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Tarjouspyyntö –CityIoT2 6Aika –Hankkeen Palvelukokeilut 
 
Business Tampere ja Turun kaupunki pyytävät yrityksiltä (vaatimuksena Y-tunnus) tarjouksia CityIoT2 6Aika –
hankkeessa tehtäviin Palvelukokeiluhankintoihin. 
 
Taustaa 
Nykyisissä kaupunkiorganisaatioissa kertyy tietoa niin asiantuntijoiden tuottamana kuin 
tietojärjestelmistä ja yhä enenevässä määrin erilaisista sensoreista ja IoT-järjestelmistä. 6Aika: CityIoT 
–hankkeessa 2017-2020 todettiin, että erilaisten IoT- ratkaisujen ja niiden tuottaman datan hyödyntämisen 
potentiaali kaupungeissa on erittäin merkittävä.  
 
Kokonaisvaltainen tiedon hyödyntäminen edellyttää sen tehokasta keräämistä eri lähteistä - datan varastointia 
sekä jakelua ja visualisointia eri tarpeisiin. Data-alustalta tieto on helposti jalostettavissa syvempiä analyyseja 
varten sekä visualisoitavissa. Kun tieto on helposti ymmärrettävää, jalostettua ja visuaalista, sen hyödyntäminen 
päätöksenteossa on sujuvaa ja se mahdollistaa tiedolla johtamisen. 
 
CityIoT2 
Business Tampere ja Turun kaupunki ovat mukana CityIoT2 6Aika –hankkeessa, jonka tavoitteena on, CityIoT-
hankkeessa tehdyn työn pohjalta, jatkokehittää, testata ja 
dokumentoida datan jakamisen ja hyödyntämisen menetelmiä, määrittelyitä ja rajapintoja kaupunkiympäristön 
näkökulmasta, sekä jakaa tietoa tuloksista kansallisesti ja kansainvälisesti. Hankkeessa tehdään 3-5 case-
pilotointia, joiden avulla testataan tähän liittyviä menetelmiä ja määrittelyjä.  
 
Palvelukokeilu -pilotit kilpailutetaan innovaatiokumppanuusmallilla, joka mahdollistaa jatkokehityksen pilotin 
päätyttyä. Siinä tapauksessa, että palvelukokeilua päätetään jatkaa pilotin päätyttyä, kilpailutukseen sovelletaan 
hankintalain 26§ kohtaa, jossa kilpailutuksen kokonaissumma voi olla enimmillään 214 000 euroa. 
 
Haasteet yleisesti 
CityIoT2 -hanke hakee kaupunkiympäristön kehittämiseen liittyviä, kameradataa ja tekoälyratkaisuja 
hyödyntäviä, pilotointi-ideoita. Tavoitteena on tehdä esimerkiksi liikennekameroiden sisällönanalysointia, kuten 
liikennelaskentaa, vaaratilanteiden analysointia, punaisiin valoihin ajoa, kolareita ja niin edelleen. Piloteissa 
voidaan hyödyntää esimerkiksi joko kaupungin olemassa olevaa kameradataa (esimerkiksi liikennekamerat) tai 
uusia, pilottia varten asennettavia, kameroita. 
 
Haemme myös ehdotuksia siihen miten eri sovelluksista ja datalähteistä yhdistelemällä muodostuvaa 
kaupunkiympäristön tilannekuvaa voidaan hyödyntää kaupungin eri toimintojen ohjaamisessa ja 
optimoinnissa. Tampereen kaupungin tarjoamia avoimia datalähteitä löytyy esimerkiksi osoitteesta 
data.tampere.fi. Muidenkin datalähteiden avaamisesta pilottikäyttöön voidaan keskustella tapauskohtaisesti. 
 
Myös muita kaupunkiympäristön kehittämiseen liittyviä kokeiluja ja pilotointeja on mahdollista tarjota. 
 
Jalostettu tieto palautetaan pilotista riippuen Tampereen kaupungin IoT -järjestelmään (Wapice IoT-Ticket), Turun 
Microsoft Azure data-alustaan tai rajapinnan kautta muualle sovittuun paikkaan.  
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Haastekuvaukset 
 
 

1. Parkkipaikkojen ja kadunvarsipysäköinnin vapaiden paikkojen tunnistaminen kameroita, 
kuvantunnistusta ja koneoppimista hyödyntämällä (painopiste kadunvarsipysäköinnissä) 
 

2. Kaupungin IoT-alustan ja siellä olevan tiedon hyödyntäminen 3. osapuolen (esimerkiksi 
huoltoyhtiö) näkökulmasta  
Miten 3. osapuolen olisi mahdollista hyödyntää Tampereen kaupungin IoT-alustaa ja siellä jo 
olevaa tietoa (esim. katuverkon tilannekuva sensorit; maanpinnan lämpötila ja kosteus, 
minisääasematiedot, liikennelaskentatietoja jne.) tarjotakseen parempaa palvelua asiakkailleen 
sekä kehittää, tehostaa ja optimoida omaa toimintaansa. Voisiko esimerkiksi huoltoyhtiö 
hyödyntää Tampereen kaupungin IoT-alustan dataa ja optimoida taloyhtiöiden pihan 
kunnossapitoa. 
 

3. Valaistuslaitteiden ja valaistusohjauksen kunnossapidon ennustettavuuden ja elinkaaren 
hallinnan kehittäminen ajantasaisen tilannekuvan ja automaattisen tiedon analysoinnin avulla 
Valaistuksen tilannekuvan muodostamisessa on käytettävissä seuraavat tiedot: 

- Valaistuksen ohjausjärjestelmän tiedot (C2 SmartLight): 
o keskusohjauslaitteen vaihejännite ja -virta tiedot, valoisuus, kuormaohjaus 
o valaisinkohtaisen ohjauslaitteen tiedot kuten jännite, virta, himmennystaso, lämpötila 
o Käyttöliittymän muodostavat tiedot kuten energia, vikaantumiset, häiriöt, lokitieto, jne. 

- Staattisesta omaisuudenhallintajärjestelmästä saatavat tiedot (KeyLight): 
o valaistusverkon laitteiden dokumentoidut laite- ja ominaisuustiedot, historiatiedot, 

kunnossapitotiedot 
- Kuvantunnistuksesta saatava tieto (esimerkiksi valaisinpylväiden kunto tai valojen tila) 
- Mahdolliset muut tietolähteet 

 
4. Käyttöasteesta tukea päätöksentekoon 

Miten leikkipaikkojen, puistokenttien, satamien, torien, jne. käyttöastetta voisi mitata 
reaaliajassa? Miten tietoa käyttöasteesta, yhdistettynä esimerkiksi olosuhdetietoon, voisi 
hyödyntää näiden tilojen kunnossapidon kohdentamisessa todellisen tarpeen mukaan.  

 
5. Yhteishankinta: Liikennekamerat ja liikennelaskennan konenäköpalvelut 

Pilotoidaan kameroista saatavan datan sekä liikennelaskennan datan automaattista siirtoa Turun 
sekä Tampereen datavarastoihin yhdessä sovittujen rajapintojen avulla. Liikennekameroiden 
sijainti tulee olemaan Turussa Hämeentie - Savitehtaankatu -risteys ja Tampereella on tarkoitus 
seurata useampaa liikennekameraa. Pilotissa määritetään liikennevirtojen suunnat ja lasketaan 
laajan risteysalueen eri suuntiin suuntautuvien liikennevirtojen määrät. Turun pilotin osalta 
toteuttajan tulee toimittaa ja kustannuksiin tulee huomioida lisäksi kokeilun toteuttamiseksi 
tarvittavat kamerat ja niiden asentamiseen liittyvät kulut. Tampereella käytetään olemassa 
olevia kameroita ja Turussa toimittaja voi hankkia kamerat alihankintana tai 
alihankintapalveluna. Pilotin pituus on noin 3–7 kuukautta. 
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6. Turun seudun joukkoliikenteen bussien anturointi 
Pilottina mitataan teiden kuntoa ja kelitilannetta busseihin asennettavin anturein. Lisäksi 
pilotoidaan antureista saatavan datan automaattista siirtoa Turun kaupungin data-alustaan 
Microsoft Azureen yhdessä sovittujen rajapintojen avulla. Anturit tullaan sijoittamaan 
bussilinjoihin 1, 21 ja 801, jotka edustavat kattavasti eri Turun seudun liikenteen olosuhteita. 
Pilotin pituus on noin 3–4 kuukautta. 

 
Tampereen ja Turun kaupungit tarjoaa valituille hankeideoille mahdollisuuden pilotoida palveluaan 
Tampereen kaupunkiympäristössä. Pilotoinnit ostetaan valituilta yrityksiltä palveluna.  
 
Tampere/Business Tampere toteuttaa 2–4 pilottia (haasteet 1–4). Palvelun hinta kokonaisuudessa näille 
on yhteensä 50 000 euroa. Olemme arvioineet yksittäisten Tampereen pilottien hintojen vaihtelevan 
5000 – 25 000 euron välillä. 
 
Tampereen ja Turun yhteispilotin (haaste 5) palvelun hinta tulee olla maksimissaan 20 000 euroa. 
 
Turun kaupungin pilotin (haaste 6) hinta tulee olla maksimissaan 10 000 euroa. 
 
Ideoiden esittäminen ja aikataulu 
 
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 (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 
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6. Pilotoinnin alustava suunnitelma 
a. Alustava pilotin sisältö ja laajuus 
b. Aikatauluarvio 
c. Kustannusarvio 

 
 
Hankeideat arvioidaan asiantuntijaraadissa NABC-mallin tietojen perusteella. Asiantuntijaraati arvioi 
hankkeet 15.10.2021 mennessä. Hankeidea joko hyväksytään pilotointiin tai hylätään. Tampereen ja 
Turun kaupungit pidättää itsellään oikeuden olla valitsematta yhtään hankeideaa pilotointiin. 
 
Valituksi tulleiden hankeideoiden esittäneiden yritysten kanssa edetään seuraavasti: 

1. Pilotti 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 sekä Tampereen ja Turun kaupunkien asiantuntijoilta. Tarvittaessa 
voidaan tarkentaa ratkaisun sisältöä näiden perusteella  

4. Pilotin 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. 
Ratkaisuista syntyvä data tulee tallentaa pilotin toteuttajakaupungin käytössä olevalle data-alustalle 
esimerkiksi REST API -rajapinnan kautta tai jollain muulla yhdessä sovittavalla tavalla. Kaikki kerätty data 
on kaupungin omistamaa (ei koske haaste 2:den 3. osapuolen dataa), eikä toimittajalla ole siihen 
käyttöoikeutta kuin tämän hankinnan yhteydessä sovittuihin tarkoituksiin. Toteuttajakaupungilla 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 30.9.2021 klo 16.00 
mennessä  
sähköpostilla osoitteeseen minna.kinnunen@businesstampere.com 
 
Lisätietoa hankkeesta saa 20.9.2021 pidettävässä Teams-kyselytunnilla. Kutsun kyselytunnille saa 
lähettämällä pyynnön Minna Kinnuselle edellä mainittuun osoitteeseen. 
 
Liitteet: 
Liite 1. Haaste 5. Turun pilotin risteyksen karttakuva 
Liite 2. Haaste 5. Turun pilotin risteyksen tiekuvat 


