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Raportti Puhtia pilotointiin -hankkeessa / liikesalaisuus
Citynomadi-yrityksestä
Citynomadi Oy tarjoaa uudenlaisen kanavan paikkatietoon liitettävän informaation, palveluiden, palautteen ja tarinoiden välittämiseen puhelimen, avoimen ja IoT-pohjaisen sensoridatan visualisoimiseen, reaaliaikaiseen paikkatiedon hyödyntämiseen sekä sosiaalisen median yhdistämiseen. Citynomadin palvelukonsepti tarjoaa asiakkaalle juuri sen informaation, jota
hän tarvitsee tässä ja nyt.
Paikkatietoon perustuvan mobiilipalvelun käyttö on yhtä helppoa kuin autonavigaattorin avulla eteneminen tai tekstiviestin lähettäminen. Palvelua voi käyttää kosketusnäytöllisissä älypuhelimissa joko erillisen sovelluksen avulla tai puhelimen web-selaimen
kautta.
Käyttö on helppoa ja maksutonta käyttäjälle, palvelu toimii sekä ONLINE että OFFLINE-muodossa, eikä offline-käyttö aiheuta
matkailijoille roaming-kustannuksia samoin kuin reittejä on mahdollista seurata myös taajama-alueiden ulkopuolella. GPS toimii
myös OFFLINE-käytössä. Teemme myös sisäpaikannuksen ratkaisuja.
Voit löytää mielenkiintoisia esimerkkejä YouTube.com/citynomadi-kanavaltamme.
Tilaaja voi Citynomadin kautta hallita mobiilimarkkinointiaan. Googlen hauista enin osa tehdään mobiililaitteista ja ne kohdistuvat
akuuttiin tiedontarpeeseen. Myös vuorovaikutteinen mobiilipalveluiden käyttö on lisääntymässä. Aktivoivalle, laadukkaalle ja
mielenkiintoiselle mobiilisisällölle on kysyntää ja se auttaa löytämään alueen parhaat puolet!
Konseptimme on globaali ja monikielinen.
Puhtia Pilotointiin - tavoite
Hankkeessa etsimme kiertotalouden kohteita, jossa voisimme yhdistää IoT:n tarjoamaa syötettä siten, että kiertotalouden toimijat voivat hyödyntää toteutusta ja rakentaa sen osaksi laajempaa palvelukokonaisuutta.
Tavoitteena on myös testata karttakäyttöliittymän mahdollisuuksia nopean havainnoinnin väylänä sekä rakentaa pilotti, jota
voimme esitellä laajemmalle potentiaaliselle asiakaskunnalle.
Puhtia Pilotointiin - toteutus
Hanke-esityksestämme valikoimme vaihtoehdon ilmanlaadun mittaaminen ja big datan kerääminen yhdistäen säätila ja mahdollisia muita olosuhdetietoja. Aihe valikoitui yhdessä hankkeen koordinaattorien kanssa käydyissä keskusteluissa. Muita
vaihtoehtoja olisivat olleet kiertotalouden materiaalivirtojen seuranta, maasto- ja eliötyyppien kartoitus tai sato- ja ruokahävikin
seuraaminen, joista osa liittyy lähemmin ilmastonmuutoksen seuraamiseen.
On tunnettua, että ulkoilman ilmanlaatu riippuu liikenteestä, alueen teollisuudesta, mutta myös alueen sijainnista ja säätilasta.
Etsimme Tampereen alueelta kumppanin, joka mittaa kaupungin ilmanlaatua IoT-anturein. Ilmatieteen laitoksella on kaupungin
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alueella 4 anturia, jotka sijaitsevat Epilässä, Pyynikinrinteellä, Ratinassa ja Kalevassa.
Toteutukseen rakensimme SaaS-palvelimellemme datan visualisoinnin ja big datan keräämisen sovelluksen Tampereen
kaupungin kartalle. Sovelluksessa yhdistetään kartta, Ilmatieteenlaitoksen Tampereen mittauspisteiden tarjoama tieto ja
globaalin rajapinnan kautta tarjottavaa säätilatietoa kulloisenakin aikana.
Mitä teimme ja miten?
Kartta, joka kuvaa näkymää on löydettävissä osoitteessa:
https://citynomadi.com/route/ac2613b7f2a8335fd059d824e9ae379d
Nomadi-sovelluksessa kartta löytyy koodin DEMO - ILMA takaa. Koodin voi syöttää koodi-kenttään, joka löytyy sovelluksen etusivulta. Tämä kertoo siitä, että sovelluksen tarjoama tieto ja vuorovaikutteisuus yhdistettynä käyttäjän sijaintitietoon tarjoaa monenlaisia käyttötapauksia erityyppisille yrityksille sekä kiertotalouden, IoT-infrastruktuurin että avoimen ja yritysdatan parempaan
hyödyntämiseen tuotteissa ja liiketoiminnassa.
Kartalla ilmoitetaan mittauskohteen sijainti, sijainnin ikonin väri indikoi ilmanlaatuindeksiä. Ikonin vieressä on sen hetkinen säätila. Säätila ilmoitetaan ikonein, jotka ovat avoimen datan lähdeohjelmassa Open weather mapissä luokiteltu kulloisenkin säätilan
viitearvoin. Säätilan luokitus saadaan palvelusta kentästä nimeltä ‘icon’.
Toteutuksen karttaikkunassa voidaan selata eri ilmanlaatuindeksiin vaikuttavia indikaattoreita joko 24 tunnin tai 7 päivän
näkymällä. Tietoja voi myös hakea takautuvasti.
On myös tarjolla Dark Sky, avoimen datan palvelu, joka tarjoaa sääennusteen. Tämä mahdollistaa jatkossa visualisoinnin big
datan hyödyntämisen yhdessä sääennusteen ja vallinneen sään kanssa. Jälleen tämän kehittäminen vaatii yhteistyötä
asiakasyrityksen tai -organisaation kanssa käyttötapauksen määrittelyssä.
Big Data
Tietomassa rakentuu big data tietokannaksi tietyn mittauspisteen ympärille. Mitattua tietoa voidaan verrata saman ajankohdan
tilanteeseen esim. vuotta aikaisemmin, mikäli mittausta ja tiedon keruuta jatketaan. Karttakäyttöliittymään voidaan myös rakentaa visualisointi vertailua varten.
AI
Kerätty big data, jossa on IoT-anturein mitattu ilmanlaadun tieto, säätieto ja mahdollisesti mikrosäätieto, voidaan analysoida
kolmannen osapuolen AI-sovelluksella, jonka tavoitteet määritellään asiakas- ja käyttötapauskohtaisesti.
Tällaisia voivat olla mm. liikenteen suunnittelu, kaavoitus, viljely- tai puutarhatoiminta, luonnon monimuotoisuuden vaaliminen ja
kaupunkilaisten virkistyskäyttö. AI-sovellus voi esim. vuoden aikana kerätyn tiedon pohjalta ehdottaa, kuinka liikennettä rajoitetaan tietyllä alueella tiettyyn aikaan, mikäli säätila vastaa aiempaa, jolloin ilmanlaatuindeksi huononi merkittävästi.
Kaupunkilaisen subjektiivinen näkökulma
Sovelluksessamme on myös crowdsourcing-toiminnallisuus, jonka avulla kaupunkilainen voi lähettää oman subjektiivisen mielipiteen Ilmanlaatukartalle. Samoin kommentti voidaan muuttaa myös strukturoiduksi lomakkeeksi, jonka kautta tuleva viesti voi
olla määrällinen tai laadullinen ja joka on ohjattavissa kolmannen osapuolen järjestelmään. Joukkoistaminen on myös yksi tapa
kerätä myöhemmin analysoitavaa big dataa: yksi esimerkki yritysyhteistyöstämme on Birdlife Finlandin tilauksesta toteutettu
TiiraNomadi, jonka avulla lintuharrastaja pystyy tekemään virheettömän lintuhavainnon ja viemään sen myös tiira.fi-tietokantaan. Sinne on kertynyt yli 100 000 havaintoa sovelluksemme kautta.
IoT-mittaus
IoT-kohteella on 5 väri-indikaattoria: punaisesta vihreään, jotka ilmoittavat alueen senhetkisestä ilmanlaadusta. Indikaattorit on
poimittu Ilmatieteen laitoksen palvelusta osoitteesta ilmatieteenlaitos.fi/ilmanlaatu.
Ilmanlaatuindeksi koostuu seuraavista mitattavista seikoista (yksikkö on mikrogrammaa kuutiometriä kohden):
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-

hengitettävät hiukkaset 0 - >200
pienhiukkaset 0 - > 75
typpioksidi 0 - >200
rikkidioksidi 0 - >350
otsoni 0 - >180
haisevat rikkiyhdisteet 0 - >50

Ilmatieteen laitoksen IoT anturit mittaavat hiukan eri yhdisteitä eri lokaatioissa ja em. kartallamme on nähtävissä mitä mitataan
ja missä. Yhdisteiden mittaustuloksista päätellään ilmanlaatuindeksi, joka ilmaistaan eri värein.
Yrityspilotointi
Ilmanlaadun, logistiikkavirtojen ja liikkumisen seuranta ja anaysointi on kriittistä kiertotalouden kehittämisessä. IoT-visualisointi
karttakäyttöliittymässä, sen vaivaton kytkeminen kolmansien osapuolten järjestelmiin ja mahdollisuus liittää
automatiotekniikkaan on Citynomadin niche kilpailuetu, joka tekee yrityksestämme kiinnostavan myös suuryritysten näkökulmasta.
Liitteenä olevassa arkkitehtuurikuvauksessa käy ilmi konseptimme skaalautuvuus. Vastaavanlaista yritysyhteistyötä olemme
tehneet mm seuraavasti:
Olemme toteuttaneet avoin data -pohjaisen revontulihälytyksen Lapin matkailijoille HulluPoro -hotelliketjun tilauksesta. Siinä on
yhdistetty Sodankylän observatorion yläilmakehän sähkömagneettista seurantatietoa, joka on kerätty IoT-anturilla, Ilmatieteen
laitoksen säätietoa pilvisyydestä ja auringon nousu- ja laskuajankohdista. Optimaalinen ajankohta ilmoitetaan push-notifikaation
avulla. Tähän yhdistettynä ilmanlaadun miittaus ja sen puhtauden visualisointi tukee Lapin matkailun arvolupausta.
Fira Barcelonan Nordic Pavillioniin ja Glaston GPD-tapahtumaan olemme toteuttaneet IoT-pohjaisen lämpötilan mittauksen visualisoinnin messuosastolla.
Olemme neuvottelemassa kiinteistösijoitusyritysten Kojamo ja Varma kanssa IoT-phjaisista sisätilakartoista. Varman kanssa
yrityksellämme on yhteistyötä Finlaysonin alueen karttasovelluksen puitteissa vuodesta 2017.
Samoin kiertotalouden puitteissa olemme keskustelleet Pirkanmaan jätehuollon, Fortumin ja Vaisalan kanssa tehtävästä
yhteistyöstä.
Tavoitteena on löytää käyttötapauksia, joissa tarjoamamme karttavisualisointi tukee yrityksen arvolupausta ja vastaa olemassa
olevaan ongelmaan yrityksen toiminnassa ja tuotteissa.
Kuinka tämä liittyy kiertotalouteen
Kiertotalous vähentää materiaalien tuotantoa, turhaa logistiikkaa ja ratkaisee jätteenkäsittelyongelman tehden jätteestä materiaalia. Tietoisuus aktiivisen toiminnan vaikutuksesta ilmanlaatuun ja sitä kautta hyvinvointiin vaikuttaa ihmisten ja yhteiskunnan
asennoitumiseen kiertotalouteen.
Kiertotalous vähentää siis turhia materiaalivirtoja, ja samalla pyrkii kierrättämään päästöt. Ilmanlaatuindeksiä kuvaavilla indikaattoreilla on sekä globaalisti että paikallisesti tässä merkittävä rooli.
Asiakkaat ja yhteistyökumppanit
Puhtia pilotointiin -hankkeemme toteutus mahdollistaa meidän Citynomadin etsiä asiakkuuksia ja partneruuksia juuri yrityksen
kiertotalouden ja ilmastonmuutoksen liiketoiminta-alueilta Cities ja Forest.
Tämä myös täydentää vuosi sitten lanseeraamaamme sisätilan ilmanlaadun karttaa, joka indikoi tarkasti sisätilassa tapahtuvaa
ilmanlaadun muutosta ja syitä siihen.
Olemme työskennelleet yhdessä Sodankylän observatorion kanssa, ja tässä esitelty toteutus on hyödynnettävissä esimerkiksi
Ympäristökeskuksen avoimen datan keräykseen ja paikkasidonnaiseen seurantaan. Koska palvelumme on monikielinen ja karttamme on globaali, pilotoinnin jälkeen voimme tarjota palvelua myös kansainvälisesti.
Tavoitteemme on löytää yhteistyökumppani kansainvälisistä teollisuuslaitoksista, kuten Stora Enso, mahdollisesti jonkun antu-
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riteknologiaa valmistavan tahon, kuten Vaisalan kanssa.
Palvelumme kerää big dataa, kuten myös Ilmatieteen laitos antureistaan omaan SaaS-palveluunsa. Citynomadin
SaaS-palveluun kerätty big data rikastuu erityiseksi, kun saamme dataa eri lähteistä, jotka ovat relevantteja asiakkaamme käyttötapauksen näkökulmasta.
Tulevaisuus
Kuten todettu Puhtia pilotointiin -hanke on mahdollistanut IoT-pohjaisen ympäristödatan keruun ja visualisoinnin pilotoinnin ja
yhden käyttötapauksen kautta esitetyn esimerkin SaaS-karttaympäristössämme.
Tämä toimii esimerkkinä, ja konkreettisena toteutuksena, kun hankimme uusia asiakkuuksia ja yhteistyökumppaneita. Teemme
pilotoinnin laajentamisen seuraavissa vaiheissa:
1. Videoesitys YouTubeen
2. Asiakkuuksien etsiminen Suomessa: Kv-yhtiöt, ympäristönorganisaatiot, kaupungit
3. Yhteistyökumppanien etsiminen Suomessa: IoT-antureiden toimittajat, ympäristötiedon mittaajat ja niiden hyödyntäjät
4. Mahdollisten avoimen datan lähteiden kartoitus, kuten ESAn satelliittidata
5. AI-yhteistyökumppaneiden kanssa tehtävä yhteistyö. AI-yhteistyö syntynee luontevasti asiakas-case-projektien yhteydessä.
On oletettavaa, että esim. korporaatiolla on AI yhteistyötä, jota luontevasti voidaan jatkaa Citynomadin SaaS-palvelussa
kerättävän big datan analysoinnissa
6. Asiakkuuksien ja yhteistyökumppanien etsiminen kansainvälisesti: Eurooppa, Yhdysvallat, Aasia, Etelä-Amerikka
Hankkeessa olemme tehneet pilotoinnin, jolla on kaupallista potentiaalia ja sen uutuusarvo on huomattava. Pystymme kustannustehokkaasti tuottamaan karttasovelluksen, jossa on:
-

joukkoistaminen
avoimen datan API
IoT-API
offline-käyttö sekä
valittava kartta tarjolla olevina ominaisuuksina.

Liitteet:
- kartan kuvakaappaus anturien sijainnista ja säätilan esittämisestä kartalla
- kuvakaappauksia Nomadi-sovelluksessa olevasta kommentoinnin toiminnallisuudesta
- Citynomadin arkkitehtuuri
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