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LIVING LAB BUS – COLLECTION OF RESULTS
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WHAT?

• This slideset gathers some very condensed results and findings of the Living
Lab Bus research project covering different aspects

• Language may vary from topic to topic (Finnish/English)
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CONTENTS

• Lessons learned from technical on-board systems (FI)

• Sensors and contextual information (EN)

• Passenger counting by image recognition (FI)

• Feasibility of bluetooth technology for ticketing scenarios
(EN)

• Passenger needs and experience (FI / EN)

• Passenger service development support (EN)

• Passenger service ecosystem from development to 
delivery (FI)

• Participatory approaches (EN)

• Feedback tool by Swiss Innovation Lab (EN)

• Integration of on-demand transport (FI)

• Services needed to support innovating (EN)

• Building innovation ecosystems (EN)

• Communication methods for engaging platform users (FI)

• Living Lab Bus as a demonstration environment for 
shared visibility (EN)
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LESSONS LEARNED FROM TECHNICAL ON-
BOARD SYSTEMS
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LLB-JÄRJESTELMÄSTÄ SAATUJA TEKNISIÄ OPPEJA (1)

• Tiedonkeruu- ja ajoneuvolaitteiston erottaminen toisistaan on keskeistä

• Turvallisuus (liikenne, matkustaja jne.)

• Tehokkuus (tiedonkeruujärjestelmä resurssien käyttö riippumatonta)

• Edge-tyyppinen kokonaisarkkitehtuuri tiedonkeruujärjestelmän osalta on toimiva ratkaisu

• Joustava ja skaalautuva, Over The Air (OTA) päivitykset edge-solmuille

• Tiedonkäsittelyn hajauttaminen (reaaliaikavasteet + latenssi huomioiden), mahdollisuus dynaamiseen laskennan 
hajauttamiseen

• Langattomuus ja alhainen tehokulutus antureiden osalta on suositeltavaa

• Asennusten ja ylläpidon yksinkertaisuus

• Toisaalta IoT-järjestelmien päästä–päähän tietoturvaa hankala järjestää tällöin täydellisesti

• Anturien asennuspaikat valittava huolella (ilkivalta ja ulkoiset häiriölähteet, esim. lämmityslaitteet vs. lämpötila-
anturit)
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LLB-JÄRJESTELMÄSTÄ SAATUJA TEKNISIÄ OPPEJA (2)

• Sensoritiedon tallennuksen organisointi mietittävä tarkasti ennakolta (”Big data -ajattelu” ei välttämättä 
hedelmällisin)

• Kerättävän tiedon priorisointi ja laatukriteerit on määriteltävä ennakolta (kustannustehokkuus, reaaliaikaisuus, 
näytteenottotaajuus, tiedon luotettavuus jne.) – tallennus ja prosessointi ei ole ilmaista!

• Jäsentämättömien BLOBien käsittely hankalaa =>  tallennus CSV tiedostoina tai SQL tietokantana

• Laajempien IoT-järjestelmien tilan ja konfiguraation hallintaan on kiinnitettävä huomiota

• Hiemankin isommissa järjestelmissä ”tilannekuvan” ylläpitäminen on hankalaa (esim. ohjelmisto jatkuvassa 
muutoksessa, langattomien sensoreiden tilan seuranta jne...) 

• => DMP:n (Device Management Platform) tarve kasvaa

• Laskentatehoon liittyvät vaatimukset edge-solmujen osalta voivat muuttua 

• Mieluummin laskentatehon ylimitoitus kuin ”rimaa hipoen”

• Laitteiston muunneltavuus/ylläpidettävyys korostuu (esim. edge-laskentayksikön vaihto)



22.5.2019 7

LLB-JÄRJESTELMÄSTÄ SAATUJA TEKNISIÄ OPPEJA (3)

• WEB-teknologiat (HTML5) mahdollisia näyttöjärjestelmissä
• WEB-julkaisemisen standardiratkaisut toimivat, päivitysten helppous (OTA)

• Luotettavuudessa vielä hieman parantamisen varaa (kiosk-mode)

• Selainversioiden päivityksistä huolehtiminen

• Näyttöteknologioiden haasteet
• DP- ja HDMI-signaalien maksimieteneminen ja häiriöiden sieto => mitä lyhyemmät 

johdot sitä parempi, vahvistimia yms. tarvittaessa

• Liittimiin kiinnitettävä erityistä huomiota (vrt. MIL-STD liittimet vs. viihde-
elektroniikka), iskut & tärinä haasteina
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LLB-JÄRJESTELMÄSTÄ SAATUJA TEKNISIÄ OPPEJA (4)

• Haastavat ympäristöolosuhteet huomioitava 
komponenttien osalta
• Suuret lämpötilavaihtelut (kondensoituminen, vesi) ja 

pölyisyys

• Häiriöllisyys (moottorikäytöt), sähköinen suojaus tärkeää

• Fyysisten laiteratkaisujen suunnittelu keskeistä
• Asennettavuus ja 

ylläpidettävyys/muunneltavuus/laajettavuus 

• Kotelointiratkaisut keskeisiä (testattavuus/huollettavuus 
huomioon suunnittelussa) Kuva: LLB ajoneuvoyksikkö kahdella 

VTC1010:llä varustettuna
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SENSORS AND CONTEXTUAL INFORMATION
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LLB SENSOR DATA
Smartphone data

Integrated Sensors: accelerometer, gyroscope, magnetometer, etc. and GNSS (Androsensor application)

Sampling rate: 100 Hz

Collection period: 28th May – 15th June 2018

Data 4th June – 10th June: We know bus line, bus number, number of passengers, position of 
smartphone

Type of bus unknown: e.g. Line 55, side number 3008, to be solved

Survey from Passengers

Collection period: as above

Type of questions: e.g. 

+ Time, bus passenger travelled

+ General info of passenger

+ Evaluation of bus driving, noise level, travel experience

Future Work

- Synchronize Smartphone and Survey data

- Provide a dataset that can be used in future

Machine Learning algorithms (pre-trained

networks etc)
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TESTING SENSUS SENSOR PACKAGE FOR FORECA

• Motivation to test the SensUS sensor package was to experiment if cheap
weather related measurements can be done using the bus as a moving
sensor platform

• Bus environment proved to be too harsh for the tested device located
outside of the bus chassis

• weather and bus washing caused irreversible device failure because of casing
that was not water proof enough

• Connectivity of the device with bluetooth was problematic as the signal was
too weak to reach on-board computer in the bus (when loaded with
passengers causing attenuation).

• Even if the device did not work, the test provided important information to 
Foreca and device manufacturer about the needs of better, water proof
casing.
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UTILIZATION OF VTT’S TINY NODE SENSOR HUBS

• VTT’s modular sensor hubs can be equipped
with different combinations of sensors

• In LLB buses we have had long term testing
during the entire LLB project period 3-4 
sensor hubs / bus (temperature, humidity, air 
pressure)

• Sensors have proven to be robust as not a 
single sensor hub has malfunctioned

• Sensors have also required really low energy
as every sensor hub has survived without
battery replacement (during ~2 years)
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TINY NODES: INSIDE VS. OUTSIDE TEMPERATURE

• In summer time, inside temperatures
followed outside temperatures

 Insufficient air conditioning?

• In winter time, inside temperatures quite
stable with fuel powered heater

 Current heating system sufficient for 
winter temperatures
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NOTES ABOUT TEMPERATURE MEASUREMENTS
• In summer time, air conditioning insufficient to keep inside temperature stable (inside 

temperature follows outside temperature)
• In a warm day bus is probably too warm for passengers

• In winter time, fuel powered heating keeps inside temperature stable after warming the
bus
• In winter time, temperature differences vary a lot between different points in the bus

• Placement of the sensors should be thought together with bus manufacturer in order to 
get the most useful results

• Constant monitoring of the ambient conditions inside the bus provides important
information about measures related to passenger and driver satisfaction
• Verify the problems and helps in further development
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PASSENGER COUNTING BY IMAGE 
RECOGNITION
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YHTEENVETO

• Koko bussin kattavuus vain usealla kameralla

• Kameran asennuspaikka merkittävä kattavuuden kannalta

• Pylväät sekä matkustajien peräkkäisyys aiheuttavat selkeitä ongelmia ihmishahmontunnistuksen osalta

• Toisaalta algoritmi tunnistaa usein myös ihmisen silloin kun hänestä ei näy kuin osa

• Linja-autoympäristössä ei esiintynyt valetunnistuksia (false positives)

• Matkustajien lukumäärä kannattanee tehdä useamman perättäisen kuva-analyysin avulla (keskiarvo, 
suurin määrä, …)

• Resoluutio näyttäisi olevan riittävä puolikkaan bussillisen laskentaan

• Kuva-alasta kannattaa tunnistaa laskennan kannalta selkeät kohdat sekä katveet ja verrata laskentatulosta 
arvioituun selkeiden kohtien maksimiarvoon, josta sitten täyttöasteen arvio. 
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FEASIBILITY OF BLUETOOTH TECHNOLOGY FOR 
TICKETING SCENARIOS
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TESTING BT LE TECHNOLOGY FOR NEW TICKETING SOLUTIONS

Needs & motivation LLB test bus used to determine if Bluetooth beacons provide potential
technology for walk-in / walk-out implicit ticketing
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RESULTS OF BT LE TESTING FOR TICKETING

• Bluetooth beacons alone cannot provide solution for Walk-in / Walk-out ticketing

• Be-in / Be-out solutions achievable with beacons but is still complex

• Test bus environment in an important role to achieve the conclusive results

• Hybrid solutions combining other technologies with BT LE beacons promising direction
for further research & development

• Other uses of beacons identified in public transportation environment, e.g.:
• indoor navigation and guiding

• beacons as contextualizing elements in on-board applications

• beacon use in passenger counting and people flow detection
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PASSENGER NEEDS AND EXPERIENCE
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UUDET LIIKENNEPALVELUT

• Tarkastelussa liikenteen tietopalvelut ja matkustajien digitaaliset
oheispalvelut [1,2,3,4]

• Palveluiden kestävyys riippuu siitä, pyrkivätkö ne parantamaan
joukkoliikenteen toimivuutta vai yksityisautoilun kilpailukykyä [5]

• Matkustajilla digitaaliset palvelut jo nyt merkittävä osa matkaa [6]
• Käyttö ei poikkea muusta arkikäytöstä, sosiaalisen median jättiläiset dominoivat, 

lisäpalvelutoiveet liikenne- ja poikkeusinformaatiossa

• Rentoutumisen tukemisessa ennakoimattomia mahdollisuuksia, samoin
matkustajien hiljaisen tiedon jakamisessa

• Sähköbussin positiivista ekologista imagoa tulisi hyödyntää näkyvämmin

[1] Kostiainen, J., Jokinen, Jani-Pekka, Pantic, N., Marko, F. & Bylund, G. (2018). Hackathons for innovation: case Living Lab Bus and passenger game Bussig in Junction 2017. ITS World Congress 2018, September 2018, Copenhagen.
[2] Lehikoinen, O. (2016). Helsingin seudun liikenteen uuden ja vanhan matkalippujärjestelmän käytettävyysvertailu. Kandidaatintyö, Aalto-yliopisto.
[3] Raunio, T. (2016). Käyttäjäkokemus liikennevälineissä: Arvio Länsimetron vaikutuksesta käyttäjäkokemukseen Espoon ja Helsingin välisessä työmatkaliikenteessä. Kandidaatintyö, Aalto-yliopisto.
[4] Thor-Touch, H. (2016). Helsingin seudun liikenne-kuntayhtymän ja Singaporen julkisen liikenteen matkakortinlukijoiden käytettävyys. Kandidaatintyö, Aalto-yliopisto.
[5] Heiskala, M., Jokinen, J. P., & Tinnilä, M. (2016). Crowdsensing-based transportation services—An analysis from business model and sustainability viewpoints. Research in Transportation Business & Management, 18, 38-48.
[6] Syrman, Simo (2018): Electrifying the bus travel practice. The Association of European Schools of Planning AESOP Annual Congress 10.-14.7.2018, Göteborg, Sweden.
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STUDIES
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A CO-DESIGN STUDY OF DIGITAL SERVICE IDEAS 
IN THE BUS CONTEXT

• The aim of this study was to gain understanding of bus passengers’ needs and expectations for future 
digital services by developing initial service concept ideas through co-design. 

• This was done by conducting three Idea generating workshops with 24 participants.

• As a result, we got 181 service ideas, grouped into 46 subthemes and finally to six main themes: 1) 
Information at a glance while traveling, 2) Entertainment and entertaining activities, 3) Services that 
support social interaction, 4) Multiple channels to provide travel information, 5) Extra services for 
better travel experience, and 6) Services that people already expect to have. 

• This knowledge can be used as a basis for human-centered design of digital services that can enhance the 
desirability of bus transportation.

Hildén, Elina, Jarno Ojala, and Kaisa Väänänen. "A Co-design Study of Digital Service Ideas in the Bus Context." IFIP Conference on Human-Computer Interaction. Springer, Cham, 2017.
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FEEDBACK AND IDEAS FROM PASSENGERS

• Linkker’s bus – and electric buses in general – are appreciated by the
passengers thanks to quietness and environmental friendliness.

• Details such as stop button sounds in the Linkker buses have been found
irritating whereas wooden-style floors, for example, are delightful. 

• Information about the current route (e.g. location on map, next stop, 
connection timetables) are the most wanted information services.

• Features such as USB ports for charging mobile phones are welcome.

• Information, hints and pictures about the area would be nice. 
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Linkker-bussin 
miellyttävyys
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Infopalveluideat Muut EXAMPLES OF PASSENGER IDEAS AND FEEDBACK
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Matkustajalta saatu palaute/ideat

x x x
First time in da Ebus and it feels good! The driver is listening a Basso radio and I was thinking that maybe you could add some speakers all the way in da ayle? Some more suspension (jousitus) would be nice           . Good luck and if you ever 
need brilliant people in your team, just let me know! Kind regard, Tommi V[removed]] T. +358 400 [removed]

x x
Sähköbussi on hiljainen muuten, mutta kaikki pysähtymiseen liittyvät äänet niin stop merkistä ovien sulkeutumisvaroitukseen ovat aika kauheita, ensimmäinen säröytyy kaiuttimissa ja jälkimmäinen jopa käy korviin. Lisäksi kyyti ei 
mukavaksi muutu jos kuskit kiihdyttävät ja pysähtelevät äkisti.

x x There is a "slightly" terrible high-note sound on the bus all the time that hurts ears like tinnitus. Otherwise, the ride was comfortable!

x x Kiva lattia (parkettimainen vaikutelma). USB-pistokkeita vois olla enemmän. Keskikäytävän ja korokkeiden reuna voisi olla selkeämmin merkattu. Huononäköinen ei välttämättä huomaa "kynnystä".

x x x Mukavan hiljainen bussimatka. Lattia tyylikäs ja penkit pehmeämmät kuin normaalisti. Sisäpintojen muoviosia voisi tehdä kierrätysmateriaaleista kuten BMW sähköautomalleissa.

x x I love the new electric busses a lot and would like to see more in the future but one thing that got in my mind was that the stop sound could be chanced to something more like the basic beep sound in my opinion.

x x
Aluksi kiitos, että ensimmäinen sähköbussi, jossa matkustusmukavuus parempi kuin niissä aikaisemmissa busseissa. Olivatko ne hankittu Kiinasta tai jostain Aasiasta. Niissä ei suomalainen mies mahtunut seisomaan eikä istumaan. Istuimet 
oli kuin lastentarhassa. Se bussi oli vitsi. Tässä on tilaa niin ylöspäin kuin leveyttäkin. Hienoa! Takaosan seisomakorkeutta voisi olla hiukan enemmän niin ei tarvitsisi kummarella. Muutoin kulkee jouhevasti ja kyyti pehmeää. Loistavaa.

x x x x The bus is great for speed and silence and normal capacity. I would like to see more news about Helsinki or the weather in the screen. Good to know this is also less troubly for the environment.

x x Very good I love it

x x
Missä pysäkillä mennään, ja taulussa aikataulu milloin bussi on kullakin pysäkille ja milloin perillä määränpäässä. Kaikki HSL bussit pitäisi olla tämmöisiä! Ja kaikkiin busseihin laturipaikka. Aiva mahtava keksintö laittaa busseihin 
latauspaikat!

x x Busseissa voisi olla joku mainos siitä kuinka paljon päästöjä normi bussista tulee vuodessa versus sähköbussi. On muuten mahtava kyyti tässä. Ja hiljainen. Kiitos kehittäjille!

x x
I think the modern look of the bus is great and the space allows for easy commuting, even with bigger luggage. The 'Stop' buttons seem to be in more acessible places, which I also like. However they seem stiff and if I wouldn't have used a 
bit of force on it, I would have missed my stop. Seeing the day's immediate-future weather forecat is lovely and very useful. I hope these busses will succesfully make it to being the average bus in Helsinki.

x x We are visiting from Scotland. This is our first time on an electric bus! The bus is beautifully clean. Love that you can activate this by holding your phone to the poster,

x x Hyvin mukavat ja pehmeät penkit,voi ladata puhelinta,rauhallista

x x Hiljainen hauska bussi. usb pistokkeet olisi hyvät!

x Busline 23 received few complements during its journey. People Where relaxed and enjoying their trip. Wood like floor and calming tictac (old woodpecker like) clock noise made few of us to come back for more ☺️

x I like Bussi

x ihan hyvä bussi

x
Sähköbussi (23) oli mahtava! Äänet olivat hiljaiset verrattuna polttoaineella kulkeviin ajoneuvoihin. Itselleni tuli ovien avautumisäänistä ja -valoista mieleen Linnanmäen laite Linnunrata ja varmasti lasten kanssa matkustaminen sujuu 
hyvin kiinnostavassa kulkuneuvossa. Lisäksi sisustus oli muutenki siisti ja moderni.

x I have been travelling with 51 bus. The new bus has so soft and nice benches. Good for my sometimes in pain back! Also so quiet! Almost too quiet. :)

x Nämä bussit ovat tosi kivoja ja moderneja! Ihanaa, että busseissa on usb portit, että voi ladata esim puhelinta matkan aikana!!!

x Nämä bussit ovat tosi muakia ja uudenaikaisia. Toivoisin että kaikki HSL:n bussit voitaisiin korvata näillä uusilla busseilla!

x x Bussien valkoiset valot ovat pimeällä aivan liian kirkkaat. Valojen tulisi olla matkustajaystävällisemmät, esimerkiksi keltaiset. Ja himmentyä pimeällä. Varsinkin migreeniherkälle ne aiheuttavat ongelmaa.

x x
Hello! The ramp\'s handle is too thin and sharp. It hurts the hand a bit, especially when the ramp is stuck. I am asking you to make it less sharp, and possibly wider, so that one could use more than 2 fingers to pull it. Please incorporate my 
idea, thank you!

x x Hienoa! Suomalaista sähköä! Hieman koliseva kuitenkin oli kyyti. Iskunvaimennukaessa myös parantamisen varaa. Kiitos!

x At least seats in these Linkker-buses should be higher. I know these are tried to be as light as possible, but higher backs of the seats would be more comfortable as current seats doesn\'t offer privacy at all while checking emails etc.

x Olis kiva jos bussin valaistus ei välkkyisi jatkuvasti kun ovet avautuu / sulkeutuu ja lähdetään pysäkiltä. Ja bussissa lienee nettiyhteys, kellon vois yrittää pitää synkassa.

x The new bars/poles are made from smooth metal and are painfully cold to hold on to even in moderately low temperatures (compared to ones that have a plastic paint or cover over them).

x There is no aircondutioning in the bus or is it just that the drivers have no idea how to use it. It is very unformfortable to sit in the bus on hot weather. And Im young adult. Cant even imagine how it is for the elderly.

x Nykyaikaisessa bussissa tulisi olla ilmastointi.

x Ilmastointi kuntoon tai edes kattoluukku auki! Ti 24.7. Bussi 23 klo 16.47 lämpötila reilusti yli 30c #perusasiatensinkuntoon

x Sähköbussi on kyllä kaikkea muuta kuin hiljainen, keskiovien sulkeutumisääni on korvia vihlova! Ei ole mukava matkustaa, kun se piippaa kuitenkin jatkuvasti. Bussi 51 Malminkartano 21.11.

x Pysähtymisen merkkiääni on epämiellyttävä ja liian kova. Vähemmän diskanttia ja muutama desibeli pois, niin kokemus paranee. Linja 23 Helsinki

x x x
Hyvä ja tasainen ilmastointilaittesto tärkeä joka suodattaa/jäähdyttää/lämmittää bussin sisäilmaa. Kiihtyvyys/hidastumisdataa voisi myös kerätä ja hyödyntää... Bussin alustan rakenne tulis suunnitella hyvin ja tärinöitä, värinöitä, kuoppia 
ja kallistuksia vaimentavaksi...tärkeitä eritoten paikallisliikenteessä. Sähköjarru myös on hyvä, tavallisen jarrun lisänä... Kuljettajakoulutus spesifioitava ottamaan uudesta tekniikasta paras hyöty!

x The roof can be glass, contact me, if u don't believe me.

x Usb voisi olla ohjeet käyttöön kaikki vanhukset eivät ymmärrä

x
Mä tykkään ajatuksesta että on sähkö busseja koska ne on hyvän tuntuisia ja ne on hiljaisia että voi tehdä paljon asioita ilman keskeyttämistä ja siksi tykkään sähkö busseista ja aina kun menen bussi pysäkille toivon aina että se olisi sähkö 
bussi️
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Linkker-bussin 
miellyttävyys
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Matkustajalta saatu palaute/ideat

x x x
Haluaisin katsella bussin näytöltä päivän sääennusteita, uutisotsikoita, aforismeja, pysäkin kohdalla samalta pysäkiltä lähtevät muut bussit odotusaikoineen, kotimaisten taiteilijoiden teoksia (maalauksia, veistoksia, yms.) . Toivoisin tällaisen sisällön virtaavan näytöllä 
nonstoppina.

x x x x Mahtava hanke! Näytöllä voisi olla tieto seuraavista pysäkeistä ja arvioitu saapumisaika niihin. Lisäksi näytöllä voisi pyöriä ajankohtaisimmat uutiset.

x x Jos bussissa ei ole näyttöä mikä on seuraava pysäkki, olisi se kiva saada näytölle. Sää ja uutiset plussaa..

x x Ehdotus : bussissa voisi olla näyttö, jossa näkyy bussin realistinen sijainti matkustajille. Tämä helpottaa oikealla pysäkillä poisjäämistä.

x x Näytöllä seuraava pysäkki -tieto

x x Statistiikkaa Helsingin kaupunkiliikenteestä. Eli paljonko ihmisiä liikkuu päivittäin ja milläkin välineellä. Määriä, historiaa jne. Laskelmia tai tuloksia siitä miten kannattavaa julkinen likkenne on. 

x x Idea to see what busstop is next and when bus is on the last stop and seeing what is sale in alepa :D snd seeing where the is

x x Jos bussissa on näyttö, niin toivon ettei siinä näytetä liikkuvaa kuvaa ainakaan mainoksissa, koska liike näkökentässä helposti sitoo huomion niin, että on vaikea keskittyä omiin asioihin. Bussissa pyydettiin myös palautetta siitä, mitä ruuduilla voisi näyttää. Reaaliaikainen 
tieto seuraavien pysäkkien liityntäyhteyksistä tuntuisi hyvältä jutulta. Kiitos, hyvää joulun aikaa!

x Haluaisin nähdä bussin näytöllä seuraavan pysäkin vaihtoaikataulut. Eli näytöllä voisi lukea: seuraava pysäkki Ruskeasuon varikko. Bussi 57 - 1 min, bussi 59 - 8 min. Siten oli helpompi lennosta päättää missä vaihtaa kulkuvälinettä.

x Bussin reitin ruuhkatilanteen

x Map or some way to know where the bus is going, what he next stop is etc

x x Current world news Trending topics Weather Shopping offers Finland news

x x USB ports. Less advertisements. Electricity uses of the bus’ performance/waste/consumption. Standing seats/benches. Latest news / live news.

x Haluan nähdä uusimmat/viimeisimmät uutiset näytöllä. Esim. Metro tai muu "pika-uutispalvelu"

x Bussin näytöllä olisi kiva nähdä infoa lähiajan tapahtumista kaupungilla, mitä teatteriesityksiä, näyttelyitä, konsertteja, juhlia ja tapahtumia on tulossa.

x I would like to see commercial TV on the screen. It'd be awesome!

x

- runoja
- viisauksia/aforismeja
- mietelauseita
- luonto/metsäkuvia

x
Hei, bussimatkan aikana olisi kiva katsella näytöltä vaikkapa ihmisten instagram-kuvia. Instagram on täynnä upeita ammattimaisia kuvia, pieniä arkisia otoksia ja hetkiä, jotka kertovat elämästä ja rakentavat todellisuutta. Ne, jotka haluavat voisivat antaa tilinsä kuvat tai 
valikoidut kuvat käyttöön ja näytöllä pyörisi satunnaisesti erilaisia kuvia. Sen sijaan, että jokainen tuijottaa omaa puhelintaan, sosiaalisen median seuraaminen yhdessä olisi yhdistävä ja ilahduttava kokemus. 

x I would like to see sport news on the bus.

x Osakekursseja

x Musiikkivideo

x x The current way of loading and unloading buses is horribly slow. It would be much faster if people would enter from back and front and exit from the middle. Of course, wheelchairs etc. would still enter from the middle. Related to this flow direction, the bus stops should 
have painted slots for the people to show where to wait without blocking the exit doors. When people exit from back and front, they can quickly leave the bus stop without blocking other people.

x x Jos te oikeasti haluatte bussikäyttäjä kokemuksia ja kertoa oikeasti tästä Tehkää suomenkieliset sivut ja palaute sivut Johon voi laittaa enemmän kuin 500 merkkiä Ei tämä mikään Twitter ole Kirsi. S[Removed]@c[removed].com

x Continues from the previous idea. Since the bus stop would have stopping slot(s), each slot would have powerful wireless charger. With this system, there wouldn’t be need for the charging “antenna” on the roof and any snow and ice could be melted from the bus stop 
with very little extra power.

x Matkoja ollaan aina vihattu, koska ne ovat tylsiä. eli jokaiseen bussiin minibaari sekä live bändi, Ja jokaiselle penkille oma laturipaikka

x valokuva- arvoituksia Helsingin paikkoihin liittyen. t, Harri

x Kun kerran sähköbusseja hankitaan, niin eikö olisi jo korkea aika näillä vuosikymmenillä hommata busseja, joissa on sähköiset rampit pyörätuolia käyttäville ihmisille? Näin on monessa muussa maassa.

x Nelinistuttavan penkin keskikaiteen alapuolelle pienet koukut laukkuja varten.

x Free wifi to all bus routes



22.5.2019 28

MATKUSTAJIEN TARPEET JA TYYTYVÄISYYS

• Kysely- ja laadullinen tutkimus Helsingissä ja Tampereella [2] sekä osana
koodaribussia Afrikassa [1]

• Bussimatkoihin oltiin yleisesti tyytyväisiä [2]
• Tasaisuuteen ja melutasoon hieman vähemmän, lisäksi parannusehdotuksia

vuoroväleistä, täsmällisyydestä ja kuljettajien toiminnasta

• Joukkoliikenteen vakikäyttäjillä matkat kiinteä osa arjen rutiineja [3]
• Mahdollisuutta rahoittumiseen ja taukoon arvostettiin suuresti

• Matkakokemukseen vaikuttaa vahvasti elämä bussin ulkopuolella

• Matkustusajan hyödyntäminen vaihtelevaa ja yksilöllistä
• Yksilöllinen ja kulttuurinen konteksti vaikuttaa, eri ammateissa ja eri maissa erilaiset tarpeet

[1] Jani-Pekka Jokinen. Travel needs in school trips in Africa: analyzing relationship between use of in-vehicle travel time and willingness to avoid crowding, in Annual conference of the International Association of Transport Economics (ITEA), June 2017, Barcelona.
[2] Jani-Pekka Jokinen, Marko Nieminen, Elina Hildén, Kaisa Väänänen, Simo Syrman, Juho Kostiainen. Cooperative Strategies and Operating Conditions for Platform Based Living Labs on the Markets of Transportation Services. Presented in the ITS WG 2018, September 2018, Copenhagen.
[3] Syrman, Simo (2018): Electrifying the bus travel practice. The Association of European Schools of Planning AESOP Annual Congress 10.-14.7.2018, Göteborg, Sweden.
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PASSENGER SERVICE DEVELOPMENT SUPPORT
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CONTEXT CARDS

• Context Cards is a card-based design tool that supports the ideation of new bus travel related services, 
e.g. by communicating framework categories, by structuring design discussions and providing different 
perspectives, by helping in speeding up the iteration of ideas, by shifting focus when discussion slows 
down and by providing common language

• The cards were iteratively developed in seven workshops - six co-design workshops with students, high 
school students, parents with small kids, and elderly people, and one evaluation workshop with HCI 
researchers 

• The cards include the following themes: Making the ecological values of electric bus visible, Informative 
communication, Entertaining activities, Atmosphere of relaxation, Subtle opportunities for social 
interaction, Luxurious and premium experience, Getting to know the personality of the driver, Utilizing 
the sensor data collected by the bus, Commercial services, and Economical thinking

Hildén, Elina, Jarno Ojala, and Kaisa Väänänen. "Development of context cards: a bus-specific ideation tool for co-design workshops." Proceedings of the 21st International Academic Mindtrek Conference. ACM, 2017.
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CONTEXT CARDS
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BUS TRAVEL EXPERIENCE MODEL

• The aim of this study was to gain understanding of what are the elements of travel 
experience of intra-city bus journeys

• The paper presents the findings of a three-week qualitative field study with ten regular 
bus passengers on bus travel experience. 

• Based on the findings, we synthesized the Bus Travel Experience Model that describes 
the central experience elements – user, context and the system – for intra-city bus 
journeys. 

• This novel model can help designers understand the complexity and holistic view of bus 
travel context. Thus, the Bus Travel Experience Model together with the field study 
findings can guide ideation and evaluation activities when designing new digital services 
focusing on attractive bus travel experience.

Hildén, Elina, Kaisa Väänänen, and Simo Syrman. "Modeling Bus Travel Experience to Guide the Design of Digital Services for the Bus Context." Proceedings of the 22nd International Academic Mindtrek Conference. ACM, 2018.
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BUS TRAVEL EXPERIENCE MODEL
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TRAVEL MINDSETS AND EXPERIENCE PERSONAS

• The aim of this study was to identify and communicate frequent bus passengers’ needs, experiences, 
values and activities as user insights to support experience-driven service design in the bus context 

• We derived ten travel mindsets: Abstracted, Efficient, Enjoyer, In-control, Isolation, Observer, Off-line, 
Relaxed, Sensitive, and Social. 

• To communicate the study findings on bus passengers’ travel experience, Travel Experience Personas
were created. The personas include primary and secondary travel mindsets, specific needs related to bus 
travel, insights on mobile device usage and target user experience (UX) goals that could enhance the 
personas’ travel experience. 

• The findings can be utilized as communicative design tool to support EDD of novel services in the bus 
context.

Paper “Communicating User Insights with Travel Mindsets and Experience Personas in Intra-City Bus Context” submitted to INTERACT’19.
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TRAVEL EXPERIENCE PERSONAS
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• Toolkit includes design materials (Context Cards, Bus Passenger Personas, Passenger Journey Map, Bus 
Travel Experience Model) and sensory data visualizations (LLB APIs and bus sensors). Goal was to 
integrate these materials into LLB platform while considering the following:

• What kind of design materials can be considered useful for developers’ ideation process?

• In what form sensory data visualizations can support and motivate developers to ideate?

• How combination of design materials and visualizations can be integrated into LLB and presented to the developers?

• The toolkit is aimed for software developers to insights and inspiration for design and possibility to 
evaluate the design ideas with user research 

• Two evaluations has been conducted with software developers regarding the usefullness of the materials, 
their format and the functionality of the prototype

Interactive Travel Experience Toolkit 

Master Thesis by Pavel Chistov: Integrating Design Materials and Sensor Data Visualisations in the Living Lab Bus Platform
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Interactive Travel Experience Toolkit 
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PASSENGER SERVICE ECOSYSTEM FROM 
DEVELOPMENT TO DELIVERY
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• Kehitettiin järjestelmä, jonka avulla voidaan hallita bussien ja 
pysäkkien julkisten näyttöjen web-pohjaista (palvelu-)sisältöä 
näyttöratkaisuista riippumatta

• Tuotettiin kumppaneiden kanssa uusia palvelusisältöjä, joita 
pilotoitiin kahdessa eri kaupungissa: 
matkustajainformaatiopalveluita, sääpalveluita, hyperlokaaleja 
mainoksia, pelipalvelu ym.

• Tarve avoimille ratkaisuille (kustannuspaine) ja myös avoimelle 
innovaatiolle selvä

• Tuotteistus viritteillä

• Kenelle: Kaupungeille (joukkoliikenteen tilaajille), 
joukkoliikenneoperaattoreille

• Hyödyt: Avoimen innovaation ja olemassaolevien sisältöjen 
hyödyntämisen mahdollistaminen, kustannustehokkuus, 
skaalautuvuus eri näyttöratkaisuille

LLB PALVELUEKOSYSTEEMI – JULKISTEN 
NÄYTTÖJEN SISÄLLÖNHALLINTAJÄRJESTELMÄ

Kostiainen, J., Pihlajamaa, O., Kallioniemi, P., Linna, J. (upcoming). Innovation process case: smart infotainment system for public transport.
Kallioniemi et al. (Forthcoming). Gamified public transportation services
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LLB PALVELUEKOSYSTEEMI –
MOBIILIPALVELUIDEN KEHITYSYMPÄRISTÖ (1/2)

• Kehitettiin järjestelmä, jonka avulla (mobiili-) palveluita voi kehittää ja 
testauttaa matkustajilla (kehittäjäportaali, developer portal) ja jonka 
avulla uusia palveluita voi kokeilla ja niistä antaa palautetta (Oma 
kokoelma)

• Portaali sisältää pääsyn LLB-busseista tulevaan dataan (API)

• Pilotointiin järjestelmää opiskelija- ja harrastajakehittäjien kanssa 
kursseilla, kilpailuissa ja hackathonissa

• Avointa innovointia pitää tukea – avoin API ei riitä. Tuki on vähintään 
resurssien käytön tukemista sähköisillä palveluilla ja hyvällä 
suunnittelulla.

• Kehittäjäportaalin jatko (2019->) työn alla

• Kenelle (kehittäjäportaali): Harrastaja- ja ammattikehittäjille, 
oppilaitoksille ja opiskelijoille, sensoridatasta kiinnostuneille

• Hyödyt (kehittäjäportaali): Avoimen innovaation tukeminen, 
kustannustehokas testaaminen, käyttäjäpalaute

Linna, J., Keskinen, T., Sarangi, A.K., Turunen, J., Hakulinen, J. & Dash, S. (2018). Open Service Innovation Ecosystem for Public Transportation. In Proceedings of the 25th ITS World Congress, Copenhagen, Denmark, 17-21 September 2018. 
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LLB PALVELUEKOSYSTEEMI –
MOBIILIPALVELUIDEN KEHITYSYMPÄRISTÖ (2/2)

• Oma kokoelma sisältää valikoiman olemassaolevia ja kymmeniä 
pilotointien aikana kehitettyjä sovelluksia – palvelun kehityskaaren joka 
vaiheista.

• Matkustajat käyttävät ja voivat antaa palautetta palveluista omilla 
mobiililaitteilla

• Palvelukohtaisen palautemahdollisuuden lisäksi Omassa kokoelmassa on 
erillisiä palautepalveluita – äänestyksiä, kyselyitä ym.

• Nopea palautteenantomahdollisuus ja palautteen antajien palkitseminen 
(digitaaliset lahjat, pelilliset elementit, palkkiot) olennaisia, jos haluat 
paljon palautetta

• Oman kokoelman jatko (2019->) työn alla

• Kenelle (Oma kokoelma): Matkustajille, palvelukehittäjille

• Hyödyt (Oma kokoelma): Uutuusarvo, palkinnot
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LLB palveluekosysteemi
Esimerkki palautemahdollisuuksista kehittäjille
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PARTICIPATORY APPROACHES



LLB @ JUNCTION 2017 HACKATHON

• Reducing boredom with Web 
Application mini games

• Leaderboard shown on a display in 
the bus
• Play against commuters onboard the

same bus

Result: Bussig’s winning interactive
entertainment for passengers –
implemented on LLB buses and presented
at ITSWC2017
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LESSONS LEARNED ON HACKATHONS

• People with different backgrounds bring fresh ideas and perspectives…

• …but on the other hand, being unfamiliar with the context may lead to 
obvious ideas rather than new innovations

• Important considerations for planning a hackathon:
• Support (technical and mentoring; F2F and online)

• Resources (live and test data where feasible)

• Criteria (clarity for participants and judges)

• Dialogue (active mentor-team discussions and guidance)

• Challenge coordination (collaboration to define challenges)

Kostiainen, J., Jokinen, J.-P., Pantic, N., Marko, F., Bylund, G. (2018). Hackathons for innovation: case Living Lab Bus and passenger game Bussig in Junction 2017. In Proceedings of the 25th ITS World Congress, Copenhagen, Denmark, 17-21 September 2018. [link]

http://livinglabbus.fi/ITSWC18-papers/EU-TP1651-Kostiainen.pdf
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FEEDBACK TOOL BY SWISS INNOVATION LAB
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FEEDBACK ABOUT FEEDBACK & ELECTRIC BUSES
• SIL+ (Swiss Innovation Lab) gets

feedback on their feedback tool…

• …while the device can collect other
useful feedback from the passengers, 
e.g.:
• The ride on an electric bus is 

considered much nicer than diesel

[You’re in an ELECTRIC BUS. Is the ride NICER compared to a diesel bus?]

[Yes!]

[It’s the same]

[No!]

[I don’t know]
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TEST OF SIL+ FEEDBACK DEVICE IN REAL BUS ENVIRONMENT
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SIL+ FEEDBACK SOLUTION: TEST RESULTS

• SIL+ Feedback device is a promising upgrade to fixed four-smiley-button feedback device

• Positive features:
• sturdy, easy to instal design

• updateable question campaigns

• remote reading of the statistics (answers) when LoRa available

• extremely power friendly design are great advantages.

• Further development for production use solution needed in: 
• remote broadcast update of campaigns for a number of distributed devices to save the campaign

update work

• more comprehensive (time-bound) statistics for more thorough analysis options, 

• upgrade of screen design features for more attractive campaing designs

• export functions for the data to enable analyses of the answer statistics
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INTEGRATION OF ON-DEMAND TRANSPORT
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KYSYNTÄOHJAUTUVAN JOUKKOLIIKENTEEN
INTEGROINTI

• Verrattuna perinteiseen julkiseen liikenteeseen kysyntäohjautuva liikenne
tarjoaa matkoja ilman vaihtoja ja vapauttavat matkustajat käyttämästä 
aikatauluja ja linjastokarttoja

• Osana projektia kehitettiin analyyttisiä malleja, joilla määritellään 
yhteiskunnan hyvinvoinnin optimoivia politiikkoja näille palveluille, joilla on 
perinteisiin bussi- ja taksipalveluihin verrattaessa erilaiset 
palvelutuotannon kustannusrakenteet sekä ulkoiskustannukset [1]

• Esimerkiksi Kutsuplus-kokeilun esimerkki osoittaa, että menestyksekäs
toteutus edellyttää monipuolisia pitkän aikavälin tavoitteita pelkän
taloudellisen kannattavuuden lisäksi [2]

[1] Jokinen, J. P. (2016). Economic Perspectives on Automated Demand Responsive Transportation and Shared Taxi Services-Analytical models and simulations for policy analysis. Aalto University publication series DOCTORAL DISSERTATIONS, 120/2016.
[2] Jokinen, J. P., Sihvola, T., & Mladenovic, M. N. (2017). Policy lessons from the flexible transport service pilot Kutsuplus in the Helsinki Capital Region. Transport Policy.
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SERVICES NEEDED TO SUPPORT INNOVATING
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CHALLENGE FOR TESTING AND MOTIVATION 
FOR AN OPEN PLATFORM

• To get feedback, I need my service to reach end users

• To develop the service, I need sensors for data and a channel to deliver the service

• To test the sensors, I need a real context to verify feasibility and suitability
• To test things in an operational context, I need the acceptance and support

How to support faster development and testing
of technologies and services in a real use context?

”I wonder if people would find useful a real-time info service based on contextual data like
next stops, nearby citybikes, bus occupancy & noise level, local air quality and weather…”
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SERVICES NEEDED TO SUPPORT 3RD PARTY 
INNOVATION ACTIVITIES

• Context

– PTA, operator, cities

• Platform

– Physical infra, power, ICT and data access

• Devices

– Sensors, beacons, displays, UIs

• Services

– Contextual info and promotion, fleet & traffic management

• Feedback

– Validation by and ideas from real users

3
rd

 p
a
rt

y
 

in
n
o
v
a
ti
o

n

Kostiainen, J., Hautala, R., Hinkka, V. & Aapaoja, A. (2016). Setting up an ITS innovation environment with many stakeholders. In Proceedings of the 23rd ITS World Congress, Melbourne, Australia, 10-14 Oct 2016.
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Systemic value

β
Systemic change

Added value

Added value

Added value

Added value

α

γ

δ
ε

Lab infra – pre-operational technology development and testing

Vehicle
Operative public transport 
(fleet, environment etc.)

HW+SW  testing (sensors 
etc.)

Service development, 
testing and demonstrations

Customers and Market Societal needs and benefits

Lusikka, T., Kinnunen, T. & Kostiainen, J. (2020). Innovation platforms boosting value… [Upcoming]
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BUILDING INNOVATION ECOSYSTEMS
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BUILDING PROCESS FOR A CO-FUNDED JOINT 
R&D PROJECT (OR ”INNOVATION ECOSYSTEM”)

1) Identifying key champion companies (potential drivers of a business ecosystem)

2) Defining long-term vision and overall goal

3) Identifying necessary and supporting competences and components, and respective
companies

4) Defining individual companies’ short, medium and long term objectives and R&D 
needs

5) Piecing together a whole from complementary aspects

6) Identifying suitable supporting and R&D parties for meeting the short, medium and 
long term objectives
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ROLES AND GOALS OF DIFFERENT 
ORGANISATIONS IN INNOVATION ECOSYSTEMS

Organisation type Goals Roles

Company

(new business builder)

Creating new business, growth Utilizing R&D findings

Consultants

(business consulting)

Business from serving companies’ needs Investigations, reviews etc. to support business

Applied Research Organizations

(applied research)

Supporting companies and society grow and renew through 

applied research and scientific excellence

Supporting business and innovation generation

Universities

(higher education & basic 

research)

Strengthening innovation capacity through basic research and 

education

Generating academic knowledge and highly skilled 

workforce

Universities of Applied Sciences

(education & applied science)

Supporting business through applied research, education Supporting businesses and generating new talent to the 

workforce

• An innovation ecosystem consists of different types of organisations with varying objectives, missions and measures of success. The 
roles, goals and ways of creating value should be understood in order to piece together a common vision and to make the best of 
complementary skills.

• The value produced by the different research organizations also varies along with their own goals and measures of success. While
applied research aims to create value for businesses quickly, basic research has a much longer timeframe. For this reason, it is
relevant to consider what type of research and results support companies’ goals and objectives at different time scales.

Kinnunen, Kostiainen, … (forthcoming). Practitioners’ experiences on building co-funded innovation ecosystems. 



22.5.2019 59

Short Medium Long

Time Horizon

M
a

tu
ri

ty

Sk
ill

s 
&

 
K

n
o

w
le

d
ge

R
es

ea
rc

h
D

ev
el

o
p

m
en

t
B

u
si

n
es

s 
&

 
gr

o
w

th

Applied research

Consultancy

Theories

Spinoffs

Science and 
infrastructure 

support

Business support

Applying 
theories

VALUE AND SUPPORT FROM RESEARCH COLLABORATION

Kinnunen, T., Kostiainen, J., Hautala, R. & Nykänen, L. (2019). Practitioners’ experiences on building co-funded innovation ecosystems. 26th ITS World Congress, Singapore, 21-25 October 2019. [Upcoming]
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COMMUNICATION METHODS FOR ENGAGING
PLATFORM USERS
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VIESTINTÄKEINOJEN ETUJA JA HEIKKOUKSIA (1)

• Viestintämateriaali

• Digitaalinen ja painettu esite

• pätevän näköinen esite on tyylikkäämpi vaihtoehto powerpointille ja voi soveltuvissa tilanteissa esitellä paperisena (esim. ständillä)

• kalvot

• syytä olla selkeät, eri mittaiset esitykset valmiina koska niitä tarvitaan jatkuvasti eri tilanteisiin ja eri muodoissa: one-slider, tiivis 
kuvaus asiasta, laajempi kuvaus ja varsinkin konkreettisten esimerkkien (kuvien ym.) kanssa

• käyntikortit

• siinä missä isommat mainokset menevät roskiin ja ilman mitään pysyvää asia helposti unohtuu, käyntikortit ovat erittäin kätevä 
keino jättää ihmiselle matkaan ’mainos’ ja herättää kiinnostus

• Laajempi tiedotus / media

• Innovaatiot -kampanja HS:n mukana

• laajaa näkyvyys, mutta todella heikko konversio à voi soveltua esim. viestintään tiedosta, joka voi vaikuttaa asennemuutoksiin

• STT-uutisointi

• useita erilaisia asioita kehittävä innovaatioympäristö ja toimijaverkosto herättää kiinnostusta ja siitä voi helposti löytyä eri
tilanteisiin ja aiheisiin sopiva juttu (jonka siivellä muut asiat pääsevät esille) – mutta hyöty lähinnä tietoisuuden levittäminen
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VIESTINTÄKEINOJEN ETUJA JA HEIKKOUKSIA (2)

• Tilaisuudet

• LLB + Smart Tram -seminaari

• toisiinsa liittyvien aiheiden yhdistäminen yhteiseksi tilaisuudeksi houkuttaa helpommin väkeä paikalle ja edistää hankkeidenkin 
välistä tiedonvaihtoa

• Kehittäjäinfotilaisuudet

• siinä missä isompi/laajempi seminaari tue enemmän väkeä, kohdennettu infotilaisuus tukee paremmin dialogia potentiaalisten 
hyödyntäjien kanssa 

• Esitykset yms.

• Ständillä tapahtumissa

• kiinnostuksen herättäminen edellyttää jotakin näkyvää / konkreettista

• Esitykset konferensseissa yms.

• kiinnostuksen herättäminen edellyttää esityksen huolellista suuntaamista kohdeyleisön mahdollisten intressien mukaan 

• hyvä keino levittää oletettavasti relevantille yleisölle tietoa ja sitä kautta päästä keskustelemaan kiinnostuneiden kanssa lisää

• Paperit

• kätevä keino kertoa hieman syvällisemmin yksittäisistä näkökulmista, mutta tarkkuustaso ja tulosten hyödyntämisen tulee osua 
lukijan intresseihin (mitä hän saa siitä käytännössä irti)



22.5.2019 63

VIESTINTÄKEINOJEN ETUJA JA HEIKKOUKSIA (3)

• Demonstraatiot

• D.Day -demo

• konkreettiset ihmeteltävät demot vetävät puoleensa, mutta ovat työläitä järjestää

• hyödyntämis-/osallistumismahdollisuudet on syytä saada esitettyä selvästi

• ITSWC-demo

• konkretia vetää puoleen, monipuolisen tarjonnan esittely yhdessä herättää paljon mielenkiintoa ja avaa keskusteluita erilaisten 
toimijoiden kanssa

• mitä useampia toimijoita demo-osapuolina, sitä työläämmäksi se menee

• syvemmät keskustelut edellyttävät asianomaisten paikallaoloa (siinä missä muut voivat kertoa eri ratkaisuista ja 
yhteistyömahdollisuuksista pintapuolisesti)

• Tapaamiset

• One-to-one keskustelut

• tehokkain keino edetä yleisestä kiinnostuksesta kohti konkretiaa ja yhteistyötä

• vaatii paljon työtä potentiaalisten intressien tunnistamisen, tapaamisten ym. kautta
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LIVING LAB BUS AS A DEMONSTRATION 
ENVIRONMENT FOR SHARED VISIBILITY

CASE: ITSWC 2018
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Infra monitoring
(Vaisala)

Environment perception
(Cepton, VTT)

Road weather sensing
(Teconer)
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