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Agenda

 Esittäjä

 Internet of Things – Esineiden internet  

 Kuvantunnistus

 Dronen käyttömahdollisuudet 

 @450-laajakaista - Liikkuva tukiasema

 Kuka omistaa datan?

 Yhteenveto 
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IoT – Esineiden internet ja sensorit

 Tekniikka ei ole enää rajoite mahdollisuuksille

 Tekoäly eli keinoäly

 Sensoreilla voidaan mitata etäisyyttä, lämpötilaa, kosteutta, ilmanpainetta, 

liikettä, valoisuutta, iskuja ja sijaintia 

 Narrowband Internet of Things (NB-IoT)

 Sensorit ovat halpenevat ja ovat kestäviä

 Akun kesto latauksetta jopa 10 vuotta

 Sensori voi sijaita jopa kymmenien kilometrien päässä tukiasemesta

 Esimerkkejä NB-IoT ratkaisuista
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https://www.telia.fi/yrityksille/artikkelit/artikkeli/nb-iot-synnyttaa-uudenlaista-liiketoimintaa-maailmalla


Kuvantunnistus videosta (Amazon Rekognition)
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Kameroita metsäkoneeseen ja kuvaus kaikkiin suuntiin 



Amazon Rekognition hinnoittelu
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6$ per tunti

Miksi se on näin halpaa?



Kuvantunnistus
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 Kasvon tunnistus on jo pelottavan pitkällä

 Tekoäly tunnistaa kuvasta tunnetilat kuten viha, tyytyväisyys, inho, pelko, ilo, 

onnellisuus, suru jne.

 Kuvan tunnistusmallit tunnistavat vaikka ruoka-ainekset ja niiden ainesosat

 Intel Movidus on kehittänyt mikropiirin kuvantunnistukseen, joka mahdollistaa 

tekoälyn käyttämisen paikallisesti eli ei tarvita tiedon siirtoa
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Kuvaaminen pimeässä tai hämärässä 

(Google)
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Kuvaaminen pimeässä tai hämärässä 

(Google)



Dronen käyttömahdollisuudet

 Esimerkiksi Phantom 4 Pro 

 Voidaan reitittää ennakkoon tai käskeä seuraamaan eläintä tai liikkuvaa laitetta 

 Kosketusnäytöltä voidaan osoittaa lentosuunta 

 Havaitsee itse esteet ja väistää ne 

 Maksimi lentoaika 30 min.

 Maksiminopeus yli 50 km/h ja ohjauksen kantomatka jopa 7 kilometriä

 Lennättämisen pitää olla valvottua eli ei voida automatisoida

 Käyttö voisi olla: 

 Metsäkone toimii tukialuksena

 Puuston laadun arviointi

 Tarkistaa lähialueiden sähkölinjat 

 Etsii marjat ja sienet 

 Tunnistaa eläinten määrät ja lajit 
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https://www.youtube.com/watch?v=JJPSSqMQajA


@450-laajakaista – liikkuva tukiasema

YLE:n verkkosivuilta poimittua: 

“Sadat matkapuhelinverkon tukiasemat ovat edelleen poissa käytöstä myrsky tuhojen 
vuoksi.”

“Puhelinoperaattorien mukaan matkapuhelinverkon ongelmat jatkuvat Varsinais-
Suomessa, Uudellamaalla ja Pirkanmaalla.”

 Pohjaa NMT verkkoon 

 Mahdollistaa internetin käytön ja näin myös WhatsApp ja Skype puhelut

 Vaatii aggregaatin, jolla voidaan tarjota myös lähiseudun asukkaille kännyköiden 
ja kannettavien tietokoneiden latauspalveluja

 @450-laajakaista kattaa 99% manner Suomesta 

 Omaa korkean toimintavarmuuden

 Opinnäytetyö liikkuvasta tukiasemasta
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https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/41244/Shaker_Mohamid.pdf?sequence=1


Kuka omistaa datan?

 Lähtökohtaisesti tietoa ja dataa ei voi omistaa – lainsäädännön tarkoittamassa 

merkityksessä

 Tieto ja data voivat kuulua eri toimijoille, kuten metsänomistaja, puuston 

ostaja, metsäkoneen valmistaja ja omistaja/haltija

 Dataa voidaan kuitenkin hallita →

 Laiteen omistaja/haltija, johon data kerätään, on datan hallinnan 

oletustilanne

 Koska laitteen omistaja voi estää muilta pääsyn dataan

 Datasta pitää sopia toimijoiden kanssa. Dataa tulee koko ajan lisää ja 

käyttökohteet ja –tarkoitukset elävät. Suosittelen sopimusten laatimista 

datan käytöstä sopimiseksi  
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Yhteenveto

 Esineiden internet, kamerateknologia ja tekoäly tarjoavat pohjan uusille 
liiketoiminta mahdollisuuksille….

 Esimerkkejä voisivat olla:

 Sensoreiden ”kylvö”

 Dronen käyttömahdollisuudet 

 Kamera tunnistaa puut ja tekoäly valitsee hakattavat puut leimikosta 

 Maaperän laadun ja maaston muotojen yksityiskohtainen tunnistaminen

 Lumen määrän ja vesipitoisuuden mittaus 

 Säätiedot

 Sienet, marjat ja joulukuuset

 @450-laakakaistan liikkuva tukiasema 

 Kuka saadaan ostamaan yllä olevaa dataa?
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Kiitos!

Kysyttävää?
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