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Tampereen Raitiotie Oy 
Isäntäorganisaation yhteyshenkilö: Ali Huttunen 
Email: ali.huttunen@tampereenraitiotie.fi 

Organisaation tiedot 

  Organisaatio Hakijan koko nimi (lyhyt nimi) 

Organisaation 
kuvaus 

Lyhyt kuvaus (4-5 riviä) hakijan liiketoiminnasta ja sen alueista, tuotteista ja palveluista, 
pääasiallisista markkina-alueista, henkilöstöstä ja omistuspohjasta. Indikoi myös 
mahdollinen kytkeytyminen isompaan konserniin.  

Osoite Hakijan postiosoite 

Web Hakijan internet-osoite 

Maa Maa, johon hakija on rekisteröity 

Y-tunnus  

Yhteyshenkilö Nimi, ammattinimike ja organisaation alaosasto, sähköposti- ja käyntiosoitteet, puhelin  

Luokittelu 
(katso liite 1) 
(rastita relevantti 
ruutu) 

Iso yritys  Pienyritys  Yliopisto tai AMK    

Mid-cap yritys  Mikroyritys  Säätiö, toimialajärjestö  

Keskisuuri yritys  Startup-yritys  Tutkimuslaitos  

Muu organisaatio  Kaupunki/ kaupunkiyhtiö  Julkisen sektorin org.  
 

 

Kehitys-, testaus-, validointi- ja yhteistyömme painopisteet Lyyli Living Lab:iin liittyen 

Pyydetään kuvaamaan lyhyesti tuote-, palvelu- ja/tai digitalisaatiokehityksenne pääalueet, joissa aiotte 
hyödyntää Lyyli Living Lab TKI-ympäristöä. 

 

Sitoutuminen Lyyli Living Lab TKI-ympäristön hyödyntämiseen 

Lyyli Living Lab on globaalisti avoin ja eri intressiryhmiä osallistava kehitys- ja validointiympäristö) 
raitiovaunuteknologialle sekä raitiovaunuympäristöön liittyville kaupungin liikenne-/liikkumispalveluille 
mukaan lukien digitaaliset palvelut. Lyyli Living Lab rakentuu Tampereelle rakennetun ja yhä laajenevan 
raitiovaunujärjestelmän ympärille käsittäen mm. testiraitiovaunun, muut raitiovaunut soveltuvin osin, 
varikon, pysäkit ja niiden oheisjärjestelmät, kehittäjäportaalin, datan integroinnin alustan ja 
loppukäyttäjien palautejärjestelmän. Lyyli Living Labin ennakoitu elinkaari on vähintään 6 vuotta (2022 - 
2027). 

Lyyli Living Lab toiminnan mahdollistaa Tampereen Raitiotie Oy:n isännöimä Tampere Urban Rail Mobility 
Services (TURMS)-hanke, jolle on haettu Business Finland:in (BF) Innovaatioklusterirahoitusta. Rahoituksen 
saamisen edellytys on Living Lab toimintaan sitoutuneen organisaatioryhmän olemassaolo (yritykset, 
yliopistot ja tutkimuslaitokset, julkinen sektori, säätiöt ja järjestöt jne.). Tämä sitoutuminen osoitetaan 
vuotuisten kumppanuusmaksujen kautta. BF-rahoitus ja kumppanuusmaksut käytetään Lyyli Living Labin 
kehittämiseen ja markkinointiin. Operatiivinen kehitys-, testaus-, validointi- ja muu toiminta Lyyli Living 
Labissa tapahtuu toimijoiden omalla työllä ja kustannuksella hyödyntäen tarvittaessa Isäntäorganisaation 
kautta saatavissa olevia maksullisia palveluja (asennusapu ja -valvonta, suunnittelu- ja asiantuntijatyö, 
erikseen tehtävät koeajot jne. 

Organisaatiomme näkee Lyyli Living Labin ainutlaatuisena mahdollisuutena nopeuttaa ja parantaa 
tuotteidemme kehitysprosessia ja ilmoittaudumme TURMS innovaatioklusterin partneriksi seuraavin 
ehdoin.    
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Sitoutumisjakso (rastita relevantit vuodet ja täydennä kokonaisaika vuosissa; min. 1 vuosi + 1 vuoden askeleet)  

2022 2023 2024 2025 2026 2027 

      
 

 

Sitoutumisaika N vuotta 

 

Kumppanuusmaksu (katso voimassa olevat vuosimaksut liitteestä 1) Yhteensä 
[€] 

Kumppanuusmaksu koko sitoutumisajalta 0 

Vuotuinen kumppanuusmaksu vaihtelee sitoutumisajan ja organisaation koon/tyypin mukaan. Pyydetään valitsemaan 
asianmukainen kumppanuusmaksukategoria ja kertomaan indikoitu vuosimaksu kokonaissitoutumisajalla.   

Kumppanuusmaksu veloitetaan kumppanuusjakson alussa vuosittain. Kumppanuusjakso voi alkaa sovitun kuukauden alusta 
kesken kalenterivuoden. 

Kumppanuusmaksun vastineeksi saa: 

• Todellisten käyttöolosuhteiden kehitys- ja testausympäristön kaupunkiliikenteen tuotteille ja palveluille.  

• Eri käyttäjäryhmiä osallistavan kehitysympäristön palautejärjestelmineen.  

• Näkyvyys ja referenssien mahdollistaminen ainutlaatuisessa kaupunkitason Living Labissa .  

• Verkottumisympäristön partnereiden kohtaamiseen ja uusille liiketoiminta-avauksille.  

• Mahdollisuuden käyttää keskenään yhteensopivia kaupunkiliikenteen tietovarantoja (testiraitiovaunu, 
raitiovaunukanta, syöttöliikenne, rataverkko, pysäkit ja varikko, jne.) 

• Kumppanuuspäivät vuosittain sekä aktiivisen tiedottamisen Lyyli Living Lab tapahtumista ja mahdollisuuden vaikuttaa 
niiden sisältöön. 

• Kumppanuusmaksu ja palvelumaksut ovat hyväksyttäviä kuluja Business Finland -rahoitteisissa projekteissa. 

 

Ilmoittaudumme tällä hakemuksella kumppaniksi Tampereen Raitiotie Oy:n johtamaan TURMS 
innovaatioklusteriin. 

Olemme tutustuneet innovaatioklusterin sääntökirjaan ja sitoudumme noudattamaan siinä ilmaistuja 
sääntöjä ja periaatteita.  

Olemme tietoisia, että kaikki Living Lab aktiviteetit, jotka edellyttävät pääsyä testiraitiovaunun sisäiseen 
rakenteeseen ja/tai osajärjestelmien yksityiskohtiin edellyttävät lupaa Tampereen Raitiotie Oy:ltä ja 
testiraitiovaunun valmistajalta (Skoda; yhteyshenkilö Kai Hermonen).  

Kumppanuuden tavoitteena on käynnistää kehitys-, testaus-, validointi- ja yhteistyöaktiviteetit Lyyli Living 
Labissa. Mikäli aktiviteetit syystä tai toisesta eivät käynnisty, niin organisaatiollamme ei ole mitään 
vaatimuksia Lyyli Living Labin isäntäorganisaatiota Tampereen Raitiotie Oy:tä kohtaan.  

Kumppanuutemme astuu voimaan alla olevalla päiväyksellä ja nimenkirjoitukseen valtuutetun henkilön 
allekirjoituksella ja kumppanuutemme on voimassa yllä määritellyn sitoutumisjakson ajan.  

Parhain terveisin,  

Paikka ja aika 
 
 
______________________________________ 
Nimenkirjoitukseen valtuutetun nimen selvennös 
Ammattinimike 
Organisaatio 
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Organisaatioiden luokittelu ja vuotuiset kumppanuusmaksut  

 

 

Taulukossa esitetty ainoastaan yhden tai useamman vuoden sitoutumiseen perustuvat maksut. 
Suunnitteilla on myös testipäivähinnoitteluun perustuva malli tahoille, jotka eivät halua sitoutua 
vuositason kumppanuuteen. Tämän hinnoittelu on vielä harkinnassa, mutta suuruusluokkana voidaan 
pitää vuositason maksun täyttymistä 5 - 10 testipäivän käytöllä. 

 

 

 

 

 

Non-partner 

dayly fee

Net sales / a or
1 year 

commit-

ment

2 year 

commit-

ment

3 year 

commit-

ment

4 year 

commit-

ment

Charge /              

active test day 

[M€] [€] [€] [€] [€] [€]

Large ≥ 250 >  300 15000 13500 12000 10000

Mid-cap ≥ 250 ≤  300 10000 8900 7800 6700

Mid-size < 250 ≤  50 5000 4500 4000 3300

Small < 50 ≤  10 2500 2250 2000 1700

Micro < 10 ≤  2 1000 900 750 500

Start-up 500 400 300 250

7500 6700 5900 5000

10000 8900 7800 6700

15000 13500 12000 10000

10000 8900 7800 6700

7500 6700 5900 5000

City or city-owned company

Innovation Cluster (IC) partners'

annual access fee

Other public sector organizations

Companies

Personnel Balance sheet 

total

[M€]

Independet companies under 5-years of age

Other organizations

Company 

category

University or University of Appleid Sciences

Foundations, associations, trade associations etc.

≤  43 

≤  10 

≤  2 

Research and Technology organization


