
 

 

Kutsu työpajaan 

Rakennuksista kerättävän datan 
hyödyntäminen kaupungeissa 

Kaupungit tarvitsevat näkemystä ja ideoita rakennuksista 
kerättävän datan hyödyntämiseen uusilla tavoilla 

2.4.2019 klo 12.30 – 16.00 Espoo, Otaniemi, Tekniikantie 15  

 

6Aika Energiaviisaat kaupungit -hankkeen kaupungeilla (Espoo, Helsinki, Tampere, Oulu, Turku, 

Vantaa) on tavoitteena mitata IoT:n avulla rakennuskantaansa ja sen käyttöä yhä enemmän 

tulevaisuudessa. Energiankulutus- ja olosuhdedataa kerätään jo nyt, mutta sen hyödyntämiseen 

kaivataan parempia ratkaisuja.  

Tilaisuudessa kaupungit esittelevät pilottikohteensa sekä millaista dataa niistä on saatavilla 

nykyisin. Kaupungit haluavat tietää, millaista dataa rakennuksista tulisi olla saatavilla, mihin dataa 

tulisi kerätä, sekä miten tietoa voidaan paremmin hyödyntää, jotta rakennusten 

energiatehokkuutta voidaan parantaa sisäilman laatu huomioiden. Tilaisuudessa kuullaan tähän 

liittyvistä hankkeen aikana toteutettavista hankinnoista ja kokeiluista! 

Kutsumme yrityksiä, tutkimuslaitoksia, muita organisaatioita ja 

asiantuntijoita työstämään ratkaisuja rakennuksista kerättävän datan 

haasteisiin sekä kuulemaan kaupunkien tarpeista.  

Työpajassa kaupungit esittelevät konkreettiset haasteensa datan hyödyntämisen saralla: nämä 

liittyvät mm. QR-koodien hyödyntämiseen rakennusten energian ja huollonhallinnassa, data-

analytiikkaan, visualisointiin ja energiadatan keräämiseen palvelualustalle. Tavoitteena kaikilla 

kaupungeilla on energian säästäminen, hiilineutraalius sekä huollon ja käytön sujuvoittaminen. 

 

Tilaisuuteen tulee ilmoittautua perjantaihin 29.3. klo 17 mennessä osoitteessa:  

https://tinyurl.com/y297w4tu 
  

https://tinyurl.com/y297w4tu


 
 

 

OHJELMA  
Aika: 2.4 klo 12:30-16:00 
Paikka: Espoo, Otaniemi, Tietokylä-rakennus, Tekniikantie 15 
 

  

12.30 Tilaisuuden avaus ja Energiaviisaat kaupungit -hankkeen esittely, projektipäällikkö 

Tuomas Vanhanen, Tampereen kaupunki 

12.40 Keynote  –  Rakennusten datan hyödyntäminen, vanhempi tutkija Kalevi Piira, VTT 

 Datan mittaaminen palvelurakennuksissa - kuvaus ja lähtötilanne, johtaja Pekka 

Mairinoja, Green Building Partners Oy 

 Kaupunkien tarve ja tavoitteet - Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere ja Turku esittelevät 

omat haasteensa 

 Keskustelu ja kysymykset 

14.00 Työpaja – Rakennuksista kerättävän datan hyödyntäminen kaupungeissa 

Työpajan purku ja tilaisuuden päätössanat 

16.00 Tilaisuus päättyy 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

Huom! 

Tämä ei ole ennakkoilmoitus, hankintailmoitus eikä tarjouspyyntö, vaan ilmoitus markkinakartoitukseen 

liittyvästä työpajasta. Työpajaan Tilaisuuteen osallistuminen ei ole edellytys mahdolliseen myöhempään 

kilpailutukseen osallistumiselle. Ennakoiva markkinakartoitus ei sido ketään siihen osallistuvaa tahoa. 

Markkinakartoituksen jälkeen hankintayksikkö päättää toimenpiteistään ja mahdollisesta 

kilpailutusprosessin käynnistämisestä. 

Tämä ilmoitus julkaistaan myös HILMAssa.  

 

Lisätiedot:  

Energiaviisaat kaupungit -hanke  

Timo Määttä, Projektipäällikkö, 09 310 22138, timo.maatta@helsinki.fi                 

 

 

Turun kaupunki                                       Tampereen kaupunki                                                        

Ann-Sofi Österberg                                    Marko Siirtola  

Projektipäällikkö   Ylläpitopäällikkö 

0401865103    050 351 6437 

ann-sofi.osterberg@turku.fi  marko.siirtola@tampere.fi 

                

Espoon kaupunki                                    Oulun kaupunki                                              

Tiina Seppälä                                              Johanna Mäkelä 

Projektipäällikkö                                          Projektipäällikkö  

043 827 1186                                              044 703 2536 

tiina.seppala@espoo.fi    johanna.makela@ouka.fi 

 

Helsingin kaupunki                                  

Timo Määttä                                   

Projektipäällikkö                                           

09 310 22138    

timo.maatta@helsinki.fi                 
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