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KAUPUNGIT KEHITTYVÄT YKSIN VAI #YHTEISTYÖSSÄ
SRV Capital Markets Day 

23.5.2018
Tero Tenhunen, hankejohtaja – Tampereen kaupunki



1. Miksi – Miten- #yhdessä 
2. Kaupunkien ja kasvukeskusten – Tampereen - toimintaympäristö
3. Tampereen kaupunkistrategia ja kasvuskenaariot
4. Smart – Grow – Together -kehitysohjelma
5. Viiden tähden keskusta kehitysohjelma
6. Case-esimerkit – kasvun ja strategian mahdollistajat …#yhdessä

1. Isot liikenneratkaisut tunnin yhteys ja raitiotie 
2. Asemanseudun kehittäminen
3. Kansi ja Areena
4. Hiedanranta – tähän laajempi pohdinta rooleista ja kaupungin valinnoista

7. Yhteenveto ja johtopäätökset
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MIKSI…MITEN…MITÄ #YHDESSÄ?
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MIKSI #YHDESSÄ?

• Megatrendit, uhat ja mahdollisuudet 
• Globalisaatio, kaupungistuminen, ilmastonmuutos ja kestävyyskriisi, 

digitalisaatio ja teknologian kehittyminen, demokratian 
monimuotoistuminen, työn murros, talouskehitys ja työllisyys

• Kasvukeskusten toimintaympäristö
• Maku ja Sote uudistukset – kaupungin rooli jatkossa?
• Resurssit – ihmiset - €- osaaminen 
• Nopeus ja ketteryys
• Kilpailuetu – ketä vastaan ja kenen kanssa? 
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MITEN #YHDESSÄ?

• Operoida
• Rakentaa
• Kehittää
• Omistaa
• Tuottaa palveluita
• Koulutus ja tutkimus
• ….jakaa riskiä!?
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• Asiakkaat/kuntalaiset
• Kaupunki/kaupungit
• Valtio
• Rakennusliikkeet
• Sijoittajat 
• Yritykset / Elinkeinoelämä
• Yhteisöt
• Yliopistot ja oppilaitokset
• ….hyötymään ja jakamaan riskiä



KAUPUNKIEN JA KASVUKESKUSTEN,
TAMPEREEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ
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Kaupungistumisen jatkuva trendi
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Lähde: Timo Aro

Lähde: Timo Aro
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VÄESTÖNMUUTOSPROSENTTI 2007-2017

0,7 %
0,8 %

0,9 %
0,8 %

0,9 %
1,0 %

1,4 %
1,2 %

0,9 %

1,4 %

1,6 %

2,3 %

1,9 %

1,4 %
1,3 % 1,3 %

1,4 %

1,0 % 1,0 %

0,9 % 0,7 %

0,4 %

1,4 %
1,3 %

1,1 %
1,0 % 1,1 %

1,2 % 1,2 %
1,1 % 0,9 % 1,1 % 1,1 %

0,9 % 0,9 %
0,8 % 0,7 % 0,7 % 0,8 % 0,7 %

0,6 %
0,5 %

0,6 %

0,6 %

0,0 %

0,5 %

1,0 %

1,5 %

2,0 %

2,5 %

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017*

Tampere

Kehyskunnat

Kaupunkiseutu (Tampere + kehyskunnat)

Pirkanmaa



TAMPEREEN HAASTEET #YHTEISIÄ?

• Tampereen haasteista ainakin kaksi on suurille kaupungeille ja kaupunkiseuduille 
yhteisiä ilmiöitä: kasvu ja uudistukset, joihin meidän on haettava yhdessä  
ratkaisuja ja jotka kumpikin olennainen osa julkisen sektorin muutoksia.

• Olemme jatkuvasti aina vain keskinäisriippuvaisempia toisistamme.  
• arjen sujuvuus, 
• helppo liikkuminen seudun sisällä ja kasvukeskusten välillä, 
• liikenteen päästöjen minimoiminen, 
• monipuolinen asuntotuotanto, 
• segrekaation torjuminen 
• koko väestön hyvinvoinnin edistäminen 

• Yhteiskunnan perusrakenteiden muuttuessa huoleksi nousee, miten tähän 
pystymme vuoden 2020 jälkeisessä maailmassa

24.5.201812



• Kaupunki kasvaa täydentäen, ylöspäin ja uusille alueille.

• Työllisyyden vahvistaminen on valtuustokauden tärkein 
tavoite.

• Kaupungin talous on saatava tasapainoon, jotta kasvavalle 
väestölle pystytään järjestämään hyvät palvelut.

• Vetovoimainen Tampere haluaa olla Suomen toinen 
metropoli: panostuksia mm. korkeatasoiseen 
koulutukseen (Tampere 3), kulttuuriin ja kaupungin 
saavutettavuuteen (lentorata, VT-hankkeet ja 3-raide).   

• Teknologista kehitystä hyödynnetään aktiivisesti. Kestävä 
kehitys mukaan toimintaan. Hiilineutraali vuonna 2030.

• Isot investoinnit toteutetaan loppuun ja sisäilmaongelmat
hoidetaan.
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NÄIN KASVUUN VASTATAAN JA TAMPERETTA KEHITETÄÄN
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Olemme kansainvälisessä katsannossa kaupungistumisen alkutaipaleella, 
kehitystä ei tule suitsia poliittisin päätöksin, sitä ei ole myöskään tarpeen 
erikseen kiihdyttää
Kaupunkien kasvu on tosiasia, ei tunne- tai mielipidekysymys 
Kaupunkien kehittäminen ja niiden voimavarojen täysimääräinen 
hyödyntäminen tulisi olla keskeinen kansallinen tavoite
Kaupungit ja kaupunkiseudut yhtäältä kilpailevat keskenään ja toisaalta 
ovat kansallisesti ja kansainvälisesti entistä keskinäisriippuvaisempia 
toisistaan

KAUPUNGISTUMINEN JATKUU JA ON KANSALLINEN ETU



TAMPEREEN KAUPUNKISTRATEGIA JA
KASVUSKENAARIOT
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Sinulle Paras 2030 ja PALM





Strategian toteutumista tukevat toimintatavat

Toimimme yhdessä

Toimimme kumppanina ja mahdollistajana asukkaille, yrityksille ja 
yhteisöille.

Luomme alustoja ja mahdollisuuksia verkostoitua, kokeilla ja kehittää 
yhdessä.

Olemme luotettavia ja innostavia kumppaneita.

Toimimme vastuullisesti 

Kannamme vastuuta hyvinvoinnista ja ympäristöstä toimimalla 
ekologisesti, sosiaalisesti, kulttuurisesti ja taloudellisesti kestävällä 
tavalla.

Edistämme toiminnallamme yhdenvertaisuutta ja turvallisuutta.

Toimimme avoimesti ja rohkeasti

Viestimme mahdollisuuksista ja toimimme läpinäkyvästi ja 
vuorovaikutteisesti. 

Kehitämme ja kokeilemme ennakkoluulottomasti ja
tavoitteellisesti



Strategian toteutumista tukevat toimintatavat

Toimimme yhdessä

Toimimme kumppanina ja mahdollistajana asukkaille, yrityksille ja 
yhteisöille.

Luomme alustoja ja mahdollisuuksia verkostoitua, kokeilla ja kehittää 
yhdessä.

Olemme luotettavia ja innostavia kumppaneita.



• Tasaisesti jakautunut hyvinvointi

• Paras asiakas- ja asukaskokemus
• Kaikki käyttävät ensisijaisesti digitaalisia 

palveluita
• Suurten kaupunkien ykkönen 

oppimistuloksissa
• Joustavimmat mahdollisuudet oppia ja 

työllistyä
• Kansainvälisesti houkutteleva osaamisen 

kaupunki

• Kiinnostavin toimintaympäristö yrityksille

• Luovuuden ja innovaatioiden 
kohtauspaikka

• Pohjoismaiden vetovoimaisin 
elämyskaupunki

• Maailmalla tunnettu, kansainvälinen ja 
vahvasti verkottunut

• 300 000 asukkaan viihtyisä ja elävä 
kaupunki

• Hiilineutraali

• Älykkään ja kestävän liikenteen ja 
kaupunkikehityksen edelläkävijä
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TAVOITELTAVAT 
TULOKSET 2030

Teknologinen kehitys

Työelämän murros

Kaupungistuminen

Globalisaatio

Kaupunkien välinen kilpailu

Kansalaisyhteiskunnan 
vahvistuminen

Ilmastonmuutos ja niukkenevat 
resurssit

Monimutkaistuva 
turvallisuusympäristö



URBAANI JA KESTÄVÄSTI KASVAVA

Kaupungin tavoitteena on kasvaa vuosittain keskimäärin noin 3 000 uudella 
asukkaalla. Maankäyttöä, asumista, liikennettä, palveluja, taloutta ja 
investointeja tarkastellaan kasvutavoitteen suhteen kokonaisuutena. 

Yhdyskuntarakennetta tiivistetään ja kasvua suunnataan ensisijaisesti 
joukkoliikennevyöhykkeelle ja aluekeskuksiin. Raitiotietä kehitetään kaupungin 
liikennejärjestelmän runkona. 



Kämmenniemi

Haukiluoma-Tesoma

Kylät ja hajarakentaminen 
pohjoisella suuralueella

Muu kantakaupungin 
täydennysrakentaminen

Koko Tampere yhteensä 4 447 000 k-m2 (4,4 M k-m2)

Nurmi-
Sorila

Ojala

Hervanta

Hervantajärvi-Lintuhytti

Kaukajärvi-
Annala

Koilliskeskus-
Pappila

Vuores -
Västinginmäki

Turtola

Lakalaiva-
Peltolammi

Härmälä

Eteläpuisto

Ranta-
Tampella

Kaleva-Hakametsä

Lielahti-
Niemenranta

Hiedanranta Santalahti

PALM - asuntorakentaminen 2017-2040 (k-m2)

Muu
keskusta



URBAANI JA KESTÄVÄSTI KASVAVA



KEHITYSOHJELMAT

VIIDEN TÄHDEN KESKUSTAVIIDEN TÄHDEN KESKUSTA

RAITIOTIE

HIEDANRANTA Smart TampereSmart Tampere

TYÖVOIMA- JA YRITYSPALVELUIDEN
ALUEELLINEN KOKEILU
TYÖVOIMA- JA YRITYSPALVELUIDEN
ALUEELLINEN KOKEILU



SMART – GROW - TOGETHER
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Smart Tampere kehitysohjelma
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Tampere as a 
Platform

Connected city experience

The City is actively opening its assets 
for the private sector

The City creates, and is an active 
partner in business ecosystems and 

opportunities

The City acts as a living-lab and 
reference for international markets



VIIDEN TÄHDEN KESKUSTA
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Strateginen keskustan kehitysohjelma
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MUUTAMIA 2011-2018 TOTEUTETTUJA JA KÄYNNISSÄ OLEVIA HANKKEITA



KESKUSTAN KEHITTÄMISEN KUMPPANUUKSIA

• 3-kantayhteistyö = yritykset + kiinteistönomistajat + kaupunki
• Maanalainen pysäköinti – Hämpin parkki ja Kunkun parkki 2009-2012
• Rantatunneli – allianssi 2013 - 2016 
• Kansi ja Areena – laaja hankintakokonaisuus ja -kumppanuus 2017 ->
• Asemakeskus – Kaupunki, valtio, yksityinen, allianssi??  2020 ->
• Tammelan stadion – allianssi 2019 ->

Tällaista kompleksista kokonaisuutta kaupunki tai yksityiset eivät pysty yksin edistämään. 
Kaupunki on ennen kaikkea mahdollistaja ja edellytysten sekä tulevaisuuden näkymän 
luoja. Keskustan kehittämisessä on välttämätöntä hyödyntää laajoja kumppanuus- ja 
rahoitusmalleja!
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CASE-ESIMERKIT
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Kasvun ja strategian mahdollistajat – miten tehdään yhdessä?!



Mitä #yhdessä?
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CASE 1. 
PÄÄRADAN KEHITTÄMINEN
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PÄÄRADAN KEHITTÄMINEN
• Päärata on Suomen tärkein henkilöliikenneyhteys

• Helsinki-Tampere väli on Suomen vilkkaimmin liikennöity kaukoliikenteen 
rataosa (4,1-6.0 milj. matkustajaa)

• matkustajamäärän ennustetaan kasvavan noin 40 % vuoteen 2030 mennessä.

• Päärata kytkee Pohjois-Suomen ja länsirannikon kasvukeskukset 
pääkaupunkiseutuun ja kansainvälisiin arvoverkkoihin. Merkitys 
Suomen taloudelle, elinkeinoelämälle ja koko yhteiskunnalle on 
kiistaton.

• 3. raide nykyiseen ratakäytävään ja/tai olevien raiteiden 
parantaminen eivät mahdollista henkilöliikenteen merkittävää 
nopeuttamista tai lisäämistä. (Livin selvitys valmistumassa)

• Jatkosuunnittelu käynnistettävä heti!

• Päärata osaksi TEN-T-ydinverkkokäytäviä, mikä mahdollistaisi 
Verkkojen Eurooppa (CEF) -rahoitusinstrumentin hyödyntämisen 
pääradan kehittämisessä.

• Vaihtoehtoiset toteutus- ja rahoitusmallit selvittelyssä



ETELÄN SUUNTA KEHITTYY NYT JA TULEVAISUUDESSA
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• Etelä on kaupunkiseudun tulevaisuuden 
kasvusuunta ja jo nyt merkittävä teknologian 
työpaikkakeskittymä, osa Etelä-Suomen 
kasvukäytävää

• Alue kytkeytyy päätie- ja rataverkkoon sekä 
Tampere-Pirkkalan lentoasemaan, lisäksi eteläiselle 
kaupunkiseudulle kohdistuu merkittäviä 
liikenneinvestointeja:

• VT 3 lisäkaistat välillä Lakalaiva-Partola, Puskiaisen 
oikaisu

• Lisäraide Tampere-Riihimäki, mahd. Lakalaivan 
henkilöliikenteen asema

• Lentoaseman kehittäminen

• Sijaintipotentiaalin hyödyntäminen edellyttää 
voimakasta nykyisen yhdyskuntarakenteen 
uudistamista alueita uudelleen rakentamalla

Lentoasema



TAMPEREEN YLEISKAAVARATKAISU VARAUTUU
ETELÄISEN SUUNNAN KASVUUN JA UUDISTUMISEEN
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• Tampereen keskustan ja Etelä-Tampereen 
uuden Lakalaivan aluekeskuksen välisen 
alueen ( > 300 ha) kehittämisen tavoitteena 
on Tampereen yhdyskuntarakenteen 
eheyttäminen täydentämällä ja uudistamalla 
rakennetta sekä liikkumisen verkostoja 

• Alueen uudistumista osaksi 
kaupunkirakennetta rajoittaa VAK-ratapiha 
sekä sitä ympäröivä ns. huomiointi –vyöhyke

• Laskennallinen arvio täydentävästä 
rakentamisesta on n. 1,6 – 2,0 Mkem2          
* asukkaita 18.000 – 25.000                            
* työpaikkoja 17.000 – 19.000 



tilannekatsaus 5/2018

CASE 2. RAITIOTIE



LYHYT KERTAUS PÄÄTÖKSENTEKOHISTORIASTA
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RAITIOTIE 1- JA 2-VAIHEET
Rakentaminen toteutusosalla 1. alkanut 2016. Kahden 
raitiotielinjan (15 km) ja varikon, Raitiotieallianssin 
infrarakentamisen kustannusarvio 238,8 miljoonaa euroa. 
Toteuttaminen aikataulussa ja tavoitekustannuksessa.

Toteutusosalle 1 hankitaan 19 raitiovaunua Transtech
Oy:ltä, hankintahinta on 71 miljoonaa euroa. 
Vaunutoimitukseen sisältyy vähintään 10 vuoden 
ylläpitosopimus.

Toteutusosasta 2 keskusta – Lentävänniemi on käynnissä 
Raitiotieallianssin kehitysvaihe. Tavoite aloitukselle 2021. 
Kustannusarvio noin 50 miljoonaa euroa.

Valtion vuoden 2018 budjetissa on siirtomäärärahavaltuutus 
Liikennevirastolle tukea Tampereen raitiotien osan 2 
rakentamista enintään 30 prosentilla. 

Osille 1+2 yhteensä 30%:n valtionosuus.
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RAITIOTIEN JATKOLINJAT

Valtion ja Tampereen kaupunkiseudun kuntien välisessä 
maankäytön, asumisen ja liikenteen MAL-sopimuksessa 
2016–2019 on kirjattu:

”Tampereen raitiotie on yhdyskuntarakenteen eheyttämistä 
ja kestävää liikkumista tukeva kärkihanke. Se luo 
edellytyksiä palveluliiketoiminnan kasvulle ja kampuksia 
yhdistävälle tiede-, koulutus- ja innovaatiotoiminnalle. 
Tampereen kaupunki päättää raitiotien rakentamisesta 
syksyllä 2016. Valtio osallistuu raitiotien rakentamis-
kustannuksiin 71 milj. eurolla. Sopimuskaudella kunnat 
laativat alustavan suunnitelman seudullisesta raitiotiestä.” 

Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän vetämänä on 
valmisteltu selvitystä raitiotien seudullisesta laajenemisesta. 
Selvityksessä on Tampereen kaupungin lisäksi Pirkkalan 
kunta sekä Ylöjärven ja Kangasalan kaupungit.

Seuraava MAL-sopimus, valtionapu jatkolinjoille 
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• Ensimmäisen osan (keskusta–Tays, 
keskusta–Hervanta) raitiotieradan, 
pysäkkien ja varikon suunnittelu ja 
rakentaminen vuosina 2015–2021.

• Toisen osan (keskusta–
Lentävänniemi) suunnittelu ja 
rakentaminen, tavoite aloittaa 
suunnittelu jo 2017 aikana.

• Optio allianssin toteuttaman 
ratainfran ylläpidosta.
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RAITIOTIEALLIANSSI

SUUNNITTELU RAKENTAMINEN

50 %

50 %



TAMPEREEN RAITIOTIE OY

• Omistus 100 % Tampereen kaupunki

• Tulee omistamaan raitiotieradan, varikon ja vaunut sekä vastaamaan niiden 
ylläpidosta

• Perustettu ja nimitetty hallitus 12/2016
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Hämeenkatu, 
kiskoja ja kiveystä pääkadulle



24.5.201851
Lisätietoja rakentamisesta: raitiotieallianssi.fi



24.5.201852

ASEMANSEUDUN KEHITTÄMINEN

350.000 – 400.000 k-m2



CASE 3. ASEMAKESKUS

n. 200.000 k-m2



20 miljoonaa
ihmistä kulkee 2040 
asemakeskuksen läpi vuodessa
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VALTION JA TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTIEN
VÄLINEN MAL-SOPIMUS VV. 2016–2019:

”Tampereen kaupunki ja valtio kehittävät Tampereen
asemakeskusta Suomen kasvukäytäväkeskuksena ja
valtakunnallisena solmukohtana. Asemakeskus
yhdistää kaupunkikeskustan osat ja synnyttää
houkuttelevan asuin- ja yrityskohteen.
Lisäraidekapasiteetin suunnittelu välillä Tampere-
Riihimäki etenee ja luo edellytyksiä seudullisille,
kansallisille ja kansainvälisille matkaketjuille.”



CASE 4. 
KANSI JA AREENA

n. 120.000 k-m2





LUOMME JOTAIN AINUTLAATUISTA!

60

Hyvä esimerkki uudenlaisesta ajattelussa yhdessä tekemisestä 
julkisen ja yksityisen sektorin välillä.

Piti ajaa ensin kerran karille 2014 kun mentiin ”pertsalla….”

Tämän jälkeen käyty markkinavuoropuhelu ja sen pohjalta toteutettu 
innovatiivinen ja riittävän laaja sekä monipuolinen 
hankintakokonaisuus nostivat hankkeen lentoon. 

Kaupunki on saanut hankkeeseen innovatiivisen kumppanin, joka 
ymmärtää ja hyödyntää yhdessä kehittämisen potentiaalin. 

Teemme yhdessä ainutlaatuista menestystarinaa, jota tullaan 
kopioimaan muualla ympäri maailmaa. 

Tulemme hyödyntämään tämän hankkeen opit jatkamaan 
vastaavanlaisia kumppanuuksia!



TOTEUTUSSOPIMUS – KAUPUNGIN ROOLI JA VIPU

Kaupungin ja SRV:n konsortion toteutussopimuksen elementit

Monitoimiareenan kiinteistöyhtiön pääomitus  26,0 miljoonaa €
Investointi monitoimiareenan kanteen 22,7 miljoonaa €
Etelä- ja keskikannen tonttien myynti 0,5 miljoonaa €
Infra-rakentaminen 11,3 miljoonaa €
Yhteensä 60,0 miljoonaa €

Ranta-Tampellan kortteli – optio

Hankkeen kokonaislaajuus n. 600 miljoonaa €

Tällaista sopimusta ja hankintakokonaisuutta ei ole tehty ennen!
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Ä LY K Ä S  J A  K E S TÄVÄ  T U L E VA I S U U D E N  
K A U P U N G I N O S A

toukokuu 2018

CASE 5.

n. 1.000.000 k-m2



HIEDANRANTA

PYHÄJÄRVI

KESKUSTA

HIEDANRANTA

NÄSIJÄRVI

• sijaitsee 4 km keskustasta
länteen

• alueen koko 115 hehtaaria
(maa-alue) 

• suunnittelualueella
• kaupungin maalla 50 rakennusta
• yksityisellä maalla 53 rakennusta
• rakennushistoriallisesti arvokkaita

rakennuksia
• päivittäistavarakaupan ja erikoiskaupan

liiketiloja
• huonokuntoisia tehdasrakennuksia
• toiminnassa ja käytössä olevia tuotantotiloja
• mm. kaksi toimivaa tehdasta DS Smith ja 

Pyroll Oy
• lämpövoimalaitos



HIEDANRANTA NYT
Kaupungille hankekehittäjän rooli
- kaupunki ei ollut aktiivinen ostaja -> 26 M€
- uudenlaisen aluekehittämisen mahdollistaminen
- tehtaiden toiminnan mahdollistaminen



Monipuolinen ja elämyksellinen 
elinympäristö

keskustamaista asumista, työpaikkoja, 
kaupunkielämää ja virkistystä.

Kestävä ja älykäs 
ratikkareitti ja pysäkit lähellä
fiksut ja resurssiviisaat ratkaisut 
helpottavat ihmisten arkea
joustavalla kaavoituksella uusia ratkaisuja 
käyttöön
tavoitteena kaupunginosa, joka tuottaa 
enemmän kuin kuluttaa. 

Houkutteleva tulevaisuuden 
elinkeinoympäristö

palveluita, kauppoja, kulttuuria, liikuntaa, 
matkailua, yrityksiä ja uudenlaista 
tuotantoa.

Kaupungin investoinnit yht. n. 250 milj. €

10 000
TYÖPAIKKAA

24.5.2018

25 000
ASUKASTA

TULE VAISUU DEN 
KAUPUNGINOSA



P I R K A N M A A N  K A A R I K O I R A T  R Y  

KÄÄNTEENTEKEVÄ 
MUUTOS 
KAUPUNGISTUMISESSA

Hiedanranta on uudenlaisen 
kaupunkisuunnittelun kehitysalusta, 
jolla etsitään käänteentekeviä ratkaisuja 
kestävän kaupunginosan toteuttamiseen.

Kehittämisessä tarvitaan kaikkia: yrityksiä, 
tutkimusta ja kaupunkilaisia. Hiedanranta 
tarjoaa paikan uusille kokeiluille ja 
parhaiden ratkaisujen käyttöönotolle.

Kuva: Arkkitehtitoimisto NOAN, Jolma Arkkitehdit, Mandaworks, 
Schauman & Nordgren Architects, Tupa architecture. 



L IELAHDEN TEHDASALUEESTA 
KAUPUNGINOSAKSI

24.5.2018

Tampereen 
kaupunki 

ostaa 
Lielahden 

entisen 
tehdasalueen

2014 2016 2017 2018 2019 2020 2023 2024

Hiedanrannan 
portit auki

Kansain-
välinen 

ideakilpailu

Ideakilpailun
tulokset

Kanta-
kaupungin 
yleiskaava

Alueen
yleis-

suunnitelma

Ensimmäiset
asemakaavat

Rakentaminen 
alkaa

Ensimmäiset 
asukkaat

Raitiotie
valmistuu

2015

Ideoita
alueen kehittä-

miseen
yrityksiltä 

ja 
asukkailta

Suunnittelu ja rakentaminen jatkuvat noin vuoteen 2045 
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MIKÄ ON HIEDANRANNAN TOTEUTUSMALLI? 
Kaupunginhallitus antoi 14.5.2018 tehtäväksi laatia selvityksen 
kehitysyhtiön perustamisesta Hiedanrannan alueen 
toteuttamiseksi. 

24.5.201871



Kehitysyhtiöllä voidaan varmistaa kaupungin strategisten tavoitteiden 
toteutuminen Hiedanrannassa peruskaupungin niukkojen resurssien tai 
haastavan talouden tilanteessa. 
• Mahdollistaa kaupungin tavoitellun kasvun ja edistää strategisten 

tavoitteiden toteutumista
• Alue tuottaa kaupungille merkittävät tulot (itsenäinen kehittäminen 

nopeuttaa tulojen ja hyötyjen toteutumista)
• Kehittää uusia ratkaisuja kaupungistumiseen kestävästi ja älykkäästi 

yhdessä yritysten kanssa
KIINTEISTÖMASSAN TEHOKAS KEHITTÄMINEN TAVOITTEIDEN MUKAISESTI

MIKSI KEHITYSYHTIÖ?





JOHTOPÄÄTÖKSIÄ - AJATUKSIA
• Tulevaisuuden menestyneet ja kilpailukykyiset kaupungit ovat kehittäneet ja 

hyödyntäneet erilaisia rahoitusmalleja ja laajoja kumppanuuksia innovatiivisesti.   

• On ajateltava uudelleen ja isosti – riittävän laajoja kokonaisuuksia!

• Ei pelkästään kaupunkien, vaan myös niiden jotka haluavat kaupunkien kanssa 
tehdä yhteistyötä eli hereillä ne toimijat jotka haluavat hyötyä kasvukeskusten 
potentiaalista!!

1. Yksin eivät kaupungit eivätkä yksityinen pysty –> yhdessä pystytään lähes 
ihmeisiin!

2. Innovatiiviset hankinnat – joustavien kumppanuuksien mahdollistaminen
3. Tampereen kaupunkistrategian tavoitteiden toteutuminen edellyttää laajoja 

kumppanuus- ja rahoitusmalleja. 

24.5.201876



24.5.201877

KASVUN PAIKAT Lännen Media 8.4.2018

”KALEN KANSSA VOLVOLLA TAMPEREEN KESKUSTASSA….”



24.5.201878

KASVUN PAIKAT Lännen Media 8.4.2018

”KALEN KANSSA VOLVOLLA TAMPEREEN KESKUSTASSA….”



24.5.201879

KASVUN PAIKAT Lännen Media 8.4.2018

”APUNEN JA LYLY: MISTÄ LAAJEMMASTA ILMIOSTÄ HANKE KERTOO JUURI NYT?”



KIITOS!


