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TARJOUSPYYNTÖ 27.6.2022

SOPEUTUVA KAUPUNKISEUTU -SUUNNITTELU JA VUOROVAIKUTUSTYÖ
Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä (jatkossa: tilaaja) pyytää tarjoustanne ”Sopeutuva
kaupunkiseutu” suunnittelu- ja vuorovaikutustyöstä.
Sopeutuva kaupunkiseutu –hankkeessa ennakoidaan seudullisia ilmastonmuutoksen riskejä ja
parannetaan kaupunkiseudun valmiuksia varautua ja sopeutua muuttuvaan ilmastoon laatimalla
seudullisia suunnitteluperiaatteita ja suunnittelu- ja toimeenpanotyötä tukevia työkaluja.
Kilpailutettavan työn tavoiteltuna tuotoksina ovat:
•
•
•
•
•

Ilmastonmuutoksen keskeisiä vaikutuksia ja riskejä kaupunkiseudulle kuvaavat
riskikortit
Ehdotus sopeutumistyön organisoinnista ja johtamisesta toimenpiteineen (ns.
sopeutumistyön strukturointi) kuntatasolla osana kuntien Hinku-työtä (ks.
Sopeutuminen osana kuntien Hinku-työtä)
Strategisten sopeutumiseen liittyvien suunnitteluperiaatteiden määrittäminen ja
kuvaaminen rakennesuunnitelmaa varten (ks. Sopeutuminen rakennesuunnitelmassa)
Viestinnällisiä sisältöjä alueellisille ja kansallisille sidosryhmille, sekä asukkaiden ja
elinkeinojen omatoimisen varautumisen ja sopeutumisen edistämiseksi. Viestinnän
sisältöjä tunnistetaan eri työvaiheissa.
Tunnistettuja mahdollisuuksia esimerkiksi elinkeinoelämälle, joita sopeutumistyö luo.
Mahdollisuuksia tunnistetaan eri työvaiheissa.

Työ on tarkoitus toteuttaa vuorovaikutuksessa kansallisten ja alueellisten asiantuntijoiden sekä
seudun asukkaiden kanssa.
TYÖVAIHEET
1. Bongaa ilmastonmuutos -kyselyssä kerätään asukkaiden kokemuksia muuttuneen ilmaston
vaikutuksista arkiympäristössä (kysely käynnissä 20.6.-31.7.). Toteutusvastuu: tilaaja
2. Esiselvitys: ilmastoriskit ja suositukset rakennetun ympäristön sopeutumistoimenpiteistä.
Selvitetään hyviä sopeutumiskäytäntöjä suomalaisista ja ulkomaisista kaupungeista ja
sopeutumisen johtamisen työkaluja ja viitekehyksiä. Analysoidaan, miten sopeutuminen on
huomioitu nykyisissä strategisissa suunnitelmissa ja kuntien rakennetun ympäristön ohjausja johtamistyökaluissa kuten Hinku-tiekartoissa. Aineiston pohjalta muodostetaan viitekehys
seudun ja kuntien sopeutumisen työkalupakista (ns. prototyyppi), jota lähdetään
tarkentamaan seuraavassa vaiheessa. Toteutusvastuu: konsultti (syyskuu)
3. Toteutetaan delfoi-verkkopaneeli kutsumalla noin 20-30 kansallista ja alueellista
asiantuntijaa vastaajiksi. Mikäli vastaajia ei saada sitoutumaan delfoi-verkkopaneeliin ja sen
metodologiaan, toteutetaan perinteisempi verkkokysely asiantuntijoille. Verkkopaneelin/kyselyn tavoitteena mm. arvioida ilmastoriskejä ja haavoittuvuuksia, arvioida edellisen
vaiheen prototyyppiä ja muodostaa yhteisöllisesti uutta tietoa sopeutumistyön
organisoimiseksi ja toimenpiteistämiseksi kunta- ja seututasolla. Toteutusvastuu: konsultti
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osallistuu kysymysten laadintaan ja tulosten analyysiin, tilaaja vastaa kyselyn
toteuttamisesta ja hallinnoinnista (loka-marraskuu)
4. Lopullisen seudullisen työkalupakin yhteiskehitys seudun asiantuntijoiden ja seudun
sidosryhmien kanssa työpajoissa ja hyödyntämällä työpöytätutkimusta ja parhaita
käytäntöjä. Vaihe sisältää vähintään:
• Työpaja 1: Sopeutumistavoitteet ja näkökulmat rakennesuunnitelmassa (marrasjoulukuu)
• Työpaja 2: Sopeutuminen osana kuntien Hinku-työtä (ke 21.12. klo 12-16)
• Konsultin omatoiminen työpöytätutkimus tms. työ.
• Luonnos palautekyselystä 3. ja 4. vaiheen osallistujille: kysytään hankkeen
vaikutuksista heidän omaan toimintaan ja kokemuksia hankkeen ja sen tuotosten
hyödyllisyydestä. (Tilaaja toteuttaa palautekyselyn erillisenä prosessina keväällä
2023.)
Toteutusvastuu: konsultti
Työpajat toteutetaan lähtökohtaisesti läsnätilaisuuksina Tampereen kaupunkiseudulla.
Tilaaja vastaa työpajoista syntyvistä tila- ja tarjoilu- tms. kustannuksista.
5. Suunnitelma tuotosten viestinnästä ja jalkauttamisesta. Työn tuotoksia on tarkoitus viestiä
ja jalkauttaa tammi-maaliskuussa mm.
•
•
•
•
•
•

seudun muihin työryhmiin
kansallisen avoimen webinaarin kautta relevanteille sidosryhmille
asukkaille kaupunkiseudun viestinnän kautta
Pirkanmaan ilmastofoorumissa
rakennuttajille kaupunkiseudun vuosittaisessa tonttipäivässä
kansalliselle MAL-verkostolle.

Toteutusvastuu: konsultti vastaa kärkiviestien valmistelusta mainituille sidosryhmille. Tilaaja
vastaa viestintään ja jalkautukseen liittyvistä toimenpiteistä.

SOPEUTUMINEN RAKENNESUUNNITELMASSA
MAL-sopimuksen mukaisesti päivitettävä rakennesuunnitelma 2040 kuvaa Tampereen
kaupunkiseudun kahdeksan kunnan yhdyskuntarakenteen kehittämisen tavoitteet ja tahtotilan
pitkällä aikavälillä. Rakennesuunnitelmassa esitetään mm. seudulla päivitettävän strategian ja
MAL-sopimuksen lähtökohdista seudun kehittämisen keihäänkärkiä ja niiden kohdentumista
alueittain. Ilmastonmuutokseen sopeutumisen tavoitteita ja suunnitteluperiaatteita on nyt
tarkoitus tuoda osaksi rakennesuunnitelman päivittämistä, joka etenee omana prosessinaan
2022-23 aikana.
Kaupunkiseudun ilmastotyöryhmä on alustavasti tunnistanut varautumisen ja sopeutumisen
osalta tärkeiksi syötteiksi rakennesuunnitelman päivittämiseen seuraavat asiat:
•
•

Riskialttiiden ja haavoittuvien alueiden tunnistaminen
Kaupunkivihreän ja rauhoitettujen alueen lisääminen
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•
•
•

ekologisten käytävien säilyttäminen yli kunta- ja maanomistusrajojen
hiilinielujen turvaaminen
Siniviherkertoimen ja ekologisen kompensaation käyttö

Työssä haetaan syötteinä rakennesuunnitelmaa varten sopeutumiseen liittyvien priorisoitujen
suunnitteluperiaatteiden määrittämistä ja kuvaamista. Suunnitteluperiaatteet tulee muodostaa
alustavien syötteiden (yllä), asiantuntijakyselyn ja työpajan kautta. Suunnitteluperiaatteiden
muodostaminen tässä työssä tarkoittaa esim.
•
•
•

suunnitteluperiaatteen tavoitteet ja kuvaus
tarvittavien lähtötietojen ja tausta-aineistojen määrittelyä kohteiden tunnistamiseksi
myöhemmin seudun yhdyskuntarakenteesta
kansainvälisiä ja kansallisia esimerkkejä miten vastaavia sopeutumisen
suunnitteluperiaatteita ja strategisia tavoitteita on toteutettu muissa kaavoissa
(ylikunnallisessa mittakaavassa ja suunnilleen vastaavassa taajama- ja
maisemarakenteellisessa kokonaisuudessa).

Sopeutumisen suunnitteluperiaatteita ei tässä työssä viedä ”kartalle” eli varsinaiseen
rakennesuunnitelmaan, vaan tuotettava aineisto toimii syötteenä erillisenä prosessina ja
hankkeena 2022-23 toteutettavaan rakennesuunnitelman päivittämiseen.
SOPEUTUMINEN OSANA KUNTIEN HINKU-TYÖTÄ
Tampereen kaupunkiseudun kaikki kahdeksan kuntaa kuuluvat Hinku-verkostoon ja ovat
sitoutuneet sen tavoitteisiin. Kaupunkiseudulla on seudullinen Hinku-tiekartan
mallipohja/manuaali, joka on toiminut seudun kuntien tukena kuntien omien Hinku-tiekarttojen
laadinnassa. Nyt tähän seudulliseen ns. Hinku-manuaaliin on tarkoitus tuoda varautuminen ja
sopeutuminen kattavampana teemana, ja siten auttaa kuntia käynnistämään suunnitelmallinen
sopeutuminen osana Hinku-työtä. Seudulliseen Hinku-tiekarttaan integroitavan ”sopeutumisen
suunnittelutyökalun” on ajateltu sisältävän varautumiseen ja sopeutumiseen liittyvät teemat,
tavoitteet, toimenpiteet, mittarit, sopeutumistyön organisointi, johtaminen ja seuranta. Lisäksi
tämän uuden ”sopeutumisen suunnittelutyökalun” tulee kattaa ne tavoitteet ja toimet, joita
ilmastolaissa on säädetty kuntien osalta huomioitavaksi.
TILAAJAN KÄYTÖSSÄ OLEVAT RESURSSIT
•
•
•

•

Bongaa ilmastonmuutos -asukaskyselyn tulokset elokuun alusta lähtien. Kyselyyn voi
tutustua osoitteessa: https://forms.office.com/r/XEqAnTBfj5
Projektipäällikkö (n. 30 henkilötyöpäivää syys-joulukuun aikana)
Kokouksissa käytyjen keskustelujen koontia mm. seudun kunnissa jo toteutetuista
sopeutumistoimenpiteistä, kuntien tunnistamista tarpeista, ehdotuksista
sopeutumisteemoista osana rakennesuunnitelmaa ja hyvistä sopeutumistyön
esimerkeistä joissain suomalaiskaupungeissa
Mahdollisuus käyttää erilaisia verkko-osallistumisen työkaluja (esim. Teams, Forms,
eDelphi) ja hyödyntää kaupunkiseudun verkostoja osallistujina eri
vuorovaikutusosioissa.

Pyydämme tarjoustanne työstä, joka liittyy prosessin suunnitteluun ja laadukkaaseen
käytännön toteutukseen. Konsultin työ on tarkoitus käynnistää 29.8. ja saada valmiiksi
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31.1.2023 mennessä. Valittavan konsultin työ ja vuorovaikutus tilaajan kanssa on
mahdollisuus toteuttaa osin etänä. Aloituskokous järjestetään Tampereella.
Tilaajan projektipäällikkönä toimii kehittämispäällikkö Antti Lippo.
Sopeutuva kaupunkiseutu -hanke on saanut tukea ympäristöministeriöltä Vähähiilisen
rakennetun ympäristön ohjelmasta. Ohjelman rahoitus tulee EU:n kertaluonteisesta
elpymisvälineestä (RRF). Rahoituksen johdosta työn toteutussuunnitelman tulee pääpiirteiltään
vastata työvaiheiden 1-5 sisältöjä.
Tarjouksessa tulee esittää ainakin:
•

•
•

ehdotus tarkennetusta toteutussuunnitelmasta sisältäen
o tarjouspyynnössä esitetyt työvaiheet
o kuvaus esiselvitys-vaiheessa hyödynnettävistä materiaaleista
o alustava ehdotus työpajojen työskentelytavoista ja sisällöistä
kuvaus konsultin projektitiimin osaamisesta ja referensseistä (max. 3 kpl/hlö)
organisaation referenssit (max. 5 kpl)

Työn maksimihinta on 35 000 EUR (alv 0%) ja se sisältää kaikki konsultin kulut työn
toteuttamiseksi.
Hankintamenettely on avoin. Tarjouspyyntö julkaistaan kuntayhtymän kotisivuilla. Lisäksi
tarjouspyyntö kohdennetaan suoraan joillekin mahdollisille tarjoajille.
Tarjouspyyntöön voi esittää kysymyksiä to 4.8.2022 klo 16.00 mennessä osoitteeseen
antti.lippo@tampereenseutu.fi. Vastaukset kysymyksiin julkaistaan kuntayhtymän verkkosivuilla
olevan tarjouspyynnön ohessa maanantaina 8.8.
Tarjoukseen on liitettävä tilaajavastuulain 5 §:n mukaiset todistukset:
Todistukset voi korvata ajantasaisella tilaajavastuuraportilla.
Tarjoukset tulee toimittaa perjantaihin 12.8.2022 klo 23.59 mennessä sähköpostitse
kirjaamo@tampereenseutu.fi ja antti.lippo@tampereenseutu.fi
Konsultin valinta toteutetaan 22.8.2022 mennessä määräaikaan jätettyjen ja tarjouspyynnössä
mainitut kriteerit täyttävien tarjousten väliltä.
Tarjousten arvioinnissa painotamme:
•
•
•
•

Toteutussuunnitelma 30%
Projektitiimin osaaminen ja referenssit 25%
Organisaation referenssit 25%.
Hinta 20%

Tarjous hylätään, jos tarjouspyynnössä esitetyt vaatimukset eivät täyty tai tarjous ei muilta osin
vastaa tarjouspyyntöä tai jos tarjous saapuu myöhästyneenä. Tilaaja voi perustellusta syystä
hylätä kaikki tarjoukset.
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Tässä työssä noudatetaan Julkisten hankintojen yleisiä sopimusehtoja palveluhankinnoissa (JYSE
2014 Palvelut).
Tarjouksessa on yksilöitävä tarjoajan mahdollisesti käyttämät yhteistyökumppanit ja alikonsultit.
Tarjoaja vastaa yhteistyökumppaninsa ja alikonsulttinsa työstä kuten omastaan.
Työstä laskutetaan erikseen Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymää sopimuksessa
määritellyn maksuaikataulun mukaisesti. Esim. ensimmäisen erän 50 % voi laskuttaa
työsuunnitelman hyväksymisen jälkeen ja loput työn hyväksymisen jälkeen.
Tarjouksen tekemisestä ei makseta korvausta.
Maksuehto 21 pv netto laskun saapumisesta. Viivästyskorko on korkolain 4 § 1 mom. mukainen.
Tilaaja omistaa kaikki prosessin lopputuotokset. Työn valmistuessa ja sen vastatessa tilaajan
tavoitteita saa konsultti referenssioikeuden selvitystyön toteuttamisesta.

Tampereella 27.6.2022

Päivi Nurminen
seutujohtaja

www.tampereenseutu.fi
Tampereen kaupunkiseutu on kahdeksan kunnan ja yli 400 000 asukkaan vehreä metropoli.
Tampereen kaupunkiseutuun kuuluvat Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere,
Vesilahti ja Ylöjärvi. Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymässä teemme Suomen vaikuttavinta
seutuyhteistyötä, jotta kuntalaisten arki on sujuvaa ja seutumme tulevaisuus kestävää.
Rakennamme yhdessä kansainvälistä, hiilineutraalia kaupunkiseutua.

