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Idea: SenCity-hankkeessa valaistusinfrasta

tehdään palvelualusta, joka mahdollistaa 

kaupunkitilalle älykkäästi ohjatun valaistuksen. 

Kertynyttä dataa hyödynnetään muiden, 

käyttäjälähtöisten palvelujen kehittämisessä.

Vaikutus: Uusia ratkaisuja testataan aidossa 

kaupunkiympäristössä ja projektin tulokset ovat 

monistettavissa Suomessa ja kansainvälisesti. 

Hanke luo mahdollisuuksia uudenlaisten 

kaupunkidataan perustuvien palvelujen 

kehittämiselle .

Älykkäästi ohjatusta 

valaistuksesta 

tehdään Suomelle 

bisnestä

Hankkeessa luodaan älykkään kaupungin 

kehitysalustaa kasvuyritysten, suurten 

yritysten, julkisen tutkimuksen sekä usean 

kaupungin välisellä yhteistyöllä.

Kaupungeista hankkeessa ovat mukana 

Helsinki, Lahti, Oulu, Raahe, Salo ja 

Tampere. Ne tarjoavat aitoja 

kaupunkiympäristössä olevia älykkään 

katuvalaistuksen pilotointikohteita, joissa 

yritykset voivat testata omia ratkaisujaan.
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Context Maps identify the main 

dimensions of your current problem 

or opportunity space. 
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Asemanseudut kehityksen moottorina

 Tavoitteena hyödyntää asemanseutuja kokeilualustoina sekä

synnyttää kokeilujen kautta yrityksille skaalautuvaa liiketoimintaa

 Julkiset toimijat ekosysteemeissä merkittävässä mahdollistajan

roolissa

• Julkiset hankinnat

 Tavoitteena kaupunkien välinen yhteistyö

• Kiinteistöjen omistajat myös mukaan

 Yhteinen hanke joka mahdollistaa uusien ratkaisujen pilotoinnin

• Yhteinen haaste, omat painopisteet

• Yritysvuoropuhelu, ideakilpailu, pilotit, hankinnat
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