
 

 

Tampereen kaupunkiseudun rakennesuunnitelman päivitysprosessin tuki sekä 
suunnitteludokumenttien laatiminen 
 
3.5.2022 
 
Työohjelmaan ja tarjouspyyntöön liittyvät kysymykset ja vastaukset 
 
Kysymykset A. 
 

1. Onko tilaajalla sellaisia toiveita tai vaatimuksia vuorovaikutuksen toteutukselle (läsnä/etä, 
menetelmät, raportointi), jotka vaikuttavat kustannuksiin, vai saako tarjoaja suunnitella 
vuorovaikutuksen vapaasti?  

 
Kysymyksemme koskee  

 
a) työpajojen toteutusta 
b) asukasvuorovaikutusta ja  
c) kokouksia.  

 
 

2. Tuotetaanko jo työn välivaiheissa digitaaliset aineistot kansalliseen tietomallin tiedossa olevien 
periaatteiden mukaisesti? 

 
Vai tuotetaanko vasta valmiista ja hyväksytystä materiaalista digitaalinen (paikkatieto-)aineisto 
kansallisen tietomallin tiedossa olevien periaatteiden mukaisesti? 

 
Vastaukset A. 
 

1. a. Konsultin rooli on tukea seutua asiantuntemuksellaan ja osaamisellaan seudun virkamiehille ja 
päättäjille suunnatuissa työpajoissa. Työpajojen toteutuksessa on hyvä miettiä, millainen 
kohtaaminen on kussakin työn vaiheessa tarkoituksenmukaista. Tavoitevaiheessa painottuvat 
sanallinen viestintä, mutta kokoamisvaiheessa painopiste on kartan äärellä työskentelyssä ja eri 
teemojen keskinäisessä yhteensovittamisessa. 
 
b. Asukasvuorovaikutus toteutetaan Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän omana työnä ja on 
rajattu näin ollen konsulttitoimeksiannon ulkopuolelle. Tärkeää on kuitenkin tiedon välittäminen 
vuorovaikutustilaisuuksiin sekä asukaspalautteen vastaanottaminen osaksi prosessia. 
 
c. Tilaajan ja ohjausryhmän kanssa pidettävät kokoukset voidaan toteuttaa tarkoituksenmukaisella 
tavalla, myös etänä. 

 
2. Digitaalisessa muodossa oleva tieto tuotetaan ensisijaisesti valmiista versiosta. Moni lähtöaineiston 

osakokonaisuus on jo nyt digitaalisessa muodossa ja täten hyödynnettävissä tietomallin mukaisen 
paikkatietoaineiston laatimisessa. 
  
 
 

Kysymykset B. 
 

1. Mitkä ovat keskeisimmät muutostarpeet, jotka Tampereen kaupunkiseudun rakennesuunnitelmasta 
2040 on tähän mennessä tunnistettu? 
 

2. Tarjouspyynnössä on lukittu työn kokonaishinta matkakuluineen. Tarjouspyynnön mukainen 
vuorovaikutus riittävästi valmisteltuna ja laadukkaasti toteutettuna matka-ajat huomioiden tarkoittaa 
jopa noin 40 % osuutta tarjouspyynnössä mainitusta kokonaishinnasta. Kokemuksemme mukaan 
vuorovaikutuksen lisäksi tarvitaan myös merkittävä määrä muuta konsultin suorittamaa 
asiantuntijatyötä, jotta voidaan saavuttaa työn lopputulokselle ja laadulle asetetut tavoitteet. 
Nähdäksemme on vaara, että varsinaiselle suunnittelutyölle ei jää nyt riittävästi aikaa. Onko työ 
mahdollista tarjota enimmäishintaa korkeammalla hinnalla?  
 



 

 

3. Kaupunkiseutusuunnitelman tietomallityö on käynnissä, joten tietomallin tarkempi sisältö ei ole vielä 
tiedossa. Onko mahdollista rajata tietomallin mukaisen digitaalisen aineiston tuottaminen tämän 
toimeksiannon ulkopuolelle ja sopia siitä erikseen siinä vaiheessa, kun tietomallin tarkemmat 
laadintaperiaatteet, soveltuvat ohjelmistot ja tietomallin tuottamiseen tarvittava työmäärä ovat 
riittävällä tarkkuudella tiedossa? 

 
Vastaukset B. 
 

1. Päivitys laaditaan vastaamaan valmisteilla olevien Seutustrategian ja Business Tampereen 
strategian päivityksen valintoja ja painotuksia. Lisäksi päivitykseen tuodaan seudun nykyiset 
ilmastotavoitteet. 
 
Päivitykseen tuodaan ja sovitetaan yhteen MAL4-sopimuksen sisällöt niiltä osin, kun ne valmistuvat 
päivitysprosessin aikana. 
  
Päivitykseen tuodaan keväällä 2022 käytyjen lähetekeskustelujen kuluessa nousseet teemat. 
 

2. Työtä ei ole mahdollista tarjota enimmäishintaa korkeammalla hinnalla. 
 

3. Tietomallin on määrä valmistua vuoden 2022 loppuun mennessä. Tämä on ennen kuin tässä 
prosessissa siirrytään suunnitelman kokoamisvaiheeseen. Tietomallin pitäisi näin ollen raamittaa 
suunnitelman kokoamisvaihetta. 

 
 


