Kutsu markkinakartoitukseen

Energiaviisaat palvelukiinteistöt
- kaupungit etsivät uusia ratkaisuja
6Aika Energiaviisaat kaupungit – hankkeeseen osallistuvat kaupungit etsivät uusia
ratkaisuja kiinteistöjen energia-, käyttäjä- ja olosuhdedatan keräämiseen ja
hyödyntämiseen. Ratkaisuja pilotoidaan kaupunkien toimisto-, koulu- ja vapaa-ajan
kiinteistössä vuonna 2019. Kaupunkien tavoitteena on löytää ratkaisuja, joilla voidaan
optimoida
energian
käyttöä,
tehostaa
tilojen
käyttöastetta,
parantaa
sisäilmaolosuhteita ja lisätä reaaliaikaista kiinteistötietoa, jota käyttäjät ja muut toimijat
voivat hyödyntää. Piloteissa testataan paitsi tiedon keruun uusia teknisiä, IoT:hen
perustuvia ratkaisuja, myös alustaratkaisuja, integroitavuutta nykyisiin järjestelmiin ja
datan analysoinnin ja jalostamisen ratkaisuja.

Kutsumme yrityksiä markkinakartoitukseen esittelemään ratkaisuja ja
tutustumaan pilottikohteisiin. Tilaisuuksissa on mahdollisuus kuulla kaupunkien
tavoitteista, pilottikohteiden perustiedot sekä pilottien toteutustavoista. Sen
jälkeen on mahdollista keskustella yleisesti ja kahdenvälisesti kaupunkien
edustajien kanssa, ja yritykset voivat tällöin esitellä ratkaisujaan.

Markkinakartoitustilaisuudet järjestetään
Tampereella 7.11.2018 ja Turussa 12.11.2018

Ilmoittaudu tilaisuuksiin 31.10. mennessä osoitteessa:
https://www.lyyti.fi/reg/energiaviisaatkiinteistot

Tampere, 7.11.2018
Kulttuuritalo Laikku, Keskustori 4, Tampere, 1. krs.

12:00
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Tilaisuus alkaa
Energiaviisaat kaupungit –hankkeen tavoitteet
Pilottikohteiden esittely
Yleinen keskustelu ja kysymykset
Tauko
Yritysten ratkaisujen pitchaukset
Yritysten esittelyt ständeillä, kahvitarjoilu
Kahdenkeskiset tapaamiset kaupungin ja yritysten välillä
Tilaisuus päättyy

Turku, 12.11.2018
SparkUp, Tykistönkatu 4, Turku, 1. krs.
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12:10
12:20
13:00
13:15
14:15
14:45

Tilaisuus alkaa
6Aika Energiaviisaat kaupungit –hankkeen tavoitteet
Pilottikohteiden esittely
Yleinen keskustelu ja kysymykset
Yritysten ratkaisujen pitchaukset
Yritysten esittelyt ständeillä kahvin lomassa
Energian uudet ratkaisut –työpaja
 Kuntalaisten energiakäänne-hankkeen tuloksia, Tiina Vikman
 Energiaviisaat kaupungit (EKAT)-hanke
 Nollaenergiakorttelit ja Case Skanssi, Taina Riekkinen
 Käyttäjälähtöisyys energian uusissa ratkaisuissa, Silja
Ngobese
 Keskustelua pienryhmissä esitellyistä teemoista
16:00
Työpaja päättyy
Klo 15–17 on mahdollisuus kahdenvälisiin keskusteluihin yritysten ja
kaupunkien edustajien välillä.
17:00
Tilaisuus päättyy

Tarkennuksia
Tämä ei ole ennakkoilmoitus, hankintailmoitus eikä tarjouspyyntö, vaan ilmoitus
markkinavuoropuhelusta (eli markkinakartoituksesta). Markkinavuoropuheluun
osallistuminen ei ole edellytys mahdolliseen myöhempään kilpailutukseen
osallistumiselle. Ennakoiva markkinavuoropuhelu ei sido ketään siihen osallistuvaa
tahoa. Markkinakartoituksen jälkeen hankintayksikkö päättää toimenpiteistään ja
mahdollisesta kilpailutusprosessin käynnistämisestä.
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