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Seitsemäs Nopeat kokeilut -pilottihaku

Tampereen kaupunki on mukana CityIoT ja Energiaviisaat Kaupungit (EKAT) 6Aika -hankkeissa. Näissä hankkeissa
testataan aidossa kaupunkiympäristössä kaupunkien haasteita ratkaisemaan tähtääviä uusia älykkäitä palveluja ja
ratkaisuja.

CityIoT
CityIoT -hankkeessa on tavoitteena testata (pilotoida) yrityksien, kaupunkien ja kuntalaisten elämää helpottavia
uusia digitaalisia palveluita ja ratkaisuja. Tähän pyritään:

1. Rakentamalla Tampereelle IoT-pilotointiympäristöjä
2. aktivoimalla yrityksiä yhteiseen kehittämiseen Tampereen kaupungin kanssa pilotointiympäristöjä hyödyntämällä ja

kokeilemalla ratkaisuja käytännössä
3. mahdollistamalla erilaisista IoT-laitteista saatavien tietojen hyödyntäminen sekä yritysten liiketoiminnassa, että

kaupungin tarpeisiin
4. edesauttamalla uusien teknologioiden kehittymistä

CityIoT -hankkeessa ovat mukana Tampereen kaupunki, Oulun kaupunki, Oulun yliopisto, Oulun
ammattikorkeakoulu ja Tampereen yliopisto.

EKAT
6Aika Energiaviisaat kaupungit -hankkeessa etsitään uusia älykkäitä ja vähähiilisyyttä tukevia ratkaisuja
kaupunkien asuin- ja palvelukiinteistöjen energiatehokkuuden, tilankäytön tehokkuuden ja sisäilmaolosuhteiden
parantamiseen. Lisäksi hankkeessa tarkastellaan alueellisten energiajärjestelmien kehittämistä ja
nollaenergiakortteleiden suunnittelua.

Hankkeen tavoitteena on nostaa mukana olevat kaupungit kansainvälisiksi esimerkkialueiksi mm.
energiatehokkaassa asumisessa, monimuotoisen energiajärjestelmän toteuttamisessa,
nollaenergiarakentamisessa sekä rakennusten ja niiden käyttäjien älykkäässä ohjaamisessa.

Hankkeessa ovat mukana Oulun, Tampereen, Turun, Vantaan, Helsingin ja Espoon kaupungit.

Nopeat kokeilut seitsemäs haku
Tampereen kaupunki hakee yrityksiltä (vaatimuksena Y-tunnus) hankeideoita nopeisiin kokeiluihin ja
pilotointeihin. Hankeideoiden tulee tukea CityIoT ja EKAT 6Aika-hankkeiden tavoitteita. Tämä on seitsemäs
Nopeat kokeilut -hakukierros. Aikaisempiin kuuteen hakukierrokseen on saatu yhteensä noin 80 ehdotusta, joista
noin 30 on valittu pilotointiin.

Hankeideat tulee esittää NABC-mallia hyväksikäyttäen (Tarve-Need, Ratkaisu-Approach, Hyödyt-Benefits ja
Kilpailu-Competition). Ideat esitetään 8-12 dialla tai sivulla (ppt- tai pdf-formaatissa).
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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
b. Kokemus
c. Yrityksen muut resurssit, joilla pilotti toteutetaan

6. Pilotoinnin alustava suunnitelma
a. Alustava pilotin sisältö ja laajuus
b. Aikatauluarvio
c. Kustannusarvio

Tampereen kaupunki tarjoaa valituille hankeideoille mahdollisuuden pilotoida palveluaan Tampereen
kaupunkiympäristössä. Pilotoinnit ostetaan valituilta yrityksiltä palveluna. Palvelun hinnan tulee olla alle 10 000
euroa / kokeilu.

Hankeideat arvioidaan asiantuntijaraadissa NABC-mallin tietojen perusteella. Asiantuntijaraati arvioi hankkeet
31.8.2019 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 osapuolien 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 ja miten palvelun kanssa

edetään jatkossa. Yritys esittelee loppuraportin loppukokouksessa.
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Palveluntarjoaja vastaa kohtien 1-5 toteutuksesta.

Kokeilujen IPR-oikeudet kuuluvat palvelun tuottavalle palveluntarjoajalle.

Yritys saa käyttää toteutettua pilottia referenssinään. Kokeilujen ja pilotointien tulokset ovat avoimia ja vapaasti
hyödynnettävissä. Ratkaisuista 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.

CityIoT -hankkeessa on pilotin aikana tarkoitus hyödyntää sekä kehittää avointa Fiware IoT -alustaa,
https://www.fiware.org/

EKAT-hankkeessa on pilotin aikana tarkoitus hyödyntää sekä kehittää Platform of Trust alustaa,
https://www.platformoftrust.net/

Mahdollinen hankinta ei vaikuta palveluntarjoajan de minimis -asemaan.

Hankkeen kuvausmateriaali (PowerPoint tai PDF) tulee toimittaa viimeistään 12.8.2019 klo 16.00 mennessä
osoitteeseen: https://forms.gle/jxNytdx8HRdhRswE6

Materiaalin voi laittaa vaihtoehtoisesti sähköpostilla osoitteeseen markku.niemi@businesstampere.com

CityIoT -hankkeen haasteet ja ratkaisut
CityIoT -hanke hakee tällä hakukierroksella kaupunkiympäristön kehittämiseen liittyviä, ensisijaisesti
kameradataa ja tekoälyratkaisuja hyödyntäviä, pilotointi-ideoita. Myös muita kaupunkiympäristön
kehittämiseen liittyviä kokeiluja ja pilotointeja on mahdollista tarjota.

CityIoT -hanketta kiinnostaa sellaisen kameratekniikan mahdollisuudet, joka mahdollistaa kuvaamisen ja kuvien
tulkinnan myös huonoissa olosuhteissa, kuten vesi- tai lumisateessa tai pimeällä. Haemme vaihtoehtoisia
toteutustapoja erilaisille anturiratkaisuille. Kiinnostavia ratkaisuja olisivat esimerkiksi erilaiset
kaupunkiympäristön resurssien käyttöasteen arviointiin liittyvät sovellukset. Haemme myös ehdotuksia siihen
miten eri sovelluksista ja datalähteistä yhdistelemällä muodostuvaa kaupunkiympäristön tilannekuvaa voidaan
hyödyntää kaupungin eri toimintojen ohjaamisessa ja optimoinnissa.

Piloteissa voidaan hyödyntää esimerkiksi joko kaupungin olemassa olevaa kameradataa (esimerkiksi
liikennekamerat) tai uusia, pilottia varten asennettavia, kameroita. Tampereen kaupungin tarjoamia avoimia
datalähteitä löytyy esimerkiksi osoitteesta data.tampere.fi. Muidenkin datalähteiden avaamisesta pilottikäyttöön
voidaan keskustella tapauskohtaisesti.

EKAT -hankkeen haasteet ja ratkaisut
Seitsemännellä nopeiden kokeilujen hakukierroksella Tampereen kaupunki etsii ratkaisuja erityisesti kaupungin
palvelukiinteistöihin liittyviin haasteisiin.
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Palvelukiinteistöjen haasteisiin lukeutuu mm. tarvittavan tiedon yhdistäminen ja saaminen oikeille sidosryhmille
oikeaan aikaan ymmärrettävässä muodossa toimenpiteiden ja päätöksen teon tueksi sekä energiatehokkuuden ja
tilankäytön tehokkuuden parantaminen sisäilman laadusta tinkimättä.

Valittujen ratkaisujen pilotoinnin toteutuspaikoiksi on valittu seitsemän (7) Tampereen kaupungin omistamaa
palvelurakennusta: Frenckellin toimistorakennus, Keskusvirastotalo, Kaukajärven vapaa-aikatalo, Kulttuuritalo
Laikku, Tesoman palloiluhalli, Klassillinen lukio ja Leinolan koulu/Orimuksen päiväkoti.

EKAT-hankkeen puitteissa pilottirakennusten sisäilmaolosuhde- ja tilojen käyttödataa tullaan rikastamaan
varustamalla valikoitu osa kustakin rakennuksesta teemaan liittyviä asioita mittaavilla IoT-antureilla.
Kuhunkin rakennukseen on jo hankkeen aiemmassa vaiheessa tehty osaa rakennusta koskeva alustava
lisäanturointisuunnitelma. Mittausantureiden hankinta ei kuulu tähän ehdotuksien hakuun, mutta antureiden
mittausdata tulee olemaan valittujen pilotoitavien ratkaisujen toimittajien käytettävissä ja hyödynnettävissä.

Kaupungin palvelutilaverkon ja pilottirakennusten yleiskuvaus sekä alustava lisäanturointisuunnitelma ovat
saatavilla Julkisten palveluiden hankintapalvelusta Hilmasta (https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/). Antureiden
tuottama data on Platform of Trust -yhteensopivaa. Pilottirakennukset ja toteutetut pilotit ovat yrityksille
käytettävissä referensseinä. Pilotoitavien ratkaisujen toivotaan olevan sellaisia, että ne ovat myös muiden 6Aika-
kaupunkien ja niiden tytäryhteisöjen käytettävissä ja ostettavissa.

Alla esitetty lista ratkaisuista on pikemminkin suuntaa antava kuin poissulkeva, eli myös muihin
palvelukiinteistöihin liittyviin haasteisiin on mahdollista ehdottaa ratkaisuja.

Tiedon visualisointiin liittyvät ratkaisut:
- Käyttäjänäkymät, jossa mm. energiankulutus- ja olosuhdetietoja esitetään eri käyttäjäryhmille

(isännöitsijä, kohteen huoltohenkilökunta, tilojen käyttäjät jne.) havainnollisella tavalla
- Käyttöastetietojen tuottaminen tiloista havainnollisella tavalla

Tiedon hyödyntämiseen liittyvät ratkaisut:
- Useissa tietolähteissä olevan tiedon yhdistäminen, analysoiminen ja hyödyntäminen
- Energiatalouden parantaminen tiedon avulla
- Sisäilmaolosuhteiden varmistaminen ja parantaminen mittaustietojen sekä käyttäjäpalautteen avulla
- Tilojen käytön tehostaminen ja järkevöittäminen tiedon avulla

Käyttäjien ohjaamiseen liittyvät ratkaisut:
- Palaute- ja palkitsemismenettely, jonka avulla tilojen käyttäjät saadaan sitoutettua hyödyntämään

aktiivisesti kulutustietoja ja joka ohjaa käyttäjiä energiaa säästäviin kulutustapoihin


