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54 § SEUTUDIGI – LAADUKASTA JA TEHOKASTA KAUPUNKISEUTUSUUNNITTELUA 
TIETOMALLIPOHJAISELLA SEURANNALLA – HANKE: KONSULTIN VALINTA VAIHEESEEN 2. 
 

Tampereen kaupunkiseudulla on vuonna 2022 käynnistynyt valtiova-
rainministeriön digikannustin rahoituksella rahoitettava Seutudigi – laa-
dukasta ja tehokasta kaupunkiseutusuunnittelua tietomallipohjaisella 
seurannalla – hanke.  
 
Hankkeen päätavoite on kehittää seudun uudelle, valmisteilla olevalle 
Rakennesuunnitelmalle paikkatietopohjainen seurantajärjestelmä. Ra-
kennesuunnitelman seurannan lisäksi kehitettävän seurantajärjestel-
män on tarkoitus vastata myös laajemmin seudullisen tiedontuotannon 
tarpeisiin, esimerkiksi Tampereen kaupunkiseudun ja valtion välisen 
MAL-sopimuksen osalta. 

 
Hanke jakaantuu kahteen vaiheeseen, joista ensimmäisessä oli tavoit-
teena koota kokonaiskuva seudullisesta MAL-teemojen (Maankäyttö, 
Asuminen, Liikenne) tietojohtamisesta sekä löytää olennaisimmat seu-
rantamittarit seudun yhdyskuntarakenteen kehityksen seuraamiseen 
seutuyhteistyössä. Ensimmäinen vaihe on päättynyt projektisuunnitel-
man mukaisesti elokuussa 2022. 

 
Kuntayhtymä pyysi tarjouksia hankkeen vaiheen toteutukseen liitty-
västä rakennesuunnitelman seurantajärjestelmän suunnittelu- ja toteu-
tustyöstä. Toisen vaiheen tavoitteena on laatia ensimmäisen vaiheen 
määrittelyn ja selvitysten pohjalta tarkempi suunnitelma rakennesuun-
nitelman seurantajärjestelmän teknisestä toteutuksesta sekä viedä 
suunnitelma toteutukseen.  
 
Toteutukseen sisältyvät ainakin järjestelmän paikkatietotietokannan, 
tiedonkäsittely- ja analysointiprosessien sekä visualisoinnin suunnittelu 
ja rakentaminen. Lisäksi valittavan konsultin tehtävänä on viedä toteu-
tukseen noin 12 keskeisintä seurantamittaria. Toteutukseen vietävät 
seurantamittarit sekä toteutuksen muu sisältö määritellään yhteis-
työssä konsultin ja tilaajan kesken tilattavan työn ensimmäisessä työvai-
heessa (työpaketti 5). 

 
Tarjouksen kokonaishinnaksi määriteltiin 40 000 euroa (alv 0%). 
 
Tarjoukset pyydettiin 25.10.2022 mennessä. Tarjouksen jättivät Ram-
boll Oy, Spatineo Oy, Gispo Oy, Ubigu Oy ja WSP Finland Oy (yhteistar-
jous). Kaikki tarjoukset hyväksyttiin mukaan tarjouskilpailuun. 
 
Tarjoukset arvioivat: 
 
Jussi Välimäki (Tampereen kaupunkiseutu), Eero Suominen (Lempäälän 
kunta), Kaarina Kruus-Blomgren (Kangasalan kaupunki), Erno Mäkinen 
(Tampereen kaupunki) 
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Lisäksi tarjousten arvioinnissa hyödynnettiin Seutudigi-hankkeen pro-
jektiryhmän näkemyksiä. Projektiryhmään kuuluvat: 
 
Jussi Välimäki (Tampereen kaupunkiseutu), Katariina Pahkasalo (Tam-
pere), Erno Mäkinen (Tampere), Eero Suominen (Lempäälä), Sini Suon-
tausta (Lempäälä), Kaarina Kruus-Blomgren (Kangasala), Outi Lehtinen 
(Nokia), Essi Jokinen (Ylöjärvi), Joonas Nieminen (Ylöjärvi), Kaisu Kuu-
sela (Tampereen kaupunkiseutu), Juhani Pohjonen (Tampereen kaupun-
kiseutu), Arto Majoinen (Pirkanmaan ELY-keskus), Esa Hoffren (Pirkan-
maan ELY-keskus), Jan Seppänen (Pirkanmaan liitto), Miina Vainio (Pir-
kanmaan liitto),  
 
Tarjouspyynnön mukaisesti tehdyt pisteytykset: 
 

Tarjoaja 

Työsuunnitelman sisältö 
suhteessa työlle asetet-

tuihin tavoitteisiin (1-5 p) 
80 %  

Enintään 5 kpl referenssejä vastaa-
vista toteutuksista (1-5p) 20 %  Pisteet yhteensä 

Ubigu ja WSP 4 4,75 4,15 
Ramboll 2,25 2 2,18 

Gispo 3,75 3,75 3,75 
Spatineo 2,5 3 2,65 

 
Seutudigi-hankkeen projektiryhmä esittää omalta osaltaan Ubigu Oy ja 
ja WSP: n valitsemista tehtävään. 
 

Seutujohtaja päätti 
että Seutudigi-hankkeen vaiheen 2. konsulttityö hankitaan Ubigu Oy:ltä 
ja WSP Finland Oy:ltä 40 000 € (ALV 0 %) kokonaishintaan, 
 
että kustannukset katetaan kustannuspaikalta 606160/seutudigi ja 
 
että hankintapäätös on kuntayhtymää sitova, kun hankintasopimus on 
allekirjoitettu. 
 
 
 
Päivi Nurminen 
Seutujohtaja 

Ilmoitus    
 
Lisätietoja  seututietopäällikkö Jussi Välimäki 0405032554 

seutusihteeri Juhani Pohjonen puh. 0405878557 
etunimi.sukunimi@tampereenseutu.fi 

 
 
Liite: oikaisuvaatimusohjeet 
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET 
 
Seutujohtajan päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuk-
sen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun pää-
tös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. 
 
Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat  
- yksinomaan valmistelua tai täytäntöönpanoa    
- virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista  
 
Oikaisuviranomainen 
 
Oikaisua haetaan Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän seutuhallitukselta, osoite: 
Kelloportinkatu 1 C, 33100 Tampere. 
(Käyntiosoite Kelloportinkatu 1 B) 
 
tai sähköpostilla: kirjaamo@tampereenseutu.fi 
 
Oikaisuvaatimusaika 
 
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 
 
Tiedoksisaanti 
 
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtä-
väksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua 
kirjeen lähettämisestä tai 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä tai saantitodistuksen osoit-
tamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. 
 
Pöytäkirja on ollut nähtävillä 1.11.2022 
Päätös on lähetetty sähköpostilla 1.11.2022 
Päätös on annettu postin kuljetettavaksi 
Päätös on luovutettu asianosaiselle 
 
Tiedoksiantopäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos 
määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jona työt virastoissa on kes-
keytettävä, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. 
 
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. 
 
Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päät-
tymistä. 
 
Omalla vastuulla oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin oikai-
suvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä 
ennen viraston aukioloajan klo 15.30 päättymistä. 
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