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Energiamurros muuttaa maailmaa 
nopeammin kuin tajuammekaan
• Elämme globaalin 

energiamurroksen aikaa

• Siirrymme perinteisestä 
energiajärjestelmästä 
päästöttömämpään, 
hajautetumpaan ja 
älykkäämpään tapaan 
tuottaa ja kuluttaa energiaa

• Taustalla teknologioiden 
kehitys, digitalisaatio sekä  
huoli ilmaston 
lämpenemisestä
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Kuluttajilla keskeinen rooli

• Uudessa energiajärjestelmässä käyttäjillä on mahdollisuus 
vaikuttaa kuluttamansa energian määrään ja tuottotapaan

• Olemme menossa kohti yhteiskuntaa, jossa energian 
tuottajan ja kuluttajan roolit ovat yhä häilyvämpiä, oman 
energian tuotannon mahdollistuessa yhä useammalle

• Energiamurros edellyttääkin käyttäjien aktivoitumista –
tietoisuutta on lisättävä
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Energiaviisaat kaupungit-hanke
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Energiaviisaat kaupungit-hanke
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• Mukana Turku, Helsinki, Tampere, Oulu, Espoo 
ja Vantaa sekä Ekokumppanit ja Valonia

• Uusia älykkäitä & vähähiilisyyttä 
tukevia ratkaisuja kaupunkien asuin-
ja palvelukiinteistöjen energiatehokkuuden 
parantamiseen

• Pilottikohteina mm. kouluja ja päiväkoteja 

• Yritysyhteistyö ja käyttäjälähtöisyys 
painopisteinä



Tulevaisuuden älykkäät 
oppimisympäristöt 

• Mukana viisi kaupunkia ja kolme korkeakoulua

• Tavoitteena edistää käyttäjälähtöisten  
virtuaalisten ja fyysisten oppimisympäristöjen 
kehitystä

• Avainasemassa kokeilut yritysten kanssa mm. 
digitaalisiin työkaluihin, VR- ja AR-teknologioihin 
sekä koulutus- ja oppimisanalytiikkaan liittyen
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Kick-off tilaisuuden tarkoitus 

• Muodostakaa joukkeita!

• Alustavien ideoiden kehittely!

• Oppiminen energiateemasta! 
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Energy Hackathon –
Tehtävänanto



Miksi Hackathon?

• Uusia ideoita ja ratkaisuja 
siihen, miten:
• Energiasta voisi tehdä näkyvää, 

osallistavaa ja helpommin 
ymmärrettävää

• Energiansäästämisestä 
hauskaa 

• Energiasta oppimisesta 
helppoa ja kivaa 
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Energian visualisointi ja 
pelillistäminen käyttäjille
– tukea oppimiseen

• Ilmiöoppiminen eli miten opitaan energiasta ja missä 
ympäristössä siitä opitaan?

• Kohderyhmänä koululaiset ja nuoret

• Aktiivinen käyttäjä älykkäässä rakennuksessa – IoT ja 
reaaliaikainen data

• Opitaan esim. pelaamalla oman toiminnan vaikutuksista

• Nähdään oma kulutus ja vaikutus rakennuksessa

• Opitaan, mistä energia tulee ja miten sitä tuotetaan
• Voiko käyttäjä olla tuottamassa energiaa?
• Uudet energiamuodot
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Energiadatan hyödyntäminen –
uutta liiketoimintaa?

• Energia-datan visualisoinnissa valtava mahdollisuus 

• Dataa kerätään suuret määrät, mutta sen 
hyödyntämismahdollisuudet ovat vielä käyttämättä

• ”Data on uusi öljy”? 

• Uusia ratkaisuja datan hyödyntämiseen 
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Tule mukaan ideoimaan ja 
kehittämään ratkaisuja…

18.3.2019 12



Rakennukset energia-aiheisena 
oppimisympäristönä
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• Miten energiaa voisi havainnollistaa lapsille ja 
nuorille ymmärrettävästi? 

• Millä tavoin rakennusten energia- ja kulutusdataa 
voisi hyödyntää ja energiankulutusta 
havainnollistaa konkreettisin esimerkein 
visualisoinnin ja pelillistämisen elementtien avulla? 

• Miten käyttäjän omien toimien vaikutusta 
kulutukseen voisi havainnollistaa kiinnostavasti ja 
hauskasti?
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Kaupunki energia-aiheisena 
oppimisympäristönä 
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• Miten havainnollistaisit energiaa, energiansäästöä tai 
energiadataa lisätyn todellisuuden avulla? 

• Miten lisättyä todellisuutta voisi hyödyntää sähkön- tai 
vedenkulutuksen, valaistuksen tai 
lämmityksenenergiankulutuksen havainnollistamiseen? 

• Keksitkö miten nämä eri energia-aiheiset AR-objektit 
voidaan liittää samalle alustalle, kehittää niiden välille 
jokin tarina tai hauska juoni tai pelillistää sisältö?
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Yhteistyökumppanit
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Tervetuloa Energy 
Hackathoniin

17.-18.5.2019 !! 

Image by mohamed_hassan on 

https://pixabay.com/fi/photos/idea-keskin%C3%A4isen-ajattelu-toimi-3085367/
https://pixabay.com/fi/users/mohamed_hassan-5229782/


Energy Hackathon

• 2 -päiväinen 
tapahtuma 
toukokuussa 17.-18.5! 

• Tapahtumapaikkana 
Spark-Up (Turku)

• Ideoiden työstö ja 
pitchaukset!  
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Energy Hackathon

• Luvassa alustuksia, sparrausta 
ja tukea ideoiden työstämiseen! 

• Keynote Speaker: Ilkka Halava
(tulevaisuustutkija, 
yritysvalmentaja ja Prime Frontier
Oy:n ja Future Works Oy:n 
toimitusjohtaja)

18.3.2019 20

http://www.primefrontier.fi/index.php
http://www.primefrontier.fi/prime_frontier.php


Ilmoittautuminen

• Ilmoittautuminen päätapahtumaan 
avataan 25.3! 

• 25.3 julkistetaan tehtävänanto sekä 
kilpailun säännöt 

• Ilmoittautuminen 3.5 mennessä! 

• Ilmoittautuminen tapahtumaan 
joukkueina 

18.3.2019 21



Tiimien muodostus
• Koko – suositeltava 5 

henkilöä/tiimi

• Monialainen asiantuntemus 
tarpeen – koodaus, pelillistäminen, 
visualisointi, energia, oppiminen… 

• Tiimit päättävät itse kenet ottavat 
mukaan!

• Rekrytoi kaveri osallistumaan! 
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Työskentelyalusta ideointiin!

Energy Hackathon Slack!  
• Viestintä

• Tiimeille omat kanavat 
ideointiin

• Hackathon Tinder - löydä 
täydennystä tiimiin! 
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Palkinto

• Pääpalkinto 4000 euroa 

• Sparrausta ideoiden jatkokehittämiseen 

• Mahdollisuus pilotoida hyviä ratkaisuja esim. 
Energiaviisaat kaupungit –hankkeen kaupunkien 
(Turku, Helsinki, Espoo, Oulu) kanssa sekä 
Tulevaisuuden älykkäät oppimisympäristöt –hankkeen 
kanssa

• Läppäreitä 
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Lisätietoja

• Hackathonin säännöt, tehtävänanto ja 
ilmoittautuminen avataan 25.3! 

• Kilpailutöiden laatimisen voi aloittaa heti

• Kilpailussa käytettävät aineistot kuten käytettävä 
rakennustadata julkaistaan ilmoittautumisen 
päätyttyä 

• Osallistuminen Hackathonin alustukseen 17.5 
sekä kilpailutöiden esittelyyn 18.5 pakollista
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Kilpailussa hyödynnettävät 
aineistot

Rakennusten 
energiadata 
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Avoin data



Nähdään toukokuussa! 


