asian tiedot. (Miksi muuten näille
riveille pitää laittaa rivinsiirto? Hankalaa.)
Muistaisin, että ainakin joskus on voinut etsiä "Find'illa" tietoa pöytäkirjoista jollain
hakusanalla. Muistankohan oikein?
Kaiken kaikkiaan WWW-sivut ovat tulleet todelliseen tarpeeseen monessa
asiassa, kun ne vihdoin saatiin käyttöön. Ja kehitystäkin niissä on tapahtunut aivan
kiitettävästi.
144. Muiden kaupunkien sivuihin verrattuna ihan hyvät
145. Selkeät mutta jotkut asiat hankalia löytää
146. Average
147. Työvoimatoimistoon etusivulle suora linkki
148. Kirjaston sivut erinomaiset!!!!!!!
Esim.lastenhoitopaikkaa etsiessä voisi sosiaali-ja terveystoimen luettelokohdalta
löytyä päiväkotien tai perhepäivähoitajien kotisivuja(jos sellaisia vielä on?) tai maili
osoitteita johon voisi jättää heille kysymyksiä!
149. Kaikissa kaupungeissa hallintokuntien sisälle oikeaan yksikköön pääsy vaikeaa.
Kiinteistötoimi ei löydy pääsivulta. Erilaiset domainit sähköpostiosoitteessa
haittaavat, koska ei ole varmuutta, mitkä henkilöt kuuluvat mihinkin domainiin.
150. Tapahtumat, nähtävyydet, historia, kartat, aikataulut - loistava juttu !! Näillä sivuilla
käyn usein ja hyvin ovat tiedot esillä.
151. Poliittisia saitteja voisi olla enemmän. Samoin äänestyksiä paikallisista asioista ja
esim. tulevista kunnallisvaaleista.
152. Palvelin lienee joskus ylikuormitettu, sillä kiinteässä verkossa olevalla koneellakin
sivujen latautumista joutuu toisinaan odottelemaan kauan.
Sivuston perusrakenne on hyvä ja looginen, mutta eri yksiköiden sivut ovat yhä
melkoinen sillisalaatti, suunnistaminen ja asioiden löytäminen on joskus vaikeaa.
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Informaationsa puolesta Tampereen kaupungin sivut ovat ykkösluokkaa!
Sivuilta ei välity samalla tavoin "yhteisöllisyyden" henki, kuin monilta pienten
paikkakuntien sivuilta, mikä tosin on ymmärrettävääkin. Ehkä sivujen "ylhäältä
alas" vaikutelmaa voisi lieventää luomalla enemmän kaupunkilaisten itsensä
suunnasta lähteneellä materiaalilla/sivuilla? Tai muuten vuorovaikutuksellista
sisältöä lisäämällä?
Tärkeintä on kuitenkin että (ajankohtaista) tietoa on saatavilla ja että asioita voi
yhä enemmän hoitaa netin kautta. Kirjaston sivut ovat yksi hyvä esimerkki tästä.
Terve.
Bussiaikataulutietoa paremmin webiin. Arvioidut saapumisajat olisivat hieno juttu.
Kartta missä näkyisi bussireitit ja pysäkit olisivat myös hyvä.
Tampereen kaupungin tiedotuksia voisi lähettää sähköpostina halukkaille.
mustamakkara is very good, kiitos.
Verrattuina muiden kaupunkien vastaaviin sivuihin Tampere voi olla hieman ylpeä.
Jatkakaa samaan malliin.
Vaivaa on nähty, kiitos siitä. Kokonaiskuvaa on jopa vaikea saada koska asiaa on
niinkin paljon. Koska käyn Tampereen sivuilla hakemassa yleensä tietoa johonkin
spesifiseen tarpeeseen, en osaa pahemmin neuvoa kehitystarpeissa. Yleensä, kun
olen jonkin tiedon uskonut löytyvän kaupungin sivuilta, se on myös sieltä löytynyt.
Eli ainakin odotusarvot täyttyvät mukavasti.
Sivut ovat kehittymässä. Parantamisen varaa on ajoituksessa, uusien asioitten
saaminen NET-tiedostoon vie edelleen turhan pitkän aikaa. Esim väkilulu tiedot
tulevat viiveellä.
Karttaosuus on erinomainen. Käytän sitä mm asuntotarjouksia selaillessa.
Viistokuvista näkee kohteen ympäristöäkin.
Aikataulujakin tulee selailtua jonkin verran. Nyt lähdin etsimään tietoa kaupungin
asuntolainatakauksista. Saa nähdä, löytyykö.
Kirjastopalvelut ovat hyvät, etenkin aineiston uusinta- ja varausmahdollisuudet
internetin kautta. Kattava kuva kaupungista - tosin yhteistyötä voisi olla enemmän
esim. yliopiston ja muiden tahojen kanssa.
Pääsivua voitaisiin selkeyttää. Se näyttää nyt jokseenkin sekavalta, joskin tarkkaan
katsomalla sen rakenne selviää.
Parhaana palveluna pidän bussiaikataulujen saatavuutta.
Eikö sivuilla ole olleenkaan postikorttia???
se olisi mukava yllätys..voisi lähettää netti tutuille maailmalle!: )
Sivut ovat hiukan liian sotkuiset ulkokuoreltaan. Linkkikohdat ovat liian pienet. Niitä
on vaikea klikata.
Sivuilta ei löydy kunnon karttaa koko kaupungista, mikä olisi erittäin tärkeää, joten
eri paikkojen löytäminen on vaikeaa. Kaipaisin erillaisten paikkojen kuten
Tallipihan ym. aukioloaikoja, vaikka ne eivät varsinaisesti kuulukaan juuri
Tampereen KAUPUNGIN sivuille, mutta ovat osa Tamperetta, joten ainakin
ulkopaikkakuntalaiselle niistä tiedoista olisi suuri apu. Ennen kuin he lähtevät
kotoontaan kohti Tamperetta he voisivat kurkata yhtä ainutta selkeätä Tampereen
kaupungin sivua ja löytäisivät haluamansa esim. aukioloajat samalla kerralla ja sen
kartan!
Sivut päivittyvät tapahtumien osalta melko hyvin. Ulkonäkö on värikäs ja hyvä.
Palveluja on melko monipuolisesti.
Kehittyvät mukavasti ja päivitetään kiitettävästi.
Ilmoittautumiset tapahtumiin, varaukset, tiedustelut
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166. Todella hyvä ajan tasalla oleva "tapahtumat"-osio. Kirjaston palvelut ovat myös
ahkerassa käytössämme.
167. Voimassaolevista asemakaavoista olisi kiva saada tietoa.
168. laajentakaa tieto puolta...ja sitten myös sitä urheilua!!!!mitään vähänkään
erikoisempaa EI löydy!!uudistakaa sivuja ja tietoja....-kiitos169. Tutustun ensimmäistä kertaa tähän mahdolisuuteen. Mielenkiintoista !
Tulen tutustumaan sivuihinne yksityiskohtaisemmin ja ajan kanssa.
Varsinkin kaupungin historia kiinnostaa. Sekä turisteille tarkoitetut palvelut.
Varsinkin halvahkoja, mutta siistejä, yöpymismahdollisuuksia mikäli haluaa
tutustua kaupunkiinne useamman päivän ajan.
170. Itselleni tärkeitä ovat kulttuuri- ja urheilutapahtumien ja -palvelujen esittely
päivitettyine tietoineen. Muualta on harmillisia kokemuksia siitä, että erään
kaupungin sivuilla oli uimahallien aukioloista virheellistä tietoa.
171. Ihan kivat sivut, vähän selkemmät jos olisivat nuun tidot löytyisivät hiukan entistä
nopeammin. Jatkakaa samaan malliin!!
172. Sivut ovat minulle vielä kovin uusia, mutta mielenkiintoisia.Toivon,että ne pysyvät
monipuolisina ja välittävät realistisia, ajankohtaisia asioita ja että niihin voi esittää
omia kommentteja.
173. Sivut ovat suhteellisen selkeitä. Ainakin tähän asti hakemani tiedot ovat löytyneet
helposti.
174. OLEN SIVUIHIN TYYTYVÄINEN. KÄYTÄN SIVUJA AINA KUN OLEN TULOSSA
TAMPEREELLE HOTELLILOMALLE VAPAA-AIKANA. HAEN TIETOJA
HOTELLIHINNOISTA JA KAUPUNGIN TAPAHTUMISTA JA NÄHTÄVYYKSISTÄ.
tAMPERE ON MUKAVA JA KAUNIS KAUPUNKI. VIIME VIIKONLOPUN
HOTELLILOMALLA MIELENKIINTOISIN KOHDE OLI AMURIN
TYÖLÄISMUSEOKORTTELI. PALVELU SIELLÄ OLI ERINOMAISTA JA
YSTÄVÄLLISTÄ.
175. Mielestäni kaupungin www-sivut ovat hyvät ja informatiiviset ja haluamansa tiedon
löytää varsin nopeasti ja ennen kaikkea helposti. En itse osaa esittää
kehittämisideoita, koska en vielä tähän mennessä ole joutunut poistumaan sivuilta
pettyneenä eli kaipaamaani tietoa löytämättä. Ns. pelkästään surffailumielessä en
ole sivuilla käynyt, joten en sillä tavoin osaa edes kaivata mitään uutta ainakaan
tällä hetkellä.
Eipä muuta kuin suuri kiitos sivujen ylläpitäjille!
176. Pyöräteiden korjausesitykset eli vikailmoitukset internetin välityksellä, jotka
menevät heti asianomaiselle viranomaiselle. Valmius tien tarkastamiseen ja tien
korjaamiseen välittömästi. Tämä olisi hyvä esimerkki sujuvasta yhteistyöstä ja
esimerkillisestä palveluhalusta kaupungin taholta.
177. Yleisilme on pirteä ja selkeä. Etusivulla ei tosin ole linkkejä joka paikkaan, esim.
Asuntotorille. Sosiaali- ja terveyspuolen sivut ovat vähän sekavat, joutuu
klikkailemaan aika kauan ennen kuin löytää haluamansa.
178. Hieman epäselvä, kun eri paikoista löytyy samat asiat moneen
kertaan....ärsyttävää.
179. Asialliset ja nopeat myös modeemikäytössä
180. Ihan hyvät sivut. Kameroita voisi sijoittaa ympäri tamperetta ja niiden avulla voisi
katsella tampereen liikennettä yms. internetin välityksellä.
181. hyvätsivut
182. Pääasiassa tosi hyvät! Olen jopa pyytänyt Oulun kaupunkia ottamaan mallia
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183.
184.

185.
186.

187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.

196.
197.
198.

199.
200.
201.
202.

Tampereen kaupungin kotivuista! Ainoa asia, mitä kaipaisin lisää on linkkilistaan
lisää yrityksiä ja yhteisöjä.
Selkeemmät. Asioiden haku hankalaa. Joku uutisten linkki etusivulle! Tietoa
apurahojen yms. aikatauluista selkeämmin esille!
Sivut ovat selkeät ja etsimäni tiedot löytyvät aika helposti.
Työnhakijana toivoisin, että kaupunki pitäisi jonkinmuotoista työnvälityspalvelua
omilla sivuillaan kaupungin avoimista työpaikoista myös muillekin kuin kaupungin
omalle väelle.
hiukan epäselvät. esim kaupungin järjestyssääntöjä en löytänyt sitten millään
Verkkomaksut käyttöön ASAP!
Mm. tänään törmäsin neuvostoaikaiseen byrokratiaan uusiessani
asukaspysäköintilupani pysäköinninvalvonnan toimistossa:
Ensin jonottamaan pysäköinninvalvontatoimistoon, sitten jonottamaan
rahatoimistoon maksamaan luvan uusimisen ja sitten taas pysäköinninvalvontaan
hakemaan lupa. Aikaa kului 45 minuuttia.
Lupia Tampereella noin 300kpl, jotka uusittava vuosittain, miksi ei edes viittellistä
maksua kotiosoitteeseen ja lupien postitusta.
Pysäköinnin valvonnan esimies vastasi puhelintiedusteluuni sangen
vastahakoisesti ja yritti vedota viittellisten maksujen vaikeuteen ja yrimääräiseen
työhön (!)
Enemmän urheilupaikoista tietoa. Kuvia...
Eritasoisia, sos. ja terv. puolen sivut lapsenkengissä esimerkiksi,
ympäristönvalvonnan hyvät.
Kiitos hyvästä päivittämisestä. Olen löytänyt hyvin kaiken mitä olen etsinyt, eikä
minua häiritse eri tasojen erilainen grafiikka.
selkeät polut johtavat tiedon lähteille.
AIKA HYVIN PYSYVÄT REAALIAJASSA, EI IHMEEMPÄÄ VALITTAMISTA.
iha oivat.. riittää tampereen kotisivuix ihan hyvin...
Asialliset, helpot selata ja lukea.
historiatietoja esim.kaupunginosista
Osa kotisivuista päivittyy tosi hitaasti. Esim. erään hallintokunnan osalta ilmoitetua
virhettä ei ole muutettu puoleen vuoteen.
Eri hallintokuntien päätöksen löytyvät hyvin.
Kaavoitusasioita voisi esitellä laveammin. Esimerkiksi 12.000 m2 kauppakeskus ei
vältämättä hahmotu kovin hyvin, sitä voisi kuvat tarkemmin.
Visuaalisesti hienot. Toimivat. Kaikki kartat eivät toimi!
ASIALLISTA TIETOA KOULUTUKSISTA!
Etusivun kuva ei mielestäni kuvaa Tampereen kaupungin olemusta. Se on hieman
sekava. Etusivu olisi ehkä parempi, jos siinä olisi vähemmän tekstiä. Etusivu voisi
rakentua keskuskuvan ympärille niinkuin nytkin, mutta sen ympärillä tulisi olla
ikoneja, jotka ohjaavat ko. palvelun kohdalle. Ei tekstiä.
Etsin työpaikallani olevalle kerholle tapahtumia Tampereelta...lähinnä teatteria ja
yöpymisiä sen päälle. Aina ei ole kovin helpolla löytynyt.
Olen tyytyväinen, minulla ei tarvetta niiden kehittämiseen.
Mielenkiintoinen ja selkeä. etsimänsä asiat löytää vaivattomasti, hyvä juttu,
jatkakaa samaan malliin!!
Kukkaisviikkojen ja teatterikesän alkusivuja oli joskus siivottoman vaikea löytää
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203.

204.

205.

206.

207.
208.

209.

(löytyivät vasta hakupalvelun avulla).
Lisää kuvia: historiaa, arkkitehtuuria, nykykuvaa kohteista, joita asia koskee. Sekä
lupa käyttää kaupungin kuvia hyvällä omallatunnolla. Olen kauppiksella töissä ja
huvittelen opetuksessa mielelläni tämäntapaisilla kuvilla. Epäilyttää vain se
tekijänoikeuspuoli. Olisiko mahdollista saada verkkoon myös Tampere-seuran
kuva-arkistoja?
Toinen kommentteja vaativa asia: tekstit, jotka kirjoitetaan esim. Tiimifoorumille
WP:llä, eivät avaudu kaikilla koneillamme. Toivoisin kaupungin siirtyvän Wordiin,
joka lienee jo yleisempi.
Ystävällisin terveisin
Virpi Riikonen
Selkeät, mutta toisinaan haittaa tekstin pienuus...
Vertailussa muihin kuntiin ja kaupunkeihin ihan ok sivut. - Kansalaiskioski on hyvä
- se pitäisi vain nyt 'ulkoistaa' niin, että sijoitetaan kioskipisteitä keskeisille paikoille.
- Päättäjien ja virkamiesten pitäisi vastata aktiivisemmin ja avoimemmin ihmisten
kysymyksiin mielipidepalstalla.
- kaupunkilaisten pitäisi voida kysyä neuvoa internetin välityksellä osallistumis- ja
vaikuttamismahdollisuuksistaan
Moi!
Joskus voisi olla esim. aanestys mahdollisuus asioista, mihin valtuutettut tekevat
patoksia, niin voisi oman mielipiteensa tuoda helposti esille.
Tallakin hetkella on menossa Ranta Tampella suunnitelmat, mitka ovat saalittavia.
Ajatellaan vain kaunista nakymaa. Kerrankin voisi huomioida liikenteen,
Kekkosen-Paasikiventi tulee aina olemaan yhta tukkoinen, jos ei tehda radikaaleja
muutoksia. Muutaman jupeille tarkoitetun kerrostalon tekeminen ei sita ole, vaan
tunneli pitaisi rakentaa Sarkanniemen ohi asti. Ehka joskus maalaisjarki olisi
hyvasta. Tallaisen aanestyksen voisitte esim. laittaa.
Vaihtoehdot:
1. Pidetaanko Tampere edelleen tukkoisena
2. Halutaanko joskus muutosta liikenteeseen, kun sen viela voi tehda
3. Vai siirrytaanko tayttamaan molempia jarvia, mahtuisi asuntoja
Taa oli vahan karjistetty juttu, koska tuntuu silta, etta jarkea ei kayteta taalla
missaan, vaan pelkastaan rahalla mallataan. Jokainenhan saa tehda sita
omallansa miten haluaa, mutta taa onkin ereiden toisten rahoja, eli kaikkien
veronmaksajien.
Vahan meni sivuun asiasta, taman johdosta
---> www-sivut ovat erittain hyvat, terveiset vaan tekijalle.
Karttasivun osoitehakua voisi kehittää siten ettei isoa alkukirjainta ole pakko antaa.
Haku saisi toimia myös silloin, kuin annetaan katuosoitteen lisäksi myös numero
(esim kuninkaankatu 10).
Selkeä etusivu. Hyvät tiedot tapahtumista. Tietoa valtuuston kokouksista. Erittäin
hyvät karttasivut + viistokuvakartat. Kaiken kaikkiaan parhaat kaupungin sivut mitä
tiedän.
Chattisivu voisi olla hyvä lisä.
Kehityksen suunta vaikuttaa hyvältä. Toivoisin että sivuilta saisi hyvin kattavan
kuvan kaupungin tapahtumista olivat ne sitten julkisin varoin tuettuja tai ei. Ehkä
selvemmin voisi olla linkityksiä tamperelaisiin tapahtumien järjestäjiin ja
tapahtumiin ym.
Eipä oikeen valittamistakaan paljon löydä itse sivuista. Nettikameroiden sijoittelu
on tosi huono. Niistä ei näe yhtään mitään.
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210. Etusivu tylsä
Hyviä linkkejä
Usein tukossa
Tapahtuma kalenterilla ankea ulkoasu, esim. kukkaisviikkojen kohdalla sekava
käyttää
211. Asioita hoitavien henkilöiden suorat sähköposti osoitteet esiin.
Samoin linkit kaupungin liikelaitoksiin (Esim. sähkölaitoksen osoitetta ei löytynyt
suoraan)
212. Kiitokset aikatauluista ja linkeistä kirjastoon ja uimahalleihin. Tapahtumista voisi
olla laajemmastikin tietoa.
213. Karttapalvelut paremmiksi... kuvat tarkemmiksi.
214. Linkkejä on aika hyvin, mutta etsin itse usein paikallisten yrittäjien yhteystietoja.
215. Sopivan "simppelit", hakemani asiat löytyvät yleensä helposti.
216. Mielestäni ajankohtaisiin tapahtumiin ja tilaisuuksiin pääsee hyvin käsiksi. Sen
sijaan sivujen ulkonäkö on todella vaihtelevaa, johtuen varmasti siitä että kukin
hoitaa itse omat sivunsa.
217. Näillä sivuilla on lähes kaikki oleellinen. keskusteluryhmiä kuitenkin voisi olla
enemmän. samoin nettikameroiden kuvanlaatu saisi olla parempi.
218. kattava ja monipuolinen sekä helppo käyttää
219. kattavat,hyvin uudistuneet
220. Sivut ovat selkeät ja hyvin luettavat.
221. Nämä sivut ovat ihan hyvin toteutettu. Ja Etsin täältä tietoja Tampereesta. Jotta
tiedon nälkäni sammuisi (teen esitelmää Tampereesta).
222. enemmän linkkejä!
223. Paljon hyvää,mutta sekavuutta on liikaa. Isommalla oleva teksti aloitussivulla olisi
hyväksi, ettei tarvitse nuoren ihmisen tirkistellä...
224. Erinomainen tapa tiedottaa kaupungin asioista. Ongelma on siinä, että tietoa on
tosi paljon ja etsimäänsä on vaikea löytää, etenkin jos on vain "satunnainen
surffailija".
225. Wirkamiehille vastausvelvoite x tuntia/viikko viestien lukemiseen ja vastaamiseen.
Ainoa wirkahenkilö, joka nykyisin vastaa ja vastaa kiitettävästi on Risto Laaksonen.
Laaksoselle palkkaluokka lisää ja muut ottakoon oppia !
226. Luen esityslistat ja keskeiset päätökset netistä, näin pysyn valtuutettunna
"kärryillä" Tampereen keskeisistä asioista.
Kirjoittelen keskustelusivuille herättääkseni keskustelua keskeisistä asioista.
227. Haun kehittäminen olisi hienoa. Jos haluan tietoa tietystä
tapahtumasta/paikasta/ajasta, olisi mukava jos voisin etusivulta hakea kyseseistä
aihetta ilman hankaluuksia ja saada järkeviä linkkejävastaukseksi.
228. Sivut ovat siistit ja selkeät, mutta jos ei tiedä, minkä hallinnon toimialaan mikäkin
palvelu liittyy, niin voi tulla vaikeuksia. Onko esim. kouluviraston (mikälie uusi
nimi?) tilavuokrausasioista netissä mitään? Voisi olla myös lomakkeita eri asioihin.
Mikä mahtaa olla päivityssysteeminne? Hoitaako joku keskitetysti päivitystä, vai
onko eri toimialoilla päivittäjänsä?
Eipä muuta...
On ne paremmat kun Helsingin kotisivut.Muutenkin hyvät!Tänne kotisivullenne vois
musta laittaa ilmotukset Tampereen alueen vapaista työpaikoista?
229. Sivut ovat erittäin helppokäyttöiset, halutut asiat löytyvät helposti. Myöskään
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sivujen latausaika ei ole hirvittävän pitkä mistä kiitos. Ainoa negatiivinen puoli tulee
esille esim. urheiluseurojen luettelosivujen kehyksissä. Urheilusivujen omat sivut
nimittäin aukeavat kehyksien sisään, jolloin suosikkeihin lisääminen vaikeutuu,
ollaanhan koko ajan Tampereen kaupungin sivujen "sisällä".
Hakupalvelun tuotama tulos ei ole kovin selkeä - edellyttää käytännössä usein
kaikkien löytyneiden dokumenttien läpikäyntiä. Koska tavallisella käyttäjällä ei voi
olla aavistustakaan sivuston rakenteesta ja sisällöstä, on hyvin toimiva haku
erittäin tärkeä.
Virkamiehet eivät vaivaudu riittävän usein vastaamaan saamiinsa viesteihin.
Palvelua parantaisi hiukan automaattinen vastaanottokuittaus. Lähettäjälle tulisi
edes tunne siitä, että viesti on mennyt perille - sitä, että virkamiehet viestinsä
todella lukevat tämä ei tietenkään takaa
Etusivulla on liikaa tavaraa, ja muutenkin sivusto on varsin sekava. Tarvittaisiin
paremmat opasteet ja kokonaiskuva sivuston sisällöstä ja sieltä löytyvistä linkeistä.
Linkkejä sopivasti, lisäksi ne on helposti näkyvillä. Sivut aukeavat hyvin. Loistavaa!
Ulkonäöltään erittäin tyylikkäät ja helppo löytää etsimänsä. Tampereen kaupungin
sivujen kautta pääsen useaan paikkaan helposti.
Väriä etusivulle.
Hyvät linkit eri paikkoihin (esim. kirjastojen sivuille ja kouluihin)
Sivut ovat hyvät ja osoitekin pysyy hyvin muistissa. Sieltä aloitan kun haluan tietoa
Tampereen tapahtumista. Tosin olisin odottanut että löydän jotain konkreettista
nippelitietoa, jotenkin tieto on jäänyt suppeaksi. Ehkä siksi että tiedän kuitenkin jo
jotain Tampereesta eikä paikka ihan outo vaikka juuri tänne vasta muutin.Kiitos
sivuista!!
Navigointia voisi hieman selkiyttää sekä linkkilistoihin lisätä mahdollisimman paljon
yritysten, seurojen jne. linkkejä ---> rakentakaa oikea Tampere-portaali!
Toivoisin lisää suoria lomakemuotoisia versioita kyselyjä/tilauksia varten. Muuten
sivut ovat oikein kattavat ja linkkilista on erityisen hyvä!
Olen löytänyt hyvin, sen tiedon mitä olen hakenut.
Monipuoliset ja hyvät sivut.Löytää etsimänsä hyvin.
Ruotsinkieliset sivut ei palvele alueen ruotsinkielisiä asukkaita.
Todella loistavasti toteutetut, mutta Tampereen yöelämästä ei kerrota mitään!!! Eli
mistä löytyy parhaat bailut paikat!!!
Karttapalvelu on todella toimiva ja ollut avuksi moneen kertaan.
Kiitoksia.
Aika kattava
Hyvät ja asialliset, etusivun lööppi houkuttelee minut katsomaan Tampereen
sivuja. www.tampere.fi on usein jopa selaimen aloitussivuna. Hakukone on huono
ja hakutulos epäinformatiivinen
Käytännöllisempi toteutus
- "Pikkulaatikko" jossa on päivän ja huomisen tapahtumat, olisi näppärä
kuvia/valokuvia lisää! :)
Olen suhteellisen uusi netin käyttäjä eikä vielä ole tullut mitään erikoistoiveita
Olen nyt vasta lähdössä etsimään haluamaani tietoa
Olette selvästi panostaneet sivustoon. Paljon uutta ja vaihtuvaa tietoa. Tietyllä
tavalla tämä sivusto toimii jopa portaalin tavoin: tampere.fi:stä on helppo lähteä
etsimään jotakin oppilaitosta tai vastaavaa, jonka osoitetta ei muista.
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250. Tapahtumista kaipaisi tietoa enemmän.
251. Pitäisi saada jotain "koukkua" sivuille, kun ne on aika tasapaksun harmaat.
252. En ole selannut kovinkaan paljoa Tampereen kaupungin sivuja, koska olen
löytänyt hakemani asiani ihmeen nopeasti. Etusivulta puuttuu kuitenkin jotain
ilmettä, koska se ei herättänyt ylimääräistä kiinnostusta palvelua kohtaan (tosin
kaupunkien asiat eivät ole ehkä niitä mielenkiintoisimpia). Joillakin tämäkin voi
herättää mielenkiintoa, mutta en usko että kaikkien kohdalla on näin.
253. Olen aikuiskouluttaja ja haluaisin mahdollisimman selkeän väylän, josta löytyy
koko Tampereen alueen aikuiskoulutusvaihtoehdot mahdollisimman tuoreina.
Kiitos.
254. ihan jees. mutta voiskos vaikka luontopolkujen kartat olla sivuilla?
päivitystä kanssa ehkä useemmin ja menovinkkejä heti etusivulle!
255. esim. Ranta-Tampellan kaavoituksen kuva-aines ja vastaavat ei täysin
kopioitavissa koti-printillä. Miksi ?
256. historia 50-luvulta eteenpäin kiinnostaisi
257. Nuo bussiaikataulut on hyvät! Vielä kun ne saisi wappiin, tuo SMS versio on
hiukan hankala käyttää, kun tien päällä ei voi tietää noiden pysäkkien numeroita.
258. Tietoa on paljon - se on jees. Ongelma on linkitys eli toisinaan on vaikea löytää
haluamiaan tietoja.
Sivut ovat ilmeisen ruuhkaiset, koska esim. alkuilasta on vaikea päästä sivuille.
Kotikoneelta kartat eivät aina aukea. Ovatko nämä ongelmat laiteominaisuuksista
johtuvia? Jos on niin sivujen pitäisi tietenkin olla sellaisessa muodossa että niiden
avaaminen suht´modernein ohjelmin onnistuu.
Periaatteessa sivut ovat hyvät ja palvelevat.
259. Sivut ovat erittäin hyvä asia. Toivoisin että kaikki kaupungin viralliset lomakkeet
löytyisivät sieltä.
260. Hyviä linkkejä mm. bussiaikataulut
261. sivut ovat muuten ihan Ok. mutta vanhentuneita puhelinnumeroita voisi kyllä
päivittää useammin, muutamat numeroista eivät olleet ollenkaan käytössä, esim.
päiväkoti ilmarin puehlinnumero. Se on hienoa että sivuilta löytyy paljon tietoa
palveluista, johtajista yms. yleistietoa. Kun sivuille pistää kaikki tarvittavat tiedot ei
tarvitse kaupungin keskusta häiritä.
262. Tampere talon syksyn ohjelmistoa hain, mutten löytänyt
263. Ihan ok.
264. uutisia jne.
265. Ihan hyvät
266. Aloitussivu on ehkä aavistuksen sekava. Itse kaipaisin tietoa Tampereen
kaikenlaisista kokous-majoitustiloista. Järjestän silloin tällöin pieniä kokouksia
Tampereella. Koska en tunne paikkakuntaa, on paikkojen etsintä vähän vaikeaa.
Toivoisin myös, että ottaisitte huomioon muualla maassa asuvat, jotka käyttävät
internet-sivujanne.
267. Vaikka useimmat sivuntekijät tekevät aloitussivusta mielellään houkuttelevan
monipuolisen, todellisuudessa käyttäjät toivonevat selkeätä aloitusvalikkoa.
Minusta niinkin proosallinen aloiussivu, kuin liehuva lippu sivunomistajan ainoana
tunnuksena nimen lisäksi riittää. Hupia ja ripellystä voi sitten olla niillä sivuilla, joita
avaavat sentapaisista asioista kiinnostuneet, kuten nuoret. Kun verkossa on
tarjolla mieletön määrä kotisivuja, niiden kirjavuudessa ei kannata lähteä
kilpailemaan sellaisen instituution, jonka pitäisi palvella tasapuolisesti kaikkia
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ryhmiä niin iän kuin muidenkin osa-alueiden kannalta. Sinänsä Tampereen sivut
ovat ok. kunhan edellä oleva muistetaan
Hyvin asiapitoiset, layout myös hyvä. kokonaisuus miellyttävä.
Sivut ovat asialliset. Ulkoasu voisi olla värikkäämpi ja mielenkiintoisempi. Joihinkin
aiheisiin voisi laittaa yksityiskohtaisempaa tietoa. Yleisesti ottaen kiitettävän
laajalta alueelta tietoa.
Metatieto kyllä tuntuu löytyvän, mutta varsinaista vaikuttamisen mahdollisuutta on
vaikea hahmottaa.
Pelkkä ajan ja rahan tuhlaaminen palautteen ja ehdotusten muodossa ei ole
välttämättä muuta, kuin yleisönosastokirjoittelua.
Olisi mielenkiintoista nähdä milloin ja miten kansalaisaktiivisuus alkaa näkyä
konkreettisesti.
Jos ajatellaan aivan vanhan kaavan mukaan, niin ainakin kunnallisaloitteen
tekeminen ja valitusten tekeminen pitäisi tehdä helpommaksi. Ohjeet tulisi näkyä
suoraan avaussivulta.
Kannanotot esim. kaavoittamiseen ovat sellaista huttupuuroa, että viranomaiset
voivat käyttää niitä halutessaan omien tarkoitusperien ajamiseksi tai ohittaa ne
olan kohautuksella.
Erittäin toimivat.
Linkitykset eri hallinnon alojen sivuilta toisille. Esim. 'muuttajan linkit' - mihin
paikkoihin pitää ilmoituksia tehdä (mahdollisesti sähköisesti).Elektronisen
tunnistamisen mahdollisuuksien lisääminen, sopimukset esim.verkossa.Enemmän
täytettäviä lomakkeita esim.pdf-muodossa tulostettavaksi, mikäli verkossa
tunnistus ei onnistu.
Tällä hetkellä jäsentely pääsivulla melko johdonmukainen.
Tästä on hyvä jatkaa.
Asialliset ja informatiiviset sivut ilman turhia krumeluureja. Etsimänsä löytää
helposti.
Ne on parantuneet ja monipuolistuneet aika paljon juuri tämän vuoden ajan.
Esimerkiksi vasta tällä kertaa havaitsin sen verkkokaupan olemassaolon, kun
satuin katselemaan kaupungin karttoja.
Minun meilestä verkkotoimintoja pitää ehdottomasti kehittää ja pyrkiä saamaan
lisää, yhteistyökumppaneita sivuille. Tarkoitan sitä, että Tampereen kaupungin sivu
voisi parhaimmassa tapauksessa olla sellainen "portaali", siis aloitussivu kaikille
niille jotka ovat kiinnostuneita kaikkeen tampereella tapahtuviin asioihin, yrityksiin
sekä ihmisiin. Tälläinen palvelumuoto olisi tosi hyvä. En tiedä tarkkaan mikä on
virtuaali Helsinki projekti, mutta jos se on jotakin tälläistä niin sen projektin
kokemuksia voisi käyttää täälläkin hyväksi Eri asia on paljonko se maksaa, ja onko
se tärkein asia kehitää, tietääkseni virtuaali helsinki on aika kallis projekti. Vaikka
aloitus sivu olisi edelleen tampereen kaupungin virallinen sivu, niin helppojen
linkkien kautta pääsi esimerkiksi eri paikallisten medioiden, alueella toimivien ja
varsinkin työvoimaa tarvitsevien, asuntoja myyvien, opiskelupaikkojen,
urheiluseurojen ynnä muu, ynnä muu sivuille.
Toinen juttu on tietenkin se verkko demokratia asia mikä on aika lupaava juttu.
Varmaan ainakin Koskenniskansilta näytti sen kaupungin virkamiehille että
kansalaiset haluavat vaikuttaa ja ovat kiinnostuneita oman kaupunginsa
kehityksestä. Se on tietenkin aika tunteellinenkin asia koska se on aivan
kaupungin keskustassa ja näkyvällä paikalla historiallisessa kansallismaisemassa.
Itse asun Veisussa ja luin vasta Aamulehdestä, sen artikkelin että vaikuttaminen ei
kiinnosta kun vihiojanpuistoon suunnitellaan talorivistöä. Ongelma vaikuttamisessa

http://www.tampere.fi/kysely/00/kommentti.htm (17 of 22) [7.7.2003 12:07:25]

Tampereen kaupunki - WWW-käyttäjäkysely 2000 - Tulokset - Kommentit

275.

276.

277.
278.

on se, että ei oikein tiedä että mitä milloinkin siellä kaavoituksessa puuhaillaan. Ei
sitä oikein jaksa viikottain käydä katsomassa että ollaanko juuri mun alueelle nyt
rakentamassa jotain joka vie viereisen urheilukentän, kyllä mulla siihen olisi ollut
sanomista jos olisin tiennyt. Olen meinaan sitä vastaan, mutta minkäs voit, täällä ei
oikein kukaan tiennyt. Se tiedon kulku on aika vaikeata, ei me nuoret lueta mitään
pieniä lehti-ilmoituksia, jossa sanotaan että mitä katuja milloinkin ollaan
suunnittelemassa.
Mää haluaisin kehittää näin ollen sitä mun aloituspaikka ideaa (mää inhoan sanaa
portaali se on niin hiton ärsyttävän trendikäs sana, älkää vaan koskaan tuoko
sellaista trendi-juppisanaa tampereen sivuille). Jokainenhan voisi tietyillä
määrityksillä muotoilla omat sivunsa joka aukeaisi hänelle kun hän avaa
Tampereen verkkosivun. Käyttäjä olisi rekisteröity ja näin ollen kaupungin
keskustietokone tunnistaisi käyttäjän. Käyttäjän tarvitsisi vain kerran kertoa ne
asiat mitä juuri hän haluaisi nähdä joka kerta kun avaa kaupungin verkkosivut.
Esimerkiksi itse haluaisin mieluiten nähdä seuraavat asiat jos voisin näin valita,
kun kuitenkin joka kerta katson samoja asioita jotka ovat monien linkkien takana:
teatterissa olevat näytösten otsikot, niagaran elokuvat, kaavamuutoksen veisu,
nekala, koivistonkylä alueelle, uusimmat kommentit tampereen lähijuna
keskustelussa ja Ranta-tampellan kaavoituksessa (tunneli vai ei), Tammerfestin
aikana siitä infoa, muutama kaupungin tiedotusotsikko.
Kuitenkin tässä kaikessa on se ongelma, että tämä palvelu olisi lähinnä heille jotka
osaavat käyttää ja omistavat tietokoneen kotonaan. Myös heille jotka käyttävät
tietokonetta aktiivisesti kirjastoissa sekä työ- ja opiskelupaikallaan. Lähinnä näin
ollen nuoria ja vanhempia henkilöitä, jotka ovat työelämässään niin usein
tietokoneen äärellä että he ovat omaksuneet sen käytön mitä monipuolisimmissa
käyttötarkoituksissa. Toisaalta eivätkö nuoret nimenomaan ole se ryhmä
tamperelaisista jotka ovat kaikkein vieraantuneimpia päätöksenteosta, sen
prosesseista ja omista vaikutusmahdollisuuksista. Eivätkö he ole myös se ryhmä
joka on vähiten kiinnostunut kunnallisvaaleista. Meidän ikäpolvi on (ainakin aika
suuri osa tästä mun ikäluokasta) on lapsuutensa aloittanut pelaamalla Commodore
64:sta ja Nintendo 8 bittistä, sittä sitten perheeseen tullut alkeelinen PC tai Mac
(vähän havemmilla, esim minulla) , jonka jälkeen nyt 90-luvulla tullut multimedia
kone ja Playstation. Kaikki tämä sen vuoksi että tämä on meidän media ja työkalu.
Esim mää en oikein millään viitsi kirjoittaa tavallista kirjetta, kun tarvitsisi olla
sopivaa paperia, kirjekuori, postimerkki ja vielä menää postilaatikolle, sähköposti ja
chatti on meidän media - luokaa meille palvelut sen ympärille jos te haluatte meitä
mukaan.
Nuoret myös ymmärtävät paremmin visuaalista kuin kirjoitettua viestintää (64,
nintendo, multimediakone) niin lisätkää kuvia kaikista kehityshankkeista ja
näyttäkää miltä se näyttää maastossa niin me voidaan katsoa että halutaanko me
sellaista vai ei.
Lisää monipuolisempaa palvelua ja rohkeata kehitystyötä,
Matti Kohonen
Sivut ovat selkeät. Ja se on plussaa, kun vertaa muutamien muiden kaupunkien
sivuihin. Tampereen sivuilta on tähän mennessä ainakin löytynyt kaikki mitä olen
tarvinnut.
Entisenä ja tulevana tamperelaisena seuraan tapahtumia,teatteria,
muutoksia,kaikkea kehitystä.Pysyn toivottavasti mukana tamperelaisuudessa.Ei
siitä irti pääsekään vaikka pyrkisi.
Harvoin näkee yhtä hyvää hakua kuin Tampereen sivuilla on.
En muista, että mikään hakemani tieto olisi jäänyt löytymättä näiltä sivuilta.
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Linkit etusivulla ovat kattavat ja selkeät. Vaihtuvat ilmoitukset toimivat hyvin.
Lisäksi on hienoa, että yhteystiedot ovat heti etusivulla.
Ainut huono puoli on se, ettei vieraskielisten (esimerkiksi italiankielisten) sivujen
linkitys aina toimi: linkit ovat siis vanhentuneet tms.
Etsin karttoja, joilla löytäisin ajo-ohjeet TAYS:iin Lahden tai Jyväskylän suunnalta.
Olipa monimutkaisesti laaditut karttasivut! Olen edelleenkin oman mielikuvani
varassa, kartoistanne ei valitettavasti ollut minulle apua!
Pätevät, ei liian raskaat. Visuaalinen ilme raikas ja moderni. Asiat menevät
tekniikan yli positiivisessa mielessä, eli sisältö hakkaa muodon.
Ihan kivat sivut ja asialliset!
TAMPEREEN WWW SIVUT OVAT IHAN ASIALLISIA PÄIVITYKSIÄ SAISI TEHDÄ
USEAMMIN ETTÄ OLISI AINA TUORETTA TIETOA TARJOLLA PERHEELISENÄ
MINUA KIINNOSTAA ITÄISEN TAMPEREEN ASIAT KAAVOITUS YNNÄ MUU
ODOTAMME SUURELLA MIELENKIINOLLA KOSKA ME SAAMME TÄNNE
ITÄTAMPERELLE KAAVAILLUN HYPER TAI SUPERMARKETIN TUOMAAN
TERVETTÄ KILPAILUA ALUEEN KALLISIIN HINTOIHIN
Esimerkiksi tavallisen tallaajan ääntä tärkeiden asioiden päättämiseen voisi ajatella
netin kautta kuultavan. Netin kautta on yksinkertaista antaa ääniä erilaisten
asioiden kannatuksen puolesta tai vastaan. Suoralla linkillä tietenkin, että helposti
löytää tämän kohdan niin käyttäjän on silloin helppo ottaa kantaa.
Toimivat nopeasti! Olisi hienoa, jos tapahtumista olisi enemmän tietoa.
Tampereen kaupungin www-sivut ovat esimerkillisen laajat ja toimivat, muiden
kaupunkien tulisi ottaa niistä mallia. Joskus sivuja vaivaa lievä hitaus eikä sivuille
aina pääse, muuten sivut toimivat mallikkaasti.
Lisää tietoa erityisryhmille; esimerkkinä oivalliset koiranomistajan sivut, joilla on
kaikki tarvittava tieto!
Linkit eri www-sivuille ovat helppokäyttöisiä.
Tällä erää sivut ok. Olen löytänyt kaiken, mitä olen hakenutkin.
aika hyvät
Käyttäkää nuorta luovaa mielikuvitusta vaikka taiteen ja viestinnänopplaitoksen
väestä tekemään rento ulkoasu sivuille.
Tampereen kaupungin kotisivut ovat toimivat, ajanmukaiset ja paljon tietoa
sisältävät sivut. Täältä saan runsaasti materiaalia ja tietoa. Kiitos !
Selkeät.
Hyvin ja monipuolisesti toteutettu.
Asian perusteella etsiminen on vaikeata. Jos ymmärtää kaupungin organisaatiota
niin yhteystiedot löytyvät yleensä jotenkin. Sivusto on välillä hidas välillä toimii ihan
hyvin. Linkit ovat hyviä ja ainakin käyttämäni ovat ajantasalla.
Kävin nyt ensimmäsitä kertaa Tampereen kaupungin www-sivuilla, mutta en
taatusti viimeistä kertaa!! Sivuja oli helppo selata ja tälläinen hiukan vähemmän
internetin käytöstäkin tietävä osasi siellä liikkua!
Jatkossa tulen käymään varmasti usein "kylässä". Pitäkäähän pannu kuumana ja
pullat pöydässä!!!
kohtalaisen selkeät, ja tietoa löytyy. joistain aiheista etsiminen hankalaa. Ja sivut
voisivat olla esteettisesti vähän silmiä hivelevämmät. Näyttävät "insinoorimäisiltä".
Mutta ihan OK
Monipuolinen..linkit moniin Tampereen eri palveluihin
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297. Tosi hyvät
298. Kaupunkisivustoksi ja julkiseksi sivustoksi tavallista parempi (vrt. esim. Helsinkiin).
Kuitenkin yhtenäisyyttä voisi lisätä, mm. tapahtumasivuilla on hermostuttavga
keltainen tausta. Ylipäätään etusivu ja muut sen layoutin mukaiset sivut ovat
toimivia ja selkeitä, mutta loput ovatkin jo huonompia. Navigoinnin pitäisi säilyä
samanlaisena kaikilla sivuilla. Aiemmin palvelua haitannut hitaus on saatu
ilmeisesti korjattua - kiitos siitä.
299. Web-kamera voisi olla suunattu keskustorille niin että näkyisi tapahtumat siellä.
Myös vanhan kirjaston puistoon, ainakin kesäaikana kun siellä on ohjelmaa.
300. Hyvin suunnitellut ja asialliset sivut. Tiedot löytyvät helposti. Selkeät sivut
ylipäätään. Mikäli muutosehdotuksia tulee niin niistä voisi kirjoittaa palaute
palstalle.Terv. JPK
301. Sivut ok eli informatiiviset. etenkin pidän niistä Koskesta Voimaa sivuista, todella
hienot.
302. Tamperetta ei esitellä selvästi tai tätä esitettä on hankala löytää. Viimeksi yritin
löytää Tampereen työttömyysprosentin, mutta en tässä tiedonhaussa onnistunut.
303. Muuttoilmoitusten jättö sekä sähkön tilaus ja laskutuksen lukemien lähettäminen
sähköisesti.
304. Enemmän tietoa esim. ravintoloista, ravintolapalveluista ja pienistä yrityksistä,
kuten käsityöalan yrityksistä
305. Soten sivut ovat visuaaliset ja informatiiviset.
306. Tuo allaoleva kysymys on epäselvä; kysytäänkö niemttömänä julkaisemista vai
julkaisemista yleensä...
307. Aikataulut on todella hyvä olla WWW-sivuilla!
308. Etusivu aukeaa joskus hitaasti, sen ei tarvitsisi olla tekniikaltaan niin raskas.
Hakumahdollisuus Tampereen sivuilta on hyvä, kiinnittäkää huomiota, että kaikki
asiat löytyisivät myös sitä kautta.
Organisaatio on ihan hyvin esitelty, mutta ajankohtaisia asioita/päätöksiä voisi
poimia johonkin erikseen.
Mielestäni Tampere on kaikenkaikkiaan edelläkävijöitä kuntien verkkosivuja
vertaillessa. Jotain rakennetta voisi miettiä, ettei kaiken tarvitse olla koko ajan
esillä ruudulla...
309. Sivujen tulisi latautua nopeammin ja alasvetovalikoista on päästävä eroon. Liput
pois, tilalle maiden nimet. Mitä mahtaa ajatella amerikkalainen, jos englannin
kielen merkkinä on Britannian lippu? Tampere-talo voi kyllä joidenkin mielestä olla
komea, mutta se ei ole mitenkään tunnettu Tampereen tunnus vaan näyttää
suurelta yleisö-wc:ltä. Missä on Näsinneula?
Joka sivulla tarvitaan Tampere-sivuston logo, joka toimii samalla linkkinä sivuston
kotisivulle.
310. lisää live kameroita
311. Kaupungin eri hallintokunnille omia palautesivuja.
312. Kirjaston sivut on loistavat
313. web kamerat paremmiksi ja jos ei niin ne voi sit poistaa kokonaan,sillä niitä on
ikävä katsella ainakin nyt
314. Mielestäni sivut ovat asiapitoiset ja selkeät. Erilaisista tanssikilpailuista ja
esiintymiskilpailuista ja muistakin esiintymisistä, joihin kuka vain voi mennä olisi
hyvä olla erikseen jonkinlainen linkki.
315. Liikuntatoimen sivuilta on hyvin hankalaa löytää selkeitä karttoja kaupungin
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ylläpitämistä lenkkipoluista valaistuista-laduista. ym.Kulttuuritapahtumat
Tammerfest ym oli helppo löytää ja selkeästi esitetty
Kiitos loistavista kirjaston nettipalveluista. Siis kirjastoasioiden hoitamisesta netissä
Siistit ulkoasultaan. Selkeät ryhmittelyt, Haettavat asiat helppo löytää.
Kokonaisarvosana hyvä.
Hyvä tietolähde kotikaupungista koululaisille ja heidän vanhemmilleen.
Valikot ovat liian pieniä ja liian lähellä toisiaan, väkisinkin klikkaan väärää palkkia.
Sivut olisi selkeämmät jos fonttikoko olisi hiukan suurempi.
Taivaskuvat ovat loistava idea!
Yleisönosastopalsta voisi toimia, käyttäjät saisivat kertoa mielipiteitään ja kysellä
kaupungin asioita. Ko asiantuntijat vosivat vastata kysymyksiin ja antaa sivujen
kautta lisätietoja.
Helpot käyttää. Luokittelu joskus ihmetyttää, ei aina tue tiedon hakua. Etusivu on
on mielestäni kivan näköinen, mutta kaaressa oleva kuva tekee sivusta epäselvän.
Itse www-sivuja tekevänä minua psitää silmään, että sivujen latautuminen
heikkotehoisella modeemilla kestää hieman liian kauan. Muuten sivut ovat todella
kattavat ja hyvin rakennetut, mutta saisivat olla kuitenkin hieman lineaarisemmat ja
käyttäjäystävällisemmät. Myös asia mikä hieman hämää on liian pitkät
ankkuroimattomat linkkilistat.
Olisi mielenkiintoista lukea eri kaupunginosista. Esimerkiksi, jos kaupunginosilla
olisi omat viralliset kotisivut, joihin Tampereen kaupungin sivuilta pääsisi. Sivuilla
voisi esitellä ja kertoa tapahtumista kaupunginosasta.
Mitään erityistä en vielä ole tarvinnut joten yleisesti ottaen olen ollut erittäin
tyytyväinen sivuihin.
Selkeät sivut.
Tapahtumista on kerrottu ihan kiitettävästi, mutta joskus niissä joutuu hassuun
luuppiin tai sitten hukkaa tiedon, mitä oli hakemassa.
Teattereiden sivuistoissa on ollut tuota ongelmaa - niitä voisi syynätä hieman - ellei
niitä ole ihan tässä lähiaikoina parannettu.
Näppärästi toimivat, kauniit sivut, joilla on ilo käydä ja joilta löytää vaivatta
etsimänsä.
Karttapalvelua voisi kehittää niin että kaikki kaupat ja firmat saisi etsittyä haulla.
Sivut ovat kehittyneet hyvin. Joitakin "vanhanaikaisia" sivuja on joukossa, mutta
kivasti on sivut kehittyneet. Yhtenäisempää graafista ilmettä kaipaisin sivustoille.
Hyvät sivut!
MIELENKIINTOISET SIVUT OLEN TYYTYVÄINEN NÄIHIN SIVUIHIN
ihan hyvät
Sivuilta löytyy kiitettävän paljon tietoja ja vähintään linkkejä tiedon saamiseksi.
Käytän sivuja töissä matkailutiedon löytämiseksi, siis tapahtumat, ravintolat,
bussiaikataulut... Vain "kevyemmät" tapahtumat puuttuvat, tosin linkki
clubi-guideen auttaa hieman.
Joskus joutuu miettimään että minkä napin alta haluttua tietoa voi etsiä. Eli
nimilogiikka (joka on kuitenkin hyvä jo nyt) voisi olla jopa hieman parempi.
Kiitos teille jotka näitä sivuja ylläpidätte!
Linkit muualle todella hyviä. Esim konsertit ja teatterit yms.
Toimiva. Ulkopaikkakuntalaisena minua kiinnostaa Tampereen tapahtumat ja
kulttuuritarjonta.
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Enemmän pitäisi olla uutisia esim. uusista rakennuskohteista.
Lisätietoja kaupungin eri yksiköistä !
Sama yleinen ongelma; tietoa pakattu liian paljon yhdelle sivulle.
WWW-sivut ovat nopea ja helppo tapa saada selville kiinnostavat tapahtumat.
Käytän eniten kirjaston sivuja, joilla voin selata tiedostoa ja tehdä varaukset
kirjoista.
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