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• Kaupungin resursseja (infra, rakennukset, 
katuverkko), hankintoja, investointeja, 
palveluyksiköitä ym. voidaan hyödyntää 
alustamaisesti uusien innovaatioiden 
kehittämisessä, ks. testbed.helsinki

• Kaupungin elinkeinopoliittisen kehitys- ja 
kokeilualustatoiminnan tavoitteena on 

• edistää yritysten tutkimus-, kehitys- ja 
innovaatiotoimintaa (TKI-toimintaa) ja kasvua,

• edistää uuden liiketoiminnan syntymistä, ja
• tuottaa parempia ratkaisuja kaupungille ja 

kaupunkilaisille. 

Helsinki kehitysympäristönä 
uusille tuotteille ja palveluille

http://testbed.helsinki/




• Nopeat kokeilut, innovaatiohaasteet
• Perustuvat yleensä kaupungin tarpeisiin
• Kokeilusta aiheutuvia kustannuksia korvataan 

kokeilun toteuttajalle
• Yrityslähtöiset kokeilut

• Aloite tulee yritykseltä
• Kaupunki selvittää mahdollisuudet toteutukselle
• Kokeilusta ei yleensä makseta toteuttajalle

• Innovatiiviset hankinnat
• Innovatiivisten hankintojen hyödyntäminen
• Edistetään innovaatiomyönteisen markkinan 

syntymistä
• TKI-hankkeet (hyödynnetään ulkopuolista rahoitusta)

• Mm. EU-projektit
• Yhteistyö kaupungin toimialojen, yksityisen sektorin ja 

TKI-toimijoiden alustojen kanssa

Keinovalikoimaa kaupungin kehitys-
ja kokeilualustatoiminnassa
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Nopeiden kokeilujen haku 2022



Nopeat kokeilut



Kokeiluhaku
• Kokeiluhaku avoinna 14.9.2022 klo 16.00 asti (Suomen aikaa).
• Tarjouskilpailuun voivat osallistua yritykset, joilla on 

eurooppalainen voimassa oleva yritystunnus. 
• Osallistuminen ryhmittymänä (”tiiminä”) on mahdollista. Yksi 

organisaatio toimii sopimuskumppanina ja yhteystahona.
• Haun kieli on suomi. Tarjouksen voi jättää englanniksi.



Kokeiluhaku
• Tarjouskilpailun kokonaisbudjetti on enintään 20.000 EUR.
• Kokeilujen kokonaismäärä on enintään kolme (3) kappaletta.
• Yhden hankinnan / kokeilun enimmäiskustannus (=kattohinta) 

on 10.000 EUR, alv 0%. 



Tarjouksen jättäminen

• Tarjous lähetään sähköisen lomakkeen kautta 14.9.2022 klo 
16.00 mennessä!

https://mobilitylab.hel.fi/kokeiluhaku-9-2022/

https://mobilitylab.hel.fi/kokeiluhaku-9-2022/


Kokeiluhankinnan kohde
• Hankinnan kohde on uusien ratkaisujen kokeilut, joiden avulla 

voidaan kerätä ja päivittää Helsingin kaupungin 
liikenteenohjauslaitteita koskevia tietoja.

• Liikenteenohjauslaitteita ovat mm. liikennemerkit, tiemerkinnät, 
liikennevalo-opastimet, opasteet ja viitat.

• Kokeilut kytkeytyvät Helsingin kaupungin Cityinfra-alustan 
kehittämiseen



Kokeiltavia ratkaisuja ovat esimerkiksi
• Innovatiiviset tavat kerätä tietoa liikennemerkeistä tai muista 

liikenteenohjauslaitteista 
• Liikennemerkkejä tai muita liikenteenohjauslaitteita koskevan 

tiedon ajantasaistaminen ja laadunvarmistus
• Tiedon tuotanto ja vieminen kaupungin Cityinfra-alustaan
• Muut uudet ja innovatiiviset tavat tuottaa tietoa kaupungin 

liikennemerkeistä ja muista liikenteenohjauslaitteista



• Innovatiiviset tavat kerätä tietoa liikennemerkeistä tai muista 
liikenteenohjauslaitteista

• Esimerkiksi: merkkien lisäkilvet, asennustapa, tarkka sijainti ja kunto
• Työmaiden tilapäiset liikennejärjestelyt
• Joukkoistettu tiedontuotanto



• Liikennemerkkejä tai muita liikenteenohjauslaitteita koskevan 
tiedon ajantasaistaminen ja laadunvarmistus 

• Esim. vertailu olemassa olevaan tietoon, muutostulkinta. 
• Kun sama liikennemerkki kuvataan useaan kertaan, miten kohde 

tulkitaan samaksi liikennemerkiksi eikä uudeksi inventoiduksi 
kohteeksi? 

• Kuinka maastossa inventoitu liikennemerkki yhdistetään sen 
suunnitelmailmentymään?



• Tiedon tuotanto ja vieminen kaupungin Cityinfra-alustaan 
• Esim. automaattinen tai muutoin kustannustehokas päivittäminen ja 

ajantasaistaminen
• Tiedon kirjoittaminen suoraan Cityinfra-alustan avoimen REST-

rajapinnan kautta

• Muut uudet ja innovatiiviset tavat tuottaa tietoa kaupungin 
liikennemerkeistä ja muista liikenteenohjauslaitteista



Arviointi
• Arvioinnin tekee Mobility Lab Helsinki -hankkeen arviointiraati 
• Hankintakriteerit ovat 10% hinta ja 90% laadullinen arviointi. 
• Laatukriteerien painoarvot: 

1) uutuusarvo ja innovatiivisuus (30 %)
2) toteutuskelpoisuus (30 %)
3) vaikutukset ja vaikuttavuus (30 %)

• Kukin arviointikriteeri arvioidaan asteikolla 0-10 pistettä. Kunkin 
arviointikriteerin pisteet kerrotaan kriteerin painotuksen mukaisesti. 

• Tarjouksen korkein mahdollinen kokonaispistemäärä on 100 pistettä 
(sisältäen hintapisteet).



Valintakriteerit
1. Kokeilun uutuusarvo ja innovatiivisuus (max. 30 pistettä)
• Palvelun tai tuotteen uutuusarvo ja innovatiivisuus (arviointi 

tapahtuu hankintayksikön valitseman arviointiryhmän 
henkilökohtaisen osaamisen perusteella, sekä yleisen ja 
erityisen tietämyksen kautta)

• Kokeilu tuo uudenlaisia käytäntöjä/ratkaisuja/näkökulmia 
johonkin kohdassa “Tarjouskilpailun tarkempi kuvaus ja 
tarjouspyynnön kohde” -mainittuun seikkaan



Valintakriteerit
2. Toteutuskelpoisuus (max. 30 pistettä)
• Toimenpiteiden, aikataulujen ja resurssien kuvaus osoittaa, että 

palvelu voidaan toteuttaa laadukkaasti, turvallisesti ja sovitussa 
aikataulussa tarjouspyynnön mukaisessa kohteessa.

• Tarjoaja osoittaa, että sillä on riittävä osaaminen ja resurssit 
palvelun toteuttamiseen. Kokeiluun osoitetun henkilöstön 
pätevyys, esim. CV- tai muut henkilökuvaukset 
tukimateriaaleineen

• Muut yhteistyöjärjestelyt (toteuttava tiimi, alihankkijat ja esim. 
yhteistyö toimialan tai muiden toimijoiden kanssa)



Valintakriteerit
3. Vaikutukset ja vaikuttavuus (max. 30 pistettä)
• Palvelun tavoiteltu vaikutus ja tapa vaikutuksen todentamiseksi 

on kuvattu selkeästi
• Palvelu on monistettavissa tai toistettavissa 

4. Hinta (max. 10 pistettä)
• Laskentakaava hintavertailuun on halvin hinta / vertailtava hinta 

x 10 pistettä



Aikataulu
• Haku avautui 18.8.2022 
• Kysymykset 30.8. mennessä (vastaukset verkkosivuilla 2.9.)
• Haku sulkeutuu 14.9.2022 klo 16.00 (EET, Suomen aikaa)
• Valinnat perusteluineen kerrotaan 21.9.2022
• Hankintasopimukset lokakuussa
• Kokeilun toteutus 6.10.2022 - 5.2.2023 välisenä aikana



Mitä tarjoamme kokeilijoille
• Nopea kokeilu ostetaan hankintana (avoin tarjouspyyntö)
• Kaupunki testialustana
• Tuki loppukäyttäjien löytämiseksi
• Kontaktit sidosryhmiin ja kaupungin edustajiin
• Kokeilun fasilitoitu tuki
• Referenssit
• Näkyvyys ja viestinnän tuki



Mitä kokeiluilta odotetaan?
• Kokeilun toteuttava yritys sitoutuu jakamaan alla mainitut tiedot 

Forum Virium Helsingille ja Helsingin kaupungille. 
• Kokeilussa syntyvät tietoaineistot jaetaan Forum Virium Helsingille ja 

Helsingin kaupungille sekä soveltuvilta osin kolmansille osapuolille (mm. 
Cityinfra-rajapinnan kautta).

• Ennakkotiedot: Kokeilun perustiedot, kokeilun tavoitteet ja/tai hypoteesit, 
toteutussuunnitelma

• Julkinen tulosaineisto: Kokeilun päätulokset, tunnusluvut ja 
opit/johtopäätökset

• Kokeilun dokumentaatio (lyhyet verkkokyselyt): Edistymisen seuranta 
kokeilun puolivälissä, loppuraportointi kokeilun päättyessä, jälkiarviointi n. 
vuosi kokeilun jälkeen.
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CASE CityInfra 
Alusta Helsingin liikenteenohjauslaitteiden 
tiedoille

Kokeiluhaun tarjouspyynnön liite

Nopeat kokeilut: liikennemerkkejä ja muita 
liikenteenohjauslaitteita koskevan tiedon 
tuotanto (Mobility Lab Helsinki)

Infotilaisuus 29.8.2022
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Liikenteenohjauslaitetietojen tarve
• Ajoesteet
• Tiemerkinnät
• Liikennemerkit, lisäkilvet
• Liikennevalot
• Opasteet
• Portaalit
• Viitat

29

Liikenteenohjaukseen liittyvät 
tiedot
Ajoneuvokohtaiset rajoitukset + VAK
Hidasteet
Joukkoliikenne- ja pyöräkaistat
Kadun (ajoradan) leveys
Kaistat (sijainti, lukumäärät, tms.)
Katuluokat
Keskilinjat
Korkeusrajoitukset (alikulut, tunnelit)
Kääntymisrajoitukset
Nopeusrajoitukset
Painorajoitukset (sillat, 
taitorakenteet)
Pituusrajoitukset
Pysäkit (HKL, HSL)
Pysäköintilippuautomaatit
Pysäköintipaikat
Pysäköintivyöhykkeet
Reunatuet
Suojatiet
Yksisuuntaisuudet

Tarvitsemme tietoja 
töiden suorittamiseksi 

maastossa.

Tarvitsemme tietoja 
töiden tilaamiseksi.Tarvitsemme tietoja 

suunnittelun 
lähtötiedoiksi.

Voisimme hyödyntää 
tietoja navigoinnissa.

Helpottaisi valvontatyötä, 
jos tiedot olisivat 

käytettävissä 
järjestelmässä.

Tarvitsemme tiedon 
lupien myöntämiseen ja 

valvontaan.
Tiedot tarvittaisiin 

Digiroadiin. Lakikin 
vaatii.

Parantaisi hallintaa, jos 
tietäisimme mitä on 

missäkin.

RAJAUS 
Tieliikennelain mukaiset 
liikenteenohjauslaitteet



Lähtötilanne
• Suunniteltu liikenteenohjauksen tilannetieto: 

• Liisu-järjestelmä, tietokanta 
• Erilliset suunnitelmat ja päätökset, pdf

• Maastoon toteutettu liikenteenohjauksen tilannetieto: 
• Katunäkymäkuvauksilla kertaluonteisesti tuotettu liikennemerkkitieto osasta 

kaupunkia.
• Vaisalan konenäöllä matkapuhelinkameralla tuotettua tietoa tuotu kertaluonteisesti 

testiympäristöön.
• Pysäköintipaikkojen digitointi suunnitelmien, ilmakuvien ja maastokäyntien pohjalta. 
• Yleisten alueiden rekisteri: katualueet ja katualueen osat, osa varusteista.
• Digitoidut keskilinjat (mm. keskilinjat, sillat, alikulut, portaat) vuodelta 2014.
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Toteumatiedot puuttuvat käytännössä kokonaan ja 
tietoja on tuotettu lähinnä kertaluonteisina 

erillisaineistoina. Nykyiset järjestelmät ja rekisterit eivät 
ole ketteriä uusien tietolajien laajennuksiin. Toteuma-

aineistojen tuottamisesta ei ole sovittu, joten mikään 
prosessin vaihe ei niitä ole kerännyt.
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Käyttäjän tarpeet
Käyttötapaukset
Käyttäjämäärät
Roolit
Kriittisyys ja hyödyt

Projektin resurssointi ja 
hankinta

2018

Tavoitetila
Määrittely

Kehitysvaihe

Alustan käyttöönotto ja ylläpito
Erillisprojektit: 
Sovellusten ja menetelmien kehitystyöt ja käyttöönotto

2019

2020

Teknologiat
Menetelmät
Arkkitehtuuri
Tiedon yhteentoimivuus

Minikilpailutus AOK:n puitesopimuksesta
Toimittajana Anders Innovations Oy



Toiminnan 
tietotarpeet 
kerättiin
tieto-
lajeittain 
tietovirta-
kaavioihin

Tietojen yhteentoimivuus
Termien yhteentoimivuus

Järjestelmien yhteentoimivuus



Tietojen tuottaminen työvaiheissa
• On sovittava, mikä työvaihe ja taho liikenteenohjauksen tietolajien tiedot 

suunnitelmailmentymästä ja toteumailmentymästä attribuuttitietoineen luontevimmin 
tuottaa, millä työkaluilla, missä muodossa. 

• Täydentävät menetelmät.
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Suunnitelmailmentymän 
attribuuttitiedot voisivat 

syntyä meillä 
liikenteenohjaus-
suunnittelussa.

Tilapäisten 
liikennejärjestelyiden 

suunnitelmailmentymän ja 
toteumailmentymän 

attribuuttitiedot 
lupaprosessin yhteydessä.

Voisimmeko ehkä tilata 
kartoituksia täydentämään 

esimerkiksi toteuman 
attribuuttitietoja?

Voisimme tilaajina pyytää 
tiedon tuottamista 

urakoitsijoilta.

Toteumailmentymän 
attribuuttitiedot voisivat 
syntyä maastotöiden 

yhteydessä.

Toteumailmentymän 
attribuuttitietoa voisi syntyä 
maastotöiden yhteydessä. 

Entä pysäköinninvalvonnan 
kamera-auton potentiaali?

Voisiko toteumatiedon 
tuottamista joukkoistaa? 

Autoissa on tarkat kamerat. 
Entä ilmaiset 

katunäkymäpalvelut?

Toteumailmentymän 
attribuuttitietoja voisi 

kopioitua suoraan 
suunnittelusta. Mehän 
toteutamme, mitä on 

suunniteltu.



Liikenteenohjauksen 
tiedonhallinnan kehittämisen 
kokonaisuus

1. Alusta- ja rajapintakehitys

2. Eri sovellusten kehitystyöt

3. Työmenetelmien kehitystyöt



Kehittämisen periaatteet
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Käyttöliittymät
Liisu Allu Maasto Karttapalvelu Muut

Ylläpitokäyttöliittymä

Avoin IOH Alusta

X

FME ym. 
vastaavat 

ETL-välineet

Tietokantakerros

Tiedonsiirtokerros

Käyttäjäkerros

Rajapinta REST
Tietojen luku avointa 

Tietojen muokkaus omistajan hallinnoimaa

Tietokanta

Liisu-
rekisteri

Liikennevalo-
tietokanta Digiroad

Tietokanta 
Y

PERIAATTEET:
Kaikkien käytössä oleva tietovarasto
Master data
Avoin lähdekoodi 
Avoin data
Toimiva rajapinta
Yhteentoimiva tietomalli 
Yhteentoimiva termistö
Automaattiset tiedonsiirtoprosessit 

WFS



Käytännön kehitystyö
• Käytännön toteutetus Scrum-menetelmällä, 

alustoina Jira ja Teams. Ensimmäinen 
pilottivaihe valmistui vuonna 2020, jolloin 
MVP-versiot tietokannasta, REST-
rajapinnasta sekä admin-käyttöliittymästä 
saatiin valmiiksi. Alustavat tietomallit saatiin 
kehitettyä kullekin liikenteenohjauslaitetyy-
pille, mutta pääpaino oli liikennemerkeissä.

• Jatkokehitysprojektissa vuonna 2022 on 
jatkettu siitä, mihin vuonna 2020 jäätiin. 
Tavoitteena on, että Cityinfra kytkeytyy 
osaksi kaikkia kaupungin prosesseja, joissa 
tuotetaan tai tarvitaan liikennemerkkitietoa.
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Käytännön kehitystyö
• Koska alusta on vielä kehitteillä, sen eri tietomallit eivät ole vielä lukkoon 

lyötyjä. Kokeilussa otetaan vastaan parannusehdotuksia tietomallin ja sen 
ominaisuustietojen kehittämiseksi.

• Ajankohtaisia kehitystehtäviä:
• Kuinka rakennustyömailla rakennetut uudet liikennemerkit saadaan 

tehokkaasti tuotua alustalle?
• Kustannustehokkaat ja tarkat keinot inventoida liikennemerkkejä 

maastossa.
• Kuinka yhdistää rakennustyömaiden tai maastoinventointien liikennemerkit 

niiden suunnitelmailmentymiin?
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Linkit ja lisätietoa
Alustasta
https://github.com/City-of-Helsinki/city-infrastructure-platform
https://city-infra.test.hel.ninja/fi/admin/
https://city-infra.test.hel.ninja/swagger/
https://city-infra.test.hel.ninja/v1/

Projektipäälliköltä
esko.laiho@hel.fi
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https://github.com/City-of-Helsinki/city-infrastructure-platform
https://city-infra.test.hel.ninja/fi/admin/
https://city-infra.test.hel.ninja/swagger/
https://city-infra.test.hel.ninja/v1/
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Kysymyksiä?
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