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Tampere – vetovoimainen 
elämyskaupunki
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Tampere on asenne. Se asuu meissä kaikissa ja on juurtunut syvälle 

harjumaisemaan. Täällä, kosken rannalla, on aina syntynyt ideoita. 

Niistä on tullut työtä – jopa kokonaisia yhteisöjä. 

Kun yhdet koneet ovat hiljentyneet, uudet ajatukset ovat pian 

täyttäneet tilan. Kangaspakat ovat vaihtuneet koodinpätkiin ja 

mieleenpainuviin kokemuksiin. 

Rosoisiin tiiliseiniin, yhä korkeammalle kiipeäviin ikkunariveihin on 

istutettu lupaus tulevasta. Vaikka kaupungin siluetti muuttuu, 

Tampereen tunnelma on aina tuttu.

Tämä on koti.

TAMPERE.
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• Tampereen yliopisto - kolmen 
huippukorkeakoulun muodostama 
monitieteellinen tutkimusympäristö

• Erityisosaamisen kärkiä ICT, 
älykkäät koneet ja valmistava 
teollisuus, energia- ja kiertotalous, 
media, terveysteknologia ja 
nanoteknologia

• 10 teatteria
• 18 museota
• 4 600 000 tapahtumissa kävijää
• Rakenteilla monitoimiareena 

15 000 tapahtumakävijälle /
13 000 jääkiekkokatsojalle

• Väkiluvultaan Suomen 3. suurin 
kaupunki

• Pirkanmaan maakuntakeskus
• 235 600 asukasta  (2018)
• Ennuste 291 300 asukasta 

(2033)
• Seudulla 15 000 yritystä, 31 000 

toimipaikkaa
• Yksi Suomen voimakkaimmin 

kasvavia ja kehittyviä 
kaupunkeja

Tampere pähkinänkuoressa
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Tampere

20 min
AJOMATKA

TAMPERE–PIRKKALAN

LENTOKENTÄLTÄ

1 h 45 min
AJOMATKA

HELSINKI–VANTAAN

LENTOKENTÄLTÄ

Suorat lennot
TUKHOLMAAN, 

RIIKAAN, BUDABESTIIN

JA MALAGAAN

Nopein yhteys
POHJOIS-EUROOPASTA

ASIAAN
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Ainutlaatuinen 
järvikaupunki

• Sijaitsee Näsijärven ja Pyhäjärven välisellä 
kannaksella

• Kaupungin jakaa Tammerkoski, jonka 
putouskorkeus 18 m

• 160 järveä ja 1/5 pinta-alasta viheralueita

• Pyynikki, maailman korkein soraharju ja 
luonnonsuojelualue kilometrin päässä keskustasta

• Maailmansaunapääkaupunki

Kuva: Visit Tampere / Laura Vanzo



Teiskon alueen 
kehittäminen

Tavoite:

• Alueen kehittäminen ja palvelujen konseptointi

• Alueen matkailupalveluiden markkinointi osana 
Visit Tamperetta

Hankevalmistelussa:

• Yritysryhmähanke maaseuturahastosta: 
matkailu- ja yritystoiminnan kehittäminen

• Meidän metsä-hanke: metsäluonnon 
monimuotoisuuteen, koulutukseen ja 
tutkimukseen keskittyvä laaja, useiden eri 
toimijoiden yhteishanke
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Muumimuseo

• Maailman ensimmäinen ja ainoa 
Muumimuseo avattiin Tampere-talossa 2017

• Kokoelman perustana on Tove Janssonin 
ainutlaatuinen muumitaiteen kokoelma, joka 
lahjoitettiin Tampereen taidemuseolle 1986

• Muumimuseon lukukirjastossa muumikirjoja 
lähes 30 eri kielellä sekä Tove Janssonista 
kertovia teoksia 

• Muumimuseon Puutarhajuhla elokuussa
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Smart Tampere HiedanrantaViiden tähden keskusta Raitiotie

Käynnissä olevia kehitysohjelmia

Tampere 2026
kulttuuripääkaupunkihaku
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Smart Tampere
• Digitalisaatiota, liiketoimintaekosysteemejä ja 

kestävää kehitystä edistävä ohjelma 2017-2021

• Tuottaa arkea helpottavia digitaalisia palveluita, 
lisää hyvinvointia ja turvallisuutta sekä edistää 
sujuvaa liikkumista

• Luo uusia globaalisti skaalautuvia älykkään 
kaupungin ratkaisuja yhdessä yritysten, 
tutkimuslaitosten ja kaupunkilaisten kanssa

• Tavoitteena kasvaa kestävästi ja olla hiilineutraali 
vuoteen 2030 mennessä 

• Vahvistaa Tamperetta kansainvälisesti 
houkuttelevana osaamiskeskittymänä

2025
SÄHKÖISET 

KAUPUNKIPALVELUT

2030
HIILINEUTRAALI

KAUPUNKI

Kuva: Visit Tampere / Laura Vanzo



Viiden tähden 
keskusta

• Tampereen keskustan kehittämisohjelma 2018-2030

• Parantaa keskustan saavutettavuutta, elinvoimaa ja 
kilpailukykyä

• Ranta-alueita kehitetään asumisen, virkistyksen, 
matkailun ja tapahtumatuotannon tarpeisiin

• Strategisesti  merkittävin  yksittäinen  aluekokonaisuus  
on  asemanseutu: Kansi ja Areena, Ratapihankadun 
pohjoisosa ja Asemakeskus
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+15 000
ASUKASTA

+15 000
TYÖPAIKKAA

Kuva: SRV/Libeskind/Tomorrow



Tampereen Ratikka
• Tampereelle rakennetaan kaksihaarainen raitiotie 

Pyynikintorilta itään Hervantajärvelle ja 
yliopistolliselle keskussairaalalle vuosien 2017-2021 
aikana

• Raitiotie houkuttelee lähelleen palveluita ja 
työpaikkoja ja sen varrelle voidaan sijoittaa uusia 
asuinalueita

• Kaupunkiympäristön viihtyisyys nousee ja ratikka 
tarjoaa asukkaille uuden sujuvan 
liikkumismahdollisuuden. Se yhdistää kodit, koulut, 
työpaikat ja palvelut

• Sähköistyvä linja-autoliikenne ja raitiotie yhdessä ovat 
tulevaisuuden tehokas, moderni ja 
ympäristöystävällinen ratkaisu
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Kuva: WSP Finland Oy, Idis Design Oy ja Tampereen kaupunki

3-4 min
VUOROVÄLI

KESKUSTASSA

7,5 min
VUOROVÄLI 

PÄIVÄSAIKAAN



Hiedanranta
• Älykäs ja kestävä sekä kaupunkikulttuurisesti 

rikas tulevaisuuden kaupunginosa

• Kokeilualusta kiertotalouden ja 
ekotehokkuuden tuotteille sekä älykkään 
kaupungin palveluille

• Kaupunginosaa tehdään kunnianhimoisesti 
yhdessä asukkaiden, yritysten ja yhteisöjen 
kanssa

• 3 miljardin yksityiset investoinnit 20–35 v. 
aikana

• Tarjoaa kuntalaisille sujuvan arjen ja yhdistää 
keskustamaisen asumisen järviluontoon

• Tavoite: hiilidioksidinegatiivinen ja tuottaa 
enemmän kuin kuluttaa
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Kuva: Tampereen kaupunki / Arkkitehtitoimisto NOAN

25 000
ASUKASTA

10 000
TYÖPAIKKAA



18.6.2019 14

Tampere 2026
kulttuuripääkaupunkihaku

• Lisää tamperelaista ja pirkanmaalaista 
kulttuuritarjontaa keskinäisellä ja kansainvälisellä 
tuotantoyhteistyöllä.

• Edistää tamperelaisten elämänlaatua lisäämällä 
tekemisen ja osallistumisen mahdollisuuksia.

• Lisää asukkaiden viihtyvyyttä ja kiinnittymistä 
kotiseutuun yhteisöllisen taiteen ja kulttuurin avulla.

• Voimistaa ja houkuttelee luovaa teollisuutta 
Pirkanmaalle, luo uusia työpaikkoja ja vahvistaa 
elämystaloutta.

• Edistää matkailijamäärien kasvua uuden 
kulttuuritarjonnan myötä.

• Kytkee merkittävät kaupunkikehityshankkeet 
laajemmaksi kokonaisuudeksi.

ELÄMYS-
TALOUS

KULTTUURI
MATKAILU

TAPAHTUMAT
LUOVAT ALAT

Kuva: Visit Tampere / Laura Vanzo



Pari sanaa tapahtumataloudesta
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• Pääkaupunkiseudulla järjestettävän tapahtuman 
lipunmyynnistä 95-97% myydään lähialueelle

• Tampereella tapahtumien pääsylipuista myydään
40% Tamperelaisille
20% Pirkanmaalaisille
40% muualta maasta/ ulkomailta saapuville

• Tapahtumakävijä jättää kaupunkiin eniten 
moottoriurheilutapahtumissa ka. 252€/hlö/pv

• Vaikutus aluetalouteen:
Tamperelainen 62€
Pirkanmaalainen 90€
muu kävijä 142€

(ka. otanta 14 tapahtumaa v.2014-2017. Ei sisällä pääsylippua tapahtumaan)



18.6.2019 16



18.6.2019 17



18.6.2019 18



Music city
• Vuosittain Tampereella järjestetään yli 2400 

musiikkitapahtumaa

• Suuri osa järjestetään klubeilla ja 
ravintoloissa, mutta erilliset musiikkifestivaalit 
ja stadionkonsertit ovat merkittävä yleisön 
liikuttaja niiden lisäksi

• 2020 Tampere on yhden isoimman maailmaa 
kiertävän ammattilaistapahtuman, World 
Music Expon järjestämispaikka. Lokakuussa 
odotamme yli 2500 alan ammattilaista tähän 
tapahtumaan
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Kuva: Kari Savolainen / Visit Tampere



City of sports

• Tampereen tapahtumapaikat eivät häviä 
kansainvälisessä vertailussa, eikä etenkään 
uuden Areenan valmistuttua

• Lyhyet välimatkat, kompakti kaupunki ja 
turvallisuus ovat valttejamme 
tapahtumakaupunkina

• Global Sport Indexin mukaan kaupunkimme 
sijoittuu 2018 sijalle 97 maailman 
urheilutapahtumien järjestäjänä, jättäen 
taakseen mm. maineeltaan merkittäviä 
Eurooppalaisia pääkaupunkeja
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Kuva: Laura Vanzo / Visit Tampere



Kiitos!


