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Esimerkkejä toimenpiteistä

ALUSTOJA TESTIYMPÄRISTÖILLE 

NOPEITA KOKEILUJA

Hervannan 5G-
palvelujen testiverkko 
on Nokian, kaupungin, 
yliopiston ja yritysten 
yhteinen testialusta.

Viinikan ulkovalaistus on uusittu 
älykkääksi. Samalla tarjotaan 
testiympäristöä langattomalle tiedon 
keruulle liikkumisesta, pysäköinnistä, 
jätehuollosta ja muista palveluista.

Robottibusseja testataan Hervannassa

DIGIAPUA KÄRKIHANKKEISIIN

Hiedanrannan 
vanhaan tehdashalliin 
avattu testialue drone-
teknologian 
kehittämiseen.

Raitiotiehankkeen 
kanssa tehdään 
yhteistyötä mm. 
ratikan digitaalisten 
näyttöjen 
kehittämisessä.

Tampereen Kansi –
hankkeen kanssa 
tehdään yhteistyötä 
digitaalisen areenan 
konseptin 
kehittämisessä.

EKOSYSTEEMEJÄ RAKENTAMASSA

• Älykkään Tampereen ekosysteemejä kehitetään 
teollisuuden, liikkumisen, rakentamisen sekä 
koulutuksen ja tutkimuksen teemoissa.

• Poikkileikkaavia teemoja ovat yhteydet, tekoäly 
ja analytiikka sekä turvallisuus.

• Tampere Smart City Week ja 
teknologiakonferenssi Mindtrek tekevät 
älykästä Tamperetta tunnetuksi kaupunkilaisille 
ja kokoavat toimijat yhteen. 

• Tampere näkyvästi mukana yhdessä maailman 
suurimmasta smart city -tapahtumista, Smart 
City Expo World Congressissa Barcelonassa.

+
Smart Tampere -ohjelman mediakattavuus 

(Meltwater) 380 000 000 

Viinikan ulkovalaistus toimii IoT-alustana

Tampereen maine 
älykaupunkina on vahvistunut

 Opastamisen 
digiratkaisut

YHTEISKEHITTÄMISTÄ

 Innovatiiviset hankinnat – avoin määrittely 
yhdessä yritysten kanssa 

 Hackathonit tuovat opiskelijat, yritykset ja 
kaupungin yhteen

 Suurtapahtumien opastus, 
ihmisvirtojen liikkumisdata  



Nopeat kokeilut esimerkkinä Smart Tampere yritysyhteistyöstä 
Smart Tampere

MITÄ? Innovatiivinen hankintamenettely
MIKSI? 

• Pyritään löytämään todellisessa kaupunkiympäristössä oikeita käyttäjiä 
hyödyntäen toimivat ideat

• Yritykset saavat kokeiluista arvokasta tietoa uusien tuotteiden, 
palvelujen ja liiketoimintasuunnitelmien kehittämisen tueksi. Palaute 
yrityksiltä on ollut positiivista

• Saadaan ratkaisuja kaupunkien tarpeisiin ja samalla onnistuneista 
ratkaisuista muodostuu yrityksille referenssejä. 

• Kokeilut antavat kaupungeille tietoa, jonka avulla omaa 
kehitystoimintaa ja investointeja voidaan suunnata alueille, jotka ovat 
toimivia, tehostavat toimintaa ja joita kaupunkilaiset arvostavat.

• Matalan kynnyksen tapa (pienillekin firmoille) päästä kehittämään 
ratkaisuja älykaupunkiympäristöön

• Vuonna 2018 on toteutettu 4 hakukierrosta: Yrityksiltä on saatu

yhteensä 59 ehdotusta, joista 32 on valittu jatkokeskusteluihin. 

• Pilotti ostetaan yritykseltä palveluna (max. 10 000 euroa)

• 6Aika CityIoT ja 6Aika opastamisen ekosysteemi –hankkeet (hankkeen 
osatoteuttaja Tampereen kaupunki, BT tuottaa alihankintana palveluja)

Yritys Pilotti

Globeon Väliaikatietojen lähettäminen beaconin avulla
raitiotietyömaan lähellä oleville

SimLabIT Oy Pelillistetty AR-pohjainen opastettu kierros 
Tampereen nähtävyyskohteissa

Arcventure 3D-kaupunkimalliin pohjaava Keskustorin 
rakennushistorian opastus web-sovelluksella.

Wapice Oy Eri lähteistä saatavan tiedon yhdistäminen ja 
visualisointi

Eficode Oy Bussien vuorovälien käyttöasteen analysointi ja 
visualisointi reitinsuunnittelun tueksi

Steamlane Oy Hulevesipumppaamojen pumppujen 
kunnonvalvonta ja huollon tarpeen ennakointi

Jalonne Oy Katujen kunnon valvonta kaupungin 
ajoneuvoihin asennettavia matkapuhelimen 
kameroita hyödyntämällä

ESIMERKKEJÄ TOTEUTUKSEEN EDENNEISTÄ PILOTEISTA:

Ä L Y K K Ä Ä N  K A U P U N K I S E U D U N   R A T K A I S U T



Avoin IoT Verkko
Tampereen Viinikassa

• Viinikkaan on rakennettu 9/2018 -2/2019 
järjestelmä, joka toimii alustana mm. sensoreille. 
Alueelle on kattava kuituverkko, joka kattaa 
katuvalokeskukset ja liikennevalokojeet.

• IoT ratkaisu yhteytyössä Capelon AB:n ja Wirepas Oy:n
kanssa

• Ulkovalaistuksen ohjausverkko alkaa toimia 
tietoliikenneverkkona muille palveluille

• Avoin IoT-alusta, joka tarjoaa yrityksille ja 
tutkimuslaitoksille mahdollisuuden liittää 
järjestelmään erilaisia sensoreita, antureita ja 
sovelluksia

• Tampereen kaupunki tulee testaamaan Viinikassa 
mm. valaistuksen ohjausta, vapaiden 
parkkipaikkojen ja katujen kunnon automatisoitua 
valvontaa
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Pumppujen ennakoiva kunnonvalvonta
• Toteuttajat: Steamlane Oy ja Treon Oy
• Tavoite: Testata jatkuvan ennakoivan 

kunnonvalvonnan soveltuvuutta ja 
hyödyllisyyttä valituissa kohteissa

• Mahdollistaa laitteen huollon ajankohdan 
optimoinnin ja pienentää huoltokustannuksia

• Ratkaisu: Langattomat sensorit, 
pilvipohjainen data-analytiikka ja 
valvontasovellus



Bussien kävijämäärien laskenta
• Toteuttajat: Eficode Oy ja Counterest
• Tavoite: Joukkoliikenteen tarkkojen 

pysäkkikohtaisten nousujen ja 
poistumistiedon hyödyntäminen 
joukkoliikennejärjestelmän suunnittelun 
apuna

• Reittien ja vuorovälien optimointi. Linjojen vaihdot
• Tietoja voidaan myöhemmin hyödyntää yhdessä 

muun tiedon kanssa mm. matkaketjujen 
suunnitteluun (kaupunkipyörät, liityntäpysäköinti, 
jne)

• Käyttäjämäärät vs. maksutiedot (Mobiililippuun 
liittyen Tampereella menossa kokeilu jossa on 
mahdollista nousta keskiovesta ilman leimausta.

• Ratkaisu: Kamerat, paikallinen laskenta ja 
pilvipohjainen käyttöliittymä



Parkkipaikkojen vapaa / varattu tilanne

• Toteuttaja: Wapice Oy
• Tavoite: Testata liityntäpysäköintipaikan 

reaaliaikaista vapaa/varattu –tilannetta
• Lisätietoina mahdollista analysoida mm. 

käyttöastetta ajan funktiona
• pysäköinnin pituus ja tähän liittyvät hälytykset

• Ratkaisu: Kamerat, paikallinen laskenta ja 
pilvipohjainen käyttöliittymä



Puistokenttien tilannekuva ja 
valaistuksen ohjaus

• Toteuttaja: Effectio Oy
• Tavoite: Lumitilanne, jäädytystilanne, 

tarpeen mukainen valaistus
• Ratkaisu: LoRa –tekniikka. Liikesensorit, 

rat, paikallinen laskenta ja pilvipohjainen 
käyttöliittymä



Automaattinen tien kunnon 
analysointi

• Toteuttaja: Jalonne Oy
• Tavoite: Automaattinen tien kunnon 

analysointi kännykkäkameroilla 
(joukkoistamalla kerätty tieto)

• Liukkaus
• Kuopat

• Ratkaisu: Tien kunnon analysointi 
tekoälyalgoritmeja ja joukkoistamalla
kännyköistä kerättyä kuvadataa , 
paikkatietoa, kiihtyvyys- ja muita 
parametreja hyödyntämällä. 
Pilvipohjainen käyttöliittymä.



Hulevesiputkistojen etävalvonta

• Toteuttaja: Nokeval Oy
• Tavoite: Automaattinen hulevesien määrän 

ja laadun valvonta, ennakointi ja hälytykset 
(tekstiviesti). Ratkaisulla voidaan parantaa 
jätevedenpuhdistamon toimintaa, 
ennakoida huolto- ja kunnossapitotarpeita, 
ennaltaehkäistä riskitilanteita ja reagoida 
ajoissa ongelmatilanteissa haittojen 
minimoimiseksi.

• Ratkaisu: Langaton valvontajärjestelmä, 
langattomat LoRa -lähettimet. Lähettimiin 
liitetään anturit pinnankorkeuksien, 
johtokyvyn ja pH:n seurantaan. 
Pilvipalvelu(dashboard)  seurantaan.
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Vahva teollisuus luo perustan mm 
älykkäisiin koneisiin liittyville 

turvallisuusinnovaatioille – kärkinä 
robotiikka, tekoäly, XR, IoT ja 

kyberturvallisuus

Hyvinvointi ja turvallisuus kulkevat 
käsi kädessä –

syrjäytymisen ehkäiseminen ja 
osallisuus luovat pohjaa turvalliselle 

kaupunkiseudulle

Huom. logot ovat esimerkkejä alan toimijoista 
kaupunkiseudulla

Hiilineutraali kaupunki 2030-
tavoitteet, kiertotalousosaaminen, 

kiertotalouspuistot Kolmenkulmassa 
ja Tarastenjärvellä sekä monet TKI-

projektit luovat perustaa 
ympäristöturvallisuuden 

innovaatioille

Turvallisen kaupungin perusta 
valetaan kaupunkisuunnittelussa ja 

rakentamisen ratkaisuissa –
merkittävät rakennushankkeet 

keskellä kaupungin arkea korostavat 
myös turvallisuuden roolia KIRA-

alalla

Turvallisuus



Smart Tampereen LOI-kumppanit



BUSINESS FINLANDIN JA EU:N RAHOITUS-
MAHDOLLISUUDET YRITYKSILLE 17.4. KL0 9-12

• Tule tapaamaan Business Finlandin 
asiantuntijoita & kuulemaan 
Business Finlandin sekä EU:n 
ajankohtaisista rahoitusohjelmista 
yrityksille!

• Ilmoittautuminen & tarkempi 
ohjelma: Business Tampereen 
tapahtumakalenteri

• Missä: Kampusklubi, Kampusareenan 
5.kerros, Tampere

• Milloin 17.4. klo 9-12
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