
Tampere
Energy Challenge 

-haastekilpailu
Osallistumiskutsu kaikille y-tunnuksen omaaville 

energia-alan yrityksille ja organisaatioille

21.9.2021

Kuva: Visit Tampere / Laura Vanzo



Resilient Smart City Solutions 
Ecosystem RECO
• RECOn tavoitteena on tuottaa yritysten ja 

tutkimuslaitosten yhteisiä ison mittakaavan hankkeita.

• Haastekilpailun avulla käynnistetään uniikki 
kaupunginosatasoisten kestävien ratkaisuiden 
kansainvälinen kehitys- ja toteutusympäristö.

• Projektissa edistetään käytännön ratkaisuja ja 
kumppanuuksien kehittymistä, jotka toteuttavat mm. 
Hiedanrannan kaupunginosan rakentamisen tavoitetta.

• RECOa toteuttaa Tampereen kaupunki, VTT ja Tampereen 
yliopisto ja keskeisimpinä sidosryhminä ovat yritykset, 
rahoittajat, Business Tampere ja Hiedanrannan Kehitys Oy.
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RECO Tampere Energy 
Challenge haaste-
kilpailu
pähkinänkuoressa
• Suunnittelukilpailun haasteenasettajat:

o Bonava Oy

o Hiedanrannan Kehitys Oy

o Tampereen kaupunki, Stardust-hanke

o Tampereen kaupunki, Viinikanlahden alue

• Parhaille ehdotuksille tarjolla joko 
kertapalkkio tai pilotointitukea 5 000-
15 000€. 

• Kilpailun organisoi Tampereen kaupunki 
ja Business Tampere yhteistyössä Gaia 
Consultingin kanssa.

Kuva: Visit Tampere / Laura Vanzo



Pelisäännöt 1/2

Tampere Energy Challenge on Suomessa järjestettävä 
suunnittelukilpailu, johon voivat osallistua yritykset ja muut 
Suomessa Y-tunnuksen omaavat organisaatiot, tutkimuslaitokset 
ja opiskelijat. 

Osallistujat voivat halutessaan jättää useamman ehdotuksen -
voit halutessasi osallistua esimerkiksi sekä Bonavan että 
Hiedarannan Kehitys Oy:n asettamiin haasteisiin.  Täytä silloin 
kummastakin ehdotuksesta erillinen ilmoittautumislomake.

Ehdotukset toimitetaan suomeksi.

Haastekuvauksissa kuvataan kriteerit, joihin ratkaisujen esittäjien 
tulee vastata. Bonavan haasteen ratkaisuehdotuksen esittäjältä 
edellytetään pilotointivalmiutta. Kaupungin toimijat eivät 
välttämättä voi sitoutua pilotointiin suoraan. 

Mitä haastekilpailuun hyväksyttäviltä 
ratkaisuilta edellytetään?

Osallistumisoikeus

Ilmoittautumislomake:  
https://link.webropol.com/s/tampereenergychallenge
Täyttöohje: Kirjaa yhteystietosi, kuvaa lyhyesti ideasi ydin ja sen 
tuottama lisäarvo asiakkaille.
Kilpailuun ilmoittaudutaan 1.11. 2021 mennessä. Määräaikaa 
voidaan tarvittaessa pidentää.

Ilmoittautuminen

https://link.webropol.com/s/tampereenergychallenge


Pelisäännöt 2/2

Tekijänoikeus on ehdotuksen tekijällä/tekijöillä. Mikäli kilpailuun 
osallistuu työryhmä, on sen jäsenten sovittava keskenään 
oikeuksiensa jakautumisesta ennen ohjelmaan osallistumista.
Ehdotuksen tekijä vakuuttaa, ettei ehdotus hänen tietämättään 
loukkaa muiden oikeuksia.
Kilpailun voittajan tai voittajien ratkaisu valintakriteerien täytyttyä 
voidaan valita palveluhankintasopimukseksi esimerkiksi 
Tampereen kaupungin tai tytäryhtiön/liikelaitoksen toimesta.

Kukin haasteenasettaja asettaa organisaationsa asiantuntijoista 
koostuvan arviointiraadin, joka valitsee kilpailun toiselle 
kierrokselle siirtyvät ehdotukset (arviolta max. 3-5 organisaatiota 
per haasteenasettaja). Finaalipitchaustilaisuus organisoidaan Uros 
Live –areenalla (1.2 tai 2.2.2022), TSCW-konferenssi & expo -
tilaisuuden yhteydessä.  Kukin arviointiraati valitsee 
voittajaehdotuksen joko tilaisuuden yhteydessä tai noin 1 viikon 
sisällä tilaisuuden jälkeen. 

Mikäli kilpailun alkuvaiheessa hakemuksia vastaanotetaan paljon, 
haasteenasettajien kanssa suoritetaan esikarsinta ennen 
ensimmäistä pitchaus-tilaisuutta. Haasteenasettajien 
arviointiraati valitsee pitchaajat ensimmäiselle kierrokselle. 

TOMMI TÄYDENTÄÄ:
Haetaan konkreettisia ratkaisuja, joita pilotoidaan. Yhdessä haetaan konseptia, jota 
ei pilotoida

Mitä ohjelmaan hyväksyttäviltä 
ratkaisuilta edellytetään?

Ohjelmaan ei hyväksytä ehdotuksia, joita ei ole jätetty sisään 
kilpailuohjelmassa mainitun ajan kuluessa tai jotka eivät täytä 
haasteenasettajien soveltuvuusvaatimuksia. Kilpailun järjestäjillä 
on oikeus poissulkea ehdotuksia harkintansa mukaan myös muista 
syistä.

Poissuljettavat ehdotukset

Ehdotusten käyttö- ja tekijänoikeus

Arviointiraati



Sovellettavat arviointikriteerit 
mahdollisessa esikarsintavaiheessa

Kriteeri Arviointiohjeet Pisteytys 1-5 (5 = 
korkein)

Lisäarvo Ratkaisun tuottama lisäarvo asiakkaalle ja 
haasteenasettaja-organisaatiolle

Toteuttamiskelpoisuus Toteuttamiskelpoisuus, organisaation valmius pilotoida
(koskien Bonavan haastetta), tiimin osaaminen 

Käyttökelpoisuus Liiketoimintapotentiaali, ratkaisuehdotuksen 
ominaisuuksien vastaavuus haasteenasettajan 
määrittelyihin (esim. edistää energiatehokkuutta). 

Innovatiivisuus Uutuusarvo, yllätyksellisyys, outside-the-box -ajattelu

Skaalautuvuus Kuinka nopeasti ja laajasti ehdotus voidaan skaalata 
(paikallisesti ja kansallisesti)

Vähähiilisyys Ratkaisu edistää Tampereen kaupungin 
vähähiillisyystiekartan tavoitteita



Haastekilpailun aikataulu
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 Idean ja konseptin luonti

 Ilmoittautuminen 
22.10.2021 mennessä, 
mahdollinen 
esikarsintapäätös 
29.10.2021

 Tarvittaessa suoritetaan 
ratkaisuehdotusten 
esikarsinta: vaiheeseen 2 
siirtyy  max. 5 pitchaajaa
per haaste

 Ideoiden 
pitchaustilaisuus arviolta 
viikolla 48 (Teams/live)  
& one to one-keskustelut 
haasteenasettajien 
kanssa

 Finaalikierrokselle 
valittavien ehdotusten 
valinta (haasteittain)

 Vapaa-ehtoinen Teams-
mentorointisessio (1 h) 
jatkoon meneville 
kilpailijoille: sparraus 
mahdollisista pilointi-
kohteista haasteen-
asettajien kanssa

 Finaalitapahtuma: 
pitchausesitykset kansainvälisen 
Tampere Smart City Week-
tapahtuman yhteydessä Uros Live 
-areenalla 1.2.2022 tai 2.2.2022.

 Voittajan valinta haasteittain 

Syyskuu-lokakuu 2021 Marraskuu 2021 Joulukuu 2021 Helmikuu 2022

VAIHE 1 VAIHE 2 VAIHE 3 VAIHE 4



Aikataulu

Lisätietoja haastekilpailusta
• Kilpailutekniset kysymykset: Tommi 

Lampikoski, Gaia Consulting, puh. 040 353 
8311, tommi.lampikoski@gaia.fi

• Haastekuvauksiin liittyvät kysymykset: 
energia-alan asiantuntija Waltteri Salmi, 
waltteri.salmi@gaia.fi, 

• Lisätietoja Tampereen RECO-hankkeesta: 
Ilari Rautanen, Tampereen kaupunki,   
ilari.rautanen@tampere.fi, puh. 040 806 
3252

Kuva: Visit Tampere / Laura Vanzo
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HAASTEKUVAUKSET
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Bonava Oy
ASUKASLÄHTÖINEN KODIN LÄMPÖOLOSUHTEIDEN 

HALLINTA VÄHÄHIILISIN KEINOIN

Kuva: Visit Tampere / Laura Vanzo
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https://www.youtube.com/watch?v=myVvbP31enw

Bonava on Pohjois-Euroopan johtava asuntorakennuttaja. Luomme koteja 

ja naapurustoja, joissa ihmiset voivat nauttia parhaasta mahdollisesta 

elämänlaadusta. Toimimme Saksassa, Ruotsissa, Suomessa, Tanskassa, 

Norjassa, Pietarissa, Virossa, Latviassa ja Liettuassa 2 100 ammattilaisen 

voimin. Liikevaihtomme vuonna 2020 oli noin 1,61 miljardia euroa. 

Bonava on listattu Nasdaq Tukholmassa.

Bonava Suomi 2020

374
ammattilaista

1 811
myytyä kotia

1 492
aloitettua kotia

1 855
kotia rakenteilla

• Toimintamme kattaa kokonaisvaltaisen 

asuntorakennuttamisen ja -kehittämisen 

tontinhankinnasta hankekehitykseen, uusien 

kotien suunnitteluun, tuotantoon, 

markkinointiin, myyntiin ja erinomaiseen 

asiakaspalveluun.

• Asiakkaitamme ovat yksityiset kodinostajat 

ja sijoittajat.

• Suomessa toimimme vahvoissa 

kasvukeskuksissa Helsingissä ja 

pääkaupunkiseudulla, Tampereella 

ja Turussa.

• Sitoutunut henkilöstömme on menestymisen 

ydin. Haastamme 

itsemme joka päivä muuttaaksemme 

asuntomarkkinoita luomalla asiakkaillemme 

yhä parempia koteja 

ja parempaa elämää.

BONAVA LYHYESTI

https://www.youtube.com/watch?v=myVvbP31enw


JOHDONMUKAISTA TYÖTÄ 
ILMASTONMUUTOKSEN HILLITSEMISEKSI
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Arjen vastuuta huomisesta
•Olemme sitoutuneet vähentämään 

kasvihuonepäästöjä koko arvoketjus-

samme 

50 prosentilla jokaista rakennettua 

Bonava-kotia kohden vuoteen 2030 

mennessä.

•Olemme Euroopan ensimmäinen 

asuntokehittäjä, joka on saanut 

ilmastotavoitteilleen hyväksynnän 

Science Based Targets -aloitteelta. 

•Asumisen päästöjä vähentävien 

toimien lisäksi etsimme uusia 

materiaaleja ja suunnitteluratkaisuja 

rakennukseen sitoutuneen hiilen 

vähentämiseksi.



ASUKASLÄHTÖINEN KODIN LÄMPÖOLOSUHTEIDEN 
HALLINTA VÄHÄHIILISIN KEINOIN

Idea tai konsepti, joka mahdollistaa paikallisen energiantuotannon täyden hyödyntämisen sekä tarjoaa asukkaalle mahdollisuuden 
energiankulutuksen reaaliaikaiseen seurantaan ja optimointiin huomioiden tulevaisuudessa lisääntyvän viilennyksen tarpeen. Konseptissa 
asukas hallitsee asuntonsa lämpöolosuhteita ja hyödyntää paikallisesti tuotettua energiaa, esimerkiksi yhdistämällä kiinteistön 
aurinkosähköntuotannon asukkaan omaan asuntokohtaiseen jäähdytykseen. Konseptin keskiössä tulee olla asukas, jonka ympärille tämä 
vähähiilinen lämpöolosuhteiden hallinta luodaan.

Voittajaideoille tarjotaan rahoitusta 5000 € - 15 000 € ja/tai pilotointimahdollisuus, joka määritetään hankkeen edetessä sekä mahdollisesti 
muuta tukea (esimerkiksi viestintätukea ja asiantuntijasparrausta)*.

EHDOTA RATKAISUA, JOSSA ASUKKAILLA ON MAHDOLLISUUS HALLITA ASUNTONSA LÄMPÖTILAA SEKÄ SEURATA OMAA ENERGIANKULUTUSTAAN 
HUOMIOIDEN PAIKALLISET, VÄHÄHIILISET ENERGIANTUOTANTORATKAISUT

Ratkaisu, joka 
tuo lisäarvoa 
asukkaalle

Mahdollistaa 
vähähiilisen 
paikallisen 
energian-
tuotannon

Skaalautuva ja 
monistettavissa 
oleva ratkaisu 

Konseptin kriteerit

* Haasteen asettajalla on oikeus olla valitsematta voittavaa ratkaisuehdotusta, jos esitetyt ratkaisut eivät vastaa riittävästi konseptin kriteereihin. 

Kustannus-
tehokas ja 
taloudellisesti 
kannattava 
ratkaisu



Konseptilla tulee olla vahva kytkös 
asuinkiinteistön vähähiiliseen 
energiajärjestelmään

 Miten vähähiilistä energiaa tuotetaan?

 Miten lämpöolosuhteiden hallinta kytkeytyy 
vähähiiliseen energiantuotantoon?

 Miten asukasta kannustetaan optimoimaan 
kulutustaan huomioiden paikallinen 
energiantuotanto energiatehokkuuden lisäksi?

ASUKASLÄHTÖINEN KODIN LÄMPÖOLOSUHTEIDEN 
HALLINTA VÄHÄHIILISIN KEINOIN

MITÄ ETSIMME?

ASUKASLÄHTÖISYYS SKAALAUTUVUUS

Konseptin tulee mahdollistaa asukaskohtaisen 
lämpöolosuhteiden hallinnan ja 
energiatehokkuuden parantamisen

 Miten konsepti tuo asukkaalle lisäarvoa?

 Miten lämpöolosuhteita hallitaan?

 Mikä kannustaa asukasta optimoimaan omaa 
energiankulutustaan?

 Miten asukas voi arvioida omaa 
energiankulutustaan?

 Mitä kaikkia kulutuskohteita asukas voisi 
asunnossaan hallita ja miten?

 Minkälaisia uudenlaisia liiketoimintamalleja 
energianhallinnan ympärille voidaan rakentaa?

Konseptin tulee olla monistettavissa muihin 
vastaaviin kohteisiin sekä olla kaupallisesti 
kestävällä pohjalla

 Minkälaisia rajoitteita konseptin skaalautumiseen 
liittyy?

 Kuinka kestävä taloudellinen pohja ratkaisulla on?

 Kuinka suuri potentiaali ratkaisulla on vähähiilisen 
energian hyödynnettävyyden kasvattamiseksi?

VÄHÄHIILISYYS



ASUKASLÄHTÖINEN KODIN LÄMPÖOLOSUHTEIDEN 
HALLINTA VÄHÄHIILISIN KEINOIN

Ajattele suuresti ja luo visio siitä, miten asukkaat voivat jatkossa 
hallita omaa energiankäyttöään ja kodin lämpöolosuhteita

Ratkaisun tulee soveltua uudisrakennuskohteisiin ja olla 
yksittäisessä kerrostalossa tai yksittäisessä kerrostaloasunnossa 
toteutettavissa oleva ratkaisu

Luo mahdollisesti uudenlaisia energiayhteisöiden 
liiketoimintamalleja, jotka edistävät paikallisesti tuotetun 
energian hyödynnettävyyttä. 

Ratkaisu on vähähiilinen ja pienentää asukkaan hiilijalanjälkeä. 

Huomioi ratkaisun skaalautuvuus, toteutettavuus ja 
kustannustehokkuus. 

Uusi teknologia tai konsepti, joka ei ole skaalattavissa

Konsepti, joka ei ole uutta

Ratkaisu, joka ei sovellu asuinympäristöön

Ratkaisu, joka ei mahdollista viilennystä

Ratkaisu, joka ei huomioi asukasta

Ratkaisu, joka ei tehosta asukkaiden energiankäyttöä

HUOMIOI NÄMÄ ÄLÄ EHDOTA

MITÄ EHDOTUKSEEN KANNATTAA JA EI KANNATA SISÄLTÄÄ



HIEDANRANNAN KEHITYS OY
REAALIAIKAINEN ENERGIANSEURANTA JA –

HALLINTA HIEDANRANNAN ALUEELLA



TAMPEREEN HIEDANRANTA

• Haastekilpailussa lähtökohtana Hiedanrantaan rakentuva Tampereen 
läntinen aluekeskus.

• Hiedanranta tulee olemaan valmistuessaan Tampereen isoin uusi 
kaupunginosa – alue rakentuu raitiotien ympärille.

• Ratikkaliikenne alkaa alueella 2024.

• Hiedanrantaan tulee sijoittumaan 25 000 asukasta ja 10 000 
työpaikkaa.

• Alueesta on tavoitteena kehittää hiilinegatiivinen kestävien 
kaupungistumisen ratkaisujen avulla.

• Ensimmäisten korttelien asemakaavat ovat parhaillaan laadinnassa ja 
tonttien luovutuskisat käynnistyvät keväällä 2022.

• Rakentaminen alkaa vuonna 2023 ja ensimmäiset asukkaat muuttavat 
alueelle vuosien 2024 – 2025 vaihteessa.

• Lisätietoja: www.hiedanranta.fi

IDEOI TÄLTÄ POHJALTA

HAASTEKILPAILUN ESIMERKKIKOHDE

http://www.hiedanranta.fi/


REAALIAIKAINEN ENERGIANSEURANTA JA -HALLINTA HIEDANRANNAN ALUEELLA

Ehdota mullistavaa ideaa tai konseptia, joka mahdollistaa tulevaisuuden kaupunkialueiden energiankäytön reaaliaikaisen seurannan (sähkö 
ja/tai lämpö) ja hallinnan asuntokohtaisesti

Idean tai konseptin tulee luoda Hiedanrannan alueesta interaktiivinen yhteisö, jonka asukkailla on mahdollisuus 
energiankulutuksen reaaliaikaiseen seurantaan ja hallintaan. Ehdotuksen tulee tehdä energiadatasta visuaalisesti näyttävää ja
kannustaa asukkaita ja kiinteistöjä vaikuttamaan energiankulutukseensa (esim. pelillistämisellä) sekä mahdollisesti käymään 
kauppaa tuottamallaan tai säästämällään energialla. Ratkaisun tulee edistää kulutusjoustoa.

Voittajaideoille tarjotaan rahoitusta 10 000 €, PoC-testimahdollisuus sekä mahdollista muuta tukea esim. viestinnän muodossa*.

CONFIDENTIAL

RATKAISU, JOKA MAHDOLLISTAA ENERGIANKULUTUKSEN SEURANNAN JA HALLINNAN REAALIAIKAISESTI KANNUSTAEN 
KOKONAISENERGIANTARPEEN MINIMOINTIIN 

Ratkaisu, jolla vahva kytkös 
paikallisiin yhteisöihin

Mahdollistaa 
kokonaisenergiantarpeen 
minimoimisen

Skaalautuva ja koko 
Tampereen alueelle 
monistettavissa oleva 
ratkaisu 

Konseptin kriteerit

* Haasteen asettajalla on oikeus olla valitsematta voittavaa ratkaisuehdotusta, jos esitetyt ratkaisut eivät vastaa riittävästi ehdotettuihin kriteereihin. 



REAALIAIKAINEN ENERGIANSEURANTA JA -HALLINTA HIEDANRANNAN ALUEELLA

CONFIDENTIAL

MITÄ ETSIMME?

PAIKALLISUUS ENERGIATEHOKKUUS SKAALAUTUVUUS

Konseptilla tulee olla vahva kytkös 
kiinteistöjen asukkaisiin

 Miten asukkaat voivat vaikuttaa 
energiankulutukseensa?

 Onko asukkaan ja/tai kiinteistön mahdollista 
myydä itse tuotettua energiaa?

 Minkälaisia uudenlaisia liiketoimintamalleja 
energianhallinnan ympärille voidaan rakentaa?

 Miten eri kiinteistökokonaisuudet voisivat 
vertailla energiankulutusta toisiinsa?

Konseptin tulee mahdollistaa 
kokonaisvaltainen energiankulutuksen 
pieneneminen alueella

 Miten asukkaita kannustetaan vähentämään 
kulutustaan?

 Miten asukas voi arvioida omaa 
energiakulutustaan ja toimintansa vaikutusta 
siihen?

 Minkälaista energiankulutusta käyttäjän on 
mahdollista hallita ja miten?

Konseptin tulee olla monistettavissa muihin 
vastaaviin kohteisiin ja alueisiin 

 Minkälaisia rajoitteita konseptin 
skaalautumiseen liittyy?

 Minkälaisissa muissa vastaavissa kohteissa 
konseptia voidaan hyödyntää?

 Ketkä ovat konseptin oletettavat pääkäyttäjät?

 Kuinka suuri energiansäästöpotentiaali 
ratkaisulla on?



REAALIAIKAINEN ENERGIANSEURANTA JA -HALLINTA HIEDANRANNAN ALUEELLA

CONFIDENTIAL

Ajattele suuresti ja luo visio siitä, miten eri käyttäjät voivat 
jatkossa hallita ja seurata omaa energiankulutustaan.

Luo kiinteistöjen käyttäjistä uudenlaisia interaktiivisia energian 
käyttäjiä ja mahdollisesti myös tuottajia.

Visualisoi energiadataa ymmärrettävään muotoon.

Voit myös ehdottaa täysin uudenlaista laajamittaista testausta 
odottavaa teknologiaa tai palvelumallia, jota voidaan pilotoida 
Tampereen alueella.

Huomioi ratkaisun skaalautuvuus, toteutettavuus ja 
kustannustehokkuus. 

Ratkaisun tulee soveltua Tampereen Hiedanrannan alueelle. 

Uusi teknologia tai konsepti, joka ei ole skaalattavissa

Teknologia tai konsepti, joka ei ole uutta

Ratkaisu, jota ei sovellu Tampereen Hiedanrannan alueelle

Ratkaisu, joka ei huomioi paikallista kuluttajaa

Ratkaisu, joka ei tehosta energiankäyttöä

HUOMIOI NÄMÄ ÄLÄ EHDOTA

MITÄ EHDOTUKSEEN KANNATTAA JA EI KANNATA SISÄLTÄÄ



TAMPEREEN KAUPUNKI, VIINIKANLAHTI
ENERGIANHALLINNAN KOKONAISRATKAISUT 

TULEVAISUUDEN PYSÄKÖINTILAITOKSESSA



TAMPEREEN VIINIKANLAHDEN PYSÄKÖINTITALOT

• Haastekilpailussa lähtökohtana kansainvälisen kaupunki- ja 

maisemasuunnittelukilpailun voittanut kilpailuehdotus ”Lakes and 

Roses” (Arkkitehtitoimisto NOAN, 2019) ja siinä esitetyt 

pysäköintilaitosten sijainnit, jotka kuvassa oikealla punaisella.

• Jatkosuunnittelu ja asemakaavoitus ovat meneillään, suunnitelmaa 

kehitetään edelleen.

• Viinikanlahden uusi kaupunginosa rakennetaan Tampereen keskustan 

eteläpuolelle noin vuosina 2025 - 2035. 

• Kaksi maanpäällistä keskitettyä pysäköintilaitosta palvelee  3000 -

4000 asukkaan arkea ja alueen muita toimintoja.

• Lisätietoja: www.tampere.fi/viinikanlahti

IDEOI TÄLTÄ POHJALTA

HAASTEKILPAILUN ESIMERKKIKOHDE

http://www.tampere.fi/viinikanlahti


ENERGIANHALLINNAN KOKONAISRATKAISUT TULEVAISUUDEN 
PYSÄKÖINTILAITOKSISSA

Ehdota mullistavaa ideaa tai konseptia tulevaisuuden uusien maanpäällisten pysäköintitalojen kytkemiseksi saumattomasti osaksi 
valtakunnallista ja paikallista energiajärjestelmää.

Voittavan idean tai konseptin tulee merkittävästi tehostaa energianhallintaa (sähkö + lämpö) pysäköintilaitoksissa, joissa 
sähköautot ovat suuressa roolissa. Ratkaisun tulee mahdollistaa pysäköintilaitoksen kytkeytyminen sekä alueelliseen että 
valtakunnalliseen energiajärjestelmään uudella ja innovatiivisella tavalla.

Voittajaidealle tarjotaan rahoitusta 10 000 € ja/tai pilotointimahdollisuus Tampereen alueella*.

RATKAISU, JOKA LUO PYSÄKÖINTILAITOKSESTA ENERGIAYHTEISÖN, JOLLA ON KOKOAAN SUUREMPI MERKITYS PAIKALLISESTI JA 
VALTAKUNNALLISESTI

Ratkaisu, jolla vahva kytkös
paikalliseen yhteisöön

Mahdollistaa kestävän
paikallisen energian-
tuotannon kasvun

Skaalautuva ja koko
Tampereen alueelle
monistettavissa oleva
ratkaisu

Konseptin kriteerit

* Haasteen asettajalla on oikeus olla valitsematta voittavaa ratkaisuehdotusta, jos esitetyt ratkaisut eivät vastaa riittävästi konseptin kriteereihin. 



ENERGIANHALLINNAN KOKONAISRATKAISUT TULEVAISUUDEN 
PYSÄKÖINTILAITOKSISSA

MITÄ ETSIMME?

PAIKALLISUUS ENERGIATEHOKKUUS SKAALAUTUVUUS

Konseptilla tulee olla vahva kytkös
paikalliseen energiajärjestelmään sekä
paikallisiin kuluttajiin

 Miten kohteessa tuotetaan ja varastoidaan
energiaa ja miten se kytketään osaksi paikallisia
verkkoja?

 Miten kuluttajat voivat osallistua energian-
hallintaan?

 Minkälaisia uudenlaisia liiketoimintamalleja
energianhallinnan ympärille voidaan rakentaa?

Konseptin tulee tehostaa energian-
kierrätystä ja hallintaa

 Miten pysäköintilaitoksen latauskuormia
voidaan hallita tehokkaimmin?

 Miten kohteen mahdollinen hukka- tai 
ylijäämäenergia hyödynnetään?

 Miten eri energiajärjestelmät kytkeytyvät
toisiinsa?

Konseptin tulee olla monistettavissa muualle
Tampereelle sekä muihin vastaaviin
kohteisiin

 Minkälaisissa muissa vastaavissa kohteissa
konseptia voidaan hyödyntää?

 Mikä on konseptin kokonaispotentiaali
valtakunnallisen energianhallinnan
näkökulmasta?



ENERGIANHALLINNAN KOKONAISRATKAISUT 
TULEVAISUUDEN PYSÄKÖINTILAITOKSISSA

Ajattele suuresti ja luo visio siitä, miten pysäköintilaitokset voivat
jatkossa muuntua energiankuluttajista laajamittaisiksi
energianhallintakapasiteetin tarjoajiksi.

Luo uudenlaisia energiayhteisöiden liiketoimintamalleja, jotka
edistävät paikallisten kuluttajien osallistumista
energiamarkkinoille. 

Voit myös ehdottaa täysin uudenlaista laajamittaista testausta
odottavaa teknologiaa tai palvelumallia, jota voidaan pilotoida
Tampereen alueella.

Huomioi ratkaisun skaalautuvuus, toteutettavuus ja 
kustannustehokkuus. 

Ratkaisun tulee soveltua Tampereen Viinikanlahteen
rakennettaviin pysäköintilaitoksiin ja niiden ympäristöön. 

Uusi teknologia tai konsepti, joka ei ole skaalattavissa

Teknologia tai konsepti, joka ei ole uutta

Ratkaisu, joka ei sovellu Tampereen Viinikanlahden ympäristöön

Ratkaisu, jota ei voi hyödyntää pysäköintilaitoksien vaatimissa
erityisoloissa

Ratkaisu, joka ei huomioi paikallista kuluttajaa eikä mahdollista
kuluttajan osallistumista markkinalle

Ratkaisu, jolla ei ole kytkentää laajemmin paikallisiin tai 
valtakunnallisiin energiajärjestelmiin

Ratkaisu, joka ei tehosta pysäköintilaitoksien energiankäyttöä

HUOMIOI NÄMÄ ÄLÄ EHDOTA

MITÄ EHDOTUKSEEN KANNATTAA JA EI KANNATA SISÄLTÄÄ



TAMPEREEN KAUPUNKI, STARDUST-HANKE
KAUPUNGIN ULKOVALAISTUKSEN

ÄLYKÄS OHJAUS

Kuva: Visit Tampere / Laura Vanzo



• Projektin tavoitteena on luoda älykkäitä, energiatehokkaita ja 
asukaslähtöisiä kaupunkeja. 

• Projektilla tuetaan uusien kestävien teknologiaratkaisujen 
sekä innovatiivisten liiketoimintamallien syntymistä.

• Tampereella kehitetään vähäpäästöisiä ja energiatehokkaita 
ICT-ratkaisuja mm. sähköisen liikenteen, älykkään 
ulkovalaistuksen, kiinteistöjen lämmön kysyntäjouston sekä 
uusien asuinalueiden energiantuotannon teemoista.

• Projekti osa Kestävä Tampere 2030 ohjelmaa ja edistää 
tavoitetta hiilineutraalista kaupungista vuoteen 2030 
mennessä.

• Projektia toteuttavat:

• Koordinaattori: The National Renewable Energy Centre of 
Spain (CENER)

• Lighthouse-kaupungit: Pamplona, Tampere ja Trento
• Seuraajakaupungit: Cluj-Napoca, Derry, Kozani ja Litomerice

(mukana 2017–2020) 
• Partnereita projektissa kaikkiaan 30 yhdeksästä (9) eri maasta

• Kesto: 60 kk (lokakuu 2017 – syyskuu 2022)

• EU-rahoitus: 18 miljoonaa euroa

Projekti on saanut rahoitusta Euroopan unionin
Horisontti 2020 -tutkimus- ja innovaatio-
ohjelmasta (grant agreement N° 774094)



KAUPUNGIN ULKOVALAISTUKSEN ÄLYKÄS OHJAUS

Ehdota ideaa tai konseptia, jonka pohjalta kaupungin ulkovalaistukselle voidaan kehittää algoritmi älykkään ja energiatehokkaan ohjauksen 
luomiseksi nykyiseen SmartCity IoT-alustaan siten, että ulkona liikkuvat saavat kuitenkin hyvää valaistuspalvelua.*

Idean tai konseptin tulee mahdollistaa ulkovalaistuksen kokonaisvaltainen optimointi siten, että se hyödyntää nykyistä IoT-alustaa sekä sen 
useasta eri järjestelmästä keräämää dataa (esim. liikennemäärät, sääasemat, joukkoliikenne, tapahtumat ja viranomaistieto). Valaistuksen 
ohjaus on teholtaan portaattomasti säätyvää ja järjestelmä on jaettu useisiin ryhmiin (kuten laita-, keskusta-, katu-, puisto- ja torialueet) joiden 
erityispiirteet algoritmin tulee kyetä huomioimaan.*

Voittajaidealle tai konseptille tarjotaan kertakorvauksena 10 000 €**.

KUVAUS ALGORITMISTA, JOKA MAHDOLLISTAA KAUPUNGIN ULKOVALAISTUKSEN OPTIMAALISEN ENERGIANKÄYTÖN

Ratkaisu, joka kytkeytyy 
saumattomasti nykyiseen 
IoT-alustaan

Edistää energiatehokkuutta 

Skaalautuva, koko 
Tampereen kaupungin 
ulkovalaistuksen kattava 
ratkaisu

Konseptin kriteerit

*Tarkempi kuvaus IoT-järjestelmästä sekä nykyisestä tietosyötteestä toimitetaan kilpailuun osallistuville.
** Haasteen asettajalla on oikeus olla valitsematta voittavaa ratkaisuehdotusta, jos esitetyt ratkaisut eivät vastaa riittävästi konseptin kriteereihin. 



KAUPUNGIN ULKOVALAISTUKSEN ÄLYKÄS OHJAUS

MITÄ ETSIMME?

KYTKÖS IOT-ALUSTAAN ENERGIATEHOKKUUS SKAALAUTUVUUS

Konseptilla tulee olla vahva kytkös nykyiseen 
IoT-alustaan ja datankeruuseen

 Miten ohjauskonsepti on kytketty osaksi IoT-
alustan arkkitehtuuria?

 Miten kerättyä dataa hyödynnetään ohjauksessa?

 Mitä sensoreita tulisi mahdollisesti lisätä, jotta 
ohjausta voidaan kehittää?

Algoritmin tulee mahdollistaa 
energiatehokas valaistuksenohjaus

 Mihin ohjausalgoritmi pohjautuu?

 Millä aikasyklillä järjestelmää optimoidaan?

 Miten taataan hyvä valaistuspalvelu 
energiankulutuksen vähentämisestä huolimatta?

 Miten paljon energiankulutusta saadaan 
pienennettyä?

Algoritmin tulee olla kokonaisvaltainen, joka 
kykenee ohjaamaan valaistusta 
kaupunginalueiden erityispiirteet 
huomioiden

 Miten valaistuksen ryhmittely vaikuttaa 
ohjausperiaatteeseen?

 Mitä muuta valaistuspalveluun voisi liittää 
energiatehokkuuden parantamisen lisäksi?



KAUPUNGIN ULKOVALAISTUKSEN ÄLYKÄS OHJAUS

Ajattele suuresti ja luo visio siitä, miten ulkovalaistusta voidaan 
jatkossa hallita optimaalisemmin.

Voit myös ehdottaa täysin uudenlaista lisäsensorointia, joka 
kytketään osaksi nykyistä IoT-järjestelmää

Huomioi ratkaisun kokonaisvaltaisuus ja toteutettavuus. 

Ratkaisun tulee hyödyntää nykyistä dataa ja luotuja rajapintoja. 

Uusi IoT-alusta

Teknologia tai konsepti, joka ei ole liitettävissä nykyiseen 
järjestelmään

Osaratkaisu, joka ei sovellu koko ulkovalaistuksen ohjaukseen

Uusi teknologia tai konsepti, joka ei ole skaalattavissa

Ratkaisu, jota ei hyödynnä nykyisiä tietolähteitä

HUOMIOI NÄMÄ ÄLÄ EHDOTA

MITÄ EHDOTUKSEEN KANNATTAA JA EI KANNATA SISÄLTÄÄ



KUVAUS IOT-ALUSTASTA, RAJAPINNOISTA JA TIETOLÄHTEISTÄ (1 kalvo)

Dynaaminen valaistuksenohjaus 

Ulkovalaistuksen
Ohjausjärjestelmä

O
h

jau
ssyö

te
 raja

p
in

ta

Ulkoiset syötteet
Voidaan liittää ja rakentaa integraatiot tarvittaessa joko suoraan 
valaistuksenohjausjärjestelmään tai IoT alustaan

Liikennemäärätieto Säätiedot

Joukkoliikenne Tapahtumat

Viranomaistieto

Muu tieto

Käyttöliittymä- 
sovellukset UI 

designerin ja dataflow 
editorin avulla.

IoT-alusta
Mahdollistaa käyttöliittymäsovellusten rakentamisen sekä lisäosien avulla analytiikan ja 
pilvisovellusten rakentamisen.

Pilvisovellukset Cloud 
Application Suite 

laajennuksen dataflow 
editorin avulla.

Data-analytiikkasovellukset 
Data Analytics Suite 
laajenuksen avulla.

Wapice Smart City Platform
Powered by IoT-TICKET®



Ilmoittautuminen 
Webropol-lomakkeella:
https://link.webropol.com/s/tampereenergychallenge
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