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Kokeiluhakuinfon esitys ja taltiointi
LiiDi2-hankkeen joulukuussa 2022 avautuvia kokeiluhakuja esiteltiin 
kokeiluhaku-infossa ke 14.12.2022.

Tästä infosta on taltiointi.

Pyydämme huomioimaan, että infossa käytiin vuoropuhelua suunnitellun 
kokeiluhaun sisällöstä yleisön kanssa. 

Virallinen tarjouspyyntödokumentaatio, joka viimeistellään mm. infon 
keskustelu huomioiden, on primääri tietolähde kokeiluhakuja koskien. 
Tarjouspyyntö julkaistaan vkolla 50 Forum Virium Helsingin verkkosivuilla.

Tieto kokeiluhaun aukeamisesta viestitään myös LiiDi2-postituslistalle. 
Liity listalle: 
https://forumvirium.fi/liity-liikenteen-digitaalisen-kaksosen-postituslistalle/



Infon asialista

• Haun järjestäjien esittäytyminen
• LiiDi2-hanke
• Liikkumisen digitaalinen kaksonen - mistä kyse?
• Kokeiluhaut - mistä kyse?
• Kokeiluhaun tavoite LiiDi2-hankkeessa
• IoT-alustat - mistä kyse?
• Hakujen taustoitus - nykytilanne & tarve
• Hakujen tavoite - sisällöt
• Liikkuva kalusto IoT-alustana & kaupunkiympäristö IoT-alustana
• Haun toteutus - aikataulu
• Tarjoajan velvoitteet
• Valintakriteerit ja arviointi
• Kysymyksiä & vastauksia



Kokeiluhakujen järjestäjät

LiiDi2-hanke: Forum Virium Helsinki & Stara



Forum Virium Helsinki
• Vuonna 2005 perustettu Helsingin kaupungin 

omistama, voittoa tavoittelematon innovaatioyhtiö
• Kolme painopistealuetta: älykaupunki, älykäs 

liikkuminen ja data & IoT
• Töissä 60 huippuasiantuntijaa
• Vuosittainen projektirahoitus 6–10 miljoonaa 

euroa
• Yhtiötä rahoittavat Helsingin kaupunki ja EU 

projektirahoituksella





Forum Virium kumppanina

• Yritysten uudet ratkaisut ja liiketoimintamallit
• Kokeilut, pilotit ja innovaatiokilpailut
• Kaupunki uusien palvelujen ja teknologioiden 

testialustana
• Living labit ja asukasyhteistyö

• Liikkumisen digitaalinen kaksonen
• Datan hyödyntäminen suunnittelussa
• Datan avaaminen yritysten innovaatioiden 

pohjaksi



Stara, Helsingin kaupungin 
rakentamispalveluliikelaitos 

● Vuonna 2009 perustettu itsenäinen 
tuottajaorganisaatio, joka alkoi pian käyttää nimeä Stara

● Kuusi yksikköä: Kaupunkitekniikan rakentaminen, 
Kaupunkitekniikan ylläpito, Rakennustekniikka, 
Ympäristönhoito, Logistiikka ja Hallinto.

● Työntekijöitä noin 1300 henkilöä.

● Liikevaihto vuonna 2021 oli 228,9 miljoonaa euroa.



LiiDi2-hanke

Lyhyt hanke-esittely



LiiDi2-hanke

• LiiDi2 - Liikkumisen digitaalinen kaksonen palveluiden 
mahdollistajana

• Hanke toteutetaan kaudella 1.8.2021 - 31.8.2023
• Hankkeen toteuttavat Forum Virium Helsinki 

(hankekoordinaattori) ja Helsingin kaupungin liikelaitos Stara
• Rahoitus tulee Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR), ja 

hanketta rahoittaa Uudenmaan liitto osana Euroopan unionin 
covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia (REACT-EU)



LiiDi2 -tavoitteet
Hankkeen tavoitteena on kasvattaa kaupunkien reagointikyvykkyyttä vastata 
liikkumisen ja liikenteen muutoshaasteisiin. Tämä tapahtuu:

● Luomalla malli liikkumisen digitaaliselle kaksoselle
● Tunnistamalla keskeiset datalähteet
● Kehittämällä ja pilotoimalla uusia datankeruumenetelmiä
● Mallintamalla käyttöönsaattamisen prosessit
● Kehittämällä ja pilotoimalla innovatiivisen hankinnan malli
● Luomalla monitoimijaista vuoropuhelua
● Mahdollistamalla uutta markkinapotentiaalia alan yrityksille sekä 

palveluratkaisuja maakunnan kaupungeille



Liikkumisen digitaalinen kaksonen

Konseptin esittely



Liikkumisen digitaalinen kaksonen
● Infrastruktuuri ja 

liikenneympäristö
■ Esim. Omaisuuden 

tiedonhallinta, katurakenteet, 
liikennemerkit, käytettävyys.

● Liikenne
■ Esim. Julkinen ja yksityinen 

liikenne, ajoneuvojen määrä, 
pyöräilijät, skootit, jalankulkijat.

● Olosuhteet
■ Esim. talvikeli, tietyöt, 

kunnossapitotarpeet, 
ilmanlaatu, asukkaiden palaute.

Liikkumisen 
digitaalinen 
kaksonen

Infrastruktuuri

Liikenne Olosuhteet



Kokeiluhaut - mistä kyse

Konseptin esittely



Kokeiluhaun konsepti

• Kokeiluhaku-konsepti on matalan kynnyksen hankintamalli, 
jossa yritys vastaa tarjouksella tilaajan muotoilemaan 
haasteeseen

• Tarjous sisältää konkreettisen ratkaisun tarjouspyynnössä 
muotoiltuun tarpeeseen

• Tarjoaja toteuttaa ehdottamansa ratkaisun kokeilujaksolla sekä 
pilotoi ja demoaa sen ennalta sovitun suunnitelman mukaisesti

• Kokeiluhaku etsii aina uutta, innovatiivista ratkaisua, ts. 
toteutus voi perustua nykyisiin standardeihin, mutta siinä tulee 
soveltaa olemassa olevia teknisiä ratkaisuja uudella tavalla ellei 
tarjottava ratkaisu ole kokonaan markkinoille uusi.



Prosessi
Tilaaja muotoilee tarpeen

Tilaaja julkaisee avoimen tarjouspyynnön, 
joka sisältää ratkaistavan ongelman

Yritykset ehdottavat ratkaisuja, ja valituksi 
tullut/tulleet jakavat tarjouskilpailun 
kokonaisbudjetin

Kokeilujakson pituus vaihtelee kuukaudesta 
useampaan kuukauteen

Kokeilujakson aikana valitut toimijat 
toteuttavat ehdottamansa ratkaisun, 
demoavat sen avoimessa 
esittelytilaisuudessa ja raportoivat prosessin 
annettujen ohjeiden mukaisesti

•

FOCUS

OPEN CALL

SELECTION

AGILE PILOTS & 
DEMOS



Kokeiluhakujen tavoite LiiDi2:ssa



LiiDi2:sen kokeiluhaut

• LiiDi2-hankkeen joulukuun kokeiluhaussa avaamme kaksi 
hakua. 

• Toinen haku perustuu Staran liikkuvaan kalustoon 
IoT-alustana, toinen paneutuu kaupunkitilaan IoT-alustana.

• Hakumme perustuu liikkumisen digitaalisen kaksosen 
kolmeen data-ulottuvuuteen: liikkuminen, infra ja 
olosuhteet, joiden kautta etsitään erilaisia datankeruun, 
joukkoistetun tiedonkeruun sekä datan yhdistämisen ja 
jalostamisen malleja.



IoT-alustat - mistä kyse

Konseptin esittely



IoT-alustat - mistä kyse

• IoT-integraatioalusta luo yhteisen järjestelmän pilvipalvelun ja 
laitteiden välille, ja tuo datan suoraan laitteesta alustan 
käyttöön.

• Dataa voidaan jatkojalostaa analysoinnin ja visualisointien 
kautta tiedolla johtamisen tarpeisiin

• Tietoanalyysin perusteella laitteille voidaan asettaa toimintoja, 
joiden käskyn alusta toimittaa laitteisiin



IoT-verkko muodostuu viidestä osasta 
• Sensorista, säätimestä tai muusta laitteesta, joka mittaa 

sensoritietoa,
• gateway-laitteesta, joka lähettää viestejä data-verkostossa ja
• viestintäverkosta, jossa viestejä lähetetään.
• ohjelmistosta, joka analysoi ja tulkitsee dataa. 
• loppukäyttäjän sovelluksesta, jonka kautta tietoa seurataan ja 

laitteita voidaan hallita.



Liikelaitos Staran 
alusta-arkkitehtuuri

(Koskela A. & Alatyppö 2021: Dia 10 © 2018 CGI Group Inc).

https://kuntatekniikka.fi/wp-content/uploads/sites/2/2021/04/KEHTO_Alatypp%C3%B6-ja-Koskela_Tehokkuutta-kunnossapitoon-toiminnanohjausj%C3%A4rjestelm%C3%A4ll%C3%A4_180321.pdf


Kokeiluhakujen taustoitus

Nykytilanne



Haku 1: Staran liikkuva kalusto 
IoT-alustana

Nykytilanne



Staran liikkuva kalusto
• Stara hallinnoi noin 1240 ajoneuvon kalustoa, joista 450 ovat 

leasing- sopimuksella eri toimialojen käytössä. Kaupunkitekniikan 
ylläpidon osaston kalustomäärä on noin 550 ajoneuvoa.

• Talvihoitokalusto ryhmittyy Helsingin kaupungissa eri 
hoitoyksiköihin.

▪ Atomitie (postinumeroalue: 00370)
▪ Hakamäenkuja (postinumeroalue: 00310)
▪ Kamppi (postinumeroalue: 00100)
▪ Kyläsaari (postinumeroalue: 00580)
▪ Oulunkylä (postinumeroalue: 00640)
▪ Tattarisuo (postinumeroalue: 00770)
▪ Pallokuja (postinumeroalue: 00980)

• Tässä tarjouspyynnössä kuvatun kaltaisiin Staran raskaan kaluston 
ajoneuvoihin voi liittää lukuisia eri talvihoidon ja kunnossapidon 
lisälaitteita, sekä tiedonkeruun komponentteja.

© Veikko Somerpuro 2021.



Nykyinen datankeruumalli ja tarvetila
• Nykytilassa Staran liikkuvasta kalustosta 

kerätään ajoneuvojen reittitietoa 
telemetrialaitteiden avulla.

• Datankeruupotentiaalia on tunnistettu 
reittitiedon lisäksi ajoneuvojen 
ajotietokoneen datassa (FMS) ja 
ajoneuvoon kytketyissä kunnossapidon 
lisälaitteissa (Tiedonkeruu ja 
-siirtoprotokolla EN-15430-1).

• Telemetrialaite mahdollistaa alustana 
myös muiden innovatiivisten ratkaisujen 
kytkemisen osaksi tiedontuottoa.

© GSGroup Finland Oy, Paikannin.com- palvelu & Stara ajoneuvojen tilannekuva  2021.



Haku 1: Teltonika FMC640



Teltonika FMC640

Source: Teltonika FMC640 Description & Scheme

https://teltonika-gps.com/products/fmc640/schemes/fmc640-scheme.92969f194c223543d856b6a0e84c1247046a9cf804e9e2c65d93f4843798aa7a.webp


Teltonika FMC640
1. Staran tarvetila

- FMS (CAN- LINE)
- EN-15430-1 (RS232)

Source: Teltonika FMC640 Description & Scheme

https://teltonika-gps.com/products/fmc640/schemes/fmc640-scheme.92969f194c223543d856b6a0e84c1247046a9cf804e9e2c65d93f4843798aa7a.webp


Teltonika FMC640
1. Staran tarvetila

- FMS (CAN- LINE)
- EN-15430-1 (RS232)

2. Innovatiiviset ratkaisut
- Syntyvät muista vapaaksi jäävistä 

porteista ja erilaisista innovatiivisista 
tiedonkeruun kytkennöistä.

Source: Teltonika FMC640 Description & Scheme

https://teltonika-gps.com/products/fmc640/schemes/fmc640-scheme.92969f194c223543d856b6a0e84c1247046a9cf804e9e2c65d93f4843798aa7a.webp


Teltonika FMC640
1. Staran tarvetila

- FMS (CAN- LINE)
- EN-15430-1 (RS232)

2. Innovatiiviset ratkaisut
- Syntyvät muista vapaaksi jäävistä 

porteista ja erilaisista innovatiivisista 
tiedonkeruun kytkennöistä.

3. Teltonikan kotisivuilta on 
tarkasteltavissa laitteen

- Tekniset ominaisuustiedot
- Kytkentä- ja johdotuskaaviot
- Erilaiset käyttötapaukset

Source: Teltonika FMC640 Description & Scheme

https://teltonika-gps.com/products/fmc640/schemes/fmc640-scheme.92969f194c223543d856b6a0e84c1247046a9cf804e9e2c65d93f4843798aa7a.webp


Haku 1: Yhteenveto



Helsingin kaupungin aineistopankki © Veikko Somerpuro 2014.

Haku 1: Yhteenveto
● Stara haluaa saavuttaa FMS/EN-15430-1- 

standardien mukaisen tiedonkeruun- ja 
siirron kalustostaan.

● LiiDi2- hanke haluaa innovoida 
yhteistyössä yritysten kanssa, kuinka 
Teltonikan FMC640 telemetrialaitteen 
muita kytkentöjä voidaan hyödyntää 
liikkuvan IoT- alustan ratkaisuissa 
kaupunkitasoisesti.

● Kokeiluhakuja varten valituille yrityksille 
tarjotaan Helsingin alueelta Staran 
kalustosta ne ajoneuvot, joissa on 
uudemmat ajotietokoneet ja ohjainlaitteet, 
eli esitettyjen kytkentöjen tuki.

© GSGroup Finland Oy, Paikannin.com- palvelu & Stara ajoneuvojen tilannekuva  2021.

https://dev.hel.fi/paatokset/media/att/3b/3b43f646d5d8885f1e45682cafa0fb09d6403701.pdf
https://dev.hel.fi/paatokset/media/att/97/97f6cb755886b70b0f413781b56ab1c4c7b00583.pdf
https://www.sttinfo.fi/tiedote/helsinki-varautuu-runsaslumisiin-talviin-talvikunnossapidon-toimenpideohjelmalla?publisherId=60577852&releaseId=69945205
https://forumvirium.fi/digital-twins-hackathonista-innovatiivisia-ratkaisuja-tasa-arvoisempaan-talvikunnossapitoon/


1. Kokeiluhaun tavoite

Sisältö



Toteutuksen reunaehdot

• Hankkeen toteuttajat etsivät Staran liikkuvan kaluston IoT- 
alustaa hyödyntäviä datan keruun, yhdistämisen ja 
esittämisen ratkaisuja. 

• Valittavan toteutuksen tulee vastata tarjouspyynnössä 
esitettyyn tarpeeseen/ -eisiin.

• Valittavan toteutuksen tulee täyttää tarjouspyynnössä 
kuvattu datankeruuprotokolla ja datansiirron tapa

• Tarjottavan ratkaisun tulee olla innovatiivinen. Toteutus voi 
perustua nykyisiin standardeihin, mutta siinä tulee soveltaa 
olemassa olevia teknisiä ratkaisuja uudella lailla ellei tarjottava 
ratkaisu ole kokonaan markkinoille uusi.



Datankeruutarve

• Stara haluaa saavuttaa FMS/EN-15430-1- standardien mukaisen 
tiedonkeruun- ja siirron kalustostaan.

• Tarjoaja voi tarjouspyynnön aineiston pohjalta ja omaan 
näkemykseensä perustuen innovoida myös muuta kerättävissä 
olevaa ja muuhun dataan yhdisteltävissä olevaa dataa 
ratkaisunsa pohjaksi.



Datan käsittely- ja yhdistelytarve

• Ratkaisun tulee sisältää automaattinen tai muutoin 
kustannustehokkas tiedon päivittämisen ja ajantasaistamisen 
tapa

• Raakadatan vienti toteutetaan Microsoftin Azureen, jonka tilaaja 
tarjoaa tarjoajien käyttöön 

• Tiedon jalostamisen demoaminen, kuten ratkaisun sisältämät 
datan visualisoinnin mahdollisuudet voidaan esitellä yrityksen 
omassa käyttöliittymässä

• Jalostettua dataa tulee voida hakea myös rajapinnan kautta (esim. 
JSON REST)



•

Haku 2: Kaupunkiympäristö IoT-alustana

Tavoite



Kaupunkiympäristö IoT- alustana

• Infraomaisuuden IoT- innovaatiot
▪ Helsingin kaupungilla on kymmeniä tuhansia infraomaisuuden kohteita, 

joissa on suurta potentiaalia toimia innovatiivisena IoT- alustana. Hyvinä 
esimerkkeinä alustoista ovat älyroska-astiat ja bussipysäkit.

▪ Etsimme ratkaisuja infraomaisuuteen asennettavasta ja 
tietoliikenneverkkoon kytkettävästä IoT- alustasta, joka mahdollistaa 
erilaisten teknologioiden yhteenkytkennän.

• Tavoitteena on rakentaa Helsingin kaupungin infran IoT- alustaa
▪ LiiDi2- työpajojen tulosten osalta kevyen liikenteen väylät ja tiedonkeruu 

jää ajoratoja ohuemmaksi. Kaikilta osapuolilta yritykset, tilaaja (KYMP) ja 
tuottaja (STARA) tunnistaneet tarpeen saada lisätietoja mikroilmasto- 
tyyppisesti kevyen liikenteen väyliltä.

▪ Haku 1 laadunparantaminen, toiminnankehitys
▪ Haku 2 laadunvalvonta ja haku 1 &2 synergia



2. Kokeiluhaun tavoite

Sisältö



Toteutuksen reunaehdot
• Hankkeen toteuttajat etsivät ratkaisuja, joilla 

kaupunkiympäristön infra on muunnettavissa 
tarjouspyynnössä kuvatut tavoitteet ja toteutuksen 
reunaehdot huomioiden IoT-alustaksi 

• IoT-alustaratkaisussa keskitytään toteutuksen mallinnukseen, 
datan keruuseen ja käsittelyn (rikastaminen, analysointi, 
yhdistely) tapoihin

• Tarjottavan ratkaisun tulee olla innovatiivinen. Toteutus voi 
perustua nykyisiin standardeihin, mutta siinä tulee soveltaa 
olemassa olevia teknisiä ratkaisuja uudella lailla ellei tarjottava 
ratkaisu ole kokonaan markkinoille uusi.



Datankeruutarve

• Haun painotus on IoT-alustan mallinnuksessa ja 
osatoteutuksessa

• Tilaaja osoittaa infran, johon kokeilut esitetään kohdistettavaksi
• Ratkaisun tulee huomioida tavoite kaupungintasoisuudesta: 

tämä toteutuu mm. standardien mukaisilla asennuksilla
• Tilaaja kuvaa tarjouspyynnössä tarpeen datankeruun osalta
• Tarjoaja voi tarjouspyynnön aineiston pohjalta ja omaan 

näkemykseensä perustuen innovoida myös muuta kerättävissä 
olevaa ja muuhun dataan yhdisteltävissä olevaa dataa 
ratkaisunsa pohjaksi.



Datan käsittely- ja yhdistelytarve

• Hankinnan kohteena olevasta IoT-alustaratkaisusta ei ole 
hankintaa, tarjoajan halutaan esittävän mallia toteutukselle

• Ratkaisun tulee sisältää automaattinen tai muutoin 
kustannustehokas tiedon päivittämisen ja ajantasaistamisen tapa

• Raakadatan vienti toteutetaan Microsoftin Azureen, jonka tilaaja 
tarjoaa tarjoajien käyttöön 

• Tiedon jalostamisen demoaminen, kuten ratkaisun sisältämät 
datan visualisoinnin mahdollisuudet voidaan esitellä yrityksen 
omassa käyttöliittymässä

• Jalostettua dataa tulee voida hakea myös rajapinnan kautta (esim. 
JSON REST)



•

Hakujen toteutus

Aikataulu



Selection of pilots Pilots & demosFocus Open call Scaling up

Kokeiluhaun prosessi/ agile piloting process

Animated icons: Flaticon.com

vko 50/2022 vko 2/2023 haku 1, tavoite vko 4-5
haku 2, tavoite vko 6



Tarjouksen jättäminen

• Tarjouskilpailuun voivat osallistua yritykset, joilla on 
eurooppalainen voimassa oleva yritystunnus. 

• Osallistuminen ryhmittymänä (”tiiminä”) on mahdollista. Yksi 
organisaatio toimii sopimuskumppanina ja yhteystahona. 

• Tarjouksen voi jättää suomeksi tai englanniksi

• Tarjous lähetään sähköisen lomakkeen kautta tarjouspyynnössä 
ilmoitetun määräajan puitteissa



•

Tarjoajan velvoitteet



Tarjoajan velvoitteet
• Tarjoaja esittää tarjouksessaan tarjouspyynnön mukaiset tiedot sekä 

ratkaisunsa toteutussuunnitelmineen
• Tarjoaja sitoutuu tarjouspyynnön liitteenä olevan sopimuksen 

velvoitteisiin
• Demo: tarjoaja osallistuu ratkaisullaan avoimeen demoon ja 

valmistelee ratkaisunsa esittelyn myös ppt-esityksen muotoon 
annettujen ohjeiden mukaisesti

• Datan jakaminen: kokeilussa kerättävä raakadata siirtyy 
LiiDi2-hankkeen toteuttajatahojen: Forum Virium Helsingin ja Staran 
omistukseen ja dataa tullaan yhdistämään näiden toimijoiden 
hallussa olevaan muuhun dataan ratkaisujen validoimiseksi sekä 
jakamaan siihen pääsy näiden toimijoiden sopimuskumppaneille 
tämän tarpeen täyttämiseksi.



•

Kokeiluhaun valintaperusteet ja arviointi



Valintakriteerit & arviointi

• Tarjoajien arviointi toteututaan erillisen arviointiraadin toimesta
• Hankintakriteerit ovat 10% hinta ja 90% laadullinen arviointi, 

asteikolla 1-10.  
• Tarjoukset arvioidaan seuraavien laadullisten arviointikriteerien 

perusteella noudattaen mainittuja painoarvoja: 1) uutuusarvo ja 
innovatiivisuus (30 %), 2) toteutuskelpoisuus (30 %), 3) 
vaikutukset ja vaikuttavuus (30 %). 

• Kriteeristö ja pisteytys painotuksineen kuvataan 
tarjouspyyntöaineistossa



•

Miksi osallistua?



Miksi osallistua kokeiluhakuihin?

• Kokeiluhaun nopeat kokeilut ostetaan hankintana (avoin 
tarjouspyyntö)

• Tarjoajalle aukeaa mahdollisuus toteuttaa ja testata ratkaisuaan 
Staran liikkuvan kaluston muodostaman IoT-alustan osana tai 
kaupunkiympäristön muodostaman IoT-alustan osana

• Kokeiluhaku saattaa tarjoajan yhteyteen kaupungin toimijoiden 
(potentiaaliset tilaajat) sekä muiden tarjoajien kanssa (potentiaaliset 
yhteistyökumppanit)

• Kokeiluhaku on tilaajien fasilitoima, tavoitteellinen prosessi, joka 
tarjoaa tarjoajille toteutuksen tukea

• Kokeiluhaku tuo valituille ratkaisuille näkyvyyttä sekä tarjoaa 
mahdollisuuden palautteen saantiin osana prosessia



•

Kysymyksiä & vastauksia



Kysymyksiä & vastauksia

• Kokeiluhaku-infotilaisuuden aikana esitettyihin kysymyksiin joko 
vastataan tilaisuudessa tai niihin etsitään vastaukset tilaisuuden 
jälkeen ja vastaus kysymyksineen liitetään 
tarjouspyyntöaineiston yhteyteen kaikkien tarjoajien saataville



Kiitos osallistumisesta!

LiiDi2-hankkeen yhteyshenkilöt:

Toni Liikamaa
Projektipäällikkö, Stara
+358 40 506 9704
toni.liikamaa@hel.fi


