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Uimaveden lämpötila, laavun varausaste, lumen 

syvyys ja paikallinen viestintä ovat esimerkkejä 

esineiden internetin hyödyntämisestä 

luontomatkailussa.

• Esineiden internet tarkoittaa lyhyesti sitä, että 

sensoreiden kautta dataa keräävät esineet 
ovat kytkeytyneet tai kytkettävissä internetiin. 

Esineiden internet = IoT (Internet of Things)
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• Statistan (2018) mukaan vuonna 2020 internetiin 

kytkeytyneiden esineiden määrä on maailmassa yli 30 

miljardia

• Tällä hetkellä 23 miljardia IoT-esinettä. 

• Jo vuosia sitten internetiin kytkeytyneiden esineiden 

(connected devices) lukumäärä ylitti ihmisten määrän. 

• Teknologiaa sovelletaan terveydenhuollossa, liikenteessä, 

logistiikassa, asiakaspalvelussa, rakennuksissa ja monella 

muulla alueella.

IoT muuttaa maailmaa
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Esineiden internetin kokeiluja luontomatkailun näkökulmasta 

Aluksi toteutimme sensoriteknologiaa hyödyntäviä innovaatioita ja digitaalisia 

ratkaisukonsepteja 

Lähtökohtana oli hyödyntää valmista esineiden internet-laitetta.

Konsepteja esiteltiin avoimet ovet –tapahtumassa 

yleisölle Haaga-Heliassa.

Yksi konsepti valittiin jatkokehitettäväksi. 

Kuva: thingsee



Internet of Things, esineiden internet



Esineiden internet-kokeilu Nuuksiossa

Rasberry PI-minitietokonepohjainen sensorilaitteiston, joka lähetti 

tietoa internetin yli verkkopalvelimelle.

Laitteisto mittasi sensoreiden kautta liikettä ja liekkiä nuotiossa. 

Käyttäjiä ei tunnistettu, vain liike ja nuotio.  

Nuuksiossa laitteisto kiinnitettiin laavuun kenttätestausta varten. 

Saimme luvan Metsähallitukselta kokeilua varten.

Laite lähetti tietoa internetin yli verkkopalvelimelle. 

Palvelimen kautta tietoja siirrettiin reaaliaikaisesti palvelimelle, josta 

sitä voitiin seurata kännykän selaimen kautta. Näin käyttäjät näkivät 

onko laavu varattu ja onko siellä nuotio päällä. 

Lisätietoja projektista: https://raspluonto.wordpress.com/

Kuva: Pyhäranta, Selvinen, Siren & Valli 2017 
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Kokemuksia IoT-projektista

Keskeisinä oppeina olivat akunkestoon liittyvät haasteet: laitteiden, tietoliikenteen sekä ohjelmiston 

toiminnan varmistamiseksi virrankulutus on suunniteltava huolellisesti. 

Herkkä elektroninen laitteisto joutuu luonnossa kovalle säärasitukselle, mikä edellyttää myös huolellista 

suojausta ja kotelointia sekä vesitiiviyttä.

Kuvat: Harto Holmström



Laitteiston tarvitsemat toiminnallisuudet ja ominaisuudet

• Sensoreita (esim. liike, liekki)

• Dataa eteenpäin lähettävän laitteiston 

(esim. minitietokone)

• Tietoliikenneyhteyden (esim. data-

mokkula) ja akun (esim. usb-akku)

• Tietokannan (esim. MySQL)

• Web-palvelimen & ohjelmiston, joka 

näyttää tiedot ja yhdistää ne esim. 

karttaan (esim. näyttää tilaa varattu 

kun 25 liikettä 5 min aikana)

• Kosteutta kestävän kotelon 

Kuvat: Pyhäranta, Selvinen, Siren & Valli 2017 ja Harto Holmström 2018



Kuva: Toni Repo

Esineiden internetin tuominen osaksi luontomatkailua on investointi, jonka tulee 

tuottaa arvoa asiakkaille ja matkailuyrittäjille

IoT-ratkaisujen tuottama lisäarvo asiakkaille voi olla jokin seuraavista:

• Turvallisuus

• Ennakoitavuus

• Elämyksellisyys

• Sosiaalisuus

• Optimointi

• Viestintä tai mainonta

• Proaktiivinen opastus

Kaikki kulminoituu asiakaskokemukseen. 

Arvon luominen asiakkaille ja matkailuyrityksille

Kuva: Toni Repo



Arvo Esimerkki-aktiviteetin kuvaus Teknologinen ratkaisu

Elämyksen rikastuttaminen Avantouintia varten matkailijalla on hänen kehonsa reaktioita 

mittaava ranneke joka lähettää dataa omalle sivustolle.

Biometriikkaa mittaava ranneke joka annetaan asiakkaalle ennen 

avantouintia.

Tarkempi ennakoitavuus Retkeilykohteiden, luonnonpuistojen tai hiihtokeskusten 

kävijämäärän laskeminen.

Liikesensori joka lähettää tietoa palvelimelle. Tieto liitetään 

kalenteritietoon jolloin saadaan tilastoja kävijähuipuista.

Oikea-aikainen markkinointi Matkailija saapuu kohteeseen, jossa hän saa puhelimeensa 

push-viestinä ehdotuksen ilmoituksesta, jonka hän voi 

halutessaan lukea.

Bluetooth Beacon lähettää lähellä olevaan puhelimeen 

markkinointiviestin.

Mukavuus  (epämiellyttävien 

yllätysten minimointi)

Matkailija voi katsoa verkkopalvelusta mikä on reitin laavujen 

varausaste ja onko laavussa nuotio sillä hetkellä päällä.

Liike- ja liekkisensorin tieto lähetetään verkkopalveluun jossa se 

yhdistyy karttaan, jossa näytetään kyseisen laavun käyttötilanne.

Proaktiivinen opastus Retkeilykohteessa on kameroita ja sensoreita jotka kertovat 

marja- ja sienitilanteesta tai näyttävät live-kuvaa eläimistä.

Liike- ja äänisensoreilla varustettuja web-kameroita kuvaamassa reitin 

maastoa ja ilmoittamassa halutuista asioista. 

Reittivalinnan optimointi Verkkopalvelun kartasta näkee tietoa reitin vedenkorkeuksista tai 

lumensyvyydestä, joka voi vaihdella paikallisesti paljonkin.

Sensorit mittaavat korkeustietoa ja lähettävät sen karttapalveluun josta 

näkee veden tai lumen syvyyden.

Sosiaalisen 

vuorovaikutuksen 

edistäminen

Uimaveden tai saunan lämpötila, jonka voi jakaa sosiaalisen 

median postauksen yhteydessä.

Lämpötila-sensorin tieto yhdistetään järven tai saunan kuvaan, josta 

sen voi jakaa omaan Facebook-profiiliin.

Terveyden ylläpito ja 

kehittäminen

Ranneke mittaa kalorinkulutusta ja sykettä ja antaa liikunta- ja 

ravintosuosituksia.

Biometriikkaa mittaava ranneke, jonka tieto on yhdistettävissä reitin tai 

kohteen muihin palveluihin tai reitin luokitukseen.

Turvallisuuden 

parantaminen

Reppuun kiinnitetyt sensorit lähettävät sijaintitietoa ja opastavat 

takaisin hotellille erikseen niin pyydettäessä.

Matkailijoille lainattava esineiden internet-laite jossa on valmiiksi 

internet-yhteys ja sensorit joka hälyttävät jos laite poikkeaa reitiltä, 

liikkuu epäilyttävän lujaa tai pysähtyy pitkäksi aikaa. 

Viestinnän tehostaminen Matkailija saapuu reitillä tiettyyn paikkaan jossa lähetetään 

kiinnostavaa lisätietoa hänen matkapuhelimeensa.

Bluetooth beacon joka lähettää tietoa asioista jotka ovat potentiaalisesti 

kiinnostavia tai hyödyllisiä kohteeseen saapuville.



Esineiden internetin eräs 
tärkeimmistä tavoitteista on 
asiakaskokemuksen ja turvallisuuden 
parantaminen
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Kiitos!


