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Hankkeen perustiedot

● Kesto: 1.8.2019 – 31.10.2021

● Toimintalinja 2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

● Erityistavoite 3.2. Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen 

kehittäminen

● Toteutetaan yhteishankkeena, jossa pääkoordinaattorina toimii Espoon 

kaupunki, ja osatoteuttajina Oulun kaupunki, Tampereen kaupunkiseudun 

elinkeino- ja kehitysyhtiö Business Tampere, Turun ammattikorkeakoulu ja 

Turun kaupunki

● Kokonaiskustannusarvio 1.927.797 €, josta EAKR-rahoitusta 67% (Uudenmaan 

Liitto) , loppuosa kuntarahoituksena

● Business Tampereen osatoteutuksen kustannusarvio 475.700 €
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Kokonaistavoitteet

● Hankkeessa haetaan liikennealan kasvuohjelman mukaisesti uusia ratkaisuja

1. joukkoliikenteeseen tukeutuvien matkaketjujen kehittämiseen 

liikennehubeissa

2. vähähiiliseen liikkumiseen, kuten sähkö- ja biokäyttöiset ajoneuvot sekä 

jaetut ajoneuvoresurssit,

3. robottibussien käyttöönoton, liiketoimintamallien ja autonomisen liikenteen 

kehittämiseen 

4. älykkäisiin pysäköintiratkaisuihin

● Yritykset pääsevät testaamaan uusia vähähiiliseen liikkumiseen liittyviä 

liiketoimintamalleja, joita voidaan myöhemmin tuotteistaa osaksi modernia 

liikennejärjestelmää. Kokeilun hyödyt ja opit raportoidaan avoimesti ja tulokset 

palvelevat yrityskenttää laajasti.
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Tavoiteltavat tulokset

● Hankkeen myötä syntyy arvokasta tietoa henkilöautolla liikkumisen 

tarvetta vähentävistä palveluista ja liiketoimintamahdollisuuksista. 

Samalla syntyy nopealla ajanjaksolla markkinaehtoisesti toimivia, 

käyttäjälähtöisiä uusia liikennepalveluja. Parhaat hankkeessa testatut 

liikennepalvelut jäävät pysyviksi palveluiksi liikkumisen hubeihin ja 

skaalautuvat muualle Suomeen sekä kansainvälisesti, mikä vaikuttaa 

positiivisesti liikkumisen hiilijalanjäljen pienentymiseen. 

● Osatoteuttajat ovat tunnistaneet kaupunkiensa sisältä yhden tai useamman 

liikkumishubin, joihin vähähiilisen liikkumisen toimenpiteitä hankkeessa 

suunnitellaan ja joissa niitä testataan.
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Tampereen osatoteutus: Kaupin alue

● Tavoitteena on kehittää monipuolinen, digitalisaatiota hyödyntävä liikkumisen 

palvelujen keskittymä Kauppiin

● Kaupissa sijaitsevat mm. Tampereen yliopistollinen sairaala, Tampereen 

Ammattikorkeakoulu, Tampereen yliopiston biolääketieteen yksikkö, Kauppi Sports 

Center ja useita terveysteknologia-alan yrityksiä

● Alueella käy päivittäin asiakkaana, töissä, opiskelijana ja liikuntaharrastuksissa n. 20.000 

henkeä

● Tavoitteena on, että Kaupin alueelle tulevat valitsevat oman autoilun sijaista 

vähähiilisiä vaihtoehtoja, jotka näyttäytyvät tulijalle houkuttavalta ja vaivattomalta 

vaihtoehdolta - > Kaupin alueen kokonaisvaltainen matkaketjujen kehittäminen: 

alueella liikkuvien on mahdollista rakentaa yksilölliseen tilanteeseen kulloinkin parhaiten 

sopiva kokonaisvaltainen ovelta-ovelle -matkaketju.
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Tehtyjä / käynnissä olevia toimenpiteitä: 
Kaupin alue

● Pyöräilyn määrän lisääminen ja olosuhteiden edistäminen: Pyöräpysäköinti- ja pyöräilyn 

palveluverkkosuunnitelmat

● Kimppakyytipilotin palvelumuotoilu, tuloksena proto jatkokehitettäväksi: 

https://marvelapp.com/jjhh40j/screen/63909432

● Nopeat kokeilut – haku yrityksille, jossa kolmeen esitettyyn haasteeseen sai tehdä 

ratkaisuehdotuksia, arvoltaan max 10.000 €. Projektien kesto on n. 3 kk. Aloitettu on kaksi 

kokeilua:

* TAYSin henkilökunnan varauspohjainen pysäköinti (eParking – sovellus) 

https://eparking.fi/fi

* Tampere.Finland – mobiilisovelluksen datan visualisointi, pilottina Kaupin alue

https://visittampere.fi/app/

* kahden muun kokeilun osalta toimenpiteet käynnistymässä

https://marvelapp.com/jjhh40j/screen/63909432
https://eparking.fi/fi
https://visittampere.fi/app/
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Toimenpiteitä 2020: Kaupin alue

● Palvelukokonaisuuksien kehittäminen: yksilölliseen tilanteeseen sopiva matkaketju

● Mobiilireittiopas: mm. joukkoliikenneyhteydet, pysäköinti, pyöräily- ja kävely-yhteydet

● Kimppakyytipilotti: prototyypin pohjalta kokeilu ja jatkokehitys

● Liityntäpysäköinti: selvitetään lähellä sijaitsevien alueiden hyödyntämismahdollisuudet, 

esimerkiksi Hakametsän jäähallin pysäköintialue

● Kokeilupalveluhankinnat / nopeat kokeilut: avataan haasteet yrityksille sekä kevään että 

syksyn aikana, ja käynnistetään kokeiluja soveltuvin osin

● Kaupin alueen henkilöautopysäköinnistä on käynnissä yhteistyön kehittämisprojekti eri 

toimijoiden kesken -> ei suoraan hankkeen alaista, mutta liittyy kokonaisuuteen

● Tampereen kaupunkipyöräkokeilu 2020? -> Kauppi mahdollinen pilotti

● SmartCity Expo, Barcelona 17.-19.11.2020 -> tavoitteena osallistua tähän yritysten kanssa


