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Tampereen kaupungin innovaatiopolitiikka
 Tampere on kaupunkistrategiansa ja elinvoimasuunnitelman mukaisesti lähtenyt 

voimakkaasti uudistamaan elinkeino-, teollisuus- ja innovaatiopolitiikkaansa. 
Elinvoimasuunnitelman mukaan elinkeinoelämän uudistuminen pohjautuu 
älykkääseen kasvuun eli korkeaan osaamiseen, vahvaan tutkimus- ja 
innovaatiotoimintaan sekä uuden teknologian tehokkaaseen hyödyntämiseen. 
Tampere on sitoutunut mm. seuraaviin toimenpiteisiin:

 Kehitetään innovatiivisia julkisia hankintoja ja hyödynnetään kaupungin kehittämishankkeita 
edelläkävijämarkkinoiden luomisessa

 Kehitetään, skaalataan ja monistetaan innovaatioalustoja ja –ympäristöjä uusille aloille uuden 
liiketoiminnan, kasvuyritysten ja työpaikkojen synnyttämiseksi

 Avataan kaupungin tietovarantoja avoimeen dataan pohjautuvien innovaatioiden 
mahdollistamiseksi

 Toteutetaan Innovatiiviset kaupungit –ohjelmaa teollisuuden uudistumisen edistämiseksi

 Vahvistetaan yhteyksiä alueen kannalta merkittäviin globaaleihin osaamiskeskittymiin yhteistyössä 
yritysten ja korkeakoulujen kanssa

 Tampereella on edellytykset ja halu toimia Suomen ja myös kansainvälisen julkisen 
ja yksityisen innovaatiotoiminnan keskeisenä kehittäjänä ja siten kansallisen 
innovaatiomallin muodostajana.



Alustakehityksen tiekartta
Tampereen kaupunkiseudulla

Alustatoiminnan laboratorio
Uusi Tehdas (2008-)

Alustat osana 
kaupunkikehitystä ja 

yrityspalveluja (2018-)

Kaupunkiympäristöt 
innovaatioalustoina

Tesoma, aseman seutu, 
ratikka… (2015-)

Kampusympäristöt innovaatioalustoina 
Mediapolis, Kampusareena, Kaupin ja 

keskustan kampukset (2012-)



Vuores – kokonainen kaupunginosa kehitysalustana

Jätteen 
putkikeräys

Suomen suurin 
puukerrostaloalue

Uutta palvelu-
ajattelua

LED-valoja ja
ympäristötaidetta

Uusiutuvaa energiaa ja älyteknologiaa Laajakaista kaikilleHulevedet haltuun



Käynnissä olevat kansalliset ohjelmat

INKA – Innovatiiviset kaupungit

• Älykäs liikenne
– Liikkuminen palveluna

– Sähköisen liikenteen palvelut

• Resurssiviisas kaupunki
– Liiketoimintamallit materiaali- ja energiavirroille

– Cleantech-keskittymien kehittäminen

• Tulevaisuuden talot ja tilat
– Kaupunkien prosessit ja liiketoimintamallit 

alue- ja palvelurakentamisessa

– Tietomallien hyödyntäminen ja älypalvelut 

rakennetussa ympäristössä

6Aika – Avoimet ja älykkäät palvelut

• Avoin data ja rajapinnat
– Datan avaaminen ja harmonisointi

– Sähköiset palvelut ja käyttäjälähtöisyys

• Avoimet innovaatioalustat
– Monistettavat toimintamallit

– Alusta-ajattelu kaupunkitasolla

• Avoin osallisuus ja asiakkuus
– Monikanavaiset asiakaspalveluprosessit ja –

järjestelmät 

– Työllisyys ja toimintakyky

Kaupunkikehitys YrityskehitysKumppanuuskehitys



HANKI –
Tampereen hankintojen strateginen johtaminen

Älykäs 
liikenne

Tulevaisuuden 
terveys

Tulevaisuuden 
talot ja tilat

Innovatiivisten hankintojen tiekartta

Kaupunkistrategia 2017-
Innovatiivisten hankintojen tavoitteet ja toimintatavat

Pilotit:

• Elinkaarikortteli
• Tesoman 

hyvinvointikeskus
• Seniorikeskus

• Älykäs kaupunkivalaistus
• Vuoreksen puukaupunki
• Raitiotiepysäkit ja niiden 

ympäristöjen palvelut

• Reaaliaikaiset 
tilannekuvaratkaisut

• Yhteiskuljetukset
• Autonomiset ajoneuvot

Missio:

Visio:

Tampere on älykäs ja uudistuva innovaatiopääkaupunki

Hankkeet ja hankinnat avataan yhteiskehittämiselle

Strategia:

Toimenpiteet:



Tampereen Älykäs kaupunki ja uudistuva teollisuus –projektit

Älykäs liikenne

• Sähköisen liikenteen ratkaisut / 

sähköbussilinja (käynnistyi  11/2014, 

Tampereen kaupunki, Tekes)

• Avoin kuvadata (käynnistyi 11/2014, 

yritysryhmähanke, Tekes)

• Reaaliaikainen liikenteen 

tietojärjestelmä (käynnistyi 12/2015, 

Tekes EAKR)

• MyMobilityFactory (käynnistyi  3/2015, 

Tampereen yliopisto, Tekes EAKR)

• Sisätilapaikannushankkeet

• Automaattinen liikenne

Tulevaisuuden talot ja tilat
• Nollaenergiarakentamisen ratkaisut 

palvelurakentamisessa, COMBI (käynnistyi 

3/2015, TTY, TAMK, Aalto, Tekes EAKR)

• Energiatehokkaat  täydennys- ja 

korjausrakentamisen konseptit, TARMO+ 

(käynnistyi 1/2015, Ekokumppanit, Pirkanmaan 

liitto)

Resurssiviisas kaupunki
• Pilaantuneiden maa-ainesten käsittely 

(käynnistyi 12/2015, Tampereen kaupunki, 

Tekes)

• Kolmenkulman ja Tarastenjärven 

Cleantech-alueet (käynnistyi 3/2014, 

Tredea, Pirkanmaan liitto)

• Potkua biotalouteen (TTY, ELY ESR)

Käynnissä
Valmistelussa/jätetty
Loppunut



Liikenne



Citytrack- Sisätilapaikannuksen testialusta

Testialusta yrityksille ja tutkimuslaitoksille
uusien palveluiden kehittämiselle

Paikannus toimii sekä ulko- että sisätiloissa
ja mahdollistaa mm. uudenlaiset
reittipalvelut

Testiympäristö ensivaiheessa

• Asemanseutu

• Pysäköintihallit

• Tampere talo

• Torni hotelli, Koskikeskus ja 
Pakkahuone

• Kaupat ja ravintolat

• Nähtävyydet

• Yliopistokampus


