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Yhteiset tavoitteet tiiviisti
• Sujuvat ja kiinnostavat liikkumisen palvelut asiakkaille

o Lähtökohtana asiakkaan tarpeet
o Erilaiset matkaketjut
o Erilaisia tapoja ja kanavia

• Yhteistyö ja liiketoiminta
o Liiketoimintamallit
o Rajapinnat ja data
o Tapahtumalippu

• Liikkumisen palvelut tukevat kaupungin strategisia tavoitteita
o Hiilineutraalius
o Tampereen kiinnostavuus
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2022 toimenpiteet
• Sujuvat ja kiinnostavat palvelut asiakkaille

o Suuri seutukeskustelu lisää asiakasymmärrystä liikkumisen tarpeista
o Hiilineutraalit teot – kehitysohjelmassa Liikkumistottumusten muutos

• Yhteistyö ja liiketoiminta
o Joukkoliikenteen lippujärjestelmään mahdollistetaan kolmansien osapuolten myyntirajapinta,

toimintamallit ja uusia lipputuotteita
 Yhteistyössä suurten kaupunkiseutujen (HSL, Tampere, Oulu, Turku) kanssa osana lippu- ja

maksujärjestelmän kehittämistä
 Otetaan kolmannen osapuolen liikkumisen toimijat mukaan kertomaan tarpeistaan ja

liiketoimintamalleistaan
 Rahoitus ja aikataulu ei vielä ole varmistunut

o Tapahtumalipun toiminnallisuuksien parantaminen ja käytön laajentaminen
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Liikkumishubit Tampereelle
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Kaupungin palvelut

Uudet liikkumisen
palvelut

Yhteisön ja
kaupunkielämän

Joukko-
liikenteenMINIHUB

YHDISTÄÄ



Minihub vauhdittaa muutosta:

• Liikkumisen muutos tulee näkyväksi arkiympäristöön ja kaikille kaupunkilaisille.

• Joukkoliikenteen vaikuttavuus laajenee uusilla liikkumisen palveluilla.

• Uudet liikkumispalvelut ovat helposti lähestyttäviä ja kiinnostavia

• Muiden asukkaiden esimerkki vauhdittaa muutosta, tuetaan yhteisöllisyyttä ja
luodaan kohtauspaikkoja.

• Modernia kaupunkielämää niin keskustaan, kasvun ja elinvoiman vyöhykkeelle
kuin aluekeskuksiin.
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Hyödyt:
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As
uk

ka
at • Monimuotoisia ja

urbaaneja matkaketjuja
on tarjolla.

• Hubit näkyvät kaikille ja
houkuttelevat
kokeilemaan uusia
kestävän liikkumisen
muotoja.

• Joukkoliikenne on
useamman
saavutettavissa.

• Nuoret kaupunkilaiset
arvostavat uusia
liikkumisen vaihtoehtoja
ja yhteisöllisyyttä. Syy
tulla ja jäädä
Tampereelle.

Ka
up

un
ki • Tavoite kulkutapaosuus

69% kestäville
liikennemuodoille vaatii
uusia toimia

• Tiivistyvä
kaupunkirakenne luo
uusia mahdollisuuksia
lyhyille asiointimatkoille
ja liikkumisen
muutokselle

• Hubit luovat yhtenäisen
ja läpinäkyvän tavan
kaupungin ja liikkumisen
toimijoiden välille.

• Tampere on kiinnostava
urbaanin liikkumisen
edelläkävijä niin yrityksille
kuin asukkaille

Yr
ity

ks
et • Hub tarjoaa yhteisen

markkinapaikan ja
näkyvyyttä toimijoille

• Kestävän liikkumisen
palvelutarjonta selkeytyy
ja tulee näkyväksi
kaupunkilaisille

• Hub mahdollistaa
erilaisten palveluiden
yhdistämisen ja uusien
yhteistyökuvioiden
rakentamista

• Yrityksillä mahdollisuus
vaikuttaa konseptiin
yhteiskehittämällä.
Tavoitteena mahdollistaa
mukaan tulo matalalla
kynnyksellä.



Liikkumishubit toimenpiteitä 2022

• Kaupungin hubikehittämisen tahojen kokoaminen sisäisesti yhteen

• Haku Erticon vetämään konsortioon uudessa Horizon-hankkeessa living lab-
kaupungiksi

o Tavoitteena luoda ja vakiinnuttaa last mile/first mile ratkaisuja ja siten lisätä asukkaiden kiinnostusta valita kestävät kulkumuodot
täydentämään ratikan luomia uusia mahdollisuuksia

o Huhtikuussa tieto ollaanko Erticon konsortiossa mukana, paikallisen konsortion kokoaminen
o Valmistelu hyödyttää joka tapauksessa, jos kyseinen haku ei tuota tulosta

• Kehitystyötä esim. kaupunkipyörien ja sähköpotkulautojen kanssa
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KIITOS!

Toivon keskustelua ja
mielenkiintoisia kehitysehdotuksia

Tiina Leinonen
tiina.leinonen@tampere.fi

Tiina Leinonen
tiina.leinonen@tampere.fi
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