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Rahoituksen	  hakija	  
Hakijan	  nimi/Hankkeen	  hallinnoija	  (yritys/virasto/tms.):	  	  
Witrafi	  Oy	  

	  

	  
Hankkeen	  perustiedot	  
Hankkeen	  nimi:	  	  
Rpark	  pilotti	  
Hankkeen	  kokonaisaikataulu	  (kk.vvvv	  –	  kk.vvvv):	  
06.2015-‐12.2015	  

	  

	   2015	   2016	   2017	  
Innovaatiorahastosta	  haettava	  rahoitus	  (euroa)	   100	  000	  	   	   	  
Oma	  rahoitus	  (euroa)	   	   	   	  
Muu	  rahoitus	  (euroa)	  Tekes	   100	  000	   	   	  
Yhteensä	  (euroa)	   200	  000	  	   	   	  

	  

	  
Hankkeen	  yhteistyökumppanit	  
Yhteistyökumppanit	  kaupungin	  sisällä:	  
Forum	  Virium,	  Rakennusvirasto	  
Yhteistyökumppanit	  kaupungin	  ulkopuolella:	  
Laatukilpi	  Oy,	  Ericsson	  L	  M	  Oy	  Ab	  

	  

Kuvaus	  hankkeen	  keskeisestä	  sisällöstä	  
Hankkeen	  tärkeimmät	  tavoitteet:	  
Witrafi	  kehittää	  täysin	  uudenlaista	  älypysäköintiratkaisua,	  joka	  perustuu	  paikannettuihin	  pysäköintimaksuihin	  ja	  muihin	  
liikenteen	  tietolähteisiin.	  Nyt	  tarvitaan	  pilottia,	  jotta	  Yhtiö	  voi	  vetää	  tuotekehityksensä	  loppuun	  asti	  ja	  samalla	  todis-‐
taakseen	  suurella	  skaalalla	  että	  järjestelmä	  on	  ratkaisu	  kaupunkiliikenteen	  ruuhkaongelmiin,	  sillä	  se	  voi	  vähentää	  lii-‐
kennettä	  jopa	  30	  %.	  Tavoitteena	  on	  vähentää	  pysäköinnin	  etsintään	  käytettyä	  aikaa,	  täten	  sujuvoittaa	  liikennettä	  ja	  
vähentää	  päästöjä	  kohdealueella,	  sekä	  tuottaa	  reaaliaikaisesti	  päivittyvää	  tietoa	  alueen	  pysäköinneistä	  sekä	  loppukäyt-‐
täjille	  että	  kaupungille.	  Yhtiön	  tavoitteena	  on	  rakentaa	  toimiva	  pysäköintijärjestelmä	  etukäteen	  määritellylle	  alueelle	  ja	  
testata	  sen	  toimintaa.	  Testattavia	  ominaisuuksia	  ovat	  erityisesti	  pysäköinnin	  maksaminen	  yhteistyössä	  Comet-‐laitteen	  
omistavan	  Laatukilpi	  Oy:n	  kanssa,	  paikan	  löytäminen,	  asukaspysäköintilupien	  hallinta	  ja	  pysäköintiin	  käytetyn	  ajan	  
tarkkailu	  (aikarajalliset	  alueet),	  pysäköinnin	  valvonta,	  sekä	  kokonaisvaltainen	  käyttäjäkokemus.	  Hankkeen	  päätyttyä	  
Yhtiö	  on	  testannut	  järjestelmäänsä	  sen	  oikeassa	  toimintaympäristössä	  ja	  tämän	  aikana	  säätänyt	  ja	  muokannut	  sen	  op-‐
timaalisesti	  toimivaksi.	  Tämän	  lisäksi	  syntyy	  ohjeistus	  vastaavan	  järjestelmän	  toteuttamisesta	  tulevaisuudessa.	  Hanke	  
toteutetaan	  Katajanokan	  ja/tai	  Kalasataman	  alueella.	  
Hankkeen	  taustaa,	  miksi	  hankkeeseen	  ryhdyttiin	  (mikä	  ongelma	  hankkeen	  taustalla	  on?):	  
Suuri	  ongelma	  on	  liikenteen	  päästöjen	  suuruus	  ja	  ruuhkat	  urbaaneilla	  alueilla,	  jotka	  osaltaan	  johtuvat	  pysäköintipaikko-‐
jen	  löytymisen	  hankaluudesta	  ja	  maksamisen	  vaikeudesta.	  	  	  
Onko	  hakija	  tai	  muut	  tahot	  aikaisemmin	  edistäneet	  hankkeeseen	  liittyviä	  asioita	  ja	  miten	  mahdollisia	  aikaisempia	  tuloksia	  aio-‐
taan	  hyödyntää:	  
Olemme	  kehittäneet	  tätä	  tuotetta	  ja	  palvelua	  aiemmin	  ja	  kokeilleet	  sitä	  eri	  toimintaympäristöissä	  ympäri	  pääkaupunki-‐
seutua	  kuten	  Lauttasaaressa	  ja	  Kirkkonummella.	  	  Pilotointi	  oikeassa,	  tiheämmin	  rakennetussa	  kaupunkiympäristössä	  on	  
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seuraava	  vaihe	  tuotekehitykselle.	  Laatukilpi	  on	  merkittävä	  toimija	  liikennealalla	  ja	  he	  ovat	  tuoneet	  Suomeen	  paljon	  
alan	  huipputeknologiaa,	  tätä	  kautta	  sujuvoittaen	  liikennettä.	  Mm.	  tietoja	  Comet-‐laitteen	  ja	  muiden	  pysäköintijärjes-‐
telmien	  käytöstä	  voidaan	  hyödyntää	  projektissa.	  Ericsson	  on	  suuri	  toimija	  verkkorakentamisessa,	  alan	  tuotekehitykses-‐
sä	  ja	  on	  nykyisin	  ryhtymässä	  useaan	  älykaupunkihankkeeseen.	  Ericsson	  osallistuu	  projektiin	  verkkorakentamisen	  am-‐
mattilaisen	  roolissa.	  	  Helsingin	  kaupungin	  rakennusvirasto	  tekee	  työtä	  liittyen	  kaupungin	  liikenteen	  sujuvoittamiseen	  ja	  
pysäköinninvalvontaan.	  Tämä	  hanke	  tukee	  myös	  heidän	  ympäristötavoitteitaan.	  HKR	  voi	  pilotoida	  joitakin	  uusia	  käytän-‐
töjä,	  kuten	  esimerkiksi	  pysäköinnin	  dynaamista	  hinnoittelua	  tai	  tehokkaampaa	  pysäköinninvalvontaa.	  Forum	  Virium	  
Koordinoi	  mm.	  Älykäs	  Kalasatama-‐hanketta	  ja	  heidän	  keskeisiä	  hankealueitaan	  on	  myös	  Älykäs	  Kaupunki.	  Älykäs	  kau-‐
punki	  -‐hankealueella	  kehitetään	  sähköisiä	  kaupunkipalveluita,	  jotka	  helpottavat	  ihmisten	  elämää	  ja	  liikkumista	  kau-‐
pungissa,	  sekä	  keskeisiä	  mahdollistajia,	  jotka	  tukevat	  uusien	  digitaalisten	  innovaatioiden	  kehittämistä.	  Forum	  Viriumin	  
aikaisempia	  tuloksia	  jo	  päättyneistä	  hankkeista	  voidaan	  hyödyntää	  projektissa.	  
	  
Hankkeen	  yksilöidyt	  toimenpiteet	  vaiheittain/osakokonaisuuksittain	  (kustannuserittely	  jäljempänä):	  
vaihe/osa	  1:	  Pilotin	  suunnittelu	  

• Pilotin	  yksityiskohtainen	  suunnittelu	  ja	  aikataulutus.	  	  
• Tarkastetaan	  pilottikohteen	  rakentamiseen	  ja	  käyttöön	  liittyvät	  lupa-‐asiat	  ja	  muut	  vaatimukset.	  
• Valittuun	  pilottikohteeseen	  laaditaan	  selkeä	  ehdotus	  ja	  yhteistyösuunnitelma.	  Sen	  jälkeen	  suunnitellaan	  yksityis-‐

kohtia	  myöten	  koko	  pysäköintijärjestelmä,	  valmistus	  ja	  asennus	  aikatauluineen.	  
• Haetaan	  tarvittavat	  käyttäjät	  Fonectan,	  Trafin,	  Väestörekisterin	  ja/tai	  Comet-‐asiakkuuksien	  kautta.	  
• Hankitaan	  tietosuojavaltuutetun	  lausunto	  siihen,	  mitä	  tietoa	  saamme	  käsitellä	  ja	  luovuttaa	  ulkopuolisille.	  
• Ennen	  kuin	  kohderyhmään	  otetaan	  yhteyttä,	  hyväksytetään	  yhteydenotossa	  käytetty	  materiaali	  Helsingin	  Kau-‐

pungilla	  mikäli	  siinä	  mainintaan,	  että	  tämä	  on	  yhteistyökumppanimme.	  Viestitys	  toteutetaan	  mahdollisuuksien	  
mukaan	  kielillä	  suomi,	  ruotsi	  ja	  englanti.	  

• Kohderyhmä	  täyttää	  kyselytutkimuksen	  mm.	  omista	  ajotottumuksistaan	  ja	  pysäköinnin	  tilasta	  testialueella,	  ja	  
tarvittavat	  käyttäjätilit	  luodaan	  sekä	  tarvittavat	  laitteet	  toimitetaan.	  

vaihe/osa	  2:	  Pilotin	  rakentaminen	  &	  alustava	  testaus	  
• Rakennetaan	  tarvittava	  kommunikaatioverkko.	  
• Testataan	  järjestelmän	  toimintaa	  ja	  todennetaan	  sen	  toimivuus	  eri	  tilanteissa.	  
• Lähestytään	  käyttäjiä/kohderyhmää	  kertoen	  milloin	  testaus	  virallisesti	  alkaa.	  
• Dokumentoidaan	  rakennusvaiheet.	  

Vaihe/osa	  3:	  Pilotti	  käynnissä,	  datan	  keräys&analysointi	  
• Käynnistetään	  pilotti	  ja	  annetaan	  sen	  olla	  toiminnassa	  1-‐4viikkoa,	  kerätään	  dataa	  tietokantaan.	  Tämän	  jälkeen	  

jatketaan	  samanlaisissa	  iteraatioissa	  tehden	  välissä	  vaihe	  4:n	  toimenpiteitä.	  
• Analysoidaan	  kerättyä	  dataa	  jotta	  saadaan	  selville	  pysäköinnin	  nykytila	  Katajanokalla.	  
• Kerätään	  palautetta	  testiryhmältä	  useaan	  kertaan.	  
• Toteutetaan	  pilotin	  jälkeinen	  ja	  osittain	  päällekkäinen	  käyttäjätutkimus.	  

Vaihe/osa	  4:	  Järjestelmän	  optimointi	  ja	  kehitys	  
• Kerätyn	  datan	  perusteella	  kehitetään	  erityisesti	  vapaiden	  paikkojen	  algoritmia	  ja	  muita	  järjestelmän	  

ominaisuuksia.	  
• Kommunikaatioverkon	  ja	  taustajärjestelmän	  toimintaa	  optimoidaan.	  	  
• Kehitetään	  järjestelmää	  saatujen	  tulosten	  perusteella.	  

Mitkä	  elementit	  hankkeessa	  ovat	  uusia	  ja	  innovatiivisia:	  
Pysäköintipaikan	  löytyminen	  ja	  tämän	  ohjeistus	  kartan	  avulla	  kadunvarsipysäköintiin	  on	  uutta,	  samoin	  kuin	  maksami-‐
sen	  automatisointi.	  Kaikkien	  pysäköintiin	  liittyvien	  tietolähteiden	  ja	  eri	  datasettien	  (myös	  ulkoisten,	  Witrafista	  riippu-‐
mattomien	  sellaisten)	  yhdistäminen	  Witrafin	  pilvipalvelussa	  on	  uutta.	  Kaupungin	  tiedotus	  esim.	  Lumen	  luonnista,	  katu-‐
jen	  siivouksesta,	  siirtokehotuksista	  jne.	  parantuu	  kun	  palvelun	  tuottaja	  pystyy	  lähestymään	  suoraan	  asukkaita	  sen	  mu-‐
kaan	  mihin	  he	  autonsa	  yleensä	  pysäköivät.	  	  
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Millä	  tavalla	  hanke	  tukee	  tulevaisuuden	  osaamis-‐	  ja	  elinkeinoperustaa	  (edistääkö	  hanke	  yritysten	  toimintamahdollisuuksia	  tai	  
uusien	  yritysten	  syntymistä?):	  
Hanke	  edistää	  erityisesti	  Witrafin	  toimintamahdollisuuksia	  koska	  hanke	  on	  hyvin	  tärkeä	  liittyen	  Yhtiön	  tuotekehityk-‐
seen	  ja	  asiakkaiden	  hankintaa	  varten.	  Pysäköinnin	  hoitamista	  varten	  voi	  syntyä	  uusi	  yritys	  tai	  toimintaa	  jatkaa	  joku	  toi-‐
nen	  yritys	  Witrafin	  keskittyessä	  tuotekehitykseen.	  Hankkeesta	  syntyy	  paljon	  uutta	  osaamista	  liittyen	  verkon	  rakentami-‐
seen	  ja	  pysäköintitilanteen	  analysointiin,	  samoin	  kuin	  siihen	  millaista	  dataa	  ylipäätään	  pystytään	  tuottamaan	  ja	  mistä	  
on	  eniten	  hyötyä	  kaikille	  hankkeen	  osapuolille.	  	  Käyttäjäkokemus	  pysäköinnistä	  tulee	  olemaan	  kaikille	  osapuolille	  aivan	  
uusi	  ja	  entistä	  parempi	  sähköisten	  järjestelmien	  ansiosta.	  Hanke	  ja	  sen	  jatkaminen	  tulee	  synnyttämään	  uusia	  työpaikko-‐
ja	  alueelle,	  sillä	  Witrafi	  aikoo	  palkata	  tämän	  vuoden	  aikana	  5	  uutta	  työntekijää.	  Ericsson	  saa	  hankkeesta	  käytännönlä-‐
heistä	  ja	  arvokasta	  tietoa	  tämän	  tyyppisestä	  verkkorakentamisesta	  kaupunkiympäristössä.	  Tämän	  perusteella	  heillä	  on	  
valmiudet	  toteuttaa	  uusia	  projekteja	  hankkeeseen	  läheisesti	  liittyvillä	  liiketoiminta-‐alueilla.	  Lisäksi	  muissa	  hankkeessa	  
mukana	  olevilla	  yrityksillä	  syntyy	  hankkeesta	  saatavien	  kokemusten	  ja	  tiedon	  mukaan	  uutta	  liiketoimintaa	  uusien	  tuot-‐
teiden,	  palveluiden	  tai	  mahdollisten	  yhteistyösopimusten	  muodossa;	  kaupungin	  yhteisöjen	  ollessa	  kyseessä	  syntyy	  uut-‐
ta	  tietämystä	  hankkeen	  kohdealueilla	  ja	  siihen	  liittyen	  mahdollisia	  uusia	  projekteja	  ja	  uusia	  työpaikkoja.	  Lisäksi	  osaami-‐
nen	  lisääntyy	  kaikilla	  hankkeessa	  mukana	  olevilla	  tahoilla	  heidän	  vastuualueeseensa	  korreloiden.	  
Mitkä	  ovat	  hankkeen	  hyötyjen	  merkitykset	  hakijan	  kannalta?	  Missä	  määrin	  tehdään	  omaa	  tuotekehitystä	  ja	  missä	  määrin	  hanke	  
hyödyntää	  kaupunkia	  ja	  kuntalaisia?:	  
Hanke	  on	  hyvin	  merkityksellinen	  Witrafille	  sillä	  pilotti	  on	  tehtävä	  jotta	  voimme	  validoida	  järjestelmän	  toimivuutta	  muu-‐
tenkin	  kuin	  pienillä	  yksittäisillä	  testeillä	  kontrolloidussa	  ympäristössä.	  On	  päästävä	  lähelle	  oikeaa	  toimintaympäristöä	  ja	  
käyttötapauksia.	  Kaupunki	  sen	  sijaan	  saa	  ajantasaisen	  ja	  päivittyvän	  kuvan	  testialueen	  pysäköinnistä	  ja	  työkalut	  liiken-‐
teen	  sujuvoittamiseen	  alueella.	  Saatava	  informaatio	  on	  ainutlaatuisen	  laajaa	  ja	  tarkkaa,	  eikä	  vastaavaa	  saa	  aikaan	  muil-‐
la	  nykyisillä	  toimintametodeilla.	  Koska	  hankkeen	  aikana	  tullaan	  useaan	  otteeseen	  selvittämään	  eri	  sidosryhmien	  mieli-‐
piteitä	  hankkeen	  edistymisestä,	  saa	  kaupunki	  laajaa	  tietoa	  nykyisistä	  liikenteen	  sekä	  pysäköinnin	  epäkohdista	  ja	  siitä	  
miten	  niitä	  voisi	  parantaa	  (sekä	  miten	  hankkeen	  tuloksia	  voidaan	  konkreettisesti	  hyödyntää	  liikenteen	  sujuvoittami-‐
seen).	  Nyt	  myös	  ensi	  kertaa	  tullaan	  kehitysvaiheessa	  tuomaan	  suuri	  joukko	  loppukäyttäjiä	  mukaan	  (sekä	  heidän	  palaut-‐
teensa	  mukana	  tuoma	  tieto),	  jotta	  palvelu	  voidaan	  muotoilla	  mahdollisimman	  käyttäjäystävälliseksi.	  Koska	  hanke	  on	  
hyvin	  käyttäjälähtöinen	  teknologisten	  aspektien	  lisäksi,	  luodaan	  tässä	  hankkeessa	  ainutlaatuisen	  käyttäjäystävällinen	  ja	  
kaikille	  sidosryhmille	  hyödyllinen	  palvelu	  jonka	  käytöstä	  tuloksena	  olevia	  tietoja	  voidaan	  hyödyntää	  useissa	  eri	  kaupun-‐
ginsuunnittelun,	  rakennuksen	  ja	  elinkeinoelämän	  osa-‐alueissa.	  
Tunnista	  2‒4	  mittaria,	  joilla	  voidaan	  seurata	  ja	  mitata	  hankkeen	  vaikuttavuutta	  hankkeen	  aikana	  ja	  sen	  päättymisen	  jälkeen.	  
Kerro	  myös	  miten	  näitä	  tietoja	  tullaan	  keräämään:	  	  

1. Pysäköinnin	  etsimiseen	  käytetyn	  ajan	  vähentyminen;	  tutkitaan	  käyttäjätutkimuksella	  käyttäjien	  kokemusten	  
perusteella	  sekä	  kerättyä	  dataa	  hyödyntämällä.	  

2. Pysäköitynä	  olemiseen	  käytetyn	  ajan	  muuttuminen	  järjestelmän	  käytön	  aikana;	  tutkitaan	  käyttäjätutkimuksella	  
käyttäjien	  kokemusten	  perusteella	  sekä	  pilotissa	  kerättyä	  dataa	  hyödyntämällä.	  

3. Pysäköinnin	  täyttöaste	  alueella;	  tutkitaan	  käyttäjätutkimuksella	  käyttäjien	  kokemusten	  perusteella,	  todenta-‐
malla	  eri	  nykyisillä	  laskentametodeilla	  sekä	  muuta	  kerättyä	  dataa	  hyödyntämällä.	  

4. Ruuhkien	  vähentyminen	  alueella;	  tutkitaan	  käyttäjätutkimuksella	  käyttäjien	  kokemusten	  perusteella,	  liikenne-‐
laskennalla	  eri	  metodein	  sekä	  muuta	  kerättyä	  dataa	  hyödyntämällä.	  

Tunnista	  kolme	  suurinta	  riskitekijää,	  jotka	  saattaisivat	  estää	  hankkeen	  tavoitteiden	  toteutumista.	  Kerro	  myös	  miten	  näitä	  riskejä	  
voidaan	  vähentää:	  

1. Ilkivalta;	  riskiä	  voidaan	  vähentää	  siten	  että	  sijoitetaan	  laitteet	  ja	  toteutetaan	  toiminta	  huomiota	  herättämätö-‐
mästi.	  
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2. Hankkeen	  rahoitus;	  riskiä	  vähennetään	  Witrafin	  tämänhetkisellä	  aktiivisella	  rahoitushaulla.	  
3. Äärimmäiset	  sääolosuhteet;	  pilotti	  toteutetaan	  kesällä/sykyllä	  jolloin	  sääolosuhteet	  eivät	  ole	  liian	  vaativia	  pilo-‐

tin	  aloitusta	  varten.	  Pilottia	  tullaa	  jatkamaan	  talvella	  jotta	  järjestelmän	  toiminta	  arktisissa	  oloissa	  selviää.	  
4. Riittävän	  osallistujamäärän	  varmistaminen;	  voidaan	  vähentää	  lähestymällä	  suurempaa	  määrää	  mahdollisia	  

käyttäjiä	  ja	  karsimalla	  ilmoittautuneista	  sopiva	  määrä	  sekä	  hyödyntämällä	  valmiita	  kontaktointiverkostoja.	  
	  

Kuvaus	  hankkeen	  lopputuloksista	  
Hankkeen	  keskeiset	  lopputulokset:	  

1. Liikenne/ruuhkat	  vähentyneet	  testialueella	  
2. Päästöt	  vähentyneet	  testialueella	  
3. Kuvaus	  &	  dokumentointi	  järjestelmän	  rakentamisesta	  ja	  ylläpitämisestä	  
4. Käyttäjäpalaute,	  asiakaspalaute,	  testitulokset	  &	  tuotekehitys	  kohti	  myytävää	  tuotetta/palvelua	  
5. Raportti	  pilotin	  edistymisestä	  ja	  toteutuksesta	  
6. Käyttäjätutkimus	  pysäköinnistä	  testialueella	  

Miten	  tuloksia	  viedään	  käytäntöön,	  ja	  kuka	  vastaa	  niistä	  hankkeen	  loputtua:	  
Tuloksia	  viedään	  käytäntöön	  erityisesti	  Witrafin	  tuotekehityksen	  kautta	  johon	  pilotti	  integraalisesti	  liittyy.	  Kaupunki	  
pystyy	  tunnistamaan	  liikenneongelmia	  testialueella	  ja	  suunnittelemaan	  toimenpiteitä	  asiaan	  liittyen.	  Mahdollisuuksien	  
mukaan	  anonymisoitu	  pysäköinnin	  käyttöastetieto	  sekä	  muita	  hankkeesta	  syntyviä	  tietoja	  voidaan	  jakaa	  HRI:n	  kautta.	  
Hankkeen	  päätyttyä	  jokainen	  hankkeeseen	  osallistunut	  osapuoli	  vastaa	  oman	  vastuualueensa	  mukaisista	  
Kuka	  on	  hanketulosten	  loppukäyttäjä	  ja	  miten	  käyttäjää	  osallistetaan	  hankkeeseen:	  
Hanketulosten	  ensisijainen	  loppukäyttäjä	  on	  Yhtiö	  itse,	  sillä	  tuloksia	  käytetään	  tuotekehitykseen	  ja	  lopputuotteen	  sekä	  
palvelun	  toteuttamiseen	  toivotunlaisena.	  Toinen	  loppukäyttäjä	  on	  Helsingin	  kaupunki,	  joka	  saa	  arvokasta	  ja	  ennennä-‐
kemätöntä	  tietoa	  pysäköinnistä	  kaupungissa	  sekä	  pystyy	  parantamaan	  liikenneongelmiaan	  hankkeen	  tulosten	  ja	  jatku-‐
misen	  avulla.	  
Miten	  hankkeen	  päätyttyä	  resursoidaan	  ylläpito?	  
Witrafi	  Oy	  jatkaa	  hankkeen	  ylläpitoa	  ja	  laajennusta	  muille	  alueille,	  aloittaen	  erityisesti	  pysäköintiongelmaisista	  kohteista.	  Re-‐
sursseja	  tähän	  haetaan	  nykyisiltä	  ja	  uusilta	  yhteistyökumppaneilta.	  

	  
Rahoituksen	  hakijan	  tiedot	  
Y-‐tunnus:	  	  
2558322-‐2	  
Toimipaikka	  (osoite	  ja	  postinumero):	  	  
Melkonkatu	  22	  A	  00210	  Helsinki	  
Yhteyshenkilön	  nimi	  (hankkeen	  hankepäällikkö/vastuuhenkilö):	  
Sampsa	  Siitonen	  
Yhteystiedot	  (puhelinnumero	  ja	  sähköposti):	  
+358	  40	  5798083	  sampsa.siitonen@witrafi.com	  
Pankkiyhteys	  ja	  tilinumero:	  
	  Nordea	  FI4717453000167892	  

	  
Hankkeen	  organisointi	  	  
Ohjausryhmän	  kokoonpano:	  



HELSINGIN KAUPUNKI INNOVAATIORAHASTO    
KAUPUNGINKANSLIA HAKEMUS 2015   

   
             

 

 
Lisätietoja 
http://www.hel.fi/www/kanslia/fi/ 
innovaatiorahasto@hel.fi 

Käyntiosoite  
Kaupunginkanslia 
Pohjoisesplanadi 11-13 
Helssinki 17 

Hakemukset kaupungin kirjaamoon 
PL 10 (Pohjoisesplanadi 11-13),  
Helsingin kaupunki 00099 
helsinki.kirjaamo@hel.fi 

    

 

 

Sampsa	  Siitonen	  Witrafi,	  Veera	  Mustonen	  FVH,	  Pekka	  Henttonen	  HRK	  
Projektiryhmän	  kokoonpano:	  
Sampsa	  Siitonen,	  Krister	  Holmström,	  Charles	  Sewagudde	  Witrafi,	  NN	  FVH,	  Oskari	  Rantanen	  HRK,	  NN	  FVH	  
Hankkeen	  hyväksyjä,	  virastopäällikkö,	  hyväksymispäivämäärä	  (koskee	  vain	  virastoja	  ja	  tytäryhteisöjä):	  
29.1.2015	  Pekka	  Henttonen	  HKR,	  30.1.2015	  	  FVH	  
	  
Hankkeen	  yhteistyökumppaniin	  liittyvät	  tiedot	  (ei	  koske	  virastoja	  ja	  tytäryhteisöjä)	  
Hankkeeseen	  sitoutunut	  Helsingin	  kaupungin	  virasto	  tai	  tytäryhteisö:	  
Helsingin	  Kaupungin	  Rakennusvirasto	  
Yhteyshenkilön	  nimi	  ja	  yhteystiedot	  (puhelinnumero	  ja	  sähköposti):	  
Oskari	  Rantanen	  0505502746	  oskari.rantanen@hel.fi	  
Päätös	  sitoumuksesta	  tehty	  (päivämäärä	  ja	  kenen	  päätöksellä):	  
29.1.2015	  Pekka	  Henttonen	  
Millä	  tavalla	  yhteistyökumppani	  sitoutuu	  hankkeeseen	  (euroa/työmäärä/ohjausryhmän	  jäsenyys):	  
Palveluosasto	  sitoutuu	  Witrafi	  Oy:n	  kumppaniksi	  Rpark-‐hankkeessa	  tarjoamalla	  oman	  pysäköintiä,	  pysäköinninval-‐
vontaa	  ja	  maksullisen	  pysäköinnin	  järjestämistä	  koskevan	  osaamisensa	  ja	  kokemuksensa	  hankkeeseen,	  jota	  koskeva	  
hakemus	  kaupungin	  innovaatiorahastolle	  jätetään	  tammikuussa	  2015.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
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Hankkeen	  rahoitus-‐	  ja	  kustannuserittelyt	  
	  

Muu	  rahoittaja/rahoituskanava	  (nimi):	  
Myönnetty	  rahoitus	  

(euroa)	  	  
Haettu	  rahoitus	  

	  (euroa)	  
Haettu	  rahoitus	  
varmistuu	  (pvm)	  

Tekes	   	   100000	   5.2015	  
	   	   	   	  
	   	   	   	  
	   	   	   	  
	  

Kuluerittely	  
Kokonaiskustannukset	  

	  (euroa)	  
Innovaatiorahaston	  osuus	  

(euroa)	  
Palkkakulut,	   72000	   36000	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  joista	  henkilöstösivukuluja	   21600	   10800	  
Matkakulut	   2000	   1000	  
Ostopalvelut,	   60000	   30000	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  josta	  asiantuntijapalveluita	   60000	   30000	  
Koneiden	  ja	  laitteiden	  hankintamenot	   40000	   20000	  
Toimisto-‐	  ja	  vuokrakustannukset	   12000	   6000	  
Muut	  menot	   14000	   7000	  
Yhteensä	   200000	   100000	  
	  
Kustannusten	  jakautuminen	  vuosille	  ja	  erittely	  	  
hankkeen	  vaiheittain/	  osakokonaisuuksittain	  

2015	  
(euroa)	  

2016	  
(euroa)	  

2017	  
(euroa)	  

vaihe/osa	  1:	  Pilotin	  suunnittelu	   20	  000	   	   	  
vaihe/osa	  2:	  Pilotin	  rakentaminen	  &	  alustava	  testaus	   80	  000	   	   	  
Vaihe/osa	  3:	  Pilotti	  käynnissä,	  datan	  kerä-‐
ys&analysointi	  

50	  000	   	   	  

Vaihe/osa	  4:	  Järjestelmän	  optimointi	  ja	  kehitys	   50	  000	   	   	  
Yhteensä:	   200000	   	   	  

	  
www.hel.fi/innovaatiorahasto	  
Innovaatiorahaston	  www-‐sivulla	  julkaistava	  hankkeen	  kuvaus	  sekä	  lisätietoja	  antavan	  henkilön	  yhteystiedot	  (500	  merkkiä):	  
Sampsa	  Siitonen	  040	  5798083	  
	  
	  
Hakemuksen	  liitteet	  
1. Yhteistyökumppanin	  kirjallinen	  sitoumus	  

(Sitoumuksessa	  pitää	  käydä	   ilmi	  miten	  hanke	  tukee	  kumppanin	   ja	  kaupungin	  keskeisimpiä	  strategisia	  tavoitteita	   ja	  
linjauksia,	   ja	  olemassa	  olevaa	  kehitystä,	  sekä	  mitä	  valmiuksia	  hankkeen	  tulosten	  testaamiseen	   ja	  käyttöön	  ottami-‐
seen	  on	  omassa	  organisaatiossa.	  Sitoumuksessa	  pitää	  mainita	  onko	  resursseja	  työn	  ohjaamiseen	  varattu.)	  	  

2. Sopimusmalli,	  jossa	  mukana	  myös	  tuotosten	  immateriaalioikeuksia	  koskevat	  keskeiset	  kaupungin	  vaatimukset	  
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1. Yhteistyökumppanin	  kirjallinen	  sitoumus	  

”Palveluosasto	  Witrafin	  kumppaniksi	  Rpark	  pilotissa	  2015	  
	  	  
Palveluosasto	  sitoutuu	  Witrafi	  Oy:n	  kumppaniksi	  Rpark-‐hankkeessa	  tarjoamalla	  oman	  pysäköintiä,	  pysäköinnin-‐
valvontaa	  ja	  maksullisen	  pysäköinnin	  järjestämistä	  koskevan	  osaamisensa	  ja	  kokemuksensa	  hankkeeseen,	  jota	  
koskeva	  hakemus	  kaupungin	  innovaatiorahastolle	  jätetään	  tammikuussa	  2015.	  
	  	  
Palveluosaston	  tehtävänä	  on	  muun	  ohella	  kunnallinen	  pysäköinninvalvonta	  ja	  maksullinen	  kadunvarsipysäköinti	  
Helsingissä.	  Palveluosasto	  myöntää	  ja	  hallinnoi	  asukas-‐	  ja	  yrityspysäköintitunnuksia.	  Palvelusosastolla	  on	  2016	  
loppuun	  voimassa	  olevat	  sopimukset	  pysäköinnin	  maksamisesta	  matkapuhelimella	  sekä	  Comet-‐maksulaitteella.	  
	  	  
Palveluosasto	  hallinnoi	  kaupungin	  noin	  600	  pysäköintimaksuautomaattia.	  Automaatteja	  ryhdytään	  uusimaan	  
2015	  tavoitteena	  maksujen	  koneellinen	  valvonta	  ns.	  kamera-‐auton	  avulla	  ja	  kolikkomaksamisen	  vähentäminen	  
sekä	  automaattien	  etähallinta.	  	  Jatkossa	  automaatilla	  maksamisen	  edellytyksenä	  on	  rekisteritunnuksen	  syöttä-‐
minen.	  Automaatit	  varustetaan	  pankki-‐,	  luottokortti-‐	  ja	  lähimaksamisominaisuuksilla.	  
	  	  
Automaattien	  määrää	  vähennetään,	  palveluosaston	  pidemmän	  ajan	  tavoitteena	  on	  luopua	  automaateista	  koko-‐
naan	  muiden	  maksutapojen	  yleistyttyä	  riittävästi.	  
	  	  
Älypysäköinti	  on	  osa	  älykästä	  liikennettä	  ja	  yksi	  askel	  kohti	  liikennettä	  palveluna.	  Witrafin	  Rpark	  –	  hanke	  toteut-‐
taa	  erinomaisesti	  kaupunginhallituksen	  2014	  hyväksymää	  pysäköintipolitiikkaa	  ja	  Helsingin	  liikkumisen	  kehittä-‐
misohjelmaa	  (Khs	  15.12.2014),	  jotka	  ovat	  osa	  kaupungin	  strategiaohjelman	  tavoitetta	  toimivasta	  Helsingistä.	  
	  	  
Rakennusviraston	  strategisena	  päämääränä	  vuoteen	  2020	  ovat	  ajanmukaiset	  ja	  muutostarpeet	  ennakoivat	  pal-‐
velut	  kaupunkilaisille	  ja	  liike-‐elämälle.	  
(http://www.hel.fi/static/public/hela/Yleisten_toiden_lautakunta/Suomi/Paatostiedote/2014/HKR_2014-‐04-‐
29_Ytlk_14_Pt/FA2C284E-‐6365-‐48AC-‐BDC9-‐6B2C852D942E/Liite.pdf).	  Yksi	  tätä	  toteuttava	  strateginen	  kehittä-‐
mishanke	  on	  palveluosaston	  vastuulla	  oleva	  pysäköinninvalvonnan	  ja	  maksullisen	  pysäköinnin	  kehittäminen.	  
	  	  
Witrafin	  Rpark	  –hanke	  edistää	  merkittävällä	  tavalla	  pysäköinninvalvonnan	  ja	  maksullisen	  pysäköinnin	  uudista-‐
mista	  tuottamalla	  uutta	  tietoa	  siitä,	  miten	  pysäköinti	  voidaan	  tulevaisuudessa	  tarjota	  palveluna	  kaupunkilaisille	  
ja	  liike-‐elämälle.	  
	  	  
Palveluosaston	  arvion	  mukaan	  Rpark	  ja	  sen	  taustalla	  oleva	  näkemys	  pysäköinnistä	  palveluna	  on	  kansainvälisesti	  
ainutlaatuinen.	  
	  	  
Palveluosaston,	  kaupunkisuunnitteluviraston	  liikennesuunnitteluosaston	  ja	  Staran	  kaupunkitekniikan	  ylläpidon	  
yhteinen	  Liikennemerkit	  kartalle	  
–hanke	  tuo	  kaikki	  kaupungin	  liikennemerkit	  vaikutusalueineen	  ja	  siten	  myös	  pysäköintipaikat	  paikkatietona	  kar-‐
talle.	  Pilottialueena	  on	  Rpark	  –hankkeen	  tavoin	  Katajanokka.	  Kehittämishankkeet	  tukevat	  toisiaan	  ja	  niiden	  tu-‐
loksena	  kaupunkilaisille	  ja	  liike-‐elämälle	  voidaan	  tulevaisuudessa	  avata	  olennaisesti	  uutta	  ja	  ajantasaista	  tietoa	  
pysäköinnistä.	  
	  	  
29.1.2015	  Pekka	  Henttonen”	  
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2.	  Sopimusmalli,	  jossa	  mukana	  myös	  tuotosten	  immateriaalioikeuksia	  koskevat	  keskeiset	  kaupungin	  vaatimukset	  

Ehdotus	  Witrafi	  Oy:n	  Innovaatiorahastohankkeen	  sopimusehdoiksi	  
	  
Keskeisimmät	  sopimusehdot:	  
	  

• Hankkeen	  lopputulosten	  tekijänoikeudet	  ja	  muut	  immateriaalioikeudet	  kuuluvat	  lopputuloksen	  
tekijälle/tekijöille.	  

• kaikki	  hankkeeseen	  osallistuvat	  tahot	  saavat	  mahdollisuuksien	  mukaan	  rinnakkaiset	  käyttöoikeudet	  loppu-‐
tulokseen.	  

• Hankkeen	  keskeisimmät	  lopputulokset	  ovat	  julkisia.	  
• Hankkeen	  lopputulokset	  (esim.	  paikkatietodata)	  julkaistaan	  mahdollisuuksien	  mukaan	  avoimena	  datana	  Helsinki	  

Region	  Infosharen	  (www.hri.fi)	  kautta,	  jolloin	  se	  on	  vapaasti	  kenen	  tahansa	  hyödynnettävissä.	  
 


