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Tavoitteena on kaupungin hankintakulttuurin muutos  innovatiiviset hankinnat 
menetelmineen ovat osa normaalia hankintatoimintaa 

• 2015-2016 toteutetaan 7 pilottihankintaa hyvinvointipalveluista ja tekniseltä sektorilta  
• Projektin tuloksena syntyy innovatiivisten hankintojen tiekartta ja työkalupakki hankkijoiden käyttöön 
• Pilottihankinnoilla pyritään:  

 kehittämään hankintojen tehokkuutta ja vaikuttavuutta 
 testaamaan uusia hankintamalleja ja tapoja (tulosperusteiset hankinnat, esikaupalliset hankinnat, 

yhteiskehittäminen) 
 maksimoimaan hankintojen hyödyt Tampereen alueen elinvoiman kasvattamiseksi 
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Pilottihankinnat 

• Tesoman elinkaarikortteli 

• Tesoman hyvinvointikeskus 

• Seniorikeskuskonsepti 

• Huumeriippuvaisten palvelukokonaisuus 

• Vuoreksen Havulaaksonpuisto 

• Älykäs valaistus 

• Älyliikenteen uudet palvelualustat 
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”Huumehoidon palvelukokonaisuuden hankinnan suunnittelu käynnistyi palvelumuotoiluprojektilla.  
Osoittautui, että asiakkaiden osallistaminen suunnitteluun oli antoisaa - osallistumisprosentti oli 
suurempi kuin palvelumuotoilijoiden aiemmin toteuttamissa hankkeissa. Projekti toi tietoa siitä, mitkä 
asiat luovat asiakkaalle arvoa, eli mistä palvelun vaikuttavuus syntyy. Syntyi "kukaan ei putoa -
konsepti". Näkökulma on säilynyt tarjouspyyntöön saakka ja määrittää sitä, miten huumehoidon 
palvelut kaupungissamme järjestetään.” 

”Älykkään liikenteen esikaupallisessa hankinnassa tekemisen mielekkyys on ollut aivan uudella tasolla.  
Hankintaa ei tehty perinteisen jäykästi, millä oli monia positiivisia vaikutuksia. Yritykset aktivoituivat 
kehittämään, ja tarjousten määrä osoitti kiinnostuksen runsauden. Kaupunki sai paljon hyviä ideoita 
muidenkin toimintojen  ja palvelujen kehittämiseksi. Kaiken kaikkiaan tämä kokeilu oli onnistunut ja 
mielenkiintoinen.” 



Liikenteen reaaliaikaisen tilannekuvan hankinta  

Liikenteen reaaliaikainen tilannekuva on kokonaisvaltaista ja mahdollisimman todenmukaista liikenneverkon tila- ja 

olosuhdetietoa. Reaaliaikaista tietoa esimerkiksi liikennemääristä ja -ruuhkista, kelistä, bussien odotusajoista, katujen 

auraustilanteesta, vapaana olevista parkkipaikoista ja liikenteeseen vaikuttavista tapahtumista.  

• Hankinnan lähtökohtana on halu kehittää ja kiihdyttää liikenteen reaaliaikaisen tilannekuvan muodostumista. 

Tampereen kaupunki ostaa tähän liittyen yrityksiltä tutkimus- ja kehityspalvelua. Hankintalain soveltamisalan 

ulkopuolelle jäävä t&k-hankinta (§8).  

• Kaksivaiheinen hankinta: (1) Konseptointi ja (2) Pilotointi. Hankinta ei sisällä tuotantokäyttöön tarkoitetun valmiin 

kaupallisen version hankintaa. Tästä järjestetään mahdollisesti erillinen hankinta.  

• 10 tarjousta, joista valittiin 6 toimittajaa. Ensimmäisen vaiheen (konseptointi) tulokset arvioidaan. Toiseen 

vaiheeseen voidaan valita kaikki, osa tai ei yhtään ensimmäisen vaiheen toimittajista.  

• Omistusoikeudet kehitettyyn ratkaisuun jäävät yrityksille. Kaupunki saa täydet oikeudet pilottiprojektien 

loppuraporttiin ja voi siten hyödyntää pilottiprojektien tuloksia liikenteen reaaliaikaisen tilannekuvan 

hankkimisessa ja muodostamisessa. 
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Elinkaarikortteli 

Tesoman elinkaarikorttelin kehittämisen periaatteet: 

• Kehittämistä tehdään avoimesti ja yhdessä. 

• Alueella kokeillaan, pilotoidaan ja luodaan uusia ratkaisuja ja 
konsepteja, joita voidaan monistaa muualle kaupunkiin. 

• Alueen kehittämisessä tutkitaan mahdollisuuksia uuden 
yritystoiminnan luomiseen ja edelläkävijämarkkinoiden 
synnyttämiseen. 

 

• Käynnissä on tontinluovutuskilpailu; tavoitteet, joihin myös 
kilpailun arviointi perustuu, on valmisteltu asukkaiden ja muiden 
sidosryhmien kanssa työpajoissa. 

• Arkkitehtuuri ja kaupunkikuva 

• Elinkaariasuminen ja yhteisöllinen asuminen 

• Ikäihmisten asuminen 

• Elinkaarikortteli kokeiluympäristönä 

• Energiatehokkuus ja elinkaarivaikutukset 
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Ulkovalaistuksen ohjausjärjestelmän uudistaminen 
smartcity sensoriverkko –palvelualustaksi 

Koko kaupungin kattava langaton verkko, johon voidaan liittää sensorilaitteita ja ohjauslaitteita tuo merkittäviä 
mahdollisuuksia monelle toiminnalle. 

Runkoverkon muodostaa noin 33 000 valaisinpylvääseen asennettavat laitteet, jotka toimivat myös valaistuksen 
ohjauslaitteina. 

Verkko toimii tiedonsiirtoreittinä mittauspisteen (sensori) ja tietokannan / pilvipalvelun välillä. 

 esimerkkejä: 

• Linja-auton sijaintitieto siirretään matkustajainfojärjestelmään ja liikennevaloille etuuksia varten. Lisäksi 
can-väylän tietojen siirto järjestelmään. 

• Putkiverkoston virtausmittauksen asetettujen arvojen poikkeustiedon siirtäminen järjestelmään seuranta 
varten 

• Roskiksien täyttöasteanturin tietojen siirto järjestelmään toimenpiteitä varten 

• sähkö-/vesimittarin luku verkon kautta 

• Mahdollisuudet hyvinvointipalveluissa? 

Hankinta käynnistyy loppuvuodesta 2016. 
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Kiitos! 

Projektipäällikkö Marika Pakkanen 

marika.pakkanen(@)tampere.fi 

040 800 7335  
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