Jätkäsaari Mobility Lab -hankkeeseen liittyvien kokeilujen tiivistelmiä
Kuvatut kokeilut ovat 2019-2021 päättyneitä Jätkäsaari Mobility Lab -kokonaisuuteen eli Helsingin
kaupungin älyliikenteen kokeilualustatoimintaan (www.mobilitylab.hel.fi) liittyviä (etenkin avoimilla
hauilla käynnistettyjä nopeita) kokeiluja.
Kokeilutiedot päivitetty 02/2022.
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Kokeilut
1. VizibleZone – Liikenneturvallisuutta parantava mobiilisovellus (2020)
Kokeilun nimi
VizibleZone
Kokeilija (yritys)
VizibleZone (Israel)
Kumppanit

Kokeilun ajankohta
01-09/2020
Kokeilun rahoitus
Omarahoitteinen
Jätkäsaari Mobility Labin yhteyshenkilö(t) lisätietoja varten
Janne Rinne (Forum Virium Helsinki) ja Juho Kostiainen (elinkeino-osasto)
Tavoite: Liikenneturvallisuuden parantaminen
Tavoitteena testata kuinka luotettavasti alueella ja tiellä liikkujilla käytössä olevaan
mobiilisovellukseen perustuva vaaratilanteiden tunnistus toimisi. Perimmäisenä tavoitteena
kehittää ratkaisua, joka voisi lisätä turvallisuutta varoittamalla autoilijoita törmäystilanteista.
Kokeilun aikana pyrkimyksenä oli aluksi testata kadunylitysten havaitsemista ja myöhemmissä
vaiheissa riittävän tunnistustarkkuuden vahvistuttua ja riittävän koekäyttäjämäärän saavutettua
testata myös konfliktitilanteiden tunnistuksia (potentiaalisten riskitilanteiden tunnistus).
Lisäksi sovelluksella on mahdollista muodostaa tilastotietoa siitä missä ja miten käyttäjät ylittävät
teitä ja katuja (esim. kulkevatko siellä missä suojatiet sijaitsevat).
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Ratkaisu: Törmäysriskistä varoittava mobiilisovellus
Kokeiltavan VizibleZone-palvelun lopullisena tavoitteena on havaita kävelijöiden (sekä
pyöräilijöiden yms.) ja autoilijoiden mahdollisia konfliktitilanteita molemmilla käytössä olevan
sovelluksen ja sen tunnistamien sijaintien ja liikeprofiilien perusteella. Esim. autoilijalle varoitus
jalankulkijan ollessa astumassa eteen tietä ylittäessä.

Kuva 1. Törmäysriskitilanne (Lähde: VizibleZone).
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Kokeilun toteutus
Palvelun ideaa ja sovellusta esiteltiin pian käynnistyvään kokeiluna Jätkäsaaren asukkaille kokeiluja
käsittelevässä asukastilaisuudessa 01/2020.
VizibleZone kehitti mobiilisovellustaan tammi-helmikuun aikana testikäyttöön soveltuvaksi.
Jätkäsaari Mobility Lab tuki kehitystä mm. paikallisen avoimen datan käytössä sekä sovelluksen
käyttöliittymän suomennoksessa.
Kokeilun käynnistymisestä viestittiin koekäyttäjien jakelulistalla sekä jätkäkokeilee.fi -sivustolla
02/2020. Kevään aikana sovelluksen lataamiseen ja kokeilemiseen kannustettiin myös Jätkäsaaren
asukasryhmässä tiedottamalla, Facebook-mainonnalla ja paikallisen ravintolan lahjakortilla
kannusteena.
Koska kevään ja kesän aikana riittävää käyttäjämäärää ei tavoitettu, kokeilu keskeytettiin
alkusyksystä 2020.
Tulokset: Kokeilu ei saavuttanut riittävää testikäyttäjäjoukkoa
Ratkaisun kehitys ja kokeilu perustui siihen, että riittävän suuri joukko alueella liikkuvia ihmisiä
olisi saatu lataamaan sovellus ja siten kerättyä riittävä määrä dataa algoritmien kehitykseen ja
testaamiseen. Riittävä kokeilijajoukko olisi ollut kriittinen etenkin jatkovaiheen kokeiluun, jossa
mahdollisia törmäysriskejä olisi tunnistettu eli samassa paikassa samaan aikaan olevia sovellusta
käyttäviä autoilijoita ja muita liikkujia olisi kohdannut.
Haaste käyttäjien saamiseksi oli suoran käyttäjähyödyn puute kehitysvaiheessa olevassa
sovelluksessa. Vaikka sovellukseen lisättiin kokeilun aikana hieman tietoja henkilön omasta
käyttäytymisestä, se ei kiinnostavuudeltaan ollut riittävä, jotta suurempi kokeilijajoukko olisi
sovelluksen ladannut. Testikäyttäjämäärä jäi 10-20 välille.
Opit kaupungille
Sovelluksella kerättävän tilastotiedon tarkastelu tienylityksistä jäi myös puolitiehen johtuen
pienestä käyttäjämäärästä.
Opit kokeilutoimintaan
Testikäyttäjien saavuttaminen edellyttää suoraa hyötyä ja houkuttavuutta käyttäjille. Käytettävyys
ja välitön lisäarvo on oltava riittävän selkeää ja kypsällä tasolla, jotta mobiilisovelluksen tyylistä
palvelua kokeillaan.
Yrityksen pääkontakti vaihtui kokeilun aikana. Pienen startupin tai muuten vahvasti henkilöityvän
kokeilun tapauksessa tavoitteiden tulkinta ja viiveiden riski voi olla suuri.

5

Opit yritykselle
Kokeilu tuotti yritykselle oppeja realiteeteista kuinka haastavaa käyttäjien tavoittaminen on ja
miten tärkeää jo kehitysvaiheessa käyttäjän motivaation tai lisäarvon tarjoaminen on.
Yritys sai palautetta niin sovelluksesta kuin konseptistaan ja kehitti yhdessä keskusteltujen
tarpeiden ja mahdollisuuksien myötä ratkaisuun uudenlaisia toiminnallisuuksia (esim. suojateiden
sijaintien huomiointi kadunylitysalgoritmeissä sekä liikkujien käyttäytymistilastot, jotka voivat
kiinnostaa kaupunkeja).
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2.

Vianova - Micromobility data pilot (2020)

Kokeilun nimi
Smart mobility management & regulation for new mobility solutions
Kokeilija (yritys)
Vianova (FR)
Kumppanit
Voi, Tier
Helsingin kaupunki, (HSL tulosten vastaanottajana, myöhemmin hankkeen kuluessa)
Kokeilun ajankohta
3-9/2020 (jatkettiin 12/2020 asti)
Kokeilun rahoitus
Jätkäsaari Mobility Lab -hanke: (kokeilupalveluhankinta)
Vianovan oma kehitysbudjetti ja sijoittajarahoitus
Jätkäsaari Mobility Labin yhteyshenkilö(t) lisätietoja varten
Janne Rinne, Forum Virium Helsinki, janne.rinne@forumvirium.fi, puh. 040 682 0050
Tavoite: Kerätä, jakaa ja analysoida mikroliikkumisen palveluista syntyvää dataa.
Tavoitteena oli testata, jakavatko liikkumispalveluja tarjoavat yritykset vapaaehtoisesti dataa
MDS-muodossa Vianovan kautta kaupungille ja että tarjoaako data käyttökelpoista tietoa
kaupungin tarpeisiin.
Uusien liikkumisen palvelujen, kuten sähköpotkulautapalvelujen, käytöstä ei aiemmin ollut tarjolla
tarkkaa dataa kaupungin suunnittelun ja päätöksenteon käyttöön.
Ratkaisu palveli erityisesti kaupunkiorganisaatiota: Helsingin kaupungin sähköskuuttifirmojen
ohjeistuksista ja koordinaatiosta vastaavaa yksikköä (KYMP/Ilari Heiska), kaupungin
liikennesuunnittelijoita ja -tutkijoita ja HSL:ää.

Ratkaisu: Eri mikromobility-palvelujen MDS-dataa keräävä kartta- ja tietoalusta kaupungin
käyttöön
Ratkaisuna kokeiltiin Vianovan data-alustapalvelua, jossa sähköpotkulautapalvelujen dataa jaetaan
turvallisesti ja luottamuksellisesti MDS-muodossa kaupungille. Tavoitteena oli tutkia suostuvatko
yritykset datan jakamiseen vapaaehtoisesti ja että onko tämä teknisesti mahdollista
(mahdollistavatko yritysten rajapinnat MDS-datan jakamisen).
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Kuva 2. Heatmap-näkymää sähköpotkulaudoista Vianovan alustalla.

Kokeilun toteutus
Voin ja Tierin dataa saatiin viiveiden jälkeen integroitua Vianovan käyttöliittymään. Lime kieltäytyi
jakamasta dataa.
Historiadataa ei saatu teknisistä syistä kerättyä, joten Helsingin dataa saatiin Vianovan alustalle
kesästä 2020 alkaen.
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Tulokset: Pystyttiin muodostamaan yleiskuva sähköpotkulautojen käytöstä Helsingissä sekä
arvioimaan tiedon hyödyllisyyttä kaupungille
Kokonaisuutena arvioiden kokeilu oli onnistunut. Kokeilu osoitti, että dataa on mahdollista jakaa ja
hyödyntää Vianovan kaltaisten palvelujen kautta.
Haasteena oli saada kaupungin toimiala osallistumaan tiiviisti ratkaisun yhteiskehittämiseen.
Kokeilua koordinoitiin Forum Viriumista käsin ja kaupungilla ei ollut mahdollisuutta kokeiluun
mittavia henkilöresursseja. Moni kaupungin edustaja kertoi kokeilun olevan kiinnostava, mutta ei
oman työn kannalta prioriteetti.
Kokeilun loppuraportin tieto kuitenkin koettiin kaupungilla kiinnostavaksi. Tiedolle uusien
palvelujen käytöstä on kysyntää (mm. poliitikot, media). Vianovan käyttöliittymä koettiin
kiinnostavammaksi sitten, kun dataa oli saatu integroitua ja konkreettisia tuloksia voitiin esittää.
Kaupunki päätti hankkia palvelun käyttöönsä kokeilun jälkeen, ja kaupunki hankkia vuoden
mittaisen lisenssin Vianovan palveluun vuonna 2021.
Opit kaupungille
Kokeilu tarjosi kaupungille tietoa uusien palvelujen käytöstä, matkoista, lautojen lukumääristä, hot
spoteista, trendeistä jne.
Kaupunkia kiinnostivat eniten aggregoidut tiedot, joita voisi jakaa julkisesti, ja tarkat reittitiedot.
Näitä ei kokeilun aikana kyetty tuottamaan. Toivottuja ominaisuuksia on lisätty Vianovan
palveluun, ja nämä myös olivat edellytyksiä kaupungin jatkohankinnalle.
Jotta palvelu olisi houkutteleva kaupungille, sillä tulisi olla valmiit datan jakamisen sopimukset
liikkumispalvelujen tarjoajien kanssa, jotta sopimusvaihe ei työllistä palvelun tilaajaa liikaa.
Vuoden 2020 kokeilussa sopimusvaihe Forum Viriumin kanssa oli työläs, mutta Vianova on
sittemmin yksinkertaistanut sopimuskäytäntöjä tilaajan suuntaan.
Opit kokeilutoimintaan
Kokeilun näkökulmasta isoin haaste oli löytää kaupungin puolelta sitoutuminen projektiin alusta
asti, ennen kuin oli näyttää konkreettisia tuloksia. Tämä on ymmärrettävää, koska kaupungin
edustajilla on rajalliset resurssit tarttua “ylimääräisiin” kehityshankkeisiin. Tämä on yleinen haaste
myös muussa hankemuotoisessa kehitys- ja innovaatiotoiminnassa.

Opit yritykselle
Vianovan mukaan kokeilu vastasi heidän tavoitteitaan. Yrityksen antaman palautteen mukaan he
saivat apua tuotekehitykseen ja Helsingistä hyvän kansainvälisen referenssin. Kokeilun aikana
Vianova sai lukuisia eurooppalaisia kaupunkeja asiakkaaksi. Vianova sai Helsingistä asiakkaan, joka
tilasi vuoden lisenssin palveluunsa vuonna 2021.
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3. Asema Adapt - Jätkäsaaren ruuhkasovellus (2020-2021)
Kokeilun nimi
Asema Adapt
Kokeilija (yritys)
Asema Electronics
Kumppanit
Liikennedatan tarjoajat: Aalto yliopisto, Infotripla
Paikalliset sponsoriyritykset (alkup. suunnitelmassa; eivät lopulta osallistuneet)
Kokeilun ajankohta
Rajattu kokeilu loppukäyttäjien eli asukkaiden kanssa 15.-22.3.
Kokeilun rahoitus
Jätkäsaari Mobility Lab -hanke (kokeilupalveluhankinta)
Aseman oma kehitysbudjetti
Jätkäsaari Mobility Labin yhteyshenkilö(t) lisätietoja varten
Janne Rinne, Forum Virium Helsinki, janne.rinne@forumvirium.fi, puh. 040 682 0050
Tavoite: Kokeilla liikennetiedon ja kannustimien vaikutusta kaupunkilaisten liikkumisvalintoihin
Tavoitteena oli kokeilla, voidaanko Jätkäsaaren ruuhkia lievittää informaation ja kannustimien
(palkkioiden ja alennusten) avulla – kannustamalla asukkaita ruuhkia vähentäviin
liikkumisvalintoihin.
Ratkaisun tavoite oli palvella yksittäistä asukasta, joka olisi saanut työkaluja ruuhkien kanssa
pärjäämiseen (tietoa yms.). Alueella liikkuvat hyötyisivät laajemminkin, jos ratkaisu vähennettäisi
ruuhkia. Lisäksi palvelu palvelisi sponsoriyrityksiä näkyvyyden osalta.
Kokeilun tavoite oli tutkia, ovatko asukkaat kiinnostuneita käyttämään Jätkäsaaren
ruuhkasovellusta sekä onko asukkaiden liikkumisvalintoihin ja -käyttäytymiseen mahdollista
vaikuttaa palkkioiden ja informaation avulla.
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Ratkaisu: Jätkäsaaren oma ruuhkasovellus älypuhelimeen
Asema Adapt -mobiilisovellus tarjosi Jätkäsaaren asukkaille reaaliaikaista dataa alueen liikenteestä
ja palkkioita ruuhkia vähentävistä liikkumisvalinnoista. Esim. poistuminen autolla ruuhkatonta
reittiä tai pyöräily ruuhkien aikana.

Kuva 3. Asema Adapt -sovelluksen näkymiä Jätkäsaaren liikenne- ja ilmanlaatutiedoista.

Kokeilun toteutus
Asukaskokeilua ei päästy toteuttamaan suunnitellusti. Merkittävänä syynä oli koronaepidemiasta
johtuvat liikkumisrajoitukset ja satamaliikenteen ruuhkien väheneminen. Yrityksen näkemys oli,
että ruuhkasovelluksen laajempi julkaisu korona-ajan poikkeusoloissa olisi ollut turhaa (ilman
satamaruuhkia ja siten ilman asukkaiden ja sponsorien motivaatiota osallistua). Sovelluksen
teknisessä valmistelussa oli viiveitä, mikä osaltaan esti testaamisen. Poikkeustilanteessa ratkaisun
jalkauttamiseen suunniteltuja resursseja käytettiin palvelun tuotekehitykseen.
Alkuvaiheeessa sovelluksella oli n. 10 esitestaajaa Forum Virium Helsingistä. Asukastesti
suoritettiin rajattussa muodossa, ja siihen osallistui n. 10 loppukäyttäjää Jätkäsaaresta.
Asukastestaus sisälsi viikon testijakson ja etäyhteyden kautta järjestetyn fokusryhmäkeskustelun.
Jätkäsaari Mobility Lab tuki kokeilua esitestaamalla sovellusta, sparraamalla Jätkäsaareen sopvia
palkkiomekanismeja, tukemalla asukaskokeilijoiden rekrytoinnissa ja fokusryhmän ja siihen
liittyvän käyttäjäkyselyn järjestelyissä.
Tulokset: Laajamittaista asukaskokeilua ei tehty - tulokset jäivät vähäisiksi
Kokeilun tulokset jäivät vähäisiksi, koska varsinaista kokeilua ei päästy suunnitellusti
toteuttamaan.
Reaaliaikainen liikennetieto saatiin integroitua ja visualisoitua sovellukseen.
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Sovelluksessa ei päästy kokeilemaan kannustimia ja palkkioita asukkaiden kanssa. Yhtä
palkkiomekanismia kokeiltiin sisäisessä testissä, ja se toimi teknisesti. Poistuminen Crusellinsillan
kautta simuloidun ruuhkan aikana kerrytti sovelluksen pistelompakkoon pisteitä. Pisteillä ei voitu
lunastaa etuja tässä kokeilussa.
Testikäyttäjät pitivät sovelluksen hyödyllisimpinä ominaisuuksina paikallisia ruuhkailmoituksia ja
reaaliaikaista ruuhkatietoa. Monet pitivät lähestymistapaa lupaavana. Ruuhkatietoa itsessään
pidettiin arvokkaana, ja se kiinnosti ilman palkkiomekanismiakin. Kokeilun aikana sovellus oli
varhaisessa kehitysvaiheessa, ja tämä oli myös yleinen palaute asukas- ja sisäisissä testeissä.
Opit kaupungille
Kaupungin toimialat eivät suoraan osallistuneet kokeiluun. Koska palvelua ei laajassa mitassa
julkaistu, tietoa ratkaisun toimivuudesta ei saatu koottua.
Rajatuissa asukastesteissä ja asukaskeskusteluissa ilmeni, että ruuhkailmoituksille ja reaaliaikaisille
liikennetiedoille on kysyntää.
Ruuhkatiedon tarjoamisen tai palkkiomallien vaikuttavuudesta ei saatu tuloksia, ja niiden
testaamiselle on edelleen tarvetta jatkossa – etenkin koronaepidemian hellittäessä ja liikenteen
palautuessa vilkkaammaksi.
Opit kokeilutoimintaan
Kokeiluehdotuksissa tulee olla jo suunnitelmavaiheessa kuvattuna selvä käyttötapaus ja -tarkoitus
ratkaisulle, jotta kokeilusprintissä päästään nopeasti käytännön testaukseen.
Force majeure –tyyppisiin poikkeustilanteisiin kannattaa varautua kokeiluyrityksen ja kokeilun
hankkijan välisissä kokeilusopimuksissa. Koronaepidemiaan sopeutumiseen ei ollut valmiita
malleja vuoden 2020 kokeilun aikana.
Kokeiltavan ratkaisun (esim. mobiilisovelluksen) riittävä kypsyysaste ja käytettävyys ovat
edellytyksiä sille, että sovellusta voidaan testata laajasti vapaaehtoisten asukaskokeilijoiden
kanssa. Kehitysvaiheessa oleville sovelluksille sopii paremmin asiasta kiinnostunut, pienempi ja
fokusoidumpi testiryhmä.
Opit yritykselle
Liikkumis- ja matkustusrajoituksista johtuen näkyvyys- ja referenssivaikutus jäi kokeilun aikana
heikoksi. Testikäyttäjiltä saatiin jonkin verran palautetta ja virheraportointia, joka hyödytti
sovelluksen hiomista eteenpäin. Opit tuotekehitykseen jäivät yritykselle.
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4. Vediafi - C-ITS -testilaitteisto (2020-2021)
Kokeilun nimi
C-ITS/V2X Ajoneuvojen ja infran välinen viestintä
Kokeilija (yritys)
Vediafi
Kumppanit
Mobility Launchpad -hanke (“Jätkäsaari Smart Mobility”)
Kokeilun ajankohta
09/2020 - 04/2021
Kokeilun rahoitus
Uudenmaan liiton Euroopan aluekehitysrahastosta rahoittama Mobility Launchpad -hanke
(”Jätkäsaari Smart Mobility”)
Jätkäsaari Mobility Labin yhteyshenkilö(t) lisätietoja varten
Raimo Tengvall (Forum Virium Helsinki), Matias Oikari (Forum Virium Helsinki)
Tavoite: Uuden teknologian testaaminen ja tarjoaminen kiinnostuneille kokeilijoille
Testata ajoneuvojen ja infran sekä ajoneuvojen välisen kommunikaation mahdollistavaa
teknologiaa (C-ITS/V2X) kaupallisilla laitteilla aidossa kaupunkiympäristössä.
C-ITS/V2X teknologia mahdollistaa mm. vaaratilanteista ja työmaista varoittamisen C-ITS laitteistolla varustettujen ajoneuvojen infotainment-järjestelmiin.
Tavoitteena todentaa teknologian kypsyysaste kaupallisilla laitteilla sekä testata laitteiden ja
teknologian toimivuus aidossa kaupunkiympäristössä testiajoneuvoilla. Tavoitteena myös tarjota
kys. tekniikasta kiinnostuneille yrityksille mahdollisuus tutustua laitteisiin ja mahdollistaa
kaupallisten C-ITS/V2X laitteiden/teknologian testaaminen ensimmäistä kertaa Suomessa.
Tavoite testata sekä katutilaan asennettavan Road Side Unitin (RSU) että ajoneuvoon
asennettavan On Board Unitin (OBU) toimintaa.

Ratkaisu: C-ITS/C-V2X -tienvarsi ja -ajoneuvolaite tarjolle testikäyttöön
Mobility Launchpad -hanke hankki Vediafiltä C-ITS/V2X -laitteiston (RSU:n sekä OBU:n). Hanke sai
testauspäiviin lainaan myös uusia Volkswagen malleja (Golf, ID3), joissa on C-ITS/V2X viestinnän
mahdollistava laitteisto sisäänrakennettuna.
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Kokeilun toteutus:
Mobility Launchpad -hanke hankki RSU:n sekä OBU:n. Hanke sai lainaan myös uusia Volkswagen
malleja (Golf, ID3), joissa on C-ITS/V2X valmius sisäänrakennettuna.
RSU asennettiin katutilaan Jätkäsaaressa Huutokonttorin vieressä olevaan testipyloniin ja OBU
Vediafin testiajoneuvoon. Hanke järjesti testipäiviä, jossa laitteiston toimivuutta todennettiin
ajamalla autolla kadulla ja lähettämällä RSU:sta Day One -viestejä ajoneuvoon.
Lainaan saaduilla VW:n autoilla testattiin laitteiden toimivuutta suuremmilla nopeuksilla Helsingin
ulkopuolella siten, että RSU asennettiin parkissa olevaan Vediafin testiautoon. Ohi ajaessa VW:n
autoon lähetettiin Day One -viestejä.
Kokeilun toteutus jäi vajavaiseksi, koska hankitut kaupalliset laitteet eivät tunnistaneet toisiaan tai
VW:n tuotantoautoja. Myös VW:n tuotantoautoissa ilmeni teknisiä häiriöitä autojen C-ITS/V2X:n
laitteiston tunnistaessa toisen VW:n auton, mutta ei hankittuja Commsignian RSU/OBU laitteistoja.

Kuva 4. Kokeilijoille saatavilla olevaa testilaitteistoa.

Yhteistyö yrityksen kanssa sujui mallikkaasti.
Tulokset: Yhteentoimivuus vielä heikkoa, koelaitteisto ei houkuttanut kokeilijoita
Kokeilun tuloksena todettiin, että C-ITS/V2X teknologian kaupalliset toteutukset ovat vielä
kehitysasteella. Ongelmaksi todettiin eri valmistajien laitteistojen yhteensopivuus, joka on ainakin
toistaiseksi merkittävä haaste C-ITS/V2X:n laajamittaiselle kaupalliselle toteutukselle. Hankitut
laitteet sekä testeissä olleet autot eivät havainneet toisiaan eikä laitteistoja saatu
kommunikoimaan keskenään.
Kokeilun aikana opittiin myös, että käytössä olevat lukuisat eri C-ITS/V2X-standardit asettavat
omat haasteensa C-ITS/V2X:n laajamittaiselle käyttöönotolle.
C-ITS/V2X -laitteiston hankinta ei houkutellut kolmansia osapuolia testaamaan teknologiaa tai
laitteistoa.
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Opit kaupungille
C-ITS/V2X ei ole vielä kypsä kaupalliseen toteutukseen ja käyttötapauksia on vähän. Teknologia on
kiinnostava, mutta lukuisista eri standardeista johtuen kehitystyötä ja uusia pilotteja tulisi tehdä
laajassa yhteistyössä kaupunkien, yritysten ja tutkimuslaitosten kanssa.
Opit kokeilutoimintaan
Yksittäisten kokeilujen toteuttaminen ei välttämättä tuota kovinkaan suuria tuloksia. C-ITS/V2X:n
kohdalla kokeilutoimintaa ja kehitystyötä olisi hyvä tehdä laajamittaisessa yhteistyössä
kaupunkien, yritysten ja tutkimuslaitosten kanssa oppeja ja kokemuksia jakaen.
Tulisi välttää tilannetta, jossa eri toimijat omaksuvat eri standardeja tai laitteistoja, mikä on
omiaan hankaloittamaan C-ITS/V2X:n käyttötapausten määrittelyä.
Opit yritykselle
Vediafin tärkein oppi oli tunnistaa kaupallisten C-ITS/V2X -laitteiden ja teknologian kypsyysaste
kaupallisessa käytössä.
Kokeilu toi yritykselle ymmärrystä siitä, missä C-ITS/V2X kanssa todellisuudessa mennään.
Yrityksen mukaan kokeilu / käyttötapaus toi realismia tilanteeseen, jossa C-ITS/V2X:n kehitystyö
on ollut pitkälti tutkimuslaitosten kontolla ja aiheesta tehdyt julkaisut ovat luoneet
epärealististakin kuvaa tekniikan kaupallisesta kypsyydestä.
Toisaalta yritys pääsi ensimmäistä kertaa tutustumaan C-ITS/V2X kaupallisiin laitteisiin, joka oli
heille tärkeä oppi.
Yritykselle tärkeä huomio oli myös se, että C-ITS/V2X -teknologian kanssa ollaan tilanteessa, jossa
teknologian hyödyntämiseen kykeneviä automalleja tulee markkinoille, mutta infraa ei vielä ole.
Toisaalta laajamittaisen infran hankkiminen nykyisessä tilanteessa suuntaisi palvelua vielä kovin
pienelle käyttäjäryhmälle.
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5. Innotrafik - Älykäs suojatien varoitusjärjestelmä näkövammaisille (2021)
Kokeilun nimi
Älykäs suojatien varoitusjärjestelmä näkövammaisten turvallisuuden parantamiseksi.

Kokeilija (yritys)
InnoTrafik Oy
Kumppanit
Ei varsinaisia kokeilukumppaneita. Yhteistyö Näkövammaisten liitto ry:n kanssa.
Kokeilun ajankohta
04-05/2021
Kokeilun rahoitus
Jätkäsaari Mobility Lab -hankkeen nopeat kokeilut (kokeilupalveluhankinta), yrityksen oma
kehitysbudjetti
Jätkäsaari Mobility Labin yhteyshenkilö(t) lisätietoja varten
Janne Rinne, projektipäällikkö, Forum Virium Helsinki, janne.rinne@forumvirium.fi, puh. 040 682
0050
Tavoite:
Tavoitteena oli kokeilla näkövammaisille suunnattua liikenneturvallisuutta parantavaa IoTratkaisua.
Ratkaisu: Suojateille asennettava älykapseli, joka kommunikoi näkövammaisen älypuhelimen
sovelluksen kanssa
Kokeilussa kehitettiin ja testattiin suojateiden turvallisuutta lisäävää järjestelmää
näkövammaisille. InnoTrafik kehitti ja kokeili Välkky-älykapselin uusia näkövammaisille
suunnattuja toimintoja, jossa kapseli opasti näkövammaiselle suojatien sijainnin älypuhelimeen
lähtevällä tiedolla, mitä vahvistettiin äänimajakan merkkiäänellä jo ennen kuin jalankulkija oli
suojatien vieressä.
Kokeilun toteutus
InnoTrafik asensi Välkky-tehostemerkkikapselin kahden suojatien yhteyteen, kehitti
testiapplikaation ja yhdisti sen Välkky-havainnekapselin antamaan
signaaliin.
Kapselit asennettiin Sekämerenkadulle Jätkäsaareen. Matkapuhelimen sovellus saatiin
kommunikoimaan kapselin kanssa siten, että äänimajakka antoi merkin sijainnistaan
jalankulkijalle, joka käytti mobiilisovellusta.
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Kehitystyön viiveiden vuoksi varsinaiset loppukäyttäjätestaukset näkövammaisten edustajien
kanssa jäivät tekemättä.
Jätkäsaari Mobility Lab tuki kokeilun toteutusta edistämällä keskustelua kaupungin edustajien
kanssa ja tarjoamalla palvelumuotoilusparrausta.
Tulokset: Tekninen kehitys otti loikan, loppukäyttäjätestit jäivät tekemättä
Loppukäyttäjien testaukseen ei päästy kokeilun aikana, ja niistä ei saatu tuloksia.
Kokeilun merkittävin tulos oli ratkaisun tuotekehitys, joka InnoTrafikin mukaan otti merkittävän
harppauksen kohti kaupallista tuotetta kokeilun ansiosta.
Opit kaupungille
Opit kaupungille jäivät vähäisiksi, koska testiä loppukäyttäjien kanssa ei suunnitellusti pystytty
tekemään.
Opit kokeilutoimintaan
Yritys koki hankkeen tarjoaman palvelumutoilutuen erityisen arvokkaaksi tukipalveluksi
tuotekehityksen tukena. Varhaisessa kehitysvaiheessa oleviin ratkaisujen kokeiluun liittyy liittyy
aikatauluriskejä, jotka voivat estää loppukäyttäjätestauksen kokeilukierroksella, jossa aikataulu on
ennalta määritelty.
Opit yritykselle
Laite todettiin toimivaksi. Kokeiliu osoitti, että tuotekehitystä kannattaa jatkaa. Järjestelmän
kehitys saatiin sellaiseen pisteeseen, että jatkokehitystä voitiin jatkaa. Kokeilun tuloksena
InnoTrafik sai avauksia muutamiin mahdollisiin yhteistyökumpaneihin, joiden avulla yritys voi
rakentaa kaupallista tuotetta.
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6. Trombia Free -robottilakaisukone (2021)
Kokeilun nimi
Trombia Free
Kokeilija (yritys)
Trombia Technologies Oy
Kumppanit
Helsingin rakentamisliikepalvelulaitos Stara
Kokeilun ajankohta
04/2021
Kokeilun rahoitus
Jätkäsaari Mobility Labin nopea kokeilu (kokeilupalveluhankinta), yrityksen oma T&K-rahoitus
Jätkäsaari Mobility Labin yhteyshenkilö(t) lisätietoja varten
Janne Rinne, projektipäällikkö, Forum Virium Helsinki, janne.rinne@forumvirium.fi, puh. 040 682
0050
Tavoite: Kokeilla Trombia Free –robottilakaisukoneen toimintaa aidossa kaupunkiympäristössä
Kokeilussa tutkittiin autonomisen täyssähköisen lakaisukoneen puhdistuskykyä,
ympäristövaikutuksia, puhdistustehokkuutta, toiminnallisuutta kaupungin katujen
puhdistusoperaatiossa sekä mm. syntyvää melusaastetta ja hyväksyttävyyttä asukkaiden
keskuudessa. Tavoite oli osoittaa, että autonominen ja sähköinen lakaisukone voi toteuttaa
todellisia puhdistustehtäviä, kuten nykyiset dieselkäyttöiset ja miehitetyt lakaisukoneet. Samalla
pyrittiin tutkimaan autonomisen ajoneuvon turvallisuutta ja käytännön työn haasteita ja esteitä.
Ratkaisu: Robottilakaisukoneen testaus aidossa kaupunkiympäristössä
Trombia toteutti 19.-27.4.2021 kokeilun, jossa Trombia Free -lakaisukone puhdisti Jätkäsaaren
Selkämerenkatua ja Baanaa. Tehtävät suoritettiin ilta- ja yöaikaan.
Kokeilun toteutus
Trombia Free ajoi puhdistustehtävät läpi aidoissa kaupunkiolosuhteissa. Trombia Technologies
suunnitteli yhtäkestoisen ja puhdistustehtävät yhdistävän reitin sekä toteutuksen
täysautonomista puhdistusta varten. Kone ajoi itsenäisesti sille osoitetut reitit. Tehtävissä oli
mukana apukuski turvallisuuden varmistamiseksi.
Jätkäsaaren asukkaille tehtiin avoin verkkokysely (ns. hyväksyttävyyskysely), jolla kartoitettiin
asukkaiden ajatuksia uuden teknologian käyttämiseen alueen puhdistukseen. Vastauksia saatiin yli
80.
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Stara tarjosi Jätkäsaaren varikon Trombian säilyttämiseen, lataamiseen ja ylläpitoon. Stara järjesti
vaihtolavat laitteen tyhjennystä varten ja tarjosi pyöräkuormaajan yrityksen käyttöön. Trombia
osallistui Staran toteuttamaan hiekannostostoon Välinmerenkadulla.
Jätkäsaari Mobility Lab fasilitoi Trombian ja Staran välistä yhteistyötä, haki luvat robottiajoneuvon
käytölle, oteutti asukaskyselyn ja tuki viestinnässä.
Tulokset:
Kokeilun tulokset koottiin raporttiin Forum Viriumille ja Staralle. Julkinen tulostiivistelmä löytyy
Trombian Freen verkkosivuilta.
Puhdistustehtävät ajettiin suunnitellusti, ja kaikki ennakkon suunnitellut tehtävät onnistuttiin
ajamaan.
Kokeilun medianäkyvyys oli erittäinlaajaa, ja se poiki jopa satoja mediaosumia Suomessa ja
ulkomailla.
Opit kaupungille
Stara sai oppeja autonomisen katujenpuhdistuksen mahdollisuuksista ja autonimoisen
kadunpuhdistuksen reunaehdoista. Trombia toimitti Staralle kattavan pilottiraportin, jossa
käsiteltiin kaikki kokeilun keskeiset tulokset, mm. laitteen tehokkuus, puhdistustyön laatu,
melutaso ja asiakaskyselyn tulokset. Asukaskyselystä selvisi, että Jätkäsaaren asukkaat
suhtautuivat Trombian autonomiseen lakaisukoneeseen varsin myönteisesti.
Opit kokeilutoimintaan
Kokeilun onnistumisen todennnäköisyys kasvaa, jos kokeiluyritys kykenee sitomaan kokeiluun
runsaasti omia kehitysresursseja. Kokeilun keskeisten yhteistyökumppanien, tässä tapauksessa
Staran, sitoutumisen varmistaminen myös ruohonjuuritasolla on tärkeää, jotta kokeilun tulokset ja
opit jalkautuvat käytäntöön ja tuleviin kehityshankkeisiin.
Opit yritykselle
Yritys pääsi kokeilemaan ensimmäistä kertaa robottikaudunlakaisijaa tiiviissä
kaupunkiympäristössä liikenteen seassa. Kokeilu tarjosi oppeja paitsi itse teknologian
soveltuvuudesta ja toiminnasta, myös toimintaympäristöstä, teknologian jatkokehitystarpeista ja
autonomisen katujenpuhdistuksen reunaehdoista ja vaatimuksesta tulevaisuudessa. Yritys sai
runsaasti kansainvälistä näkyvyyttä ja kokemusta kv-median kanssa toimimisesta.
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7. ByDrone apteekkituotteiden dronekuljetus (elokuu 2021)
Kokeilun nimi
ByDrone Helsinki pilot
Kokeilija (yritys)
Third Space Automation Oy, FlyBy Guys Oy, Future Sky Oy
Kumppanit
Kaupallinen kumppani: Lauttiksen Apteekki
Ajankohta
08/2021
Rahoitus
Jätkäsaari Mobility Lab -hankkeen nopeat kokeilut (kokeilupalveluhankinta)
Tavoite: Kokeilla apteekkituotteiden kuljetusta asiakkaalle dronella
Kokeilun avulla selvitettiin dronejen soveltuvuutta pienpakettien kuljetukseen tiiviisti
rakennetussa kaupunkiympäristössä sekä tähän liittyviä haasteita ja mahdollisuuksia. Kokeilulla
haettiin tietoa dronepalveluita koskevasta regulaatioympäristöstä sekä siitä, miten kaupunki voi
varautua droneja hyödyntävien palveluiden mahdolliseen kasvuun.
Ratkaisu: Apteekkituotteiden dronetoimitukset
Kokeilussa testattiin apteekkituotteiden kuljetusta ilmateitse dronella Lauttasaaresta Jätkäsaareen
viikon ajan.

Toteutus

21

Kokeilussa testattiin apteekkituotteiden kuljetusta ilmateitse dronella Lauttasaaresta Jätkäsaareen
viikon ajan. Lennot toteutettiin BVLOS (Beyond visual line of sight) -lentoina. Tavoitteena oli
testata miten dronet soveltuvat apteekkituotteiden kuljettamiseen ja voiko toimitusketjun
rakentaa alueellista laskeutumis- ja jakeluasemaa hyödyntäen.
Kokeilussa testattiin kuljetuslaatikoiden soveltuvuutta lääkekuljetuksiin keräämällä
kylmäketjudataa lämpötilasensorin avulla. Kokeilussa testattiin myös kuljetuslaatikon kykyä ottaa
vastaan isku, joka syntyy toimituksen tiputtamisesta ilmasta maahan toimituksen yhteydessä.
Kokeilussa oli tarkoitus testata myös laskeutumisalustan ja smart locker -systeemin yhdistävää
laskeutumisasemaa, mutta ratkaisua ei saatu lopulta kokeiluun mukaan valmistajan vetäydyttyä
kokeilusta.
JML toimi kokeilun fasilitoijana ja auttoi mm. kokeilevaa yritystä löytämään sopivan
käyttötapauksen ja etsi kaupunkiympäristön toimialan kanssa kokeilulle soveltuvat dronen
laskeutumisalueet Lauttasaaresta ja Jätkäsaaresta. JML haki Helsingin kaupungilta tarvittavat luvat
(aluevuokra).
JML fasilitoi kokeilun käytännön järjestelyt ja kommunikaation kokeilussa mukana olleiden
yritysten välillä sekä koordinoi kokeilun viestinnän. FVH toimi kokeilun pääasiallisena
koordinoijana yrityksen tarvitessa tukea.
Tulokset: Dronet soveltuvat pienpakettien kuljettamiseen, mutta ovat alttiita olosuhteiden
muutoksille
Kokeilussa toimitettiin onnistuneesti apteekkituotteita niitä tilanneille Jätkäsaaren asiakkaille
BVLOS -dronelennoilla (9 kpl). Palvelu onnistuttiin integroimaan osaksi Lauttiksen Apteekin
verkkokauppaa ja kokeilevat yritykset pääsivät simuloimaan aitoa tilaus- ja kuljetusketjua.
Kokeilun myötä saatiin kokemusta dronekuljetuspalvelun vaatimista viranomaisluvista sekä
kaupungin käytännöistä luvituksen suhteen.
Kokeilun myötä validoitiin, että dronet soveltuvat teknisesti pienpakettien kuljettamiseen
olosuhteiden salliessa, vaikka kokeilussa käytössä ollut kantoratkaisu oli varhaisen asteen
prototyyppi. Sääolosuhteilla todettiin olevan merkittävä rajoittava vaikutus dronepalveluihin
(vesisateella tai kovalla tuulella ei voi lentää).
Kokeilussa käytetty dronealusta ei soveltunut täysin urbaaniin ympäristöön, sillä laitteessa oli
etenkin yhteyksiin liittyviä teknisiä rajoituksia. Häiriöt ohjaussignaalissa estivät dronekuljetusten
tekemisen tiiviin asutuksen seassa ja dronen laskeutumispaikka siirrettiin Lauttasaaressa rantaalueelle.
Tulokset numeroina:
●
●
●

Operointipäiviä 3 (muina päivinä huono sää)
Hankkeen sisäiset testaajat 2kpl
Asukastestaajien lkm 7 kpl

Opit kaupungille
Kaupunki ei ole ratkaisun loppukäyttäjä, mutta droneilla on potentiaalia hyödyttää mm. pelastusja sote-palveluita. Helsingin kaupungin SOTE kävi tutustumassa kokeiluun paikan päällä.
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Kokeilusta opittiin dronepalveluihin liittyvistä infravaatimuksista (laskeutumisalusta pakollinen) ja
ymmärrettiin, että säätila vaikuttaa suuresti lentoihin ja se tulee ottaa huomioon mahdollisissa
käyttötapauksissa.
Kokeilun yhteydessä toteutettiin hyväksyttävyyskysely alueen asukkaille. Kyselyyn vastasi 30
asukasta. Kyselystä selvisi, että droneihin pohjautuvien palvelujen kehittymistä ja yleistymistä
pidettäisiin pääosin hyvänä asiana vastanneiden keskuudessa. Eniten huolta aiheuttaa
dronelentojen turvallisuus kaupunkitilassa (dronejen tippuminen, törmääminen infraan) sekä
potentiaalinen rikollisuus mm. hakkeroinnin muodossa.
Kyselyn tulokset tarkemmin täällä:
https://docs.google.com/presentation/d/1Q8TB1NlYNIKHUx6JJzA-y_OwYXkP1ipE7pYoUNLgZk/edit?usp=sharing)
Opit yritykselle
Yritys pääsi testaamaan palveluaan ja käytössä olevaa teknologiaa aitojen asiakkaiden ja
apteekkikumppanin kanssa.
Kokeilu auttoi yritystä ymmärtämään mm. palvelun toteuttamiseen vaadittavaa hintatasoa sekä
lupaproesessia, joka BVLOS –lentoihin vaaditaan. Kokeilun tuloksena todettiin, että kokeillun
kaltaisena palvelun hintataso ei ole kilpailukykyinen kilpailevien toimitusmuotojen kanssa.
Yritys löysi kokeilun kautta potentiaalisia sidosryhmiä etenkin pelastus- ja sote –puolelta ja
suuntaa toimintaansa ja palveluitansa jatkossa etenkin näille aloille.
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8. Callboats (heinä/elokuu 2021)
Kokeilun nimi
Callboats 2021
Kokeilija (yritys)
Mente Marine Oy
Kumppanit
Aava Lines Oy
Helsingin kaupunki
HELEN Oy
Ajankohta
07-08/2021
Rahoitus
Latausinfra kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan budjetista
Yrityksen oma kehitysarahoitus
Tavoite: Testata kutsupohjaisen sähköveneen soveltuvuutta Merisataman
saaristovesiliikenteeseen
Kokeilussa testattiin kutsupohjaista sähkökäyttöistä katamaraania Merisataman alueella aitojen
asiakkaiden kanssa. Tavoitteena oli kerätä oppeja kutsupohjaisen vesiliikenteen soveltumisesta
Merisataman kaltaiseen vilkkaasti liikennöityyn toimintaympäristöön ja testata mm. Callboatsveneen kapasiteetin riittävyyttä Merisatamassa & sähköisten veneiden soveltuvuutta Helsingin
saaristoliikenteeseen.
Tavoitteena myös testata pooling-teknologiaa kutsukyytien yhdistämiseksi sekä testata HELENin
latauslaitetta sähköveneen lataamiseen.

Ratkaisu
Callboatsin 12-paikkaista sähköistä katamaraania ja sovellusta testattiin Merisataman alueella
kesällä 2021. Vene liikennöi useampaan eri alueen eri laituriin sekä kutsupohjaisesti että
reittiliikenteenä. Veneen operoinnista vastasi Aava Lines.
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Tulokset: Teknisesti vene toimi ja vastasi odotuksia, mutta Merisatama oli toimintaympäristönä
haasteellinen
Kokeilun tulokset olivat kaksijakoiset. Veneessä ja sovelluksessa hyödynnettävän teknologian
testaaminen onnistui hyvin. Palvelu todettiin teknisesti toimivaksi ja vene soveltuvaksi
kutsuliikenteen tarkoituksiin. Veneen tilaukseen käytettävä sovellus toimi hyvin ja yleisesti ottaen
veneen tekniikkaa ja mahdollisuuksia pidettiin hyvinä.
Pooling-teknologian testaaminen onnistui ja tuloksena voidaan todeta, että toimiakseen tekniikka
vaatii lineaarisen reitin, jossa “pysäkit” ovat yhden reitin varrella. Veneen kapasiteetin riittävyyttä
Merisataman asiakasvolyymien kuljettamiseksi ei päästy testaamaan, sillä venettä ei käytetty
alueen vilkkaimmilla reiteillä pääasiallisena operoitavana veneenä. Korona-pandemia asetti omat
rajoitteensa asiakasmääriin.
Käyttäjiä ei tavoitettu toivotulla tavalla. Eräänä syynä tähän voidaan pitää palvelun suht vähäistä
markkinointia alueen käyttäjille sekä perinteistä reittiliikennettä. Callboats harjoitti kesällä
kutsuliikenteen lisäksi myös perinteistä liikennöintiä päivystämällä Merisataman laitureilla ja
ottamalla laitureille saapuvia asiakkaita kyytiin ilman varsinaista kutusukyydin tilaamista
sovelluksen kautta.
Callboatsin ja veneen operoinnista vastaavan Aava Lines Oy:n välillä oli kommunikaatiohaasteita.
Callboats joutui lisäksi luopumaan yhdestä palvelun piirissä olleesta saarikohteesta, sillä Mobility
Labin pyyntö saaren laiturin käyttöä koskien ei ollut tavoittanut saaressa toimivan yhdistyksen
toiminnasta vastaavaa tahoa yhdistyksen toimiston lupauksesta huolimatta. Kaiken kaikkiaan
uuden palvelun lanseeraus Merisataman alueella vaati runsasta kommunikointia alueen
toimijoiden kanssa, eikä kommunikaatio ollut tarpeeksi selkeää kaikissa tapauksissa.
HELENin latauslaite saatiin asennettua Callboatsin hyödyntämälle laiturille. Latauslaitetta ei päästy
kuitenkaan testaamaan, koska Callboats-vene ei keskustellut latauslaitteen kanssa eikä venettä
päivitetty vastaamaan latauslaitteen standardia.
● 3600 maksettua matkaa
● Kortilla maksettiin huomattavasti enemmän kuin sovelluksen kautta
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Opit kokeilutoimintaan
Kokeilun toteutuksessa näkyivät eri kumppanien erilaiset tavoitteet ja vaikeudet kokeilun
sisäisessä viestinnässä. Kokeilun alussa on tärkeää varmistaa, että kumppaneilla on samat
tavoitteet ja riittävä sitoutuminen yhteiseen kokeiluun. Kokeilualustan fasilitoijien kannattaa
varmistaa, että yhteiset tavoitteet ja "yhteinen" kieli löytyvät, ja tukea aktiivisesti kumppanien
välisestä viestintää.
Kokeilun roolitukseen on hyvä kiinnittää erityistä huomiota ja sitouttaa toimijat mukaan sovittuun
rooliin.
Osa kokeilussa mukana olleista toimijoista toivoi FVH:lta jatkossa neuvoa-antavaa roolia myös
sopimusasioissa.
Opit kaupungille
Helsingin kaupunki sai tietoa kutsuliikenteen soveltumisesta Helsingin saaristovesiliikenteen
vaatimuksiin. Lisäksi kaupunki sai tietoa Callboatsin valmiuksista toimia yhteistyössä nykyisten
toimijoiden kanssa.
Kaupunki sai tietoa Callboatsin 12-paikkaisen katamaraanin soveltuvuudesta
saaristovesiliikenteen vaatimuksiin ja tietoa Merisataman alueen ja reittien kehitystarpeista ja
mm. saavutettavuuteen liittyvistä kehitystarpeista ja mahdollisuuksista.
Opit yritykselle
Yritys pääsi testaamaan uutta venettään ja kutsupohjaista palvelua Merisataman kaltaisessa
vilkkaasti liikennöidyssä ympäristössä. Kokeilun aikana huomattiin, että kutsukyyti-palvelua
käyttäviä asiakkaita ei ole tarpeeksi ja Callboats siirtyi noutamaan asiakkaita laitureilta
perinteiseen tapaan. (Tähän saattoi vaikuttaa myös niukka markkinointi).
Kokeilun aikana todettiin veneen tekniikan ja sovelluksen toimivan odotusten mukaisesti.
Kokeilussa opittiin, että pooling ja multi pick-up -tekniikat eivät ole parhaimmillaan Merisataman
kaltaisessa ympäristössä, jossa laiturit ovat hajallaan alueella. Kokeilu osoitti, että poolingtoiminto toimisi paremmin, jos laiturit ovat yhden suoraviivaisen reitin varrella → kehitystyötä
suunnataan autonomiaan ja point-to-point liikenteeseen ja seuraava kokeilu voisi olla tästä.
Callboats jäämässä Merisatamaan kehitystyötä varten.
Veneen saavutettavuus todettiin hyväksi, veneeseen oli helppo tulla lastenrattailla sekä
pyörätuolilla. Veneen takaosan ramppi todettiin sopivaksi monenlaisten laitureiden kanssa.
Veneen katossa oleva tuuletusratkaisu piti veneen sisälämpötilan siedettävänä kovillakin helteillä.
Asiakkaiden totuttaminen vanhoista käyttäytymismalleista uusiin (lataa sovellus ja tilaa vene vs.
mene laiturille ja odota, että vene tulee hakemaan) on haastavaa ja vaatii merkittävää
markkinointipanostusta. Kutsukyyti-palvelun lanseeraaminen jo valmiiksi liikennöidyillä reiteillä on
haastavaa, sillä asiakkaat ovat tottuneet liikkumaan olemassa olevilla veneillä.
Mitä hyötyä kokeilun kumppaneille/muille sidosryhmille? (HELEN, SPS, HSS, saarissa toimivat
ravintolat)
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Pursiseuroilla kokeilun myötä yksi uusi tapa saada ihmisiä saariin - suhtautuminen pääosin
positiivista.
Kesän 2021 osalta HELENin latauslaite jäi testaamatta Callboats-veneen kanssa. HELEN sai
kuitenkin oppia siitä, mitä latauslaitteen asentaminen satamaympäristöön vaatii. Kokeilu oli
HELENille ensimmäinen laatuaan.
FVH:n rooli kokeilussa (mitä FVH teki?)
●
●
●
●
●
●

FVH toimi kokeilun fasilitoijana. FVH kartoitti kokeilussa mukana olleiden tahojen
käytännön tarpeita ja toiveita kokeilun sisältöön liittyen ja fasilitoi kokeilun valmisteluja
FVH koordinoi latauspisteen asennuksen (kustannettiin KUVA:n budjetista)
FVH auttoi Callboatsia paikantamaan sopivat kohteet (laiturit) liikennöinnille
FVH kartoitti Merisataman ympäristön toimijoita ja sidosryhmiä ja vastasi
yhteydenpidosta eri toimijoihin.
FVH koordinoi kokeilun viestintää
Callboatsin avustaminen yleisissä käytännönasioissa
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9. Jätkäsaaren lyhytaikaisen kävijäliikenteen mittaus ja analysointi (2020 & 2021)
Kokeilun nimi
Jätkäsaaren lyhytaikaisen pistäytymisliikenteen mittaus ja analysointi
Kokeilija (yritys)
Nodeon Finland Oy
Kumppanit

Kokeilun ajankohta
Kaksi mittausjaksoa: 18.11.-14.12.2020 ja 21.9.2021 – 19.10.2021. Mittauksia siirrettiin useamman
kerran koronaepidemian aiheuttamien liikkumisrajoitusten vuoksi.
Kokeilun rahoitus
Jätkäsaari Mobility Labin nopea kokeilu (kokeilupalveluhankinta)
Jätkäsaari Mobility Labin yhteyshenkilö(t) lisätietoja varten
Janne Rinne, Forum Virium Helsinki (janne.rinne@forumvirium.fi, puh. 040 682 0050)
Tavoite:
Tavoitteena oli analysoida Jätkäsaareen suuntautuvan liikennettä, etenkin sataman
saattoliikennettä ja muuta lyhytaikaista pistäytymisliikennettä Jätkäsaaressa.
Ratkaisu:
Mitattiin liikennettä Jätkäsaarenlaiturilla sekä Crusellinsillalla. Ajoneuvojen rekisterikilvet luettiin
sekä tutkalla mitattiin tarkkaa liikenteen määrää. Analyysi perustui rekisterikilpien tunnistamiseen
ja ajoneuvotietojen hakemiseen Traficomin tietokannasta.
Tutkittiin 1) Liiketeen määrää ja koostumista 2) Lyhytaikaisen (alle 1h) pistäytymisliikenteen
määrää Jätkäsaaressa ja sen osuutta kokonaisliikentestä. 3) Lyhytaikaisen pistäytymisliikenteen
päästöjä.
Kokeiltiin liikenteen mittausta ja rekisterikameroiden toimivuutta vaativassa risteyksessä
(Jätkäsaarenlaituri), jossa paljon liikennettä ja jonoutuvaa raskasta liikennettä. Haluttiin tietoa
liikenteestä, lauttaliikenteen vaikutuksesta liikenteeseen ja haluttiin tietoa lyhytaikasen liikenteen
päästöistä, jotta siihen voidaan tarvittaessa vaikuttaa.
Kokeilun toteutus
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Kokeluissa toteutettiin kaksi noin kuukauden kestoista mittausjaksoa. Mittalaitteistot asennettiin
Jätkäsaaren tärkeimmille poistumisväylille Crisellinsillalle ja Jätkäsaarenlaiturille.
Jätkäsaari Mobility Lab haki luvat laitteiden asennuksille sekä teki kokeilun asukasviestintää (ml.
Verkkoviestintä ja infowebinaari kokeilun totetuksesta ja tietosuojasta).
Tulokset:
Laitteet toimivat odotetusti ja dataa kertyi runsaasti. Lyhyaikaisen liikenteen määrästä ja sen
osuudesta kokonaisliikenteestä saatiin mitattuja tuloksia, lyhytaikasen liikenteen päästöjä saatiin
arvioitua. Mittausttulokset koottiin julkiseen tulostiivistelmään.
Opit kaupungille
Opittiin, että rekisterintunnistusteknologialla saadaan tarkkaa tietoa liikenteen määristä,
ajoneuvoluokista, liikenteen päästöistä ja siitä, mistä liikenne suuntautui Jätkäsaareen
(postinumeroalueen tarkkuudella). Lyhytaikaisen pistäytymisliikenteen osuus pystyttiin
erottamaan muusta liikenteestä.
Kokeilun aikana saatiin tietosuojavaltuutetun viralinen kanta uuden mittaustavan
yksityisyydensuojaan. Viranomaisen kanta oli, että mittaus on lakien ja säännösten mukainen.
Työn tilaaja eli Forum Virium otti rekisterinpitäjän roolin kokeilussa.
Opit kokeilutoimintaan
Koronavirusepidemian kaltaisiin erityistilanteisiin tulee vastata joustavasti (esimerkiksi
kokeiluajankohdan suhteen), jotta kokeluista saadaan mahdollisimman hyödyllisiä tuloksia.
Kaupungin toimialan edustajien sitoutuminen kokeiluun alusta asti edesauttaa tulosten laajempaa
käyttöä ja jalkauttamista suunnittelun tueksi.
Opit yritykselle
Rekisterikilpikameran apuna oleva tutka on laskennoissa erinomainen apuväline.
Toisessa mitatussa risteyksessä, jossa on runsaasti liikennettä ja kaistoja, on tärkeää suunnitella
mittauspisteet tarkasti jotta mittaustulokset olisivat mahdollisimman tarkkoja. Ajoneuvoluokkien
mittaus on usein todella vaativaa ja vaatii mittauslaitteiden ehdolla tapahtuvaa entistä tarkempaa
sijoittelua ja konfigurointia.
Yritys sai tietosuojavaltuutetun kannan teknologian käyttöön.
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10. Liikennelaskentaa ja –turvallisuutta Lidar/edge-teknologian avulla (2021)
Kokeilun nimi
Liikenteen hallinnan, suunnittelun sekä liikenneturvallisuuden parantaminen 3D Lidar
sensoritekniikan ja AI Edge reunalaskennan avulla
Kokeilija (yritys)
Nodeon Finland Oy
Kumppanit
Teknologiakumppaneina Velodyne Lidar (3D Lidar sensorin valmistaja), Bluecity AI
(tekoälykumppani) sekä Commsignia (C-ITS laitteiden toimittaja).
Kokeilun ajankohta
03.06.-31.12.2021 (kokeilu jatkuu yrityksen omana kehitystyönä kevääseen 2022)
Kokeilun rahoitus
Jätkäsaari Mobility Labin nopea kokeilu (kokeilupalveluhankinta)
Yrityksen oma kehitysbudjetti
Jätkäsaari Mobility Labin yhteyshenkilö(t) lisätietoja varten
Janne Rinne, Forum Virium Helsinki (janne.rinne@forumvirium.fi, puh. 040 682 0050)
Tavoite:
Kokeilun tavoite oli selvittää, kuinka luotettavasti 3D Lidar sensori- Edge AI reunälyratkaisu
lähtökohtaisesti toimii erilaisissa käyttöympäristöissä, ja mihin tämä teknologia sopii ja mihin ei,
silloin kun on kyse on liikenteen suunnittelusta, ohjauksesta, liikennetutkimuksesta tai
liikenneturvallisuus-ratkaisuista.
Ratkaisu:
Hankkeessa kokeiltiin kuinka hyvin ja luotettavasti 3D Lidar sensori- ja reunalaskentatekniikkaan
(tekoälyyn) pesutuvalla tekniikalla saadaan mitattua - ja luokiteltua yhdellä sensorilla koko
risteysalueen liikenne (jalankulkijat, pyöräilijät ja autoilijat) - ja kuinka
käyttökelpoista/luotettavaa/hyödyllistä laitteiston tuottama tieto on Helsingin kaupungin
liikennesuunnittelusta ja liikenneturvallisuuden kehittämisestä vastaaville tahoille sekä muille
sidosryhmille (mm. liikennekonsultit).
Tavoitteena oli saada hankittua kokemusta ja todennettua tietoa siitä, kuinka hyvin 3D Lidar Edge
AI sensori- ja reunälyratkaisu sopii liikenneturvallisuuden kannalta kriittisten ratkaisujen osaksi,
esimerkkinä luotettava jalankulkijan tai pyöräilijän tunnistaminen tilanteessa, jossa kääntyvää
autoilijaa halutaan varoittaa oikea-aikaisesti mahdollisesta törmäystilanteesta ns. C-ITS
palveluviestillä.
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Kokeilun toteutus
Kokeilu suoritettiin keräämällä kahdella 3D Lidar Edge AI sensori- ja reunälylaitteistolla
liikennevirroista dataa Jätkäsaari-/Ruoholahti-alueella. Tutkimuspisteitä perustettiin kokeilun eri
vaiheissa seuraaviin risteyksiin:
1) Jätkäsaarenlaituri - Tyynenmerenkatu - Välimerenkatu;
2) Hietalahdenranta - Jätkäsaarenlaituri - Mechelininkatu - Tullaajankuja;
3) Itämerenkatu - Selkämerenkatu.
Tämän lisäksi liittymään Itämerenkatu - Selkämerenkatu asennettiin ajoneuvon ja infran välisen
nopean tiedonsiirron mahdollistava C-ITS laitteisto (ns. Road Side Unit -yksikkö). Testiajoneuvo
varusteltiin C-ITS viestin vastaanoton mahdollistavalla ajotietokoneella (On Board Unit) + erillisellä
näytöllä, jonka kautta kuljettajalle näytettiin C-ITS varoitusviestit.
Jätkäsaari Mobility Lab fasilitoi keskustelua kaupungin edustajien ja Aalto yliopiston Smart
Junction -projektin kanssa.
Tulokset:
Kokeilun tulokset sekä Lidar-teknologian nopea kehitys osoittavat, että ko. teknologia on erittäin
kypsä sovellettavaksi liikenteen ja liikennevirtojen tarkkaan mittaamiseen/datan keräämiseen.
Teknologia soveltuu hyvin myös käytettäväksi V2X (C-ITS) tyyppisissä liikenneturvallisuuden
parantamiseen liittyvissä käyttötapauksissa. Tässä kokeilussa dataa ja datan analysointityökalua ei
ehditty jalkauttaa Helsingin kaupungin työntekijöiden käyttöön. Tähän syynä oli se, että reunaälyn
opettaminen on vienyt odotettua enemmän aikaa ja myös datan validointi on ollut erittäin
työlästä.
Kokeilussa käynnistyi yhteosty Aalto Yliopiston Smart Junction –hankkeen kanssa mm. Datan ja
rajapintojen jakamisen muodossa. Tämä yhteistyö jatkuu ja laajenee kokeilun päättymisen
jälkeen.
Opit kaupungille
Kaupungin kannalta mielenkiintoisin oppi oli Lidar- ja reunalaskentateknologian
käyttökelpoisuuden arviointi liikennelaskennan tarpeisiin. Laskentamenetelmän tarkkuutta
päästiin tutkimaan ja validoimaan kokeilussa.
Opit kokeilutoimintaan
Kokeilut tulee kytke mahdollisimman tiiviisti kaupungin todellisiin tieto- ja kokeilutarpeisiin sekä
muihin kehitysprosesseihin, jotta kokeilut tulokset ja opit saadaan käyttöön ja laajasti
hyödynnettäväksi. Yhteistyö Aalto yliopiston ja Coveqsin toteuttamaan Smart Junction –pilotin
kanssa osoitti tutkimuslaitusten ja yritysten välisen yhteistyön tarjoavan konkreettisia
synergiahyötyjä.
Opit yritykselle
Kokeilu osoitti, että Lidar-teknologialla voidaan tuottaa ja kerätä tarkkaa dataa katuverkon
liikenteestä mukaan lukien kaikki liikennemuodot. Lidar on potentiaalinen teknologia yksin tai
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yhdessä esim. tutkatekniikan kanssa (hybridisensori) korvaamaan perinteisiä liikennevalojen
ilmaisintekniikoita.
C-ITS eli yhteistoiminnallinen ajaminen on teknolgia, johon Suomen liikennealan kannattaa
suhtautua vakavasti, koska sillä tulee olemaan lukuisia sovelluskohteita lähitulevaisuudessa (esim.
autojen turvajärjestelmissä ja autonomisessa ajamisessa).
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11. Pyöräkaistojen kunnon mittaus sensoreilla, TerrainSense (2021)
Kokeilun nimi
TerrainSense
Kokeilija (yritys)
TerrainSense
Kumppanit
Kokeilun ajankohta
01.03-31.05.2021
Kokeilun rahoitus
Jätkäsaari Mobility Labin nopea kokeilu (kokeilupalveluhankinta)
Jätkäsaari Mobility Labin yhteyshenkilö(t) lisätietoja varten
Janne Rinne, Forum Virium Helsinki (janne.rinne@forumvirium.fi, puh. 040 682 0050)
Tavoite:
Kokeilun tavoite oli kokeilla pyöräteiden kunnon mittausta uudella menetelmällä, joka perustuu
polkupyörään kiinnitettävän sensoriin ja ohjelmistoon.
TerrainSense-palvelun päätavoite on parantaa pyöräilyn turvallisuutta ja mielekkyyttä tarjoamalla
kaupungille objektiivista (sensorimittaukset) sekä subjektiivista (käyttäjien palaute) tietoa
pyöräilyinfran kunnosta.
Ratkaisu:
TerrainSense perustuu pyörän takahaarukkaan kiinnitettävään kiihtyvyysanturiin ja ohjelmistoon,
joka piirtää anturin mittausten perusteella kuntotietoa kartalle.
Palvelua kokeilittin yhteistyössä kaupungin edustajien kanssa. TerrainSensen edustajat suorittivat
mittaukset. Mittauksista luotiin pyöräilykaistojen kuntoverkosto kartalle, jota hyödyntäen
selvitettiin verkoston kipupisteet ja parannusta tarvitsevat kohdat. Mittauksessa tunnistettiin
esimerkiksi kuoppia ja muita epätasaisuuksia, epätasaisia risteysalueita, pyöräilylle vaikeita
kiveysalueita sekä puutteita pyöräilykaistojen aurauksessa talvella. Menetelmä tunnistaa
pysähdykset mittausten aikana. Mittauskertoja verrattiin keskenään eri ajankohtiin perustuen.
TerrainSense-palvelu tarjosi mahdollisuuden asukkaiden laadullisita palautetta pyöräilykaistojen
kipupisteistä. Valitsemalla tietyn paikan kartalla käyttäjä voi jättää kommentin, johon kaupungin
edustajilla oli mahdollisuus vastata.
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Kokeilun toteutus
Kokeilussa valittiin reitti, joka kattoi useita katuja Jätkäsaaressa, Ruoholahdessa ja Baanalla. Reitti
mitattiin noin 10 kertaa. Mittauksista luotiin kartta.
Lisäksi kokeiltiin TerrainSensen palautetyökalua, jossa aukkaat voivat merkitä kartalle
pyöräilyinfraan liittyviä kommentteja. Asukkaita osallistettin Jätkäsaari Mobility Labin kautta, ja
testiryhmältä saatii kerättyä laadullista palautetta mitatuista väylistä.
Tulokset käytiin läpi yhdessä kaupungin edustajien kanssa (Helsingin kaupunki, KYMP;
rakenteellisen ylläpidon edustajat ja pyöräilykoordinaattori).
Tulokset:
Kaikki kokeilun suunnitellut toimepiteet toteutettiin suunnitellusti. TerrainSense mittasi yhteensä
104 kilometrin edestä reittejä (yhteensä 10 mittauskertaa).
TerrainSensen kartalle saatiin sekä sensorimittaustietoa, että asukaspalautetta. Tulosket käytiin
läpi kaupungin edustajien kanssa.
Jätkäsaari Mobility Labin rooli oli edistää keskustelua kaupungin kanssa ja rekrytoida
asukaskokeilijoita Jätkäsaaresta.
Opit kaupungille
Kaupunki sai oppia uuden menetelmän soveltuvuudesta infran kunnon mittaamiseen. Kaupungin
edustajien mukaan mittaustulokset kuvastivat hyvin todellisuuta ja myös pyöräilyväylien kuntoa
koskevaa palautetta, jota kaupunki saa jatkuvasti virallisten palautekanavien kautta. Kaupunki
arvioi jatkuvasti erilaisten menetelmien käyttöä infran kunnon seurannassa, ja TerrainSensen
kokeilu tarjosi tähän tuloksia.
Opit kokeilutoimintaan
Tiivis yhteydenpito kokeiluyrityksen ja kaupungin edustajien välillä edesauttoi kokeilun tulosten
käsittelyä ja kokeilun jälkeisten jatkokeskustelujen jatkumista (esim. mahdollisista uusista
piltointikohteista jatkossa).
Opit yritykselle
Käytännön kokeilu yhdessä kaupungin edustajien kanssa käydyt keskutelut auttoivat yritystä
ymmärtämään kaupungin tarpeita ja reunaehtoja pyöräväylien kunnon mittaamisessa. Kokeilu
antoi ymmärtämään palvelun lisäarvoa suhteessa muihin menetelmiin, esimerkiksi
mittausvaunuihin. Oppeja ja palautetta käytetään TerrainSensen tuotekehityksessä.

34

12. Läheltä piti – Turvallisesti suojatiellä, MarshallAI (2021)
Kokeilun nimi
Läheltä piti – Turvallisesti suojatiellä (2021)
Kokeilija (yritys)
Marshall AI
Kumppanit
Kokeilun ajankohta
1.5.-1.6.2021
Kokeilun rahoitus
Jätkäsaari Mobility Labin nopea kokeilu (kokeilupalveluhankinta)
Jätkäsaari Mobility Labin yhteyshenkilö(t) lisätietoja varten
Janne Rinne, Forum Virium Helsinki (janne.rinne@forumvirium.fi, puh. 040 682 0050)
Tavoite:
Suojaamattoman suojatien vaaratilanteiden tunnistaminen konenäöllä. Tarkoituksena oli saada
Proof of Concept todettua ja määritellä jatkokehityksen tarpeet.
Ratkaisu:
Suojaamattoman suojatien yhteyteen sijoitettiin vaaratilanteita tunnistava kamera- ja

reunalaskentayksikkö, joka hyödyntää konenäköteknologiaa. Laitteisto tuotti tietoa tienkäyttäjien
lukumääristä ja tien ylityksistä. Konenäön avulla tunnistettiin tilanteita, joissa auto ei pysähtynyt
jalankulkijan astuessa suojatielle. Ratkaisu huomioi kadulla liikkujien yksityisyyden suojan
sumentamalla kaikki kasvot ja rekisterinumerot osana kuvan prosessointia. Kokeilussa ei seurattu
tai tunnistettu yksittäisiä tienkäyttäjiä.
Kokeilun toteutus
Laitteisto asennettiin Jätkäsaaren Tyynenmerenkadulle. Kokeilupäiviä kertyi yhteensä 17
aikavälillä 5.-25.5.2021. MarshallAI toteutti laitteiston asennukset, mittaukset ja tulosten
analysoinnin.
Jätkäsaari Mobility Lab tuki keskustelua kaupungin kanssa sopivan kokeilupaikan löytämiseksi ja
auttoi laitteiston sähkönsaannin järjestemisessä.
Tulokset:
Yrityksen arvion mukaan kokeilu osoitti teknologian soveltuvuuden mittaamiseen ja
reaaliaikaiseen varoittamiseen. Ajoneuvoja laskettiin mittausjakson aikana yli 125 000,
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jalankulkijoita yli 40 000 ja tien ylityksiä lähes 20 000. Tilanteita, joissa auto ei antanut tietä
jalankulkijalle suojatiellä, havaittiin 76 ja muita vaaratilanteita 24.
Opit kaupungille
Kokeilu osoitti ratkaisun soveltuvuuden suojatien vaaratilanteiden automaattiseen
tunnistamiseen. Kokeilu osoitti, ratkaisua voisi soveltaa ainakin seuraaviin käyttökohteisiin:
- Läheltä piti –tilanteiden automatisoitu seuranta (vaarallisista tilanteista on vähän
seurantatietoa, toisin kuin onnettomuuksista, joista kerätään tilastoja)
- Suojateiden ja muiden infran parannustöiden “ennen/jälkeen”-vertailut
- Erilaisten suojateiden varoituslaitteiden käyttäytymisvaikutuksen vertailututkimukset
(esim. valaisematon suojatie / huomiovalokapselit / uudet suojateiden valaistusratkaisut)
Opit kokeilutoimintaan
Jatkuvaa ympärivuorokautista sähköä on vaikeaa löytää katutilassa. Jätkäsaari Mobility Labin
“Plug&Play”-virtalähde helpotti sähkön saantia MarshallAI:n konenäköratkaisulle.
Opit yritykselle
Yritys sai todennettua teknologian toimivuuden.
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13. Viimeisten metrien navigointi jakelulogistiikassa, Tietorahti ja Gatesolve (2020)
Kokeilun nimi
Ammattikuljettajien data-alusta
Kokeilija (yritys)
Tietorahti
Kumppanit
Sproutverse (Gatesolve-palvelun toteuttaja)
Kokeilun ajankohta
10/2020-05/2021
Kokeilun rahoitus
Jätkäsaari Mobiltiy Labin nopea kokeilu (kokeilupalveluhankinta)
Jätkäsaari Mobility Labin yhteyshenkilö(t) lisätietoja varten
Janne Rinne, Forum Virium Helsinki (janne.rinne@forumvirium.fi, puh. 040 682 0050)
Tavoite:
Kokeilun tavoite oli tarjota jakelu- ja logistiikkaa tekeville kuljettajille tietoa sopivista
pysähtymispaikoista (pysäköintikieltoalueiseta ja jakeluruuduista) sekä rakennusten
sisäänkäynneistä. Lisäksi kokeiltiin viimeisten metrien navigointityökalua pysähdyspaikalta oikealle
sisäänkäynnille. Tavoitteena oli kerätä kuljettajilta palautetta ratkaisun toimivuudesta.
Ratkaisu:
Kokeilu perustui Tietorahdin kartta -mobiilisovellukseen. Ammattikuljettajille tarjottiin tarkkaa
tietoa Helsingin keskustan rakennusten sisäänkäynneistä ja porttikongeista, jonka Forum Virium
Helsingin kaksikymmentä kesätyöntekijää olivat keränneet Helsingin keskustasta kesällä 2020.
Sisäänkäynnit tuotiin Tietorahdin kartalle.
Tietorahdin kartassa oli oma osionsa lähetti- ja jakeluyrityksille. Karttaan tuotiin rakennusten
sisäänkäyntien sijainnit, kaupungin yleiset lastausruudut sekä lähijakeluun soveltuvat
pysäköintikieltoalueet.
Tietorahdin kartalle luotiin linkitys Gatesolve-sovellukseen. Gatesolven viimeisten metrien
navigointityökalu näytti sisäänkäyntien tarkat sijainnit ja kertoi lyhimmän kävelyreitin
pysähdyspaikalta suoraan valitulle sisäänkäynnille.
Kokeilun toteutus
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Sisäänkäynti- ja pysähdyspaikkatiedot tuotiin Tietorahdin karttapalveluun. Luotiin integraatio
Gatesolve-navoigintipalveluun.
Toiminnalisuuksia markkinoitiin Tietorahdin kartan käyttäjille. Palautetta kysyttiin
palautekyselyllä, jota markkiointiin mm. R-Kioskin lahjakorttipalkinnoilla.
Jätkäsaari Mobility Lab tarjosi olemassa olevaa sisäänkäynti- ja liikennemerkkidataa kokeilulle ja
tuki testikäyttäjien rekrytoinnisssa ja siihen liityvässä viestinnässä.
Tulokset:
Tietorahdin kartalla oli runsaasti käyttöä kokeilun aikana. Karttatasoja, joilla oli pysäköinti
kieltomerkit ja lastausruudut, ladattiin tuhansia kertoja päivässä. Haaste oli kuitenkin, että
Gatesolve-integraatiion liittyvää käyttöä ei saatu erotettua muusta Tietorahdin palvelun käytöstä.
Tarkempien tulosten saamiseksi datan keruuta kehitettiin tarkemmaksi ja jatkettiin huhtitoukokuussa 2021.
Paras kuva Tietorahti-Goatesolve-kokonaisratkaisun käytöstä saatiin tarkastelemalla. Siirtymiä
Tietorahdista Gatesolveen. Tietorahdin kautta tulleita päiväkohtaisia vierailuja oli huhtikuussa 193
(keskimäärin 6,3 kpl päivässä). Päiväkohtaisia reitittäjiä oli huhtikuussa 29 (keskimäärin 1 kpl
päivässä).
Kokeilun kuljettajakyselyyn saatiin vähän vastauksia monikanavaisesta markkinoinnista ja
palkinnoista huolimatta. Näin ollen tarkempi ymmärrys siitä, miten palvelua käytettiin, jäi
saavuttamatta (esim. milloin, miten ja miksi käytettiin ja miksi jätettiin käyttämättä?).
Opit kaupungille
Kokeilussa kävi ilmi, että kaupungilta saatavissa oleva liikennemerkkien aineisto ei ollut ajan
tasalla. Liikennemerkkien kerääminen vaati runsaasti manuaalista työtä, mikä vei runsaasti
resursseja.
Opit kokeilutoimintaan
Loppukäyttäjien aktiivisuutta ja osallistumista tulee aktiivisesti seurata. Mikäli haasteita ilmenee,
tulee varhaisessa vaiheessa tehdä uusia toimia loppukäyttäjien tavoittamiseksi ja palautteen
keräämiseksi.
Opit yritykselle
Kokeilu mahdollisti uuden toiminnallisuuden kehittämisen. Keskeinen oppi oli se, että jo
pelkästään uusien toiminnallisuuksien löytämien ja käyttöönotto vie aikaa. Pienellä resurssilla
tehtävät nopeat kokeilut eivät aina riitä tietoisuuden kasvattamiseen ja käyttäytimsen
muutokseen.
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14. Liikennelaskenta- ja liikkumismuotojen tunnistus, Ubiwhere (2020-2021)
Kokeilun nimi
Liikennelaskenta- ja liikkumismuotojen tunnistus, Ubiwhere
Kokeilija (yritys)
Ubiwhere
Kumppanit

Ajankohta
02/2020-12/2021
Rahoitus
Yrityksen oma kehitysarahoitus
Toteutuneet asennukset KYMPin budjetista
Jätkäsaari Mobility Labin yhteyshenkilö(t) lisätietoja varten
Matias Oikari, Forum Virium Helsinki (matias.oikari@forumvirium.fi)
Tavoite: Testata Ubiwheren kehittämää kamera- ja sensoriteknologiaa sekä niihin pohjautuvaa
dashboard-palvelua
Tavoitteena oli testata Ubiwheren kehittämää liikennemittaukseen ja liikennelaskentaan
soveltuvaa kamerapohjaista teknologiaa sekä maahan asennettavia magneettisia sensoreita
neljässä eri lokaatiossa Mechelininkadulla, Crusellin sillalla, Selkämerenkadulla sekä Pohjoisella
Rautatiekadulla. Teknologian testaamisen ohella tavoitteena oli tuottaa liikenneanalyysia
tuotetun datan pohjalta sekä testata Ubiwheren dashboardia.
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Ratkaisu
Kokeilussa testattiin Ubiwheren kehittämää liikennemittaukseen ja liikennelaskentaan soveltuvaa
kamerapohjaista teknologiaa kahdessa eri lokaatiossa Mechelininkadulla ja Crusellin sillalla.
Liikennedatan lisäksi kokeilussa tuotettiin ilmanlaatudataa sensoreilla, jotka asennettiin
kameroiden yhteyteen.
Teknologian ohella testattiin myös Ubiwheren kehittämää Urbsense-dashboardia, josta pystyy
seuraamaan ja analysoimaan liikenteestä kerättyä dataa.
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Kokeilun toteutus:
Ubiwheren ja KYMPin (kaupunkiympäristön toimiala) toimesta määriteltiin mitä laitteita
kokeilussa halutaan testata. Tämän jälkeen KYMP määritteli, mitkä risteysalueet ovat kiinnostavia
kokeilulle liikenteen näkökulmasta.
Ubiwhere lähetti laitteet Suomeen SEU:n varastolle, joka kaupungin kumppanina vastasi
asennusten toteuttamisesta. Laitteiden asennusvaihe pitkittyi huomattavasti. Asennuksia oli
kaavailtu neljään kohteeseen, mutta pilotoinnille osoitetulla ajanjaksolla asennuksia saatiin
toteutettua vain kahteen kohteeseen SEU:n koronasta johtuvan resurssipulan vuoksi.
Asennettavaksi kaavailtuja magneettisia sensoreita ei päästy kokeilemaan lainkaan.
Dataa kerättiin onnistuneesti Mechelininkadulla ja Crusellin sillalla vajaan vuoden ajan (03/202112/2021). KYMP sai käyttöönsä tunnukset Ubiwheren Urbsense -dashboardille. Kerättyä dataa ja
tehtyä analyysia esiteltiin KYMPin liikennesuunnittelijoille myös Ubiwheren toimesta.
Jätkäsaari Mobility Lab fasilitoi Ubiwheren ja KYMPin välistä kommunikaatiota ja auttoi
määrittelemään sopivat pilotointikohteet Helsingissä. Jätkäsaari Mobility Lab fasilitoi myös
laitteiden asennuksesta vastaavan SEU:n ja Ubiwheren välistä kommunikaatiota.
Tulokset:
Kokeilun tulokset osoittivat Ubiwheren kamerateknologian kykenevän tunnistamaan eri
liikkumistapoja sekä suorittamaan liikennelaskentaa. Ubiwheren Urbsense -dashboard todettiin
kokeilussa varsin selkeäksi ja toimivaksi sovellukseksi. Hämärissä olosuhteissa etenkin Suomen
pimeinä talvipäivinä kameroilla oli haasteita tunnistaa kaikkia liikkumistapoja -ja ajoneuvoja.
Kokeilussa oli tarkoitus testata myös maahan asennettavia magneettisia sensoreita, mutta
koronapandemian vuoksi asennuksista vastaavalla toimijalla oli vakavia resursseihin liittyviä
haasteita eikä magneettisten sensorien asennuksia pystytty toteuttamaan aikataulussa.
Asentamatta jäivät myös Selkämerenkadulle kaavaillut kamera-asennukset.
Magneettisten sensoreiden osalta tuloksia ei saatu siis lainkaan.
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Opit kokeilutoimintaan
Koronavirusepidemian kaltaisiin erityistilanteisiin tulee vastata joustavasti (esimerkiksi
kokeiluajankohdan suhteen), jotta kokeiluista saadaan mahdollisimman hyödyllisiä tuloksia. Ennen
kokeilun alkamista on varmistettava sitoutuminen jokaiselta kokeilun piirissä olevalta toimijalta.
Kokeilulle on tärkeää saada omistajuus tai vähintään vahva sitoutuminen kaupungilta ja muilta
kokeilussa mukana olevilta relevanteilta toimijoilta, jotta kokeilusta saatuja tuloksia saadaan
hyödynnettyä ja tarvittaessa jalkautettua mahdollisimman hyvin.
Erilaisia katu/laiteasennuksia tehtäessä kolmannen toimijan kautta on varmistettava, että
toimijalla on riittävästi resursseja, jotta toimeksianto saadaan vietyä maaliin. Tavoitetta tukemaan
on projektille löydyttävä vahva sitoutuminen myös asennuksia tekevän toimijan puolelta.

Opit kaupungille
Helsingin kaupunki sai tietoa Ubiwheren kamerateknologian soveltumisesta Helsingin
olosuhteisiin. Lisäksi kaupunki pääsi kokeilemaan Urbsense-sovellusta ja tutustumaan sen
toiminnallisuuksiin.
Kaupungin suunnittelijat saivat uutta tietoa eri laskenta teknologioiden eroista datalähteiden
vertailun kautta.
Opit yritykselle
Yritys pääsi testaamaan kamerateknologiaansa pohjois-eurooppalaisissa olosuhteissa. Kokeilu
mahdollisti kamerateknologian testaamisen pimeissä talviolosuhteissa ja uudenlaisessa
toimintaympäristössä. Yritys sai testata liikennedatan keräämistä käytännössä ja jatkokehittää
konenäön suorittamaa eri liikkumismuotojen tunnistusta.
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15. Autonominen lähettirobottipalvelu, LMAD (2020-2021)
Kokeilun nimi
LMAD autonominen lähettirobottipalvelu
Kokeilija (yritys)
LMAD
GIM Robotics
Kumppanit
DB Schenker
Ajankohta
11/2021-12/2021
Rahoitus
Last Mile Autonomous Delivery (AAA) -hanke, EIT Digital
Jätkäsaari Mobility Labin yhteyshenkilö(t) lisätietoja varten
Matias Oikari, Forum Virium Helsinki (matias.oikari@forumvirium.fi)
Tavoite: Testata autonomista lähettirobottipalvelua (B2C) aitojen asiakkaiden kanssa
Kokeilun tavoitteena oli testata aidossa kaupunkiympäristössä aitojen asiakkaiden kanssa LMADhankkeessa kehitettyä lähettipalvelua, joka pohjautuu autonomisesti liikkuvaan LMAD startupin ja
GIM Roboticsin kehittämään jakelurobottiin.
Kokeilulla haluttiin selvittää miten autonomisesti liikkuva robotti soveltuu kaupunkiympäristöön ja
kuinka alueen asukkaat ottavat palvelun vastaan.
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Ratkaisu
Kokeilussa testattiin LMADin kehittämää jakelurobottia Jätkäsaaren ja Ruoholahden alueilla
(Hyväntoivonpuisto) marras-joulukuussa 2021.
Kokeilua varten Hyväntoivonpuiston kupeeseen hankittiin kontti, joka toimi “microhubina”
kokeilun ajan. Robottia säilytettiin ja ladattiin kontissa öisin ja toimitukseen tulevat paketit
lastattiin robottiin hubilla.
Varsinaisen teknologian lisäksi testattiin asukkaiden valmiutta käyttää palvelua. Kokeilun jälkeen
Jätkäsaari-Ruoholahden asukkaille tullaan vielä tekemään asukaskysely, jossa kerätään palautetta
LMADin palvelusta sekä autonomisista kuljetuksista yleensä.

Kokeilun toteutus
LMAD ja Mobility Lab etsivät yhdessä Jätkäsaaresta sopivan pilotointialueen. Jätkäsaaren alueella
tehtiin laajaa kartoitusta paikoista, johon voi sijoittaa kokeilussa tarvittavan kontin (microhubin)
robotin säilytystä ja latausta varten. Neuvotteluja käytiin mm. usean parkkihallitoimijan kanssa,
mutta lopulta sopiva paikka löytyi ulkoa robotin reitin varrelta.
LMAD operoi robottia marras-joulukuussa useana päivänä viikossa. DB Schenkerin paketit tuotiin
pakettiautolla microhubille, jossa ne lastattiin robottiin. Robotin mukana kulki operoija kaikkina
aikoina turvallisuuden varmistamiseksi.
Mobility Lab koordinoi microhubina toimineen kontin lupaneuvottelut, vuokrasi kontin ja fasilitoi
kontin vaatimat sähköasennukset. Mobility Lab koordinoi myös kokeilun viestinnän sekä laatii
asukaskyselyn kokeilun jälkeen.
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Tulokset: Teknisesti jakelurobotti toimi ja vastasi odotuksia - yli 100 toimitettua pakettia
Kokeilun tuloksena Jätkäsaaren ja Ruoholahden alueella toimitettiin autonomisesti liikkuvalla
robotilla yli 100 pakettia (marras-joulukuu 2021). Robotti toimi teknisesti hyvin, eikä operoijan
tarvinnut puuttua tilanteeseen yhdenkään toimitustilanteen aikana. Hyväntoivonpuiston alue
toimi hyvin logistiikkarobotin toimintaympäristönä. Microhubiksi hankittu kontti toimi hyvin
robotin säilytys -ja latauspisteenä sekä pakettien lastauspaikkana.
Tätä raporttia kirjoittaessa kokeilun jälkeistä asukaskyselyä ei ole vielä toteutettu, mutta
asiakkailta kokeilun aikana saadun palautteen perusteella palvelu otettiin hyvin vastaan ja sen
koettiin kasvattavan Jätkäsaaren palvelutasoa.
Asiakkailta saatiin palautetta, että asiakkaille tilauksen yhteydessä lähetetty infotekstiviesti olisi
voinut olla selkeämpi ja informatiivisempi. Osa asiakkaista luuli tekstiviestiä roskapostiksi, eikä
siten reagoinut viestiin lainkaan.
Opit kokeilutoimintaan
Kokeilua valmisteltaessa on hyvä varautua erilaisiin viivästyksiin etenkin koronapandemian aikana.
Valmistelevat työt etenkin katutilassa toteutettavassa pilotissa vievät usein enemmän aikaa kuin
mitä etukäteen on suunniteltu.
Sitoutuminen kokeilun osapuolilta ja selkeä projektin omistajuus ovat hyvän kokeilun vaatimuksia.
Jätkäsaaren pilotissa vaatimukset täyttyivät.
Opit kaupungille
Kaupunki sai kokemusta lupaprosessista, jonka kautta voidaan mahdollistaa autonomisesti
liikkuvan robotin pilotointi katutilassa. Lisäksi kaupunki sai ensimmäisiä kokemuksia siitä, millaisia
asioita autonomisen laitteen liikkuminen katutilassa edellyttää ja mitä tulee ottaa huomioon
turvallisen operoinnin varmistamiseksi.
Opit yritykselle
LMAD pääsi kokeilemaan palveluaan oikeiden asiakkaiden kanssa kantakaupungissa. Oppia kertyi
asiakkaiden ja robotin välisestä interaktiosta, asiakkaille suunnattavan viestimisen vaatimuksista
sekä asiakkaiden vaatimuksista palvelun suhteen.
Lisäksi oppia kertyi robotin operoinnista talviolosuhteissa.
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