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BANDEROLLIPAIKKOJEN VARAAMINEN
Varaaminen
 ensisijaisesti sähköisellä lomakkeella https://palvelut2.tampere.fi/e3/lomakkeet/16785/lomake.html tai sähköpostilla erja.parkkali(a)tampere.fi

Hakemukseen
 varaajan nimi ja yhteystiedot, laskutusosoite, Y-tunnus
 varattava paikka/paikat
 esilläoloajankohta (yleensä yksi tai kaksi viikkoa)
 banderollin katsomissuunta
 banderollin layout tai muu selvitys sen sisällöstä (vaalimainontaa tai suoraa tuotemainontaa ei hyväksytä)

Varausvahvistus
 Tilaomaisuuden hallinta tekee hakemuksen pohjalta kirjallisen luvan
 lupa lähetetään hakijalle, sekä tiedoksi Tampereen Vera Oy:lle asennusta varten
 banderollien tulee olla Tampereen Vera Oy:n asettamien rakennevaatimusten mukaisia
(tämän ohjeen sivu 3)

Banderollien asennus- ja poistotyö
 Tampereen Vera Oy asentaa ja poistaa banderollit, mutta sillankaidepaikoille banderollin



voi halutessaan kiinnittää ja poistaa myös itse
varaaja toimittaa valmiit banderollit Tampereen Vera Oy:n toimipisteeseen Hervantaan, os.
Väkipyöränkatu 5, viimeistään ripustusta edeltävänä perjantaina klo 12.00 mennessä
banderollien ylös vienti ja alas otto on aina maanantaisin, taikka pyhäpäivästä johtuen seuraavana arkipäivänä

Paikkavuokra ja asennushinta



100 euroa + alv/viikko, kaupunki laskuttaa
asennus ja poisto 500 e + alv / kpl, Tampereen Vera Oy laskuttaa

Rakennevaatimukset ja sijoituspaikkaluettelo
 Tampereen Vera Oy:n laatima ohje sivuilla 2–3
 Itäisenkadun paikka ei ole valoviikkojen takia käytettävissä viikoilla 40–10.
Lisätiedot ja vapaiden paikkojen tiedustelut:


Postiosoite
PL 487
33101 Tampere

Tampereen kaupunki/Tilaomaisuuden hallinta, toimistosihteeri Erja Parkkali, puh. 050
5177052 tai etunimi.sukunimi(a)tampere.fi

Käyntiosoite
Frenckellinaukio 2 B

Puhelin
03 565 611/keskus

Sähköposti
tilaomaisuus(a)tampere.fi

Internet
www.tampere.fi
Y-tunnus 0211675-2
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BANDEROLLIEN ASENNUSPAIKAT
NRO

OSOITE

KATSOMISSUUNNAT

1

Satakunnankatu 69

Keskustaan- tai keskustasta pois ajettaessa

2

Satamakatu/Hämeenpuisto

Alarannasta tai Pyynikiltä

3

Yliopistonkatu 55 /Tampere talo

Yliopistolta tai Tammelantorin suunnasta

4

Tampereen valtatie/Eteläpuisto

Hämeenpuistoon ajettaessa

5

Tammelan puistokatu/Tammelantori

Yliopiston tai Petsamon suunnasta

6*
7**

Itäinenkatu/Finlaysonin pääportti

Keskustorilta

Viinikankatu/Kalevantie

Viinikasta tai Sampolasta

Hervannan valtaväylä/Messukyläntie

Hervannasta tai Kalevasta

Hervannan valtaväylä/Sotilaankatu

Hervannasta tai Kalevasta

sillankaide

8**
sillankaide

9**
sillankaide

Kohde 6* Itäinenkatu




kohde vaatii aina kiinteistön omistajan luvan, jonka asennuksen tilaaja hoitaa
Vera Oy:lle toimitettavan banderollipaketin päällä tulee olla merkintä ”Itäinenkatu”

Sillankaidebanderolleissa**, jotka tulevat Vera Oy:n asennettavaksi, pitää paketin päällä olla merkintä
SILTA
Banderollit tulee toimittaa viimeistään asennuspäivää edeltävänä perjantaina klo 12.00 mennessä Tampereen Vera Oy:n toimipisteeseen: Väkipyöränkatu 5, 33720 Tampere

TAMPEREEN VERA OY
Väkipyöränkatu 5
33720 Tampere
Y-tunnus 1950694-1

www.tampereenvera.fi
etunimi.sukunimi@tampereenvera.fi
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BANDEROLLIEN RAKENNEVAATIMUKSET
VAAKABANDEROLLIT (nrot 1, 2, 3, 4, 5)
-

materiaalin on oltava tuulta hyvin läpäisevää kangasta. (esim. polyester-neulosta 115 g/m²).
Ei kaksipuoleisia eli tuplakankaisia banderolleja, jotka eivät läpäise tuulta hyvin.
leveys max 10 m
korkeus max 1 m
kiinnitysnarujen (polypropeenipunos) on oltava yksimittaisia – pituudeltaan 35 m ja vahvuudeltaan vähintään 10 mm
narujen on tuettava mainosta koko mainoksen pituudelta ylä- ja alareunasta/ -paulasta. Narujen on oltava mainokseen kiinni ommeltuna vähintään 1 m matkalta mainoksen jokaisesta nurkasta ja pystysivut kaksinkerroin käännetyt ja kiinni ommellut.

ITÄINENKATU (nro 6)
-

valmistetaan vaakabanderollien ohjeen mukaan, mutta:
leveys max 6 m
narujen pituus vähintään 13 m

SILLANKAIDEBANDEROLLIT (nrot 7, 8, 9)
-

kankaan rakenne sama kuin muissakin banderolleissa, mutta ei käytetä naruja, vaan n.10 mm
purjerenkaita n. 1 m välein sekä ylä- että alapaulassa
leveys max 10 m
korkeus max 0,80 m

HUOM! Kaksipuolisia tai muovisekoitteisia banderolleja ei asenneta kadunylipaikoille liian suuren
tuulikuorman vuoksi. Sillankaidepaikat ovat poikkeus. Ohjeiden vastaisten tai asentamiskelvottomien banderollien asennusyrityksestä Vera Oy veloittaa 200 e/kpl. Hyväksi havaittuja, oikeaoppisten banderollien valmistajia ovat mm. Printscorpio Oy www.lipputehdas.fi, Anetcom Oy
https://www.anetcom.fi/
MUUTA HUOMIOITAVAA
-

asennushinta 500 e +alv / kpl kattaa ylös viennin, alas oton sekä mahdollisen välikiristyksen

-

kauemmin kuin viikon esillä olevien banderollien mahdolliset kiristykset asiakas tilaa itse Tampereen Vera Oy:ltä tai sopii asiakkaan kustannuksella Vera Oy:n huolehtimaan kiristyksistä
omatoimisesti tarpeen mukaan

-

kiristyksien hinta on 145€ / kiristyskerta + ALV

-

mikäli asiakas haluaa poikkeavan ylösvienti- tai alasottopäivän, lisätään asennushintaan
145€/kpl/ poikkeavaisuus + ALV

-

banderollit ovat aina esillä ollessaan työn tilaajan vastuulla, joka on velvollinen korvaamaan
niistä tai niiden rikkoutumisesta mahdollisesti aiheutuneet vahingot

-

BANDEROLLIT JOITA EI NOUDETA TAMPEREEN VERA OY:N TOIMIPISTEESTÄ 14 VRK
KULUESSA ALAS OTTAMISEN JÄLKEEN, HÄVITETÄÄN JÄTTEENÄ

Yhteyshenkilöt, Tampereen Vera Oy:
Kuljetustyönjohtaja
Jarmo Heinimäki
puh. 050 351 6612

Kimmo Leisku
puh. 050 5713110

Tomi Wuorinen
puh. 040 4860527

Sähköposti: etunimi.sukunimi@tampereenvera.fi

TAMPEREEN VERA OY
Väkipyöränkatu 5
33720 Tampere
Y-tunnus 1950694-1

www.tampereenvera.fi
etunimi.sukunimi@tampereenvera.fi

