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Nopeissa kokeiluissa testataan kaupunkien haasteisiin vastaamaan tähtääviä uusia älykkäitä palveluja 

ja ratkaisuja aidossa kaupunkiympäristössä. Nopeiden kokeilujen tavoitteena on kokeilla yritysten ja 

kaupunkien toimintaa sekä kuntalaisten elämää helpottavia uusia digitaalisia palveluja ja ratkaisuja 

käytännössä ja edesauttaa uusien teknologioiden kehittymistä kutsumalla yrityksiä yhteiseen 

kehittämiseen Tampereen kaupungin kanssa pilotointiympäristöjä hyödyntämällä. 

 

Tampereen kaupunki hakee yrityksiltä (vaatimuksena Y-tunnus ja ennakkoperintärekisteriin 

kuuluminen) ehdotuksia nopeisiin kokeiluihin ja/tai pilotointeihin. Tämän nopeiden kokeilujen 

pilottihaun tarkoituksena on löytää ratkaisuja Kintulammin last mile -ongelmaan. 

 

Kintulammi on merkittävä luonnonsuojelualue ja retkeilykohde Teisko-Aitolahti-alueella, noin 20 

kilometrin päässä Tampereen keskustasta. Alueella vierailee noin 40 000 kävijää vuosittain. Alueelle 

tullaan useimmiten omalla autolla, koska julkisilla liikennevälineillä pääsee noin neljän kilometrin 

päähän ulkoilureittien alkupäästä ja Luontonysse kuljettaa retkeilijöitä perille vain elo-, syys- ja 

lokakuun ajan viikonloppuisin. Kävelyreitti lähimmältä bussipysäkiltä kulkee vilkasliikenteisen tien 

vartta, eikä sitä suositella kuljettavaksi lasten tai isojen ryhmien kanssa turvallisuussyistä. 

 

Kokeilun tavoitteena on parantaa Kintulammin saavutettavuutta kestävillä kulkumuodoilla ja kehittää 

tunnistettuun kulkemisen last mile -ongelmaan vähähiilinen ratkaisu, esimerkiksi kutsuliikenteen tai 

jaettujen kulkuneuvojen avulla. Kokeilun toivottu toteuttamisajankohta on kesäkaudella 2020, 

poikkeustilanteen niin salliessa. 

 

Pilottikohteena Kintulammi mahdollistaa uudenlaisten MaaS-palvelujen (Mobility as a Service) 

kehittämisen ja testaamisen haastavissa olosuhteissa. Syntynyttä ratkaisua voidaan hyödyntää myös 

kaupungin liikkumisen hubeissa sekä skaalata muihin kaupunkeihin.  

 

Hankeideat tulee esittää NABC-mallia hyväksikäyttäen (Tarve-Need, Ratkaisu-Approach, Hyödyt-

Benefits ja Kilpailu-Competition). Ideat esitetään enintään 12 dialla tai sivulla (ppt- tai pdf-formaatissa). 

 

Hankeidean kuvauksen tulee sisältää seuraavat asiat (lyhyesti): 

1. Minkä ongelman hanke ratkaisee (Need) 

a. Mihin tarpeeseen 

b. Mille markkinoille 

2. Kuinka ratkaisu vastaa markkinatarpeeseen (Approach) 

a. Kehitettävän tuotteen tai palvelun kuvaus 

b. Liiketoimintakonsepti 

c. Skaalautuminen 

3. Mikä on ratkaisun hyöty suhteessa kustannuksiin (Benefits) 

a. Asiakkaille, loppukäyttäjille 

b. Välilliset hyödyt verkostolle ja kaupungille 

c. Rahoituksen vaikutus 

4. Kilpailutilanne (Competititon) 

a. Kilpailevat tuotteet tai ratkaisut 

b. Miten ehdotettu ratkaisu eroaa kilpailijoista ja markkinoilla saatavilla olevista ratkaisuista? 

c. IPR 

d. Riskit 

5. Pilotoinnin tekijöiden kuvaukset ja resurssit 

a. Osaaminen 
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b. Kokemus 

c. Yrityksen muut resurssit, joilla pilotti toteutetaan 

6. Pilotoinnin alustava suunnitelma 

a. Alustava pilotin sisältö ja laajuus 

b. Aikatauluarvio 

c. Kustannusarvio, joka sisältää kaikki tilaajalle aiheutuvat kustannukset. 

 

Tampereen kaupunki tarjoaa valittujen hankeideoiden tarjoajille mahdollisuuden pilotoida palveluaan 

Tampereen kaupunkiympäristössä. Kokeilut ostetaan valituilta yrityksiltä palveluna. Palvelun hinnan 

tulee olla alle 10 000 euroa / kokeilu. 

 

Hankeideat arvioidaan asiantuntijaraadissa NABC-mallin tietojen perusteella. Asiantuntijaraati arvioi 

hankkeet 10.6.2020 mennessä. Hankeidea joko hyväksytään pilotointiin tai hylätään. Tampereen 

kaupunki pidättää itsellään oikeuden olla valitsematta yhtään hankeideaa pilotointiin. 

 

Valituksi tulleiden hankeideoiden esittäneiden yritysten kanssa edetään seuraavasti: 

1. Kokeilu käynnistetään kick-off -tilaisuudella, jossa tarkennetaan yhdessä pilotin tavoitteita, 

suunnitelmaa, ratkaisun sisältöä ja pilotin aikataulua. Tämän kick-off tilaisuuden pohjalta yritys laatii 

tarkennetun projektisuunnitelman pilotoinnille. 

2. Pilotista tehdään osapuolten välinen sopimus. Projektisuunnitelma tulee sopimuksen liitteeksi. 

3. Pidetään seurantakokouksia jossa käydään läpi pilotin tilannetta ja kerätään palautetta esimerkiksi 

loppukäyttäjiltä ja Tampereen kaupungin asiantuntijoilta. Tarvittaessa voidaan tarkentaa ratkaisun 

sisältöä näiden perusteella 

4. Kokeilun päätteeksi kerätään palautetta loppukäyttäjiltä 

5. Loppuraportti. Yritys laatii yhteenvedon siitä, mitä tehtiin ja millaisia tuloksia saatiin aikaan sekä 

miten palvelun kanssa edetään jatkossa. Yritys esittelee loppuraportin loppukokouksessa. 

 

Palveluntarjoaja vastaa yllä mainittujen kohtien 1-5 toteutuksesta. 

 

Mikäli palveluntarjoaja osallistuu hakukierrokselle useammalla hankeidealla, tulee sen tehdä jokaisesta 

erilliset tarjoukset. 

 

Kokeilujen IPR-oikeudet kuuluvat palvelun tuottavalle palveluntarjoajalle. 

 

Palveluntarjoaja saa käyttää toteutettua kokeilua/pilottia referenssinään. Kokeilujen ja pilotointien 

tulokset ovat avoimia ja vapaasti hyödynnettävissä. Ratkaisuista mahdollisesti syntyvä data tulee 

tallentaa Tampereen kaupungin käytössä olevalle Microsoft Azure -alustalle esimerkiksi REST API -

rajapinnan kautta tai jollain muulla yhdessä sovittavalla tavalla. Tampereen kaupungilla on oikeus 

hyödyntää tietoa omiin ja kehityshankkeiden eri osapuolten tarkoituksiin. 

 

Mahdollinen hankinta ei vaikuta palveluntarjoajan de minimis -asemaan. 

 

Hankkeen kuvausmateriaali (PowerPoint tai PDF) tulee toimittaa viimeistään 7.6.2020 sähköpostilla 

osoitteeseen anni.joela@tampere.fi. 


