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Kahdeksas Nopeat kokeilut -pilottihaku

Tampereen kaupunki ja/tai Business Tampere ovat mukana CityIoT-, Energiaviisaat Kaupungit (EKAT)- ja
Vähähiilinen liikkuminen liikennehubeissa- 6Aika -hankkeissa. Hankkeissa testataan aidossa
kaupunkiympäristössä kaupunkien haasteiden ratkaisemineen soveltuvia 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. Hanke kestää 31.5.2020 asti.

Energiaviisaat kaupungit (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.

Vähähiilinen liikkuminen liikennehubeissa
Hankkeessa haetaan liikennealan kasvuohjelman mukaisesti uusia ratkaisuja joukkoliikenteeseen tukeutuvien
matkaketjujen kehittämiseen, vähähiiliseen liikkumiseen, autonomisen liikenteen kehittämiseen ja älykkäisiin
pysäköintiratkaisuihin. Hankkeen myötä syntyy arvokasta tietoa henkilöautolla liikkumisen tarvetta vähentävistä
palveluista ja liiketoimintamahdollisuuksista. Samalla syntyy nopealla ajanjaksolla markkinaehtoisesti toimivia,
käyttäjälähtöisiä uusia liikennepalveluja.

Tampereella pilottialueena toimii Kaupin alueen keskittymä. Tavoitteena on, että Kaupin alueelle tulevat
valitsevat oman autoilun sijaista vähähiilisiä vaihtoehtoja, kuten esimerkiksi joukkoliikenteen palveluja,
kimppakyytipalvelun tai pyöräilyn, ja että ne näyttäytyvät tulijalle houkuttavalta ja vaivattomalta vaihtoehdolta.
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Yhteishankkeen pääkoordinaattorina toimii Espoon kaupunki, ja osatoteuttajina Tampereen kaupunkiseudun
elinkeino- ja kehitysyhtiö Business Tampere, Oulun kaupunki, Turun ammattikorkeakoulu ja Turun kaupunki.
Hanke kestää 31.10.2021 asti.

Nopeat kokeilut kahdeksas haku
Tampereen kaupunki hakee yrityksiltä (vaatimuksena Y-tunnus) hankeideoita nopeisiin kokeiluihin ja
pilotointeihin. Hankeideoiden tulee tukea CityIoT-, EKAT- ja Vähähiilinen liikkuminen liikennehubeissa- 6Aika-
hankkeiden tavoitteita. Tämä on kahdeksas Nopeat kokeilut -hakukierros. Aikaisempiin seitsemään
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).

Hankeidean kuvauksen tulee sisältää seuraavat asiat:
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

7. Yrityksen tiedot
a. Nimi, osoite
b. Y-tunnus
c. Yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot

8. Tarjouksen hinta
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Tampereen kaupunki tarjoaa valituille hankeideoille mahdollisuuden pilotoida palvelua Tampereen
kaupunkiympäristössä. Pilotoinnit ostetaan valituilta yrityksiltä palveluna. Palvelun kokonaishinnan tulee olla alle
10 000 euroa / kokeilu.

Hankeideat arvioidaan asiantuntijaraadissa NABC-mallin tietojen perusteella. Asiantuntijaraati arvioi hankkeet
17.12.2019 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.

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. City IoT -hankkeelle tarjotuista 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.

Mahdollinen hankinta ei vaikuta palveluntarjoajan de minimis -asemaan.

Hankkeen kuvausmateriaali (PowerPoint tai PDF) tulee toimittaa viimeistään 11.12.2019 klo 16.00 mennessä
sähköpostilla osoitteeseen markku.niemi@businesstampere.com. Sähköpostin otsikossa tulee olla teksti
”TARJOUS: Nopeat kokeilut 8. hakukierros”.

CityIoT -hankkeen haasteet ja ratkaisut
CityIoT -hanke hakee kaupunkiympäristön kehittämiseen liittyviä, ensisijaisesti kameradataa ja tekoälyratkaisuja
sensoreina hyödyntäviä pilotointi-ideoita. Myös muita kaupunkiympäristön kehittämiseen liittyviä IoT kokeiluja ja
pilotointeja on mahdollista tarjota.
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CityIoT -hanketta kiinnostaa esimerkiksi 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. Myös muita ratkaisuja on mahdollista
esittää.

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

City IoT pilottien maksimikesto on noin 3 kuukautta. Pilotin pitää olla valmis ja loppuraportin laadittuna
maaliskuun 2020 loppuun mennessä.

EKAT -hankkeen haasteet ja ratkaisut

6Aika Energiaviisaat kaupungit -hankkeessa kehitetään energiapalvelualustan konseptia, jonka keskeisin sovellus
tulee olemaan paikallinen energiamarkkina Hiedanrannassa. Paikallisella energiamarkkinalla asukkaat myyvät ja
ostavat lämpöä, sähköä sekä muita hyödykkeitä toisilleen ja tukeutuvat kaupungin lämpöverkkoon sekä
valtakunnan sähköverkkoon siltä osin kuin se on kannattavaa. Keskeisin hyöty liittyy sosiaaliseen tasa-arvoon sekä
energian demokratiaan: kaupunkilaiset omistavat itse energiansa yhä suuremmalta osin ja hyötyvät suoraan
esimerkiksi hajautetun uusiutuvan energian investoinneista.

Nopeassa kokeilussa etsitään pelillistävää ratkaisua paikallisen energiamarkkinan havainnollistamiseen.
Pääasiallinen ajatus on, että useampi henkilö voi pelata peliä yhtä aikaa ja peli avaa pelaajalle
energiamarkkinoiden toimintaa ja toimijoiden rooleja. Rooleja ovat esimerkiksi alueen asukkaat,
sähköverkkotoimija, lämpöverkkotoimija, suurikokoinen sähköntuottaja sekä suurikokoinen lämmöntuottaja.
Jokaista tarvitaan, jotta kaupungissa pysyvät valot päällä ja jokaisen toiminnan on oltava taloudellisesti
kannattavaa. Samalla asukkaiden kustannukset eivät saa nousta liiaksi.

Yllätyksiä ja dynamiikkaa peliin voivat tuoda vaikkapa entistä edullisemmaksi kehittyvät energiantuotantotavat,
tiukentuvat vaatimukset korkeammalle sähkönsiirron varmuudelle tai tietyntyyppisille
energiantuotantomuodoille kohdistuva CO2-päästöoikeuden hinnan nousu.

Pelin olisi oltava pelattavissa alle tunnissa. Pelimuotoa ei ole tarkkaan määritetty, mutta sen tulisi olla pelattavissa
ns. ”pyöreän pöydän ympärillä”. Peli voi olla digitaalinen tai analoginen, korttipeli, lautapeli tai muu soveltuva
pelimuoto. Kutsumme teitä tarjoamaan ideaanne tällaisen pelillisen kokeilun toteuttamiseksi. Nopeassa
kokeilussa toteutettavan kokeilun ei tarvitse tuottaa loppuun saakka hiottua peliä, mutta tuotoksen tulisi olla
pelattavissa ja kokeiltavissa. Ehdotus saa olla olemassa olevan pelin lisäosa tai modifikaatio.
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Hyviä referenssejä, joita tarjoaja voi tutkia tarjousta tehdessään, ovat esimerkiksi: The Ensight Power Game,
Power Grid, Cities: Skylines, sekä Joustatko? -peli.

Vähähiilinen liikkuminen liikennehubeissa - hankkeen haasteet ja ratkaisut

1. Hakametsän liittymäpysäköinti
Kaupin haasteellisen pysäköintitilanteen vuoksi osa Kaupin kampuksen kävijöistä ja työntekijöistä pysäköi autonsa
Hakametsän jäähallin pysäköintialueelle. Hanke etsii yrityksiltä erilaisia palveluratkaisuja henkilöiden ”last mile”
haasteeseen. Ratkaisu voi myöhemmin olla sovellettavissa myös matkaketjujen kehittämiseen saavuttaessa
Kaupin alueelle joukkoliikenneyhteyksillä, koska joukkoliikenteen (bussi / raitiotie) pysäkeiltä voi olla matkaa
lopulliseen määränpäähän alueella.

2. Henkilökunnan varauspohjainen pysäköinti Kaupin alueella
Kaupin henkilöstöpysäköintikokeilu, jossa henkilökunta saisi älykkään ratkaisun myötä varattua
pysäköintioikeuden tiettyinä kellonaikoina, jolloin pysäköinti olisi myös kuukausihintaa halvempaa. Järjestelmä
keräisi dataa alueen käytöstä ja siten mahdollistaisi pysäköintialueelle sopivantasoiset ”ylibookkaus”-asetukset.
Pysäköintipaikka siten varattaisiin todellisen tarpeen mukaan, eikä koko kuukaudeksi kuten tällä hetkellä on
käytäntönä. Kokeilulla haetaan tehokkuutta, pysäköintialueiden parempaa käyttöastetta, paikkojen parempaa
saatavuutta, ja samalla nykyistä edullisempaa pysäköintiä työntekijöille.

3. Avoin haaste: Ratkaisut yksityisautoilun vähentämiseksi Kaupin alueella
Nopeissa palvelukokeiluissa tarjotaan yrityksille myös mahdollisuus ehdottaa omia palveluideoita, joiden
tavoitteena on vähentää tarvetta henkilöautolla liikkumiseen (yksin) saavuttaessa Kaupin alueelle, siellä
liikuttaessa ja sieltä poistuttaessa. Ratkaisut voivat esimerkiksi liittyä joukkoliikenteeseen tukeutuvien
matkaketjujen kehittämiseen, sähkökäyttöisiin ajoneuvoihin, jaettuihin resursseihin, pyöräilyn houkuttelevuuden
lisäämiseen, sähköiseen opastamiseen, mobiiliratkaisuihin ja digitalisaatiota hyödyntäviin palveluihin. Tavoitteena
on, että muut kulkutavat kuin henkilöautoilu näyttävät liikkujalle houkuttelevilta ja vaivattomilta vaihtoehdoilta.


