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INKA, Huippuostajat ja Fiksu kaupunki  

Yhteisiä tavoitteita 

 Kehitetään kansainvälisesti tunnettuja osaamiskeskittymiä, 

innovaatiohubeja 

 Fiksu kysyntä synnyttää markkinoita yritysten uusille ratkaisuille 

 Suomalaisten yritysten ratkaisut kansainvälisille markkinoille, 

käyttäjien kanssa testattuina, riskittöminä kokonaisratkaisuina 

 Kaupunkien investointeja ja kehitysympäristöjä hyödynnetään 

innovaatioalustoina 

 Ohjelmat tarjoavat rahoitusta yrityksille ja kaupungeille  

 TKI-rahoitus 

 Pilotointi- ja demonstrointirahoitus 

 Hankintojen kehittäminen 

 Kehitysympäristöt 

 



INKA luo ensimarkkinaa 

 Tavoitteena synnyttää korkeaan osaamiseen 
perustuvia kilpailukykyisiä yrityksiä ja siten vauhdittaa 
innovaatiokeskittymien syntymistä Suomeen 

 Innovaatiot nopeasti käytäntöön ja kansainvälisille 
markkinoille 
 Kaupungit tarjoavat yrityksille aitoja kehitys- ja kokeiluympäristöjä 

sekä testialustoja palvelujen ja tuotteiden pilotointiin.  

 Ratkaisuja testataan yhdessä loppukäyttäjien kanssa. 

 Kaupunkien vahvuuksiin perustuvaa uutta ja 
uudistuvaa liiketoimintaa 
 Kaupungit edistävät innovatiivisilla julkisilla hankinnoilla uutta 

liiketoimintaa. 

 Kehitysalustoille eli palveluille, asuinalueille tai 
liikennejärjestelmille asetetaan kunnianhimoiset tavoitteet – 
kansainväliset hubit 

 Yhteisöllinen foorumi yrittäjille, innovaattoreille ja 
muutoksentekijöille 
 INKA yhdistää osaajat eri puolilta Suomea. 



Fiksu kaupunki 2013 – 2017  
Sujuva arki syntyy käyttäjätarpeiden sekä erilaisten osaamisten ja teknologioiden yhteensovittamisesta 

 
 Kaupungistuminen luo kysyntää älykkäiden kaupunkien 

sovelluksille ja palveluille 

 Edelläkävijät eli fiksut kaupungit luovat ensimarkkinan 
uusille ratkaisuille ja toimintamalleille  

• Innostetaan kaupunkeja avaamaan investointejaan ja 
aluekehityshankkeita yritysten kehitys- ja testialustoiksi 

• Mahdollistaa kehitystyön aidoissa ympäristöissä 

 Eri toimialojen osaamisen yhdistäminen innovatiivisiksi 
käytännön kokonaisuuksiksi 

• Huippuosaaminen markkinoille 

• Toimialojen uudistuminen, uudet liiketoiminta- ja 
ansaintalogiikat 

 Valmiuksia kansainvälisille markkinoille 

• Referenssejä, uusia yhteistyö- ja liiketoimintaverkostoja, 
kokonaisratkaisuja asiakastarpeisiin 
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Huippuostajat  
Fiksu kysyntä luo markkinoita yritysten uusille ratkaisuille 

2013-2016, Tekesin rahoitus 30 miljoonaa € 

 

• Yritysten kehitysrahoitusta sekä  tilaajien Innovaatiot julkisissa hankinnoissa (IJH) 

rahoitusta = Lisätään huippuostajien edellytyksiä hankkia fiksummin 

• Sparrausta hankkeiden käynnistämiseen, tuo huippuostajia ja kasvuyrityksiä yhteen 

ja viestii onnistuneista hankkeista ja hankinnoista 
 

• Fiksu kysyntä ja yhteistyö luo referenssejä yrityksille ja mahdollistaa innovaatioiden 

markkinoille pääsyä. 

• Syntyy alueellista ja temaattista yhteistyötä innovatiivisten tilaajien ja toimittajien 

välille.  

• Esimerkkejä yritysten innovoinnin kautta parantuneista julkisen sektorin toiminnoista  

• Saadaan aikaan asennemuutosta = Viisas kysyntä on tärkeä uudistumisen keino. 

Tarjoaa 

Tavoite 

www.tekes.fi/huippuostajat  
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Seinäjoki 



Biotalous 

1-2015 DM 

 Biotalouden kestävät prosessit ja logistiikka 

 Korkean jalostusasteen biotaloustuotteet 

 Kaupungit biotalouden kehitysalustoina 

 Resurssiviisas biotalous – lisäarvoa biotaloudesta  

 Vihreän kasvun keskus – kasvua metsästä  

 Green Creative Garden – ruokajärjestelmien kestävät ja tehokkaat ratkaisut 

 Kansainvälistyvä biotalous 

 

 

Vetovastuu 
JOENSUU JYVÄSKYLÄ SEINÄJOKI 



Kestävät energiaratkaisut 

 Älykäs energiantuotanto ja  tulevaisuuden sähköverkot 

• Energia-alan tutkimusalustat – EnergyLab ja Green Campus 

• Merituulivoima – demopuistosta vientiliiketoimintaa 

 Energiavarastointi osana sähkömarkkinoita 

• Sundom SmartGrid 

 Hajautettu energiantuotanto 

• LNG-energiaratkaisut 

Energiatehokkuus  

• Rakentamisen energiatehokkuutta – Wasa Station 

Teolliset symbioosit – jätteestä tuotteita ja raaka-ainetta 

• Liikenteen energiatehokkaat ratkaisut –  Cambus 
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Vetovastuu 
VAASA LAPPEEN-

RANTA 

PORI 



Kyberturvallisuus 

1-2015 DM 

 Kuntalaisen ja kansalaisen kyberturvallisuus 

 Kansallinen kyberturvallisuus (kyberstrategian toteuttaminen) 

 Kyberturvallisuusyritysten kehittäminen (pk-yritykset) 

 Kyberturvallisuuden soveltaminen (kaikki yritykset ja julkiset toimijat) 

 Kyberturvallisuus tärkeänä mahdollistajana muissa INKA-

teemoissa 

Vetovastuu 
JYVÄSKYLÄ 



Tulevaisuuden terveys 

1-2015 DM 

Vetovastuu 
OULU PÄÄKAUPUNKI-

SEUTU 

KUOPIO TAMPERE TURKU 

 Terveyden ekosysteemien kehitys 

 Terveysteknologian vientiklusterit 

 Digitaaliset hyvinvointipalvelut kaupallistamisalustana yrityksille 

 Kotihoito kaupallistamisalustana yrityksille 

 Kampukset innovaatioalustoina yrityksille 

 Biopankit innovaatioalustoina yrityksille 

 Neurocenter innovaatioalustana yrityksille 



Älykäs kaupunki ja uudistuva teollisuus 

1-2015 DM 

 Mobility as a Service – liikkumisen uusia palveluja 

 Avoimeen ja reaaliaikaiseen liikennedataan perustuvia tuotteita 

 Tulevaisuuden nollaenergiataloja ja älykoteja 

 Älylasia ja älykästä julkista valaistusta 

 Imaging City – joukkoistamiseen perustuvia liiketoimintoja 

 Internet of things – palvelua koneen datasta 

 

Vetovastuu 
TAMPERE PÄÄKAUPUNKI-

SEUTU 
LAHTI OULU TURKU 



Liikkuminen 

on sujuvaa 

Viihtyisä 

Elinvoimainen 

elinkeinoelämä 

Digitaaliset, 

tehokkaat 

palvelut 

Energiatehokas 

ja kestävä 

Turvallinen 

ja puhdas 
Palvelut 

helposti 

saatavissa 

ICT tehostaa 

toimintoja 

Uusien 

ratkaisujen 

testaus 

Käyttäjät 

mukaan 

Rakentuu 

paikallisille 

vahvuuksille 

Brändi 

Fiksu kaupunki 



Millainen on fiksu kaupunki? 

 Käyttäjien kannalta Fiksu kaupunki tarkoittaa turvallista ja puhdasta 
elinympäristöä 

• Liikkuminen sujuvaa, asuminen, työ ja vapaa-aika viihtyisää 

• Hyvinvointiin ja terveyteen liittyvät palvelut helposti saatavilla 

 Kaupungin kannalta Fiksu kaupunki perustuu paikallisiin olosuhteisiin ja 
vahvuuksiin 

• Elinvoimainen elinkeinoelämä 

• Moderneja, integroituja palveluja ja ratkaisuja 

• Toteutettu kestävän kehityksen ja energiatehokkuuden mukaisesti yhdessä 
käyttäjien kanssa  

• Luo kaupungille brändiä 

 Yritysten kannalta Fiksu kaupunki tarkoittaa kehitysalustaa ja 
uudistuvaa liiketoimintaa 

• Mahdollistaa uusien, kansainvälisille markkinoille suunnattavien ratkaisujen 
kehittämisen yhdessä kaupungin ja käyttäjien kanssa 

 



Ohjelman tavoitteet 

 Innostaa kaupunkeja avaamaan investointeja ja 

aluekehityshankkeita yritysten kehitysalustoiksi 

• Ensimarkkinan luominen uusille ratkaisuille ja toimintamalleille 

 Eri toimialojen osaamisen yhdistäminen innovatiivisiksi käytännön 

kokonaisuuksiksi 

• Uudet yhteistyö- ja liiketoimintaverkostot tuottavat kokonaisratkaisuja 

• Toimialojen uudistuminen, uudet liiketoiminta- ja ansaintalogiikat 

 Valmiuksien luominen kansainväliseen liiketoimintaan 

• Kokeilualustoista ja demonstraatioympäristöistä referenssejä uusille 

ratkaisuille 

 Fiksu kaupunki näkyy asukkaille sujuvina arjen palveluina 

 

 



Suomi on edelläkävijä 
toimivissa arjen palveluissa 

Älykkäiden 
teknologioiden ja 

palveluiden 
kokonaisuudet 
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Ohjelman tavoitteet 



Suomi on edelläkävijä 
toimivissa arjen palveluissa 
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Ohjelman tavoitteet 

Ensimarkkina uusille 

ratkaisuille 

Investointien 

hyödyntäminen 

kehitysympäristöinä 



Suomi on edelläkävijä 
toimivissa arjen palveluissa 

Älykkäiden 
teknologioiden ja 

palveluiden 
kokonaisuudet 
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Ohjelman tavoitteet 

Innovatiiviset 

kokonaisuudet 

Uudet yhteistyö- ja 

liiketoimintaverkostot 



Suomi on edelläkävijä 
toimivissa arjen palveluissa 

Älykkäiden 
teknologioiden ja 

palveluiden 
kokonaisuudet 
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kansainväliseen 
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Ohjelman tavoitteet 

Kokeiluista 

referenssejä uusille 

ratkaisuille 



Usean toimialan integrointia 

 ICT 

• Big data, älyliikenne, paikkatieto, open data, tiedon jakaminen ja 
ansaintalogiikat, laadunhallinta ja tietoturva, IoT 

 Energia 

• Uusiutuvan energian käyttö, kaukolämpö ja -kylmä, liikenteen sähköistyminen, 
vetytalous, energiatehokkuus, mittausteknologiat 

 Rakentaminen 

• Nollaenergiatalot, kaavoitus, kiinteistönhoito, investointien tuotto, uudet 
materiaalit, valaistus, turvallisuus, viihtyisyys 

 Palvelut 

• Loppukäyttäjien palvelutarjonta, käyttäjälähtöinen innovaatiotoiminta, uudet 
palvelumallit, yllättävät kohtaamiset innovaatioiden lähteenä 

 Valmistava teollisuus 

• Vertikaaliliikenne, liikennevälineiden yhteensovittaminen, materiaalit, 
tietoliikenteen tukiasemat, esivalmisteet 

 

 

 

 



Kaupunkien rooli 

innovaatiotoiminnassa 



Tavoitteena 6 m ylitys? 
 Sergei Bubka:  
- Riittävän jäykkä seiväs  pitävä visio 
- Otekorkeus ylhäältä  tavoite korkealla 
- Kova vauhti  nopeita kokeiluja 

11-2014 

Harjoittelemalla kohti parempi tuloksia! 

• Nopeat kokeilut 

• Markkinavuoropuhelu 

• Yritysten hankkeet 

• Kaupungin omat keinot: innovatiiviset hankinnat, kaavamääräykset, tontinluovutusehdot 



2014 2015 

Yritysten  

pilotit ja  

demot 

Yritysten 

pilotit ja 

demot 
Yritysten 

pilotit ja 

demot 

Kehittämisen 

visio ja toiminta-

suunnitelma 

Alue / Teema 1 

Alue / Teema 2 

Alue / Teema 3 

Kaupungin rooli ja 

keinot yritysten 

kehityshankkeiden 

tueksi 

Yritysten 

t&k 

Yritysten t&k 

Yritysten t&k 

• Maankäytön suunnittelu 

• Hankinnat 

• Kehitysympäristöt 

• Fyysinen tila 

• Kilpailut 

• Työkalut, mittarit 

• Johtajuus 

• Kehittämisresurssit 

• Osaamisen levittäminen 

• Viestintä 

Innovatiivinen 

julkinen 

hankinta  

Innovatiivinen 

julkinen 

hankinta  

Innovatiivinen 

julkinen 

hankinta  

Innovatiivinen 

julkinen 

hankinta  

Visio workshop 
Kärkihankkeiden tunnistaminen ja sparraaminen 

Hankevalmistelu bootcamp  

IJH hankkeiden sparraus ja rahoitus 

T&K-rahoitus yrityksille 

Roadmap 



Ohjelman kaupunkiprojektit – yritysten testialustat 

Tampere 

Hiukka- 

vaara 

N.N. 

N.N. 

Liikkuminen 

Energia 

Palvelut 

Rakentaminen 

ICT 

Kala-

satama 

N.N. 



Haasteita Fiksu kaupunki ohjelmalle 

 Kaupungit eivät aina tunne 

viimeisintä teknologiaa ja sen 

mahdollisuuksia 

 Jos ratkaisuja ei ole testattu 

käytännössä – riski liian suuri 

ensimmäiselle kokeilijalle 

 Kaupungit saattavat jäädä 

yhden toimittajan loukkuun 

 Kaupungit eivät osaa hakeutua 

teknologian käyttöönotto 

projekteihin/prosesseihin 

 Osaamisen levittäminen 

kaupunkien sisällä ja välillä 

heikkoa 

 

 Yritykset eivät tunne kaupunkien 

toimintatapoja 

 Yritykset eivät ymmärrä 

kaupunkien tarpeita 

 Tarjotut ratkaisut ovat 

osaratkaisuja, eivät 

toiminnallisia kokonaisuuksia 

 Yritykset joutuvat räätälöimään 

ratkaisuja jokaiselle tilaajalle 

 Pienet yritykset eivät pääse 

tarjoamaan ratkaisujaan 



Mitä Fiksu kaupunki tarjoaa asiakkaille? 

 Asiakkaita ja kumppaneita 

• Piltointiin ja demonstrointiin 

alueita/alustoja ja kumppaneita 

• Tilaisuudet kysynnän ja tarjonnan 

kohtaamiseen eri teemoissa 

− Älyasuminen, Kaupankäynnin uudet 

arvoverkot, Palvelu korvaa tilan, 

Ovelta ovelle palvelut (MaaS) 

• Uusia businessmahdollisuuksia ja 

kumppaneita 

− Ei ne tavalliset kumppanit tai 

kilpailijat vaan toisilta toimialoilta 

• ”Vertaistukea” Kasvuklubista tai 

Kaupunkiklubista 

 Ohjelmapalveluita 

• Sparraus kansainväliseen 
liiketoimintaan 

• NABC valmennus pitchaukseen ja 
sijoittajakeskusteluihin 

• Benchmarking ja Fact Finding 
matkat 

• Signaaleja ja ennakointitietoa 

• Kehitysympäristöjen sparraus 

• Ekosyteemihankkeiden sparraus 

 Positiivinen julkisuus 

• Uutiskirjeissä, nettisivuilla, 
seminaareissa, ”Kuukauden 
huippuostaja” 

 Tutkimushankkeista osaamista ja 
uusia konsepteja 
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Yritysten hankkeet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tavoitteet 
 Uusien liiketoimintamallien, 

palveluiden, innovaatioiden ja 

teknologioiden synnyttäminen 

 Yhteistyöverkostojen 

kehittäminen julkisten 

toimijoiden, tutkimustahojen ja 

ulkomaisten yhteistyö-

kumppaneiden kanssa 

 Tehokkaiden 

liiketoimintaverkostojen 

synnyttäminen  

 

 

 

 

Ohjelma tarjoaa 
 Ohjelma tukee kehitysalustojen ja 

testiympäristöjen löytymistä ja 

nopeuttaa siten uusien 

innovaatioiden pääsyä markkinoille 

 Yhteistyöverkkoja (kaupungit, 

tutkimus, eri toimialojen yritykset) 

 Tukea kysyntä- ja käyttäjälähtöistä 

innovaatiotoimintaan 

 Rahoitusta uusien 

liiketoimintamallien, palveluiden ja 

teknologioiden integrointiin 

innovatiivisiksi kokonaisuuksiksi 

03-2013 DM 



Julkisten toimijoiden hankkeille 
 

Tavoitteet 
 Julkisten hankintojen 

kehittäminen 

innovaatiomyönteisiksi 

 Tuotekehitys- ja 

testiympäristöjen synnyttäminen 

ja tarjoaminen 

 

 

Ohjelma tarjoaa 
 Apua verkostojen kokoamiseen ja 

tutkimustiedon hyödyntämiseen 

 Apua projektien junailuun ja 

menetelmiä kehitystyöhön 

 Tukea tuotekehitys- ja testi-

ympäristöjen tarjoamiseen 

yrityksille 

 Rahoitusta ja sparrausta 

hankintaosaamisen kehittämiseen 
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Tutkimuslaitosten hankkeet 
 

Tavoitteet 
 Vahvan EU-osallistumisen 

turvaaminen 

 Uuden osaamisen 

synnyttäminen (uudet 

toimintatavat, liiketoiminta- ja 

ansaintamallit, kestävät 

investoinnit) 

 Kehityshankkeiden seuranta ja 

oppien dokumentointi 

 Toimintaympäristön pitkän 

aikavälin muutosta ennakoivat 

hankkeet 

 

Ohjelma tarjoaa 
 Rahoitusta tutkimukseen 

yritysten ja kuntien 

rinnakkaishankkeissa 

• Huippuosaamisen tuominen 

• Uusien käytäntöjen levittäminen 
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Toimi nyt! 

1-2015 DM 

 Tekes vastaanottaa yritysten rahoitushakemuksia 

ohjelmiin jatkuvasti ilman erillisiä hakuaikoja.  

• www.tekes.fi/inka  

• www.tekes.fi/kaupunki 

• www.tekes.fi/huippuostajat  

 Twitter:  

• #inkaohjelma 

• #fiksukaupunki 

http://www.tekes.fi/inka
http://www.tekes.fi/kaupunki
http://www.tekes.fi/huippuostajat


KIITOS! 
Ota yhteyttä: 
 
Fiksu kaupunki 

 Virpi Mikkonen 

• Ohjelmapäällikkö Tekes 

• + 358 2950 55930 

• virpi.mikkonen@tekes.fi 

 

 Maarit Vuorela  

• Ohjelma-aktivaattori, Ramboll 

• +358 400 702 339 

• maarit.vuorela@ramboll.com 

 

 

INKA 

 Markku Koponen 

• Ohjelmapäällikkö 

• +350 2950 55646 

• Markku.koponen@tekes.fo 

 

Huippuostajat 

 Markku Heimbürger 

• Ohjelmapäällikkö 

• +358 2950 55977 

• markku.heimburger@tekes.fi 

 

mailto:virpi.mikkonen@tekes.fi
mailto:maarit.vuorela@ramboll.com
mailto:Markku.koponen@tekes.fo


Projekteja 
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Kutsujoukkoliikenne: HSL ja Ajelo Oy 
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Idea: Uudenlaisen autonvuokrauspalvelu, jossa 

kaikki autot ovat sähköautoja. Käytöstä 

veloitetaan tuntipohjaisesti. Auton varaus ja 

ovien avaaminen onnistuu älypuhelimella tai 

tekstiviestillä. 

 

Vaikutus: Asiakkaina pääkaupunkiseudulta 

sekä pieniä että isoja yrityksiä. Vuokraamalla 

EkoRent-auton tavallinen kuluttajakin pääsee 

kokeilemaan ympäristöystävällistä  sähköautoa. 

EkoRent: 

Ekologinen 

autonvuokraus on 

edullista ja 

vaivatonta 

”Tekesin rahoitus on mahdollistanut 

kehitystyön ja sen rooli on ollut 

merkittävä myös uskottavuuden 

lisääjänä, mikä on tärkeää alkavalle 

pienelle yritykselle. Yksityisiä sijoittajia 

olisi saattanut olla vaikeampi saada 

mukaan ilman Tekesiä.” 
 

Juha Suojanen 

toimitusjohtaja 

EkoRent Oy 



Fiksu liikenne 

Yritysryhmähanke (Demon Turvallisuus, Ficolo, Flycam, Länsilinjat, 
Väinö Paunu, sekä Destia, koordinaattorina Tuotekehitys Oy Tamlink)  

Avoin kuvadata 

 Päämääränä on luoda uutta liiketoimintaa kehittämällä 
kamerateknologiaa ja pilvipalvelinjärjestelmän, jotka mahdollistavat 
uudenlaiset liikenteen turva-, oikeusturva-, kunnossapito-, reititys- ja 
matkailupalvelut.  

 Uutuus on avoimessa järjestelmässä ja joukkoistetussa 
tiedonkeruussa. 

 

Witrafi: RPark  

 Äälyliikennejärjestelmä, jolla voi kerätä tietoa autoilusta ja erityisesti 
autojen pysäköinnistä sisältäen paikkatietojen keruun.  

 Järjestelmällä voidaan toteuttaa pysäköinnin maksaminen eri paikoissa 
ja eri toimijoilla kuin myös tietullit ja ruuhkamaksut. Järjestelmällä 
onnistuu myös liikenteen ohjaus monin eri tavoin sekä tiedotteiden 
lähetys.  
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Fiksu koti 

 Cozify: Kotiautomaation tuotekehitysprojekti  

• Tavoitteena on toteuttaa kotiautomaatiopalvelu, jossa käyttäjä voi helposti ja 
edullisesti ohjata kodin laitteita älypuhelimella tai tabletilla. Palvelu hyödyntää 
uuden sukupolven langattomia ja jälkiasennettavia laitteita ja siksi sen voi 
asentaa millaiseen kotiin tahansa. Palvelulla voi vaikuttaa kodin tunnelmaan, 
turvallisuuteen ja tehokkuuteen. Projektissa kehitetään ydinpalvelu sekä 
joustavat T&K- ja liiketoiminnan kehittämisen prosessit.  

 Ceruus Oy: IoT Services  

• Mobiileja Internetpalveluja kodin jokapäiväisten asioiden helpottamiseen. IoT 
Catcher®, sieppaa tietoturvallisen web yhteyden älypuhelimestasi kun olet 
laitteen läheisyydessä.  

• Internet of Living (Elämisen Internet) palvelun helppokäyttöisen käyttöliittymän 
avulla voidaan ohjata koko talon lämmitystä siten, että sähkölämmitteisessä 
talossa voidaan säästää energiaa 15-25 %. Mikäli asiakkaalla on ns. spot-
sopimus energialaitoksen kanssa, on säästö energiakustannuksissa selvästi 
suurempi, koska palvelu ohjaa automaattisesti välttämään lämmitystä niiden 
tuntien aikaan, jolloin energian hinta on korkeimmillaan.  
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Fiksu koti 

 Eneron Oy: REAPS (real estate autopilot system)  

• Pilvipalveluna kiinteistöjen teknisen ja energiatehokkuuden johtamisen 

automatisointi sekä energiatehokkuutta tarjoavien tuotteiden, ratkaisujen ja 

sovellutusten verkostomainen markkinapaikka ja tiedonvälitysalusta toimialan 

yrityksille.  

• Aiempaa kustannustehokkaampi toimintamalli kiinteistönomistajille sekä 

tavoitteellinen ja suunnitelmallinen energiatehokkuuden johtaminen.  

• Jatkokehitys Eneron Online ja Eneron Cleantech Databank toiminnallisuuksien 

automatisoimiseksi ja palvelukonseptien skaalautuvuuden ja laajentumisen 

turvaamiseksi kansainvälisille markkinoille.  

• Hankkeessa hyödynnetään laajoja kiinteistöalan eurooppalaisia tietopankkeja 

mallintaen samanaikaisesti rakennusten rakennusfysikaalista ja 

termodynaamista käyttäytymistä, mikä luo pohjan oppivalle kiinteistödatan 

hyödyntämiselle.  
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Fiksu energia 
Turku Energia 

• Hankkeessa testataan kauko-

lämpöön liitettyä pientuotantoa ja 

sen kannattavuutta 

• Kaksisuuntainen, matala-

lämpöinen kaukolämpöverkko 

mahdollistaa, että rakennusten 

tuottama lämpö voidaan myydä 

kaupungin verkkoon 

• Paikallinen tuotanto esim: 

• Katoilla aurinkokeräimet 

• Maalämpö 

• Pienpellettilaitos 

 

Kuva: HS 15.4.2015 
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Fiksu energia 

Fortum Markets ja There Corporation : Aurinkolaakso  

 Tuote kuluttaja-asiakkaan sähkölämmityksen automaattiseen 
ohjaukseen ja optimointiin. Kehitettävällä tuotteella kuluttaja voi 
paremmin hallinnoida omaa sähköenergian kulutustaan, sekä 
saavuttaa säästöjä lämmityksen spot-hinta-optimoinnilla ja karsimalla 
lämmitystunteja silloin kun koti on tyhjillään.  

 Luodaan tekninen ympäristö, joka mahdollistaa kuluttajien tuomisen 
osaksi kansallista kysyntäjoustomarkkinaa: kuluttajalle kotiin 
asennettavaa ohjausyksikköä ja laitteistoa käyttäen kotitaloudet ja 
niiden sähkölämmityksen kuormat yhdistetään ohjattavaksi 
virtuaalivoimalaitokseksi.  

 Projektissa kehitetään liiketoimintamalli, jossa kysynnänjouston hyötyä 
voidaan jakaa sekä kotitalouksille että sähköyhtiölle, ja samalla 
toteuttaa kuluttajalle relevantti tuote oman energiankulutuksen 
hallintaan.  
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Fiksu energia 

 Ouman, Oulun Energia, Oulun yliopisto: KLEI Kulutushuippujen leikkaus ja 
energiatuotannon integrointi  

 Konsepti energian huippukuormien minimointiin. Kuormien leikkauksessa hyödynnetään 
kiinteistöjen varauskapasiteettia, kehitetään kiinteistöjen automaattista mallinnusta ja 
tarvittavat säädöt sekä kartoitetaan säästöpotentiaalit. Konseptin osana optimoidaan 
aurinkokeräimien lämmön tuotanto osana kaukolämpöverkkoa, lisäksi kehitetään 
huoneistokohtaista visualisointia ja säätöä sekä kehiteään liiketoimintamalleja.  

 Oulun Energia: Kaukolämpöverkon asiakkaiden kulutuksen säätelyn mahdollistava 
tekniikka sekä laitteisto. Uusi serverisovellus ja käyttöliittymä kulutushuippujen optimointiin; 
tavoitteena öljynpolton minimointi. Pilotoidaan erityyppisissä rakennuksissa ja kartoitetaan 
olemassa oleva säästöpotentiaali sekä arvioidaan järjestelmän kannattavuutta 
suuremmassa mittakaavassa.  

 Ouman: Uusia palvelu- ja liiketoimintamalleja, joiden avulla sekä energian tuottaja että 
kuluttaja hyötyvät alentuneista kuluista. Kehitetään Ouman järjestelmää niin että se tukee 
hankkeessa kehitettyä KLEI-konseptia ja sen palvelu- ja liiketoimintamalleja sekä 
konseptin vaatimia teknisiä ratkaisuja. 

 Oulun yliopiston: Geneerinen menetelmäkokonaisuus energian tuotannon ja käytön 
tehostamiseen. Yleistettävyys mahdollistaa menetelmien monistettavuuden ja 
käyttöönoton automatisoinnin. Tutkimus perustuu uudentyyppiseen mittaustiedon 
analysointiin sekä mallinnus-, säätö- ja optimointimenetelmien integrointiin. Tulosten 
suoraviivaisen yleistämisen mahdollistamiseksi pyritään löytämään rakennuskannan 
yleiset energiankulutukseen vaikuttavat tekijät yhdistämällä menetelmiä ja mittaustietoja. 

 Ratkaisut testataan piloteissa yhteistyössä hankkeen liitännäispartnerien kanssa.  
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Helsinki, Fiksu Kalasatama 

Tavoite 

 Luodaan matalan kynnyksen kokeilut mahdollistava kehittämisympäristö. 
Tavoitteena, että Kalasataman alueelle käynnistyy kymmenien miljoonien 
volyymi yritysprojekteja. 

 

Tuloksena syntyy 

 Syntyy kaikille yrityksille avoin kehittämisympäristö 

 Kaupunki tunnistaa oman toimintansa piirissä miten yritykset pääsevät 
pilotoimaan ja demonstroimaan uusia ratkaisuja 

 Julkista tietoa, mikä palvelee sekä kaupunkeja että yrityksiä 

 

Kaupungin rooli 

 Kaupunki organisoi oman toimintansa, jotta voi tarjota aluekehityshankettaan 
kehittämisympäristöksi yrityksille ja julkisille toimijoille 

 Työpajat kaupungin hallintokunnille ja yrityksille, yritysten aktivointi 
demonstraatiohankkeisiin, kaupungin tekemisten ja yritysten tarjonnan 
kohtauttaminen 
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Jyväskylä, KYTKIN; Kankaan alueen yhteisten 
tukitoimintojen keskitetty yksikkö 

Tavoite:  

 Uudistaa rakentamisen ja kiinteistöjen käytön prosessia kaikkien osapuolien 
hyödyksi. Tavanomaisessa kaupunginosan rakentumisessa kokonaisnäkemys 
koko alueen elinkaaren ajalta puuttuu; kunkin vaiheen toimijan optimoivat oman 
hyötynsä.  

Tuloksena syntyy: 

 Innovatiivinen malli alueen/kaupunginosan asuin-, toimitila- ja muiden 
kiinteistöjen yhteisten tukitoimintojen toteuttamiseen, omistamiseen ja 
hallinnointiin. 

 Yhteisjärjestelyllä säästetään rakentamisen resursseja,  tehostetaan 
maankäyttöä, luodaan modernia ekotehokasta kaupunkirakennetta. 

 Mahdollistetaan uusien liiketoimintamallien syntyminen lähipalvelujen 
tuottamiseksi, ja parannetaan alueen toiminnallisuutta, viihtyisyyttä ja 
vetovoimaisuutta 

Kaupungin rooli  

 Kaupungilla on mahdollisuus ohjata alueen rakentumista ja toimivuutta pitkällä 
tähtäimellä ja siten uudistaa rakentamisen ja kiinteistöjen käytön prosessia 
kaikkien osapuolien hyödyksi.  
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