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1 LIVING LAB BUS -HANKE
Living Lab Bus -hanke (LLB) toteutettiin yritysten ja tutkimus- sekä julkistahojen yhteisyönä 11/2015–
07/2019. Tekesin – ja sittemmin Business Finlandin – osarahoittaman tutkimushankkeen osapuolina olivat
VTT (koordinaattori), Aalto-yliopisto ja hankkeen aikana Tampereen yliopistoksi yhdistyneet Tampereen
yliopisto sekä Tampereen teknillinen yliopisto. Tutkimushanke tuki kokonaisuuteen liittyvien yritysten TKIprojekteja.
Hankkeen keskeisenä tavoitteena oli mahdollistaa ja tukea kolmansien osapuolten erilaisia kokeiluita,
testausta ja osallistamista normaalissa HSL:n linjaliikenteessä toimivissa sähköbusseissa (Kuva 1) sekä
tunnistaa sopivia kehitysympäristön toteutusmuotoja jatkoa varten.

Kuva 1. LLB-bussien linjat Helsingissä.

Tämä dokumentti toimii yhteenvetona hankkeen keskeisistä tekemisistä. Tässä luvussa kuvataan
hankeosapuolet rooleineen, LLB:n tavoitteet sekä tarjoama kehitys- ja kokeilutoimintaa varten. Yksittäisistä
tutkimusaiheista ja tuloksista löytyy lisäksi parin kalvon pituisia kuvauksia kalvokokoelmasta osoitteesta
http://livinglabbus.fi/Presentations/LLB-result_summaries.pdf.

1.1 OSAPUOLET ROOLEINEEN
VTT toimi tutkimushankkeen koordinaattorina ja keskittyi työssään ajoneuvot, sensorit ja datan yhdistävän
kehitysympäristön toteutukseen, yritysten kokeiluiden tukemiseen ja yhteiskehittämiseen sekä
innovaatioalustojen toimintamalleihin.
Tampereen yliopiston pääpainopisteenä olivat palvelurajapinnat sekä interaktiiviset ratkaisut ja
palvelukehityksen työkalut. Lisäksi tavoitteena oli opiskelijoiden osallistaminen laajassa mittakaavassa
(esimerkki)palveluiden suunnitteluun ja kehitykseen.
Tampereen teknillisen yliopiston roolina oli loppukäyttäjien osallistaminen tarpeiden tunnistamiseen ja
palveluiden suunnitteluun sekä arviointiin erityisesti matkustajakokemuksen näkökulmasta, ml. sensori- ja
paikannusratkaisut datapohjaiseen kokemusmittaukseen.
Aalto-yliopisto keskittyi matkustajakokemuksen arviointimenetelmiin ja matkustajatarpeisiin sekä luomaan
tietoa siitä millä teknisillä, liiketoiminnallisilla ja liikennepoliittisilla edellytyksillä saumattomat
multimodaaliset matkaketjut ja kutsuohjautuvat joukkoliikenne auttaisivat lisäämään joukkoliikenteen
houkuttelevuutta.
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Seuraavilla yrityksillä oli alusta lähtien tutkimushankkeeseen kytkeytyviä omia TKI-hankkeita:
-

Ajeco (monikanavaiset tietoliikenneratkaisut),
EEE Innovations (liukkaudentunnistus ja ajo-opastin),
Foreca (sää- ja kelipalvelut),
Linkker (sähköbussien älykkäät ratkaisut ja matkustuskokemus),
PayiQ (mobiilimaksuratkaisut).

Hankkeessa oli mukana myös Cinia (data-alusta ja näyttöratkaisut), joka organisaatiomuutostensa takia
vetäytyi kuitenkin pois noin puoli vuotta hankkeen käynnistymisen jälkeen.
Edellä mainittujen tutkimustahojen ja yritysten lisäksi hankkeen ohjausryhmään kuuluivat HSL, Helsingin
kaupunki ja Tampereen kaupunki, jotka edustivat joukkoliikenteen järjestäjien ja julkistahojen näkökulmia,
sekä ITS Finland.
Lisäksi – ja olennaisesti – kehitysalusta oli avoin myös muiden osapuolten hyödynnettäväksi. Varsinaiset
hankeosapuolet ovat listattuna alla olevassa kuvassa (Kuva 2).

Kuva 2. Living Lab Bus -hankkeen osapuolet.

1.2 INNOVAATIOALUSTAN JA TUTKIMUSHANKKEEN TAVOITTEET
Keskeisin tavoite LLB:llä oli mahdollistaa eri toimijoiden erilaisten ratkaisuiden (teknologia, palvelut) kehitysja kokeilutoiminta oikeassa bussiympäristössä. Tämä ja muu tutkimusosapuolten tekeminen tähtäsivät
yleisesti ottaen tukemaan seuraavia ohjausryhmän osapuolten kymmentä tavoitetta:
1. Osallistava palveluiden suunnittelu ja todennus päätöksenteon tueksi edistämään käyttö- ja
käyttäjäkokemusta sekä joukkoliikenteen houkuttavuutta.
2. Operaattoreille, teknologiakehittäjille ja palveluntarjoajille kokeilu- ja demonstrointimahdollisuuksia
edistäen ja mahdollistaen ratkaisuiden syntyä.
3. Yhteistyö ja kumppanuusverkosto uusien palvelu- ja ratkaisuinnovaatioiden löytämiseksi, uusien
liiketoimintamallien yhteiskehittäminen.
4. Matkustuskokemukseen ja joukkoliikenteen kilpailukykyyn kytkeytyvien innovaatioiden ja
ratkaisuiden vaikutusten puolueeton mittaaminen ja arviointi uskottavien referenssien
aikaansaamiseksi.
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5. Tutkimusprojekti tukee ja edistää mukana olevien yritysten omaa T&K-toimintaa ja kilpailukykyä ml.
kansainväliset-markkinat.
6. Todellisesta toimintaympäristöstä saatavan uudenlaisen tiedon hyödyntäminen.
7. Joukkoliikenteen kustannustehokkuuden ja liikennejärjestelmän rahoituspohjan kehittäminen mm.
liikennemuotojen yhdistämismahdollisuuksien tarkastelun kautta.
8. Kokemukset ja opit sekä sähköbussien että palveluiden käyttöönottamiseksi laajemmalti. Yhteistyö
ja tiedonvaihto muiden kaupunkien ja toimijoiden kanssa.
9. Ratkaisuiden yhteen toimivuus kansainvälisiä markkinoita myöden.
10. Merkittävää näkyvyyttä sekä joukkoliikennepalveluiden ja ICT-ratkaisuiden että sähköisen liikenteen
kautta.

1.3 INNOVAATIOALUSTAN TARJOAMA
Kehitysympäristöinä toimivia busseja voi hyödyntää moniin erilaisiin ratkaisuihin aina teknologiaasennuksista ajoneuvosta saatavan datan hyödyntämiseen ja palveluiden esittämiseen matkustajille (Kuva
3). Osa ratkaisuista voi olla suoraan matkustajille suunnattuja (esim. infopalvelut näytöillä) ja osa esimerkiksi
matkustajille näkymätöntä datan keräystä liikenteenhallinnan tueksi

Kuva 3. Erilaisten ratkaisuiden kokeilumahdollisuuksia. [7]

1.3.1 Fyysinen alusta operatiivisessa liikenteessä
Bussit toimivat konkreettisina alustoina erilaisten teknologioiden testaamiselle normaalissa
joukkoliikenteessä. Toimijoilla on ollut mahdollisuus asentaa busseihin esim. sensoreitaan joko sisätilojen tai
vaikka kaupunkiympäristön havainnointia varten (Kuva 4). Lähtökohtaisesti kaikenlaisten teknologioiden
testaus on ollut sallittua, kunhan laitteet eivät häiritse operatiivista toimintaa tai matkustuskokemusta eikä
toiminta esim. riko yksityisyydensuojaa. Laitteiden asennuspäätökset ja -suunnitelmat tehtiin VTT:n
fasilitoimana yhteistyössä keskeisten toimijoiden kanssa (kuten Linkker, HSL, bussioperaattori).
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Kuva 4. Esimerkkejä laiteasennuksista busseissa (vasemmalta oikealle: VTT:n TinyNode-sensori, ajoneuvojärjestelmä, LLB-näyttö,
SIL:n palautelaite, Harris Sensus -sensorilaite).

1.3.2 Data ja kehitystyökalut
Ajoneuvoista on ollut tarjolla avoimesti hyödynnettäväksi dataa mm. CAN-väylästä ja busseihin asennetuista
sensoreista. Näin ollen kehittäjät ovat voineet hyödyntää operatiivisesta toiminnasta ja oikeasta
ympäristöstä saatavaa dataa omien ratkaisuidensa kehittämiseksi ilman omia sensorilaitteitaan tai
virallisempaa liittymistä osaksi hanketta. Lisäksi palvelukehittäjille on ollut tarjolla työkaluja webbipohjaisten
palveluiden toteutusta ja testausta varten (ks. 2.1).
1.3.3 Palveluiden esittämis- ja demonstrointimahdollisuus
Osana hanketta busseihin asennettiin näytöt erilaisten matkustajapalveluiden esittämistä varten. Tämä
tarjosi mahdollisuuden saada esim. infopalvelut tavallisten matkustajien nähtäville (Kuva 5) sekä tilaisuuden
viestiä matkustajille hankkeesta ja kehitysmahdollisuuksista. Näyttöjen sisällönhallintaa varten kehitettiin
oikean tiedon joustavan ja kontekstuaalisen esittämisen mahdollistava ratkaisu [15].

Kuva 5. Esimerkki näytöillä esitetystä sisällöstä (Forecan sääpalvelu reitin alueelle).

1.3.4 Matkustajapalautteen ja ideoiden keruu
Lisäksi hankkeessa pyrittiin mahdollistamaan matkustajien osallistamista ja palautteenkeruuta mm. näyttöjä
hyödyntäen (ks. luku 3.4, matkustajien osallistaminen) sekä kehittäjätyökalujen avulla (ks. luku 2.1.1).
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2 LLB-KEHITYSYMPÄRISTÖ
2.1 KEHITTÄJÄYMPÄRISTÖ JA TYÖKALUT
LLB-hankkeen tavoitteena oli tukea kehittäjiä ja kehittäjäyhteisöjä tarjoamalla monipuolisia työkaluja LLBympäristön hyödyntämiseksi. Tässä luvussa kuvataan kehittäjille suunnattua tarjoamaa.
2.1.1 Kehittäjäportaali
Kehittäjän kannalta pääikkuna LLB:hen ja sen tarjoamaan dataan on Kehittäjäportaali (Developer portal).
Kehittäjäportaali tarjoaa pääsyn kaikkeen LLB ympäristöstä kerättyyn dataan reaaliajassa ja erilaisia työkaluja
sovellusten kehittämiseen ”Oma kokoelma” palvelualustalle. Kehittäjäportaali sisältää seuraavat
kehittäjätyökalut [19]:






Kehittäjäportaali-info (Portal info): Sisältää yksityiskohtaisen tiedon portaalista ja sen tarjoamista
palveluista. Sisältää myös tietoa erilaisista LLB tapahtumista ja uutisista. Kehittäjäportaalin pääsivu
on esitetty alla olevassa kuvassa (Kuva 6).
API-dokumentaatio (API documentation): Sisältää yksityiskohtaiset ohjeet datarajapintojen
käyttöön.
Selainpohjaiset kehittäjätyökalut (Developer tools): Tarjoaa ”aloituspakkauksen” koodauksen
aloittamiseen sisältäen CSS/JS- paketit, sekä suunnittelu-, /inspiraatio- ja /kehittäjä -ohjeistuksen.
Mobiilikehityksen työkalut (Mobile dev kit): Sisältäen ”My apps” -palvelun, joka pitää sisällään kaikki
kehittäjän luomat mobiilisovellukset alustalle, ”Feedback setup” -osion Oma kokoelma -palveluiden
kyselyiden määrittelyyn ja ”Feedback results” -osion, jossa voi koostaa eri palveluista annetut
palautteet.

Lisäksi portaali tarjoaa kehitystyökaluja julkisten näyttöjen palveluiden käytännön toteuttamiseen sisältäen
informaatiota esim. näyttöjen teknisistä spesifikaatioista.

Kuva 6. LLB-kehittäjäportaali.
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2.1.2 Data ja rajapinnat
Avoimeen jakeluun LLB tarjoaa kolmea erityyppistä rajapintaa: 1) ”Rest API”, 2) ”Blob API” ja 2) ”MQTT API”.
Näistä ”REST API” on käytössä kehittäjäportaalin kautta ja kaksi muuta myös suoraan ilman portaaliakin. [22]






”REST API” tarjoaa reaaliaikaisen tilannekuvan kaikesta busseista kerätystä datasta. Kuva 7 esittää
datan keräämisprosessin ja arkkitehtuurin (vehicle layer, data layer). Bussit keräävät dataa erilaisista
sensoreista lokaalisti ajoneuvosta (tai sen ympäristöstä) ja lähettävät sen sekunnin välein MQTTviesteinä MQTT- välittäjälle (MQTT Broker). Osa tietolähteistä kerätään pienemmällä päivitysvälillä
(esim. kiihdytys kerätään 100hz taajuudella) ja nämä datat esi-prosessoidaan ja koostetaan sekunnin
päivitysvälille. API:n käyttäminen vaatii voimassaolevan API-avaimen, jonka saa kehittäjäportaalin
kautta.
”Blob API” sisältää kaiken LLB-ympäristöstä kerätyn historiallisen datan. Kaikki data tallennetaan
”blobeina” jaoteltuna ajoneuvon ja päivien mukaan. Yhden ajoneuvon kaikki tiettynä päivänä kerätty
data siis tallennetaan yhteen blobiin (CSV muodossa). Jokainen blobi on ladattavissa URL-osoitteen
kautta (esim. https://llb.blob.core.windows.net/ BUSID/DATE).
”MQTT API” tarjoaa julkaisu/tilaus -tyyppisen viestirajapinnan MQTT-välittäjälle, josta kehittäjät
voivat tilata itseään kiinnostavia tietotyyppejä aiheittain. Bussit lähettävät sekunnin välein MQTTviestin sisältäen kaiken edellisen sekunnin aikana kerätyn datan. Kehittäjät voivat esimerkiksi tilata
jonkin tietyn bussin kaiken datan tai vaikka jonkin tietyntyyppisen datan kaikista (tai osasta)
busseista.

LLB:n ajoneuvoympäristöstä, sensoreista ja datatyypeistä kerrotaan lisää luvussa 2.2.
LLB:n tekninen ympäristö ja sen päälle rakennetut kehittäjätyökalut on esitetty alla olevassa kuvassa erillisinä
kerroksina ajoneuvoympäristöstä (vehicle layer) data-alustaan (data layer) ja kehittäjäportaaliin ja työkaluihin (service layer) (Kuva 7).
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2.1.3 Kehityksen tukityökalut: - Travel Experience Toolkit
Edellä mainittujen kehitystyökalujen lisäksi LLB tarjoaa myös erilaisia kehityksen tukityökaluja (Travel
experience toolkit). Travel Experience Toolkit tarjoaa suunnittelutyökaluja matkustuskokemuksen
parantamiseen suunnittelun eri vaiheissa. Se auttaa ymmärtämään kokonaisuuden, ideoimaan
monipuolisesti, hahmottamaan palvelun kosketuspisteet sekä ymmärtämään matkustajia. Näihin kuuluu
mm. seuraavia palveluita (Kuva 8) [28]:

Kuva 8. Suunnittelutyökaluja matkustuskokemuksen parantamiseen. [29]



Matkustapersoonat (Passenger personas): Nämä esittävät erilaisia matkustajaryhmiä, jotka jakavat
saman tyyppiset matkustustavat, ikärakenteen, sekä joitain muita matkustuskokemuksen
muodostumiseen liittyviä asioita. Matkustajatyypit tarjoavat hyödyllistä tietoa palveluiden
potentiaalisista kohderyhmistä ja siksi toimivat hyvin palveluiden suunnittelussa ja evaluoinnissa.
(Kuva 9) [28]

Kuva 9. Matkustajapersoonia.
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Bussimatkustuskokemusmalli (Bus Travel Experience Model): Malli, joka kuvaa keskeiset elementit
matkustuskokemuksen muodostumisessa bussimatkalle: 1) matkustaja, 2) konteksti, ja 3) systeemi.
Tämä demonstroi kokonaisvaltaista lähestymistä matkustuskontekstiin ja niihin asioihin, jotka
vaikuttavat matkustusprosessissa. Hyödyllinen kontekstin määrittelyssä tuleville palveluille. (Kuva
10) [28]

Kuva 10. Bussimatkustuskokemusmalli.



Kontekstikortit (Context Cards): Sisältää kymmenen bussimatkustamiseen liittyvää teemaa, joita
voidaan hyödyntää uusien joukkoliikennekontekstin palvelukonseptien ideoinnissa. Hyödyllinen
uusien tuotteiden ”brainstormauksessa”. [29]



Matkustajan palvelupolku (Passenger Journey Map): Jakaa bussimatkan peräkkäisiin osasiin
esittäen erilaisia kontaktipintoja matkustajan ja bussin välillä matkan eri vaiheissa. Hyödyllinen
tulevan palvelukontekstin määrittelyssä ja kosketuspisteiden hahmottamisessa (Kuva 11). [29]

Kuva 11. Matkustajan palvelupolku.
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2.2 AJONEUVOJÄRJESTELMÄT JA SENSORIT
Tässä luvussa esitetään lyhyesti ajoneuvojärjestelmien ja sensoreiden toimintaperiaatteet ja toteutukset.
Tarkempi tekninen kuvaus löytyy erillisestä raportista Avoimen tiedonkeruu- ja informaatiojärjestelmän
toteutusvaihtoehtoja ajoneuvoympäristöissä [13].
Palvelukehityksen tukemiseen tarkoitettu LLB-tietojärjestelmä on sähköbussin varsinaisesta
ajojärjestelmästä erillinen kokonaisuus, jonka päätehtävänä on toimia alustana uusille
joukkoliikennepalveluinnovaatioille. Selkeä varsinaisen ajojärjestelmän ja LLB-tietojärjestelmän erottaminen
toisistaan tekee mahdolliseksi erilaisten lisäarvopalveluita tuottavien konseptien ja niihin liittyvien laitteiden
kokeilemisen ajoneuvoympäristössä normaalia operointia haittaamatta ja matkustajaturvallisuutta
vaarantamatta.
Living Lab Bus -hankkeessa toteutettu tietotekninen järjestelmä muodostuu tiedonkeruuseen tarkoitetusta
ajoneuvolaitteistosta sensoreineen sekä tiedon tallennukseen ja jatkojalostukseen tarkoitetusta
pilvipalvelupohjaisesta taustajärjestelmästä (Kuva 12). Kerätyn tiedon hyödyntämisen osana uusia palveluita
mahdollistavat järjestelmän tarjoamat avoimet sovelluskehittäjien rajapinnat (APIt, Application
programmers Interface). Kyseiset ajoneuvon mittaustiedot tarjotaan soveltajille hyödynnettäväksi joko
reaaliaikatietona (REST- ja MQTT-API:t, kts. luku 2.1.2) tai päivittäistä kumulatiivista (historia) tietoa
sisältävinä tietokokoelmina (ns. BLOB, Binary Large Object). Tiedon käyttöä varten soveltajien on
rekisteröidyttävä LLB-palveluun, josta saa rajapintojen käytön mahdollistavat avaimet. Käyttöä seuraamalla
pyritään saamaan käsitystä siitä, millaisissa sovelluksissa tietoa on kyetty hyödyntämään. Lisäksi LLBkokonaisjärjestelmään kuuluu ajoneuvoihin sijoitettujen näyttöyksiköiden ohjaukseen liittyvä ohjelmisto,
joka mahdollistaa ajoneuvojen matkustajanäytöissä esitettävän sisällön vaihtamisen joustavasti. Tällaista
voivat olla esim. ajoneuvoa, reittiä ja matkan varrella olevaan ympäristöä koskevat tiedot.

Kuva 12. LLB:n tiedonkeruu- ja jakelujärjestelmän toimintaperiaatekuva.

2.2.1 Järjestelmän toteutus ja ajoneuvoa koskeva sensoritieto
Ajoneuvossa oleva tiedonkeruu- ja näytönohjausjärjestelmä pohjautuu vaativiin ympäristöolosuhteiseen
tarkoitettuun (MIL-STD-810G standardin mukaiseen) Nexcom VTC1010 PC-tietokoneeseen, joka on
sähkösyötön hallintajärjestelmineen asennettu ajoneuvon etuosaan IP-65 standardin mukaisesti suojattuun
laitekoteloon. VTC1010-laitteistoon kuuluvat sisäiset anturit antavat mm. satelliittipaikkatietoa (GPS-,
Glonass- ja Kiinan QZSS-järjestelmistä) sekä inertia- ja gyroskooppisensoreilla paikannusta tukevaa tietoa
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tilanteissa (esim. tunnelit ja ns. ”urbaanit kanjonit” eli korkeiden rakennusten välit), joissa satelliittitietoa ei
ole saatavilla. Näiden lisäksi PC:n sisäiset anturit tuottavat myös kolmidimensionaalista kiihtyvyystietoa, jota
on mm. verrattu Tampereen Teknillisen yliopiston suuren tarkkuuden kiihtyvyysmittareiden antamaan
dataan. Tarkoituksena on ollut pyrkiä arvioimaan halpojen antureiden antaman tiedon tarkkuutta ja
hyödynnettävyyttä kalliiden ammattikäyttöön tarkoitettuihin antureihin nähden.
VTC1010 PC-laitteisto kerää ISO 11898 -standardin mukaisen CAN-väyläliitynnän välityksellä sähköbussista
yli 100 erilaista mittausparametria (Taulukko 1) ja välittää ne teollisuusstandardin mukaisella MQTTprotokollalla MS Azure pilvipalvelujärjestelmään jälkikäsittelyä varten. Lisäksi ajoneuvoihin on asennettu
Bluetooth-yhteyskäytännön avulla ajoneuvotietokoneen kanssa kommunikoivia TinyNode-sensorihubeja,
joihin voidaan liittää erilaisia anturiyhdistelmiä (Taulukko 2).
Taulukko 1. Eräitä LLB-bussista CAN-väylän kautta saatavia mittaussuureita
A, Akkuvirran tila, Negatiivinen virta = purku, positiivinen = lataus
kW, Akkuvirran kulutus/lataus, Negatiivinen teho = purku, positiivinen = lataus
Jarrupolkimen asento, 0 = poljinta ei painettu | 1 = poljinta painettu
Seisontajarrun tila, 0 = seisontajarru vapautettu | 1 = seisontajarru päällä
km/h, Nopeus mitattuna ajopyörästöstä
kg, Akselipaino, VW_AxleLocation-muuttujan sen hetkisen arvon mukaan
Pyörätuolirampin tila, 0 = ramppi sisällä | 1 = ramppi ulkona
Ohajuspyörän asento, -3276…+3276 astetta (rattia voi kääntää useita kierroksia)
rpm, moottorin kierrosluku (traction motor)
%, kaasupolkimen asento (0 -100 %)
kWh, Paineilmakompressorin kuluttama energia
kWh, DC/DC-muuttajan kuluttama energia
kWh, Lämpöpumpun kuluttama energia
kWh, Ohjaustehostimen kuluttama energia
kWh, Ajomoottorin kuluttama energia
kWh, Akusta purettu energia

Taulukko 2. Eräitä TinyNode sensorihubien tarjoamia mittaustietoja
C, Lämpötila bussin etuosassa
%, Kosteus bussin etuosassa
mbar, Ilmanpaine bussin etuosassa
C, Lämpötila bussin keski-osassa
%, Kosteus bussin etuosassa
mbar, Ilmanpaine bussin etuosassa

VTC1010:neen liittyvät sensorit ja sensorihubit ovat antaneet itse ajoneuvoon liittyvää mittaustietoa,
esimerkiksi bussin sisälämpötilan käyttäytymisestä pitkällä aikavälillä (Kuva 13), jolla on puolestaan suora
vaikutus koettuun matkustusmukavuuteen. Erilaista ajoneuvon sensoritietoa voidaan käyttää jatkuvan
tuotekehityksen pohjana.
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Kuva 13. Bussin sisälämpötilan käyttäytyminen ulkolämpötilan vaihdellessa vuoden aikana.

Yhtenä LLB -hankkeen tärkeänä teemana on ollut sähköbussien matkustusmukavuuden tarkastelu. Tähän ja
muihin liikennepalveluihin liittyvien palautteiden keräämiseen sovellettiin Swiss Innovation Laboratoryn (SIL)
palautekeruulaitteistoa (ks. luku 3.4), jossa painonappien avulla matkustaja voi jättää mielipidetietoa
ruudulla näkyvän kysymyksen ohjaamana. Vähäistä tehonkulusta silmällä pitäen kehitetyssä
akkukäyttöisessä SIL:in laitteessa oli mahdollista järjestää erilaisia kyselykampanjoita, joiden sisältöä voitiin
päivittää matkapuhelinsovelluksella. Painikejärjestelmästä saatua vastaustietoa luettiin etäältä laajan
kantoalueen (6-8 km) omaavan ja kustannuksiltaan alhaisen LORA-tiedonsiirtopalvelun avulla pienellä
viiveellä.
Tutkimushankkeessa yhtenä aihealueena oli kiihtyvyysanturien ja muiden sensorien tuottaman datan
hyödyntäminen matkustusmukavuuden määrittämiseen. Tätä varten ajoneuvoihin asennettujen
sensoreiden lisäksi käytettiin ja testattiin tutkimusta suorittavien mukana repussa kulkevan
mittauslaitteiston sekä matkapuhelinten sensorien hyödyntämistä yhdessä kyselyjen kanssa. [18][36]
Tutkimushankkeen puolesta tarjotun ajoneuvojärjestelmän ja datan lisäksi toimijat ovat kokeiluissaan
tuoneet erilaisia sensoreita ajoneuvoihin ja tuottaneet dataa avoimesti hyödynnettäväksi tai itselleen. Näistä
ratkaisuista on esimerkkejä luvussa 4.2.1.
2.2.2 LLB-näyttöjärjestelmä
Matkustajille suunnatut LLB-ajoneuvonäytöt mahdollistavat erilaisen reittiin, ajoneuvoon ja ulkoisiin
palveluihin (esim. säätiedot, uutiset, mainokset) liittyvän tiedon esittämisen. VTC 1010
ajoneuvotietokoneessa on monipuolinen multimediatuki ja sen Display Port -lähdöstä saatava videosignaali
muunnetaan sovittimella HDMI-signaaliksi. HDMI-signaali kuljetetaan puolestaan 10 metrin aktiivisen HDMIkaapelin ja jakajan (mahdollistaa näytön sisällön toistamisen identtisenä toisella näytöllä) päässä oleviin
teollisuuskäyttöön suunniteltuihin 21” tai 27” HD-monitoreihin, jotka on kiinnitetty joko kuljettajan taakse
tai keskikäytävälle keskiovien kohdalle (Kuva 14). DP-muunninten ja HDMI-teknologian käytössä
sähköbussiympäristössä on kuitenkin esiintynyt ongelmia, joille tulevaisuudessa pyritään etsimään
toiminnallisesti varmempia vaihtoehtoja (esim. mahdollisten langattomien siirtoteiden käyttö).
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Kuva 14. LLB-bussi varustettuna kahdella 27 tuuman HD-näytöllä

Näytönhallinnan ohjelmisto on toteutettu web-teknologioita hyödyntäen Tampereen yliopistossa.
Ajoneuvotietokoneessa oleva ohjelmisto lukee 4G-verkon välityksellä ulkoisesta web-palvelimesta
ajoneuvokohtaisen sivuston, jolla olevan informaation esittäminen voi olla sijaintiin sidottua. Esitettävänä
aineistona käytetään HTML 5 -muotoisia sivuja, joita kierrätetään näytössä vuoron perään (ns. round-robin periaate). Käytössä oleva verkkoselainperustainen (Cromium) näytönohjausjärjestelmä toimii ns. koko
ruudun kiosk-tilassa, jossa ei esitetä normaaleja selaimen valikkoja eikä kursoria. Näytönohjauksen toimintaa
tarkkailee erillinen watch-dog -prosessi, joka käynnistää selaimen uudelleen kiosk-tilassa, mikäli
selainprosessin toiminta on pysähtynyt. Näyttöjen sisällöstä otetaan myös säännöllisin välein
ruudunkaappauksia (screen shot), joilla pyritään varmistamaan sekä järjestelmän toiminta, että sisällön
asianmukaisuus. Tulevaisuudessa aineiston asianmukaisuuden varmentaminen voidaan mahdollisesti
suorittaa automaattisesti hahmontunnistus-/tekoälymenetelmin.
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3 YHTEISKEHITYS JA OSALLISTAMINEN
Tässä luvussa kuvataan mitä eri käyttäjä- ja kohderyhmiä osallistettiin yhteiskehitykseen hankkeen aikana ja
millä tavoin.

3.1 YRITYKSET
Hankkeen alkaessa mukana olivat LLB-yrityskumppanit ja koko hankkeen ajan pyrittiin löytämään myös uusia
toimijoita kehittämään omia ratkaisujaan palvellen yhteistä tavoitetta kestävämmästä ja
houkuttelevammasta joukkoliikenteestä.
Yritysten toimialan tai ratkaisuiden kohderyhmien osalta ei tehty tarkempaa rajausta, vaan tarkoituksena oli
mahdollistaa monipuolinen kehitys. Kaikenlaisten ratkaisuiden kehittäjät, joille kehitysympäristöstä oli
hyötyä, olivat tervetulleita. Näin ollen esim. matkustajapalveluiden lisäksi – tai melkeinpä asemesta –
pääpaino oli erilaisten uusien laitteiden testauksessa ja ympäristönhavainnoinnissa. Tavoitteena oli siis
bussien hyödyntäminen mobiilina IoT-alustana.
Kokeilumahdollisuuksista viestittiin erilaisissa tapahtumissa, verkostoissa ja yhteyksissä hankeosapuolten
toimesta keskustellen ideoista ja suunnitellen projektointia eri ratkaisuiden kokeiluita varten. Hankkeella ei
ollut mahdollisuutta rahoittaa uusia kokeiluita, vaan hyödyntäjien tuli itse rahoittaa tai projektoida
kokeiluistansa koituvat kustannukset. Näin ollen varsinaista haku- tai haastelähtöisyyttä uusien ratkaisuiden
tai toimijoiden houkutteluun ei ollut.

3.2 TUTKIMUS- JA JULKISTAHOT
Tutkimusosapuolille LLB toimi mahdollisuutena hyödyntää sitä alustana tutkimukselle ja uusille projekteille
eli valmiina ympäristönä ja tarjolla olevana datalähteenä. Julkistahoille LLB toimi yhtälailla alustana, jossa
muita projekteja ja kokeiluita voitaisiin toteuttaa ja jonne voitiin ohjata eri toimijoita kokeilemaan ideoitaan.
Lisäksi se oli resurssi, jota tarjottiin erilaisiin yhteyksiin hyödynnettäväksi annettuun haasteeseen tai
tarpeeseen vastaamiseksi (ks. luku 3.3).

3.3 OPISKELIJAT KEHITTÄJINÄ
LLB-ympäristöä (fyysiset bussit , busseihin asennettu tietotekniikka-alusta, tarjolla oleva data ja
kehittäjätyökalut) käytettiin hankkeeseen osallistuneiden yliopistojen toimesta aiheena ja kontekstina
monilla kursseilla sekä hackathoneissa [21]. Konkreettinen kehitysympäristö ja yrityksiltä tai julkistahoilta
saadut tosimaailman haasteet ja kehityskohteet toimivat opiskelijoille vahvana motivaationa kurssitöiden
tekemisessä. [13]
Erilaiset taustat ja taidot omaavien opiskelijoiden ideointi-, konseptointi- ja palvelukehitysprosessien lisäksi
hankkeeseen liittyen on tehty myös tietyistä osa-alueista kandidaatin töitä [33][34][35], diplomitöitä [16]
sekä väitöskirjoja [4][32].

3.4 MATKUSTAJAT
Matkustajilta kerättiin sekä ideoita että palautetta matkustuskokemuksesta ja -mukavuutta lisäävistä
ratkaisuista (Kuva 15). Tässä hyödynnettiin mm. busseissa olevia näyttöjä, joiden kautta matkustajat ohjattiin
mobiilipalveluiden pariin tai suoraan linkin tai QR-koodin kautta antamaan omia ideoita ja palautetta.
Mobiilikehittäjille tarjottavien palaute- ja arviointikeinojen [19] lisäksi kokeiltiin myös yksinkertaisen fyysisen
palautelaitteen käyttöä, joka todettiin käteväksi yksinkertaisia kysymyksiä varten. Digitaalisten
palautekeinojen lisäksi hankkeen aikana toteutettiin busseissa myös kyselytutkimuksia [18].
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Kuva 15. Keinoja kerätä ideoita ja palautetta matkustajilta (vasemmalla näyttö, oikealla SIL:n palautelaite).

3.5 MUUT OSALLISTETUT RYHMÄT
Varsinaisten matkustajien (eli matkan aikana busseissa tavoitettujen ihmisten) lisäksi hankkeen yhteydessä
kerättiin tarpeita ja osallistettiin erilaisia käyttäjäryhmiä. Osallistamista, tarveselvitystä ja palveluideointia
tehtiin mm. digitaalisia innovaatiotiloja sekä työpajoja hyödyntäen esim. vanhusten [23], opiskelijoiden [28]
ja vaihto-oppilaiden [37] kanssa. Matka-ajan käyttöä ja tarpeita selvitettiin jopa afrikkalaisten koulumatkoja
myöten [30].
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4 TARPEET, HYÖDYNTÄMINEN JA HYÖDYT
Tässä luvussa on koostettuna keskeisimpiä esimerkkejä ja havaintoja tunnistetuista tarpeista, ideoista ja LLBalustan hyödyntämistapauksista.

4.1 KÄYTTÄJIEN TARPEET JA PALVELUIDEAT
Erilaisilta käyttäjiltä kerättiin hankkeen aikana tarpeita ja ideoita digitaalisista palveluista bussikontekstissa.
Mahdollisuus hyödyntää matka-aika halutulla tavalla (joko hyöty- tai huvikäyttöön) vaikuttaa
matkustuskokemukseen ja matkan pituuden merkitykseen valinnoissa [30]. Matkakokemukseen vaikuttaa
olennaisesti elämä matkan ulkopuolella ja matka-ajan hyödyntäminen vaihtelee paljon yksilöittäin – monet
pitävät mahdollisuutta rauhoittumiseen arvokkaana [25]. Esimerkiksi ulkomaalaisten vaihto-oppilaiden
kanssa syntyneet ideat voi kategorisoida seuraaviin ryhmiin [28]:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Vilkaisemalla saatava informaatio matkustaessa
Viihde ja viihdyttävät aktiviteetit
Palvelut, jotka tukevat sosiaalista kanssakäymistä
Monikanavainen matkainformaation tarjoaminen
Lisäpalvelut parempaa matkustuskokemusta varten
Palvelut, joiden oletetaan jo olevan saatavilla.

Vanhusten osalta ajatuksissa ja toiveissa nousivat esille mm. lippujen yksinkertainen ostaminen ja
personointi esim. ikäalennukset huomioimaan (nykyään alkaa olemaan infoähkyä, erilaisia sovelluksia ja on
vaikea tietää mistä ja minkälainen lippu eri liikennevälineisiin ja matkoihin pitää ostaa). Senioreiden
älypuhelinkäyttö on viime vuosina lisääntynyt huomattavaa vauhtia, mutta heidän erityistarpeensa tulee
huomioida palvelusuunnittelussa. [23]
Erilaisten ideointityöpajojen lisäksi matkustajilta kerättiin myös avointa palautetta ja ideoita siitä
minkälainen matkustuskokemus on ja mikä tekisi bussimatkoista mukavampaa. Bussien näytöillä näytettiin
välillä kehotus antaa palautetta ja ideoita siitä mikä tekisi bussimatkasta miellyttävämmän ja annettiin linkki
webbilomakkeeseen (sekä QR-koodilla että URL:nä). Liitteistä löytyy tarkempia esimerkkejä saaduista
palautteista koskien busseja (liite 1) sekä infopalveluita (liite 2).
Linkkerin, ja yleisestikin, sähköbusseja pidettiin sekä kyydin tasaisuuden että hiljaisuuden puolesta
miellyttävinä ja yleisesti ottaen ympäristöystävällisyyttä arvostettiin. Näitä avoimia palautteita tukevat myös
matkustuskokemusta käsitelleet mittaus- ja kyselytulokset [18]. Esimerkiksi USB-pistokkeet ja mahdollisuus
ladata matkapuhelimia saivat matkustajilta kiitosta. Myös laminaattilattiatyyli bussissa sai kiitosta pirteästä
ulkoasusta. Busseja koskeva negatiivinen palaute koski lähinnä yksittäisiä tekijöitä kuten stop-nappien ääniä
tai kuumimpien kesähelteiden aikaan ilmastoinnin riittämättömyyttä.
Informaatiopalveluiden suhteen matkaan liittyvät perustiedot kuten reitti karttanäkymänä, seuraava pysäkki
ja liityntäyhteyksien aikataulut olivat yleisimmin kaivattuja tietoja. Itse matkustamiseen liittyvän tiedon
ohella toivottiin usein mm. säätietoja sekä erilaista infoa ja kuvia esimerkiksi reitin varrella olevista alueista,
kohteista ja tapahtumista.
Erilaisia palvelukonsepteja kehitettiin ideoista prototyypeiksi etenkin opiskelijoiden kurssitöiden muodossa.
Kurssitöiden ja hackathonien yhteydessä havaittiin selvästi se, että ilman läheistä opastusta ideat rajoittuvat
tai keskittyvät helposti samoihin, yleisiin ja jo olemassa oleviin ratkaisuihin (kaikkein useimmin ”eri näköisiin
reittioppaisiin”) [13][21].
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4.2 ALUSTAN HYÖDYNTÄJÄT
LLB herätti kiinnostusta hyvin monipuolisissa toimijoissa. Keskeisimpänä kiinnostuksen kohteena ja
hyödyntämiskulmana olivat ratkaisut, jossa uutta teknologiaa (esim. uusia sensoreita) asennettaisiin
busseihin ja hyödynnettäisiin datan keruuseen. Alla olevassa taulukossa (Taulukko 3) on listattuna eri
toimijoiden teknologiapohjaisia ratkaisuita, joita toteutettiin (taulukossa vihreällä) tai joiden toteutusta
suunniteltiin keskusteluita ja ideointeja pitemmälle, mutta jotka jäivät toteuttamatta pääosin projektoinnin
tai resurssien puuttumisen takia (taulukossa valkoisella). Kotimaisten toimijoiden lisäksi taulukon ratkaisuita
toteuttamassa oli toimijoita Sveitsistä, Japanista, USA:sta ja Ruotsista.
Taulukko 3. Toteutuneet ja suunnitellut teknologia-asennuksia edellyttäneet LLB-alustan hyödyntämisratkaisut (vihreät
toteutuneita, valkoiset esim. projektointia vaille jääneet.)

Ratkaisun aihealue
Mobiilimaksuratkaisut
Monikanavainen tietoliikenne

Tavoite

Bluetooth-pohjainen liputuksen / matkustajan tunnistuksen testaus
Tietoliikenneratkaisut, sopivuus joukkoliikennekontekstiin
Bussien hyödyntäminen mobiilina kaupunki-anturina sää-, keli- ja
Sää-, keli- ja ilmanlaatumittaus
ilmanlaatumittauksille
Data-analyysi ja koneoppiminen
Tärinän havainnointi kiihtyvyysanturein ja vaikutus matkustusmukavuuteen
Ympäristönhavainnointi kännykkäkameroiden avulla kuvaten ja datan
Kuvantunnistus
prosessointi taustajärjestelmässä
Joukkoliikennepalvelut
Beacon-pohjaisen BeIn-BeOut / Check-In-BeOut -tunnistuksen testaus
Matkustajapalaute
Palautelaite, johon voi syöttää kysymyksiä dynaamisesti (Lora/mobiiliverkko)
LiDAR-teknologia
LiDAR-laitteiden testaus busseissa ympäristöhavainnointiin automaattiajoa
automaattiajamiseen
ajatellen
Onboard ICT-alustan (VTC1010) hyödyntäminen ja mahdollisuuksien
Ajoneuvopalvelualusta
demonstroiminen
Siltainfran kunnonseuranta
Siltainfran kunnonseuranta busseihin asennettujen liiketunnistimien avulla
Ilmanlaatumittaukset
Ilmanlaatumittaus bussin katolle asennettavien sensoreiden avulla
Matkustajalaskentaratkaisut
Hahmontunnistusjärjestelmän kokeileminen matkustajalaskentaan
Näyttöratkaisut
Näyttöratkaisujen kehitys ja demoaminen
Ilmanlaatumittaukset
Ilmanlaatusensoreiden testaus
Kuvankäsittely ja -analyysi
Ympäristönhavainnointi ja objektien tunnistus; neuroverkkojen testaus
Kaupunki
Ympäristönhavainnointi
Ilmanlaatu ja matkustajakokemus Ilmanlaadun havainnointi ja visualisointi matkustajille
Mm. vapaiden paikkojen tunnistaminen (lastenvaunut, invapaikat,
Matkustajalaskentaratkaisut
matkustajamäärät)
Sovellus, joka ilmoittaa kuskille matkustajan olevan lähellä, etä-stop-napin
Esteettömyyspalvelut
painosta tai apua tarvitsevasta matkustajasta
Joukkoliikenteen ICT-palvelut
Beacon- ja ID-pohjainen liputus
Joukkoliikenteen ICT-teknologia
ICT-laitteiden teknologiademonstraatio (ajoneuvotietokoneet, näytöt ym. hw)
Matkustajapalvelut
Etä-stop-nappi mobiilisovelluksena
Paikannusteknologiat
RTK-GPS:n tarkkuustestaus (parempi tarkkuus katvealueilla, tunneleissa jne.)
Valvontakameroiden hyödyntäminen mm. matkustajalaskentaan, häiriöiden
Valvontakamerat ja palvelut
havaitsemiseen
Matkustaja- ja
Bussien hyödyntäminen edge computing -nodeina; eri teknologioiden fuusion
ympäristöhavainnointi
kautta tietoa matkustajavirroista ja ympäristöstä
Kasviston ja puiden kunnon seuranta bussin avulla kerättävän
Kasviston vehreysmonitorointi
hyperspektrikuvan avulla
Ilmanlaatumittaukset
Kaupunkiympäristön ilmanlaadun mittaus bussien avulla
Maaperän ominaisuuksien mittaus Bussin hyödyntäminen matkan varrella olevien sensoreiden lukemiseen
Kojelautakameran avulla liikenteen (ajoneuvojen, kevyen liikenteen jne.)
Tilannekuvan tunnistus
mittaaminen tilannekuvan ja liikennesuunnittelun tueksi.

20
Alla olevissa kuvissa on muutama esimerkki teknologiakokeiluista, joissa on havainnoitu ympäristöä sekä
bussin ulko- (Kuva 16) että sisäpuolella (Kuva 17).

Kuva 16. Esimerkkejä kokeilluista ja demonstroiduista laiteratkaisuista.

Kuva 17. Esimerkki hahmontunnistukseen perustuvan matkustajalaskennan testistä.
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Teknologiaratkaisuiden (Taulukko 3) lisäksi keskeisiä hyödyntämiskulmia olivat tarjolla olevan datan
hyödyntäminen uusien palveluiden tuottamiseksi (uusia laiteasennuksia vaatimattomat ratkaisut) sekä
matkustajapalveluiden esittäminen ja kokeileminen (lähinnä info- ym. palveluiden esittäminen näytöillä).
Datan hyödyntämisen suhteen keskeisiä kiinnostuksen kohteita olivat mm. energiaoptimointi (niin
ajoneuvon kuin energia- ja latausjärjestelmänkin tasolla), fleetin hallinta sekä keli- ja kunnossapitopalvelut.
Teknologia-asennuksia edellyttävistä ratkaisuista varsinkin ilmanlaatumittaukset herättivät huomattavaa
kiinnostusta, kun busseja hyödynnettiin keskeistä kaupunkiympäristöä säännöllisesti kiertävinä
mobiiliantureina.
Joukkoliikennetoimijoiden olennaisiin tarpeisiin liittyen matkustajille esitettiin matkaan liittyviä reaaliaikaisia
tietoja (reitti, seuraavat pysäkit yms.). Muiden matkustajille esitettävien palveluiden ja sisällön osalta
kehitysympäristöä hyödyntävien toimijoiden kiinnostus kaupallisten ratkaisuiden osalta keskittyi pitkälti
mainostukseen eikä niinkään matkustajapalveluihin liittyviin uudenlaisiin ratkaisuihin, joita olisi haluttu
arvioitavan. Tätä selittää ainakin osin se, että matkustajainformaatiopalveluiden osalta kaupallinen
hyötypotentiaali ei usein realisoidu lyhyellä aikavälillä, ellei potentiaalinen tilaaja-asiakas ole aktiivisesti
mukana ja ilmaisemassa selvää tahtoa ja tarvetta. Sisältöjen ja matkustajapalveluiden toteutus jäikin
hankkeessa lähinnä hankkeen alkuperäisten osapuolten lisäksi opiskelijatöiden ja hackathonien varaan. Kuva
18 esittää esimerkkejä näyttösisällöistä.

Kuva 18. Esimerkkejä toteutetuista sovelluksista, joita pyöri bussien näytöillä. Ylhäällä (vasemmalla) paikallissääsovellus lähituntien
sadekarttoineen ja seuraavan pysäkin reaaliaikaiset vaihtoyhteydet -sovellus, alhaalla (oikealla) mobiililaitteen ja julkisen näytön
yhdistävät äänestyssovellus sekä pelisovellus.

Itse sisällönhallintajärjestelmä kehitettiin hankkeen alkuvaiheessa tutkimustahojen toimesta, minkä jälkeen
jatkokehitystä alettiin tehdä yhteistyössä hankkeen ulkopuolisten tahojen kanssa ja tätä ratkaisua pilotoitiin
myös Turun joukkoliikenteessä ja sitä ollaan tuotteistamassa eteenpäin TVV lippu- ja maksujärjestelmä Oy:n
ja Turun, Tampereen, Lahden ja Jyväskylän kaupunkien sekä Tampereen yliopiston toimesta [15].
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4.2.1 Esimerkkejä sensorikokeiluista
Luvussa 2.2 kuvatun hankkeen puolesta tarjolla olevan järjestelmän ja datan lisäksi LLBajoneuvoympäristössä on kokeiltu yritysten ja yliopistojen toimesta myös ajoneuvon ulkoisen ympäristön
tarkkailun mahdollistavia anturijärjestelmiä. Järjestelmien avulla on tarkasteltu mm. säätietoa, ilmanlaatua,
ajokeliolosuhteita sekä liikenneinfrastruktuurissa tapahtuvia muutoksia. Suurin osa kyseisistä järjestelmistä
on käyttänyt sähköbusseja vain liikkuvana sensorialustana ja hoitanut mm. tietoliikenteen ja tiedon
tallennuksen itsenäisesti erillään LLB-järjestelmästä. Tästä poikkeuksena on yhteen bussiin asennettu
VTC1010-ajoneuvotietokoneen
RS-488
väylää
hyödyntävä
Vaisala
Oy:n
säämittausasema
pienhiukkasimureineen (Kuva 19). Yleisenä toimintaperiaatteena on ollut myös näiden sensoreiden tuoman
datan jakaminen niitä haluaville toimijoille mahdollisuuksien mukaan avointen rajapintojen kautta lukuun
ottamatta yrityssalaisuuksiksi luokiteltavia tietoja.
Bussin ulkopuolelle kiinnitetyllä Harriksen ilmanlaatusensorilla Foreca Oy on tarkastellut mahdollisuuksia
käyttää vähäpäästöistä sähköbussia sää- ja ilmanlaatua mittaavina tiedonkeruuasemina. Tiedon välitys
Harriksen taustapilvipalveluun tapahtui 4G-verkon välityksellä. Vaativien ympäristöolosuhteiden takia
(veden ja bussien pesemisen ajoittain painepesureilla aiheuttamat ongelmat) sekä Forecan että edellä
kuvatun Vaisalan säämittausaseman toiminta-ajat osoittautuivat liian lyhyiksi eikä kumulatiivista
mittaustietoa saatu kerättyä tarpeeksi kiinnostavien ympäristöanalyysien suorittamiseksi.

Kuva 19. Vaisalan sääasema sähköbussin katolla.

Vaisala Oy tutki myös LLB-bussissa itsenäisen matkapuhelinsovelluksen avulla ympäristön tilan havainnointia
kuvankäsittelyn menetelmin. Matkapuhelimen kameraa hyödyntävä Viominer-sovellus tuottaa videokuvaaineistoa, joka mobiiliverkon välityksellä tallennetaan analysoitavaksi taustajärjestelmään. Kuvankäsittelyn
ja tekoälyn menetelmiin nojaava Vaisalan palvelu mahdollistaa mm. tieverkon tilan monitoroinnin, kuten
esimerkiksi tienpinnan ja liikennemerkkien kunnonvalvonnan.
LLB-busseissa on sovellettu myös EEE Innovations Oy:n liukkaudentunnistusjärjestelmää, jonka toiminta
perustuu akseleista saatavan kitkamittaustiedon hyödyntämiseen. CAN-väylän avulla luettavalla tiedolla
voidaan ajoneuvon vetävän ja vapaasti pyörivän akseliston toiminnallisista eroista päätellä tienpinnan
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liukkaus kitkan avulla. Tämän tiedon perusteella voidaan esim. ryhtyä tarvittaviin tienhoidollisiin
toimenpiteisiin ja varoittaa muita tiellä liikkujia poikkeuksellisista liikenneolosuhteista. EEE Innovations on
kehittämässä CAN-datasta saatujen tietojen perusteella myös tienpinnan kuntoa tarkastelevaa analytiikkaa,
jonka käyttämä mitta-aineiston määrä ja algoritmit asettavat käytetylle tietojenkeruulaitteistolle kasvavia
suorituskykyvaatimuksia.
Bussin akselistosta saatavaa mittaustietoa on käytetty hyväksi myös japanilaisen Kozo Keikaku Engineering
Inc:in kehittämässä siltojen kunnossapidon mittausjärjestelmässä. VTT:n ja Liikenneviraston kanssa
yhteistyönä suoritetussa järjestelmätestissä bussin taka-akselistoon sijoitetun kiihtyvyysanturin avulla (Kuva
20) voitiin sillan yli ajaessa arvioida akselistoon välittyvästä värähtelystä matemaattisten mallien avulla sillan
kuntoon liittyviä parametreja. Koska mittaustapa vaati hyvin suurta näytteenottotaajuutta ja erillistä
kovalevylle aineiston tallentavaa dataloggeria, LLB bussin takaosan penkkien alle asennettiin erillinen
mittalaitelaatikko mittausten suorittamisen ajaksi.

Kuva 20. Siltamittaukseen liittyvän anturin asennus bussin taka-akselistossa (oikealla, kuvassa oranssilla kiinnikkeellä liitetty anturi).

Ympäristön
monitoroinnin
osalta
käytiin
keskusteluja
myös
Helsingin
kaupungin
rakentamispalveluliikelaitoksen Staran kanssa viheralueiden ja istutusten tilan tarkastelusta bussiin
sijoitettujen laitteistojen avulla. Keskusteluissa hahmoteltiin ja suunniteltiin hyperspektrikameran sekä
maaperän kosteuden ja ravinteiden tarkkailuun sopivien antureiden tiedonkeruuaseman sijoittamista LLBsähköbussiin. Staran koejärjestelmässä päädyttiin kuitenkin lopulta Helsingin keskustaan (Rautatietori)
asennettuun kiinteään tiedonkeruuasemaan, jolla voidaan kerätä viherkasvien tilan seurantaan liittyvää
tietoa maaperään upotettavien antureiden välityksellä. Sähköbussien käyttö liikkuvana tiedonkeruualustana
työkoneiden lisäksi kuitenkin todettiin eräänä vaihtoehtona mahdollistavan laajempien viheralueiden tilan
seuraamisen kustannustehokkaasti.
LLB-hankkeessa kokeiltiin lisäksi mm. Bluetooth Beacon -lähettimiä erilaisten lähipaikannukseen perustuvien
sovellusten, kuten esim. matkapuhelinperustaisten maksujärjestelmien testaamista varten [9]. Alun perin
ns. Walk In Walk Out (WIWO) -periaatteeseen tähtäävä liputus/maksaminen osoittautui kyseisellä beacontekniikalla asetettuihin vaatimuksiin (paikannuksen luotettavuus ja matkustajan ajoneuvoon sisään
astumisen tunnistusnopeus) nähden epäluotettavaksi. Kun toimintaperiaatteetta muutettiin ns. Be In Be Out
(BIBO) suuntaan tunnistusnopeudesta tinkimällä, etenkin sensorifuusiota hyödyntävän liputusperiaatteen
todettiin toimivan huomattavan varmasti. Sensorifuusiossa sovellettiin sekä käyttäjän omasta liputukseen
käytettävästä matkapuhelimesta että LLB-ajoneuvolaitteistosta saatavien referenssisensoritietojen vertailua
käyttäjän sähköbussissa tekemän matkan rekisteröintiin.
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LLB-ajoneuvojärjestelmässä testattiin myös VTT:n kehittämään oppivaan hahmontunnistukseen (tekoälyyn)
perustuvaa matkustajalaskentaa (Kuva 21, oikea) kamerapohjaisen sensoroinnin avulla. Laskennallisten
vaatimusten takia bussiin sijoitettiin toinen VTC1010- yksikkö, jonka tehtävänä oli pelkästään matkustajien
hahmojen tunnistaminen ja siihen liittyvän statistiikkatiedon kerääminen. Samalla todennettiin valitun
kotelointitekniikan toimivuus laajennustarpeiden ilmetessä (Kuva 21, vasen).

Kuva 21. Matkustajalaskentaan liittyvä kahdennettu ajoneuvojärjestelmä (vasen) ja laskentaan liittyvä hahmon seurannan (skeleton
tracking) visualisointi ajoneuvonäytöllä (oikea).

4.3 HYÖDYNTÄMISEN HAASTEET JA KOETUT HYÖDYT
Käytännön tasolla fyysisen LLB-kehitysympäristön toteutuksessa oli käynnistysvaikeuksia johtuen yhden
osapuolen vetäytymisestä pois alkuvaiheessa sekä latausinfran ja liikennöinnin viiveiden takia. Näistä
haasteista päästiin alun jälkeen yli, mutta johtuen operatiivisessa toiminnassa olevan ja kehitysympäristön
luonteesta sekä ajoittain ajosta poissa olevista ajoneuvoista, yksittäisten testien ja kokeilujen toteutuksen
nopeus ja luotettavuus oli vaihtelevaa (viiveet asennuksissa ja tulosten saamisessa toiminnan kautta).
Kehittäjäportaalia ja -työkaluja ei hiottu ja tuotteistettu hankkeessa kovin pitkälle, vaan fokus oli luoda
minimiratkaisu tarjota edellytykset kehittämiselle (perusrajapinnat ja dokumentaatio datoihin, mutta ei
laajempaa datan esiprosessointia, kalibrointia tms.). Jos kehitysympäristöllä olisi ollut parempi käytettävyys
ja tutkijoiden toimesta olisi toteutettu esimerkkipalveluita, se olisi voinut madaltaa joidenkin
datahyödyntäjien kokeilukynnystä ja tehostaa tietoisuutta LLB:n hyödyntämismahdollisuuksista.
Hanke osoitti, että kehitysympäristöt tuovat lisäarvoa monessa muodossa mm. mahdollisuuksien, tuen,
verkostojen ja näkyvyyden kautta. Yritysten osallistumisen kannalta keskeinen tekijä on asiakkaan rooli. Siinä
missä alusta mahdollistaa uudenlaisten mahdollisuuksien tutkimisen, lähempänä kaupallista tasoa olevien
ratkaisuiden testaamisen ja demonstroimisen osalta intressi hyödyntämiseen tulee usein potentiaalisen
asiakkaan kautta, joka on mukana määrittelemässä tarpeita ja esittämässä markkinoille haastetta. [5]
Bussien hyödyntäminen fyysisenä alustana, johon voi asentaa uusia sensoreita ja havainnointilaitteita
testattavaksi ja keräämään dataa, oli useimmin konkreettisiin suunnitelmiin ja toteutuksiin johtanut
kiinnostuksen muoto. Ulkomaisia toimijoita kiinnosti mahdollisuus demonstroida ratkaisu paikallisen
asiakkaan kanssa (tai paikalliselle asiakkaalle) eli hyödyntää alustaa keinona saada jalansijaa uudelle
markkina-alueelle. Kotimaisten toimijoiden osalta sen sijaan uusien ratkaisuiden kehitys ja demonstrointi ei
kiinnostanut niin paljoa, osin johtuen olemassa olevista toteutuksista.
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Merkittävimmät hyödyt kehitysympäristöistä on pienemmille toimijoille. Isotyritykset pystyvät usein
toteuttamaan vastaavia kokeiluita itse isossakin mittakaavassa. LLB-alusta soveltuu etenkin kokeileville
ratkaisuille (ideoille, joiden toimivuudesta ei ole selviä ennakko-odotuksia), joita ei välttämättä
käynnistettäisi ilman valmiiksi saatavilla ja käytettävissä olevaa dataa, infraa ja ympäristöä. [1] Erilaiset
testausmahdollisuudet tukevat uusien ideoiden ja ratkaisuiden yhdistämistä sekä uusien arvoketjujen
muodostumista [7].
Tutkimustahojen näkökulmasta LLB-kehitysympäristö on erittäin mielenkiintoinen ja tällainen operatiivisessa
toiminnassa oleva (joukko)liikenneratkaisuiden avoin kehitysympäristö on edelleen kansainvälisesti
ainutlaatuinen. Kehitysympäristön tehokkaan hyödyntämisen edellytyksenä etenkin tutkimustahoilla on
projektointi rahoituksen saamiseksi. Tämä resursoinnin haaste on ylipäänsä merkittävä hidaste tai este
monille kokeiluille. Yritysten sisäiset päätökset ja mahdollinen ulkopuolisen rahoituksen hakeminen
pitkittävät prosesseja. Mitä isompi kokeilu, sitä pidempi prosessi tyypillisesti on. Tämän takia LLBkehitysympäristön olemassaolo ja sen toiminnan jatkonäkymät ovat tärkeitä tekijöitä esim. EU-projektien
valmistelua ajatellen. Kehitysympäristö auttaa kohdentamaan tekemisiä sekä toimii valttina ja valmiuksien
osoituksena uusien EU-projektien voittamiseksi.
Yksi houkutin ja tärkeäksi koettu hyöty avoimesta kehitysympäristöstä on yhteinen näkyvyys.
Kehitysympäristön tai yksittäisen ratkaisun esittelyn yhteydessä muutkin toimijat saavat helposti näkyvyyttä.
Konkreettiset Living Lab -bussit itsessään tarjoavat huomattavaa mielenkiintoa herättävän kokonaisuuden
eri ratkaisuineen. Hyvänä esimerkkinä tästä toimi syyskuussa 2018 järjestetty LLB-demo Kööpenhaminassa
järjestetyssä ITS World kongressissa, jossa LLB:ssä kokeiltaviin ja esittelyssä oleviin yritysten ja
tutkimustahojen ratkaisuihin kävi tutustumassa satoja ihmisiä (Kuva 22 ja Kuva 23).

Kuva 22. Living Lab Bus -demoratkaisut, ITS World Congress, Kööpenhamina 9/2018.

26

Kuva 23. Konkretia herättää mielenkiintoa ja yhteinen kehitysympäristö tuo näkyvyyttä samanaikaisesti kaikille sitä hyödyntäville
toimijoille.
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5 KESKEISET OPIT JA JATKO
5.1 KEHITYSYMPÄRISTÖN TOIMINNAN EDELLYTYKSET
Tässä luvussa tarkastellaan ei-teknisiä sekä teknisiä edellytyksiä ja oppeja kehitysympäristöjen toteutukseen.
5.1.1 Organisointi ja ei-tekniset edellytykset ja huomiot
Kehitysympäristön tarkoitukseen ja päämäärään liittyy ensimmäiseksi tavoitteen määritys. Aktiivisen ja
selkeän ydintoiminnan sekä pitkän aikavälin yhteisen tavoitteen määrittäminen mahdollistaa varsinaisen
innovaatioekosysteemitoiminnan, joka tähtää kaupalliseksi ekosysteemiksi. Ilman kehitysympäristöä
hyödyntävän ekosysteemin ankkuriyritystä tai selvän intressin omaavaa vetotahoa, joka aktiivisesti hakee
tiettyjä ratkaisuita oman kaupallisen tai operatiivisen toimintansa tueksi, kehitysalustalta voi puuttua
vetovoima uuden toiminnan houkuttelusta.
Kehitysympäristön houkuttelevuutta ja kasvua edistää sitä hyödyntävä ja innovaatioekosysteemi ja joka imee
puoleensa uusia toimijoita. Tällaiselle ekosysteemille tulisi aluksi määrittää selvä visio pitkän aikavälin
tavoitteesta sekä siihen tarvittavista ja sitä täydentävistä toimijoista ja ratkaisuista [11]. Tekemiset ja
tutkimustuki on syytä sovittaa huolella yhteen aidon yhteiskehityksen ja -työn varmistamiseksi, jotta
tutkimustarpeet, riippuvuudet toisista osapuolista ja tulosodotukset ovat selvät [6].
Innovaatioekosysteemin rinnalla ja sen toimintaa tukemassa voi olla LLB:n kaltainen avoin kehitysympäristö,
joka mahdollistaa ketterät kokeilut eri osapuolille ilman sen jäsennellympään yritysryppääseen liittymistä.
Tämä edistää varsinkin pienempien yritysten, opiskelijoiden ja ”satunnaisten” kehittäjien mahdollisuuksia ja
motivointia tehdä kokeiluja – eli poistaa kynnyksiä kokeilla nopeasti villejäkin ideoita. [13][21]
Kehitysympäristön operatiivisen toiminnan osalta keskeisiä huomioitavia näkökulmia ovat riippuvuudet
muista tahoista (laiteasennukset, luvat, toteutusten tuki eri osa-alueille, jne.). Mitä vähemmän riippuvuuksia,
sen parempi. LLB:n kehittäjäympäristön suhteen pyrittiin tekemään laajaa yhteistyötä usean tutkimustahon
välillä, mikä hankaloitti osin tekemisen yhtenäisyyttä ja aiheutti organisaatioiden välisiä riippuvuuksia.
Tekniset toteutukset ja tukipalvelut on siis syytä pitää mahdollisimman keskitettyinä sujuvuuden ja
hyödyntäjien näkökulmasta selkeyden varmistamiseksi.
Viestinnän ja markkinoinnin rooli on tärkeä. Tavanomainen tutkimushanke ei ole sopivin malli huomioimaan
markkinoinnillisia tarpeita. Tässä korostuu paitsi suuren työpanoksen tarve myös asiakastahojen roolin
merkitys toimia aktiivisena toiminnan houkuttajana, haasteiden määrittäjänä sekä kokeiluiden rakentajana.
Kokeiluista ja niiden tuloksista hyötyvien toimijoiden on luontevaa ja kannattavaa aktiivisesti rakentaa ja
käynnistää kokeiluita
5.1.2 Tekniset edellytykset ja huomiot
Living lab -tyyppisille innovaatioekosysteemeille on nimensä mukaisesti tärkeää tarjota reaalimaailmassa
toimiva kehitysympäristö, jonne voidaan tuoda testattavaksi uusia tai kehityksen alla olevia tuotteita tai
palveluita. Nämä tuotteet ja palvelut voivat olla suunnattu matkustajille, ajoneuvovalmistajille,
liikennöitsijöille, hankintayhteisöille (esim. kaupungit, HSL) tai muille potentiaalisille yrityskumppaneille.
Joukkoliikenneympäristössä ajoneuvoilla ja niihin liittyvillä liikenneympäristöllä (esim. pysäkit, terminaalit
jne.) on kehitysympäristön luomisessa keskeinen rooli. Kehitysympäristön tarjoama palvelutaso puolestaan
riippuu siitä, millaisia tavoitteita innovaatioekosysteemille asetetaan. Ympäristön hyödyntämisen kannalta
on myös tärkeää kuvata selkeästi sen tarjoamat erilaiset palvelutasot, niiden hinnoittelu (kuten asennuksista
ja ylläpidosta aiheutuvat kustannukset) ja miten ympäristön tarjoamia palveluita voidaan saada käyttöön.
Palveluiden selkeä paketointi hinnoitteluineen tekee tarjonnan ymmärrettäväksi ja houkuttelevammaksi.
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Taulukko 4 kuvaa eräitä mahdollisia ajoneuvossa toimivan kehitysympäristön palvelutasojen vaihtoehtoja
niiden monimutkaisuuden, vaadittavien kehityspanosten ja ylläpitokustannusten mukaan. Taulukon
vaihtoehdot ovat kerrostettu siten, että taulukon rivillä alaspäin kuljettaessa kuvattu palvelutaso edellyttää
aina edellisten rivien palvelutason olemassaoloa. Vastaavasti kehitys- ja ylläpitokustannukset kasvavat
ympäristön toiminnallisuuden monimutkaistuessa. Yksinkertaisimmillaan voidaan esimerkiksi uusien
tuotteiden testaamista varten tarjota vain pelkkä suojattu laitetila sähkönsyöttöineen. Monimutkaisimmassa
ajoneuvotietojärjestelmien ITxPT-yhteensopivuuteen tähtäävässä alustassa puolestaan voidaan tarjota LLBjärjestelmässä toteutetut piirteet vahvistettuna vielä ITxPT-teollisuusstandardin yhteensopivuutta
mittaavalla testauspalvelulla. Kehitysympäristöä voitaisiin laajentaa lisäksi käsittämään myös koko
liikennöintiympäristö pysäkkeineen ja terminaaleineen. Tämä taas monimutkaistaa edelleen kokonaisuutta,
kun liikenneympäristön hallinnointi on erillään liikennevälineiden hallinnoinnista.
Taulukko 4. Erilaisia ajoneuvoympäristön palvelutason vaihtoehtoja suhteellisine kustannusarvoineen

Vaihtoehto

Palvelutaso

Kehityskustannukset

Ylläpito-kustannukset

Laitetila

Hallittu sähkösyöttö
+ suojattu laitetila

€ (laitteiden poistot)

-

Data-alusta

Edellinen palvelutaso+
sensorit/edge-yksikkö +
avoimet datarajapinnat

€ (näyttöjen poistaminen)

€€

LLB-alusta

Edellinen palvelutaso+
matkustamonäytöt

€

€€+

”PowerEdge”

Edellinen palvelutaso +
tehokkaammat
ajoneuvoyksiköt

€€€ (PC-laitteiden uusiminen)

€€+

ITxPT

Edellinen palvelutaso +
ITxPT yhteensopivuus/
ITxPT-referenssijärjestelmä

€€€ €€€€€ (sertifioitu
ajoneuvojärjestelmä)

€€+ (voidaan tarjota
mahdollinen testauspalvelu
ylläpidon rahoittamisessa)

Liikkumisen uudet palvelut ovat usein yhdistelmiä laitteistosta (esim. kamerat, ympäristösensorit) ja
ohjelmistoista (esim. kuvankäsittely, hahmontunnistus ja tekoälysovellukset), joita molempia
kehitysympäristön tulisi tukea. Ohjelmistopohjaisen palvelukehityksen osalta kehitysympäristön tarjoamassa
voi olla useita vaihtoehtoehtoja avoimien rajapintojen ja ajoneuvonäyttöjen käytöstä aina erilaisiin
kehittäjätyökaluihin asti, joilla voidaan helpottaa erilaisten joukkoliikenneympäristöön tarkoitettujen
sovellusten laatimista ja testaamista sekä jakelua.
Jotta potentiaalisten alustan hyödyntäjien olisi helpompi saada käsitys kehitsyalustan tarjoamista
mahdollisuuksista, niin LLB-hankkeen kokemusten perusteella näyttäisi olevan järkevää tehdä muutama
alustan eri ominaisuuksia hyödyntävää mallisovellus. Jos kyseessä on pelkkä laitetilan tarjonta,
yksinkertainen dokumentaatio tekniikan osalta lienee riittävä. Jos käytetään erilaisia järjestelmän tarjoamia
datarajapintoja tai matkustajille suunnattuja näyttöjä, malliesimerkkien käyttö antaa paremman kuvan
tarjonnasta ja selventää erityisesti ohjelmistopohjaisten palveluiden laatimista. Jos ympäristöön tuotetaan
yksinkertaisia API-rajapintoja kehittyneempiä työkaluja, niin malliesimerkit selventävät hyvin tarkoitettuja
käyttötapoja.
Living Lab -tyyppisten innovaatioalustojen haasteena on fyysiseen ympäristöön tehtävät muutokset, jotka
monissa tapauksessa edellyttävät usean osapuolen yhteistoimintaa. Uuden kokeiltavan laitteen asentaminen
saattaa vaatia ajoneuvon ottamista pois liikenteestä, joka puolestaan voi aiheuttaa operatiiviseen toimintaan
häiriöitä, jos asennusta ei voida sopia esim. korjausten tai määräaikaishuoltojen yhteyteen. Tällöin tarvitaan
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neuvotteluja operaattorin/liikennöitsijän kanssa mahdollisista poikkeusjärjestelyistä. Vastaavasti
ajoneuvoon ei voi tehdä matkustaja-/liikenneturvallisuuden takia omatoimisia laiteasennuksia ilman
ajoneuvovalmistajan avustusta ja liikennöinnistä vastuussa olevan tahon suostumusta kuin vain aivan
yksinkertaisimmissa tapauksissa.
Kehitysympäristö on jatkuvassa muutoksessa johtuen sekä siinä testattavista laitteista ja palveluista
aiheutuvien muutosten, että perusohjelmistoihin tehtävien käyttöjärjestelmäpäivitysten takia. Tämä vaatii
selkeää kirjanpitoa ja dokumentaatiota kokonaisjärjestelmän tilasta, jotta eri osapuolet osaavat tehdä
tarvittavat muutokset omiin järjestelmiinsä ja kehitysympäristön uudet hyödyntäjät pystyvät sovittamaan
siihen oman tarjontansa ongelmitta.
Kehitysympäristöä koskevien muutostöiden osalta tarvitaan selkeät toimintaohjeet ja asiat tuntevat
yhteyshenkilöt, joiden puoleen ympäristön käytöstä kiinnostuneet tahot voivat ottaa yhteyttä. Koska Living
Lab -tyyppiset kehitysympäristöt ovat monesti usean eri osapuolen yhteistyön tulosta, niin osapuolten
tehtävät ja vastuut tulee olla sovittu selkeästi kokonaisuuden saumattoman toiminnan varmistamiseksi ja
mahdollisten ongelmatapausten hoitamiseksi (joita voi sattua testien ja kokeilujen huolellisesta
ennakkosuunnittelusta huolimatta).

5.2 JATKONÄKYMÄT
Koska tämä LLB-hanke tuloksineen ja kokemuksineen oli siihen osallistuneiden yritysten, julkisten toimijoiden
ja tutkimustahojen mielestä selvästi hyödyllinen, niin LLB-kehitysympäristön toiminnan toivottiin jatkuvan
hankkeen päättymisen 7/2019 jälkeenkin. Tämä edellyttää kuitenkin, että kehitysympäristölle löytyy
isäntäorganisaatio sekä kokeilutoiminnan mahdollistavat pelisäännöt ja rahoitus. Luontevan
isäntäorganisaation HSL:n kanssa käytyjen keskustelujen perusteella LLB-toiminta voisi jatkua vuodesta 2020
lähtien muodossa tai toisessa (luku 5.1 ja taulukko 4) em. muiden edellytysten täyttyessä.
Keskusteluja on käyty vastaavanlaisen Living Lab -toiminnan toteuttamisesta myös pääkaupunkiseudun
nykyisiin raitiovaunuihin ja tulevaan Raide-Jokeriin sekä Tampereella liikennöinnin v. 2021 aloittaviin uusin
raitiovaunuihin mm. Living Lab Bus -hankkeen kokemusten pohjalta ja niistä saatuja oppeja hyödyntäen.
Toteutuessaan nämä Living Lab -aktiviteetit tarjoaisivat erinomaisen mahdollisuuden toteuttaa Suomessa
kansainvälisesti merkittävä älykkään kaupunkiliikenteen integroitu modulaarinen Living Lab kehitysympäristö.
Tällainen kaupunkiliikenteen kansainvälisestikin uniikki kehitysympäristö vauhdittaisi paitsi yritysten
tuotekehitystä, liiketoimintaa ja referenssien hankkimista, niin se edistäisi myös kaupunkien tavoitteiden
saavuttamista
(käyttäjien
osallistaminen,
tarpeita
vastaavien
ratkaisuiden
edistäminen,
matkustuskokemuksen ja joukkoliikenteen houkuttelevuuden parantaminen) sekä tutkimustoiminnan
tehokkaampaa hyödyntämistä yritysten ja julkisen sektorin tarpeisiin. Se tukisi liikennealan kotimaisten
ekosysteemien / innovaatioklustereiden toimintaa ja kilpailukykyä sekä houkuttelisi hyvin toteutettuna myös
ulkomaisia toimijoita Suomeen.
Kansallisella tasolla edellä kuvattu bussi- ja raitiovaunukeskeinen kaupunkiliikenteen Living Lab kehitysympäristö toimisi osana Testbed Finland -verkostoa ja tekisi yhteistyötä myös kaupunkien muiden
kehitysympäristöjen kanssa (kuten Jätkäsaari Mobility Hub) synergia- ja skaalausetujen hyödyntämiseksi.

30

6 JOHTOPÄÄTÖKSET
Kehitysympäristöjen toteutuksessa kannattaa tähdätä mahdollisimman vähäisiin riippuvuuksiin eri
osapuolien kesken rajaamalla osa-alueet niin, että tarvittavat tukipalvelut hoidetaan yhden luukun kautta.
Markkinointiviestintään kannattaa panostaa kunnolla, koska se on avainasemassa kehitysympäristöjen
tunnettuuden lisäämisessä ja hyödyntämisen tehostamisessa. Kehitysympäristöjen houkuttelevuuden ja
hyödyntämisen kannalta on tärkeää, että toiminnassa on aktiivisesti mukana asiakastaho(ja) esittämässä
tarpeita ja haasteita, joihin yritykset voivat vastata ratkaisuillaan ja kehitysideoillaan sekä samalla vauhdittaa
niiden kaupallistamista.
Living Lab Bus -hankkeen aikana hyödyntämisintresseissä esille nousi eniten varsinaisten fyysisten,
kaupungilla liikkuvien alustojen hyödyntäminen uusien teknologioiden ja sensoreiden kokeiluun. Vaikka
hankeosapuolten ratkaisut pohjautuivat paljon itse ajoneuvodataan, niin datan hyödyntämisen intressit
liittyivät paljon myös uudenlaisiin sensoreihin (esim. ilmanlaatu, ympäristönhavainnointi).
Matkustajapalveluiden osalta ratkaisut painottuivat opiskelijatöiden varaan. Muissa info- ja sisältöpalveluissa
kaupalliset intressit painottuivat vahvasti mainostamiseen, johon hankkeessa kehitetty
sisällönhallintajärjestelmä tuo jatkossa uusia mahdollisuuksia kontekstuaalisuuteen ja interaktiivisuuteen
liittyen.
Kehitysympäristö voi tarjota pienemmille toimijoille mahdollisuuden myös opportunistisille kokeiluille,
joiden rakentaminen normaalisti edellyttäisi pidempiä prosesseja tai voisi vaikuttaa epäonnistumisriskiin
nähden kannattamattomilta. Konkreettinen ja avoin alusta sekä yrityksiltä ja julkistahoilta saatavat
tosielämän haasteet toimivat erinomaisena motivaationa opiskelijoille.
Kaiken kaikkiaan Living Lab Bus -hanke oli hyödyllinen. Paitsi että ohjausryhmän hankkeelle asettamat
tarkennutut tulostavoitteet pääosin saavutettiin ja hanke toi hyvää kansainvälistä näkyvyyttä aidossa
ympäristössä toimivasta liikennealan innovatiivisesta kehittämisestä, niin ennen kaikkea hanke tuotti
laajemminkin hyödynnettävää tietoa ja kokemuksia yrityksille, liikennealan julkisille toimijoille,
tutkimusorganisaatioille ja päärahoittajalle toimineelle Business Finlandille. Tämä jatkohyödyntäminen
koskee living lab -tyyppisten kehitysympäristöjen toteutus- ja toimintamalleja, organisointia ja
avaintoimijoiden roolituksia, pelisääntöjä, teknologisia ratkaisuja, markkinointia ja viestintää sekä
yhteiskehittämistä.
Tällaisten avoimien eri toimijaryhmiä (yritykset, tutkimusorganisaatiot, julkinen sektori, loppukäyttäjät)
tarpeita palvelevien liikennealan living lab -tyyppisten kehitysympäristöjen toteuttamisessa kaupungeilla ja
niiden liikenteen järjestämisessä vastuulla olevilla organisaatioilla (kuten HSL) on keskeinen rooli
kehitysympäristön omistaja-/isäntäorganisaationa. Vaikka julkisomisteiset avoimet kehitysympäristöt eivät
itsessään olisikaan liiketoiminnallisia kultakaivoksia, niin oikein toteutettuina ne palvelevat kaupunkien ja
kaupunkilaisten intressejä kustannustehokkaasti, vauhdittavat käyttäjäkeskeisten palveluiden ja tuotteiden
tuotekehitystä ja käyttöönottoa sekä edistävät yritysten liiketoimintaa ja referenssien hankkimista myös
vientimarkkinoita varten. Tällöin nämä kehitysympäristöt ovat yhteiskuntataloudellisesti kannattavia ja
toimivat innovaatioekosysteemien (yritykset, tutkimus, julkiset toimijat, kehittäjät, loppukäyttäjät)
keskeisenä työkaluna esimerkiksi yhteiskehittämisen ja innovatiivisten hankintojen näkökulmasta.
Hankkeen kokemusten ja palautteen perusteella tällaiselle eri toimijoiden tarpeet ja näkökulmat
huomioonottaville avoimille living Lab -kehitysympäristöille (raudan testaus, datan hyödyntäminen,
matkustajapalveluiden esittäminen/kokeilut, matkustajien osallistaminen ja palautteen kerääminen) on
tarvetta. Liikennealalla kaupungit konkreettisine haasteineen (liikenteen sujuvuus, turvallisuus, tehokkuus,
päästöt) ja toimijoineen (ml. loppukäyttäjien osallistaminen) ovat luontevia alustoja arjessa toimiville
kehitysympäristöille. Näiden living labien avulla voidaan kehittää, testata ja todentaa erilaisia ratkaisuja
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aidossa toimintaympäristössä sekä vauhdittaa yhteiskunnalle hyödyllisten palveluiden ja tuotteiden
käyttöönottoa ja referenssien hankkimista myös vientimarkkinoita varten.
Hankkeen tuloksia ja oppeja hyödynnetään välittömästi suunniteltaessa Living Lab Bus -kehitysympäristön
jatkototeutusta pääkaupunkiseudulla HSL:n toimesta. Muita konkreettisia lyhyen aikavälin
hyödyntämiskohteita ovat Tampereen ja Turun kaupunkien busseihin perustuvat kehitysympäristöt sekä
laajemmassa kontekstissa Tampereen ja pääkaupunkiseudun raitiovaunukeskeiset kaupunkiliikenteen
kehitysympäristöt sekä Liikennealan kansalliseen kasvuohjelmaan 1 kytkeytyvä vientimarkkinoille tähtäävä
Transtech-vetoinen SmartRail (SmartTram)-ekosysteemi.

1

Liikennealan kansallinen kasvuohjelma 2018-2022. https://tem.fi/liikenteen-kasvuohjelma
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LIITE 1 – MATKUSTAJAPALAUTETTA SÄHKÖBUSSEISTA
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Negatiivinen

Positiivinen

Sähköbussit
yleisesti

Negatiivinen
Idea
Positiivinen

Linkkerbussit

Matkustajalta saatu palaute/ideat
(lähteenä webbilomake, johon näytetään välillä linkki bussien näytöillä QR-koodilla ja URL:llä)

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
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.
There is a "slightly" terrible high-note sound on the bus all the time that hurts ears like tinnitus. Otherwise, the ride was comfortable!
Kiva lattia (parkettimainen vaikutelma). USB-pistokkeita vois olla enemmän. Keskikäytävän ja korokkeiden reuna voisi olla selkeämmin merkattu.
Huononäköinen ei välttämättä huomaa "kynnystä".
Miksi sähköbussien ovet ja muu runko pitää aina ihan älytöntä meteliä ajon aikana? Paikallaan bussi on ihanan hiljainen, moottori on ajossakin hiljainen, mutta
usein esim. keskiovi natisee, rymisee ja vinkuu todella rasittavasti.
Mukavan hiljainen bussimatka. Lattia tyylikäs ja penkit pehmeämmät kuin normaalisti. Sisäpintojen muoviosia voisi tehdä kierrätysmateriaaleista kuten BMW
sähköautomalleissa.
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.
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.
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.
Very good I love it
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!
Busseissa voisi olla joku mainos siitä kuinka paljon päästöjä normi bussista tulee vuodessa versus sähköbussi. On muuten mahtava kyyti tässä. Ja hiljainen.
Kiitos kehittäjille!
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 immediatefuture weather forecat is lovely and very useful. I hope these busses will succesfully make it to being the average bus in Helsinki.
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,
Hyvin mukavat ja pehmeät penkit,voi ladata puhelinta,rauhallista
Hiljainen hauska bussi. usb pistokkeet olisi hyvät!
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 ☺️
I like Bussi
ihan hyvä bussi
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.
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. :)
Nämä bussit ovat tosi kivoja ja moderneja! Ihanaa, että busseissa on usb portit, että voi ladata esim puhelinta matkan aikana!!!
Nämä bussit ovat tosi muakia ja uudenaikaisia. Toivoisin että kaikki HSL:n bussit voitaisiin korvata näillä uusilla busseilla!
Tämä oli kiinnostava kokemus. Bussin ajo oli niin hiljaista että kun en katsonut ulos, luulin että bussi ajaa hyvin pienellä vaihteella. :) Bussi on mukavan avara.
Matka sujui hyvin tasaisesti ja mukavasti (Arabia-Kalasatama).
Bussien valkoiset valot ovat pimeällä aivan liian kirkkaat. Valojen tulisi olla matkustajaystävällisemmät, esimerkiksi keltaiset. Ja himmentyä pimeällä. Varsinkin
migreeniherkälle ne aiheuttavat ongelmaa.
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!
Hienoa! Suomalaista sähköä! Hieman koliseva kuitenkin oli kyyti. Iskunvaimennukaessa myös parantamisen varaa. Kiitos!
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.
Olis kiva jos bussin valaistus ei välkkyisi jatkuvasti kun ovet avautuu / sulkeutuu ja lähdetään pysäkiltä. Ja bussissa lienee nettiyhteys, kellon vois yrittää pitää
synkassa.
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).
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.
Nykyaikaisessa bussissa tulisi olla ilmastointi.
Ilmastointi kuntoon tai edes kattoluukku auki! Ti 24.7. Bussi 23 klo 16.47 lämpötila reilusti yli 30c #perusasiatensinkuntoon
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.
Pysähtymisen merkkiääni on epämiellyttävä ja liian kova. Vähemmän diskanttia ja muutama desibeli pois, niin kokemus paranee. Linja 23 Helsinki
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!
The roof can be glass, contact me, if u don't believe me.
Usb voisi olla ohjeet käyttöön kaikki vanhukset eivät ymmärrä
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 bussi🤗
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Matkustajalta saatu palaute/ideat
(lähteenä webbilomake, johon näytetään välillä linkki bussien näytöillä QR-koodilla ja URL:llä)

Seuraava pysäkki, ja sitä seuraavat (ja esimerkiksi voisi näkyä montako minuuttia seuraavaan pysäkkiin ja päätepysäkkiin on),
päivän sää, päivän tärkeimmät uutiset
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.
Mahtava hanke! Näytöllä voisi olla tieto seuraavista pysäkeistä ja arvioitu saapumisaika niihin. Lisäksi näytöllä voisi pyöriä
ajankohtaisimmat uutiset.
Jos bussissa ei ole näyttöä mikä on seuraava pysäkki, olisi se kiva saada näytölle. Sää ja uutiset plussaa..
Ehdotus : bussissa voisi olla näyttö, jossa näkyy bussin realistinen sijainti matkustajille. Tämä helpottaa oikealla pysäkillä
poisjäämistä.
Näytöllä seuraava pysäkki -tieto
News next bus stops not really keen on pictures…
Statistiikkaa Helsingin kaupunkiliikenteestä. Eli paljonko ihmisiä liikkuu päivittäin ja milläkin välineellä. Määriä, historiaa jne.
Laskelmia tai tuloksia siitä miten kannattavaa julkinen likkenne on.
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
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!
Usb latausportti joka istuimella, navigaattorinäkymä/seuraava pysäkki-näkymä bussin etuosassa. Varjostetut ikkunat
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.
Bussin reitin ruuhkatilanteen
Map or some way to know where the bus is going, what he next stop is etc
Current world news Trending topics Weather Shopping offers Finland news
USB ports. Less advertisements. Electricity uses of the bus’ performance/waste/consumption. Standing seats/benches. Latest
news / live news.
Haluan nähdä uusimmat/viimeisimmät uutiset näytöllä. Esim. Metro tai muu "pika-uutispalvelu"
Bussin näytöllä olisi kiva nähdä infoa lähiajan tapahtumista kaupungilla, mitä teatteriesityksiä, näyttelyitä, konsertteja, juhlia
ja tapahtumia on tulossa.
I would like to see commercial TV on the screen. It'd be awesome!
- runoja
- viisauksia/aforismeja
- mietelauseita
- luonto/metsäkuvia
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.
I would like to see sport news on the bus.
Osakekursseja
Musiikkivideo
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.
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
Mukavempia bussikuskeja, jotka eivät tiuskaise jos et ensimmäisillä kerralla kuule hintaa :))
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.
Matkoja ollaan aina vihattu, koska ne ovat tylsiä. eli jokaiseen bussiin minibaari sekä live bändi, Ja jokaiselle penkille oma
laturipaikka
valokuva- arvoituksia Helsingin paikkoihin liittyen. t, Harri
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.
Nelinistuttavan penkin keskikaiteen alapuolelle pienet koukut laukkuja varten.
Free wifi to all bus routes
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