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Grow. Smart. Together.

• Parantaa ihmisten elämänlaatua,

lisätä hyvinvointia ja turvallisuutta

• Lisätä ekosysteemiin kuuluvien 

jäsenten kasvua ja arvoa

• Parantaa jäseniensä kansainvälistä 

kilpailukykyä

• Kasvattaa uusia ja houkutella

kokeneita huippuosaajia, tietoja ja 

taitoja mukaan ekosysteemiin

• Rakentaa vastuullinen ja ekologinen 

Tampere

TavoitteetVisio

Menestymisen ja 

elämänlaadun parantaminen 

yhteistyön ja kilpailun keinoin

Missio

Kansainvälisesti tunnustettu,

vetovoimainen, kestävän 

kehityksen älykaupunki
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Ihmisen ympärille rakennetut 

terveyttä ja hyvinvointia 

parantavat innovatiiviset 

toimintamallit ja ratkaisut

Älykäs terveys

Uusi kilpailuetu löytyy käyttämällä 

uusimpia teknologioita, 

poikkitieteellisiä ratkaisuja ja 

toimintamalleja valmistavassa 

teollisuudessa

Älykäs teollisuus

Liikkumisen kehittäminen palveluksi ja 

kokemukseksi kohti täysipainoisempaa, 

nopeampaa, ekologisempaa ja 

edullisempaa tapaa liikkua

Älykäs liikkuminen

Uudenlainen digitaalinen oppimiskulttuuri, 

aktiivinen oppimisen kehittäminen ja 

kestävä osaamisen vahvistaminen

Älykäs koulutus ja osaaminen

Yhteisöllisyyden ja uusimman teknologian 

hyödyntäminen alueiden ja infran 

kaavoittamisessa ja rakennusratkaisuissa. 

Tavoitteina kestävän kehityksen 

periaatteiden mukaiset rakennukset ja 

asukkaiden elämän laatu. 

Älykkäät rakennukset

Poikkitieteellisten teknologioiden ja 

uusien liiketoimintamallien  

hyödyntäminen kustannustehokkaiden 

toiminteiden ja ympäristöä säästävien 

ratkaisujen saavuttamiseksi. 

Älykäs infra

Smart Tampere - avainteemat

Älykkäitä teemoja voi olla myös 

useampia mm. Älykäs kauppa, 

Älykäs...

Rohkea, uudenlainen kokeilukulttuuri

yhdessä asukkaiden ja sidosryhmien 

kanssa. Tiedon kerääminen ja analytiikan 

hyödyntäminen päätöksenteossa.

Älykäs hallinto ja osallistaminen

≠
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Älykäs 

terveys

Älykäs 

teollisuus

Älykäs 

liikkuminen

Älykkäät 

rakennukset

Älykäs infraÄlykäs hallinto ja 

asukkaat

≠

Smart Tampere - Ekosysteemin pääelementit

Yhteydet

Analytiikka

Käyttäjäkokemus Helppokäyttöinen, informatiivinen ja yhteisöllinen käyttäjäkokemus

Saatavilla olevan, kerätyn informaation arvon jalostamista päätöksenteon tueksi

Saumattomat, useaan eri teknologiaan perustuvat digitaaliset yhteydet

Älykäs 

koulutus ja 

osaaminen
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Smart Tampere – mihin tähdätään

Tavoiteltu investointien ja aktiviteettien vaikutus 

• 3-5 merkittävän kansainvälisen yrityksen sijoittuminen Tampereelle seuraavan kolmen vuoden aikana

• 6-10 uutta T&K-hanketta merkittävien kansainvälisten yritysten kanssa

• Yli 100 uutta kasvu- ja kansainvälistymiskykyistä yritystä

• Yli 1000 välitöntä uutta työpaikkaa kahden vuoden aikana sekä kasvun kautta  tulevan viiden vuoden aikana 

kumulatiivisesti yli 10000 uutta työpaikkaa

• 700 yritystä arvioitu sijoituskohteena, joista 30:een tehty sijoitus

• Sijoituksia rahoituskumppaneidensa kanssa 10 M€, muuta rahoitusta yrityksiin 10 M€

• Digitalisaation kautta tuleva säästö kaupungin menoihin sekä lisääntyvät verotulot voidaan arvioida vuositasolla 

3-5 M, kumulatiiviset työpaikat 30-50 M lisää

• Lisäksi kerrannaisvaikutuksina moninkertainen lisäys kaupungin elinvoimaan
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Smart Tampere – miten eteenpäin

Ohjelman tavoitteet seuraavan kahden kuukauden ajalle

• Smart Tampere -tietoisuuden lisääminen ja suunnitelman kertominen

• Smart Tampere ohjelman julkaisu MindTrekissä 18.10 ja Barcelonan Smart City tapahtumassa 15.-17.11

• Ohjelman operatiivisen mallin sekä ekosysteemin periaatteiden lopullinen määrittely ja jalkautus

• Yhteistyökumppaneiden etsiminen, yhteistyöstä sopiminen ja yhteisten hankkeiden määrittely

• Avainprojektien määrittely, suunnittelu ja aikatauluttaminen

• Avainmittareiden määritteleminen niin ohjelman kuin älykaupungin suhteen



11 25.10.2016

Smart Tampere ohjelmaa tukevat 

strategiset päätökset

Tampereella on käynnissä  useita 

yhteisöllisyyteen, innovointiin ja 

uusien liiketoimintamallien luomiseen 

tähtääviä hankkeita, joilla pyritään 

parantamaan digitaalisten 

ratkaisujen käyttöä yrityksissä, 

kaupungin organisaatiossa ja 

asukkaiden keskuudessa.

Tampere haluaa olla 

älykkään kaupungin

esimerkki

Tampere on mukana Avoimen datan 

kärkihankkeessa kaupungit avaavat 

tietovarantojaan avoimeksi dataksi 

yhteisiä toimintamalleja kehittäen ja 

noudattaen. Esimerkkejä avoimesta 

datasta ovat mm Liikenne-, 

paikannus-, matkailu-, budjetti- ja 

hankintatiedot.

Sitoutunut julkaisemaan 

julkisia tietoja avoimen 

data periaatteiden 

mukaisesti 

Tampereen kaupunki kehittää 

toimintatapojaan enemmän 

yhteisöllisen, kokeilevan ja kestävän 

kehityksen toimintamallin suuntaan

Sisäisten prosessien 

mukauttaminen 

nopeiden muutosten 

tahtiin

Tampere on riittävän suuri ollakseen 

merkittävä toimija ja investoija mutta 

riittävän pieni ollakseen ketterä ja 

nopea päätöksentekijä

Uudet innovaatio- ja 

yhteistyöympäristöt



12 25.10.2016

Nykyiset hankkeet ja tulevat 

sijoitukset kertovat Tampereen 

kaupungin sitoutumisesta

Avointen standardien kehittäminen 

ja yhteisten standardien ja 

periaatteiden edistäminen osana 

muutosta globaaliksi älykkääksi 

kaupungiksi

89 eurooppalaisen 

älykkään kaupungin 

verkoston

puheenjohtaja

Tampereen kaupunki keskittyy 

yhdessä Suomen 12 suurimman 

kaupungin kanssa älykkääseen 

liikenteeseen, älykkäisiin rakennuksiin 

ja tiloihin, esineiden internetiin ja 

teollisuuden ja terveydenhuollon 

uudistamiseenuudistamiseen

Tampereen kaupunki 

on älykkäiden 

kaupunkien kärjessä 

Suomessa

Suomen kuusi suurinta kaupunkia 

ovat yhdessä kehittämässä 

avoimeen dataan ja rajapintoihin, 

avoimiin innovaatioalustoihin ja 

yhteisöllisyyteen perustuvia 

toimintamalleja

Tampereen kaupunki 

kuuluu kuuden 

kaupungin kestävän 

kaupunkikehityksen 

strategiaan 

Nykyisten ja tulevien hankkeiden 

arvo nousee yli 6 miljardiin euroon.

Tampereen kaupunki 

sijoittaa tulevaisuuteen 

ja tukee kasvua
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Smart Tampere menestystarinat

Esimerkkejä menestyneistä älykkääseen Tampereeseen liittyvistä hankkeista

ITS Factory

Älykkään liikkumisen 

ekosysteemi

• Avoin liikennedata:  Yli 30 sovellusta, yli 200 

kehittäjää, yli 30 000 käyttäjää joka kuukausi.

• Tampereella kehitetyllä ja testatulla 

joukkoliikenteen reaaliaikaisella tietojärjestelmällä 

on nyt asiakkaita ympäri maailman.

Vuores

Kestävän kehityksen 

kaupunginosa

• MariMatic Oy:n innovatiivinen jätehuoltojärjestelmä 

otettiin käyttöön vuonna 2012.

• Vuoresta kehitetään Tampereen kaupungin 

Ekotehokas kaupunkisuunnittelu -prosessin 

mukaisesti, johon kuuluu esimerkiksi yhteisöllinen 

suunnittelu.

SenCity

Älykkään valaistuksen 

teknologia-alusta

• 10 yrityksen ja monen kaupungin yhteistyötä 

vuodesta 2015.

• Tavoitteena on tarjota solmuverkossa toimiva 

valaistusratkaisu, joka hyödyntää kaupungin 

lyhtypylväitä ja erilaisia sensoreita. Ensimmäisen 

vaiheen käyttöönotto vuonna 2016.

HANKI

Innovatiivista ja kokeilevaa hankintaa 

vanhan uudistamiseen ja uuden luomiseen

Tesoma

Luotu yhteistyössä asukkaiden ja 

yritysten kanssa

Demola

Verkostomainen ja avoin alusta 

”ulkoa sisään” -innovaatioille

• Kaupungin kärkihankkeita kehitetään yhdessä 

yritysten kanssa innovatiivisten ratkaisujen ja 

liiketoimintamallien löytämiseksi. Kaupungin on 

mahdollista toimia ensiasiakkaana lupaavimille 

ratkaisuille. Hankintapilotteja on ollut käynnissä 

vuodesta 2015.

• Yksi Tampereen vanhimmista alueista toimii 

pilottialustana uusille palveluille sekä asuin-, 

yritys- ja rakennetuille ympäristöille.

• OmaTesoma koostuu useista käyttäjälähtöisistä 

aloitteista, kuten asuinalueen kehitysohjelmasta 

sekä hyvinvointi- ja digitaalisista ratkaisuista.

• Verkosto- ja innovaatioalusta lahjakkaille 

opiskelijoille, luoville yrityksille ja edistyneille 

oppilaitoksille, jotka haluavat perinteisen 

tuotekehityksen sijaan toteuttaa ketteriä 

yhteistyöhankkeita.

• Esimerkkiprojekti: Googlen älylasit 

pysäköinninvalvojille.


