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The Nordic Drone Initiative (NDI)

Automaattinen moni-
asiakasdrone-palvelu

UAS (Drone) University
Collaboration Network (UCNDrone) 

EU UIA Smart Urban Security 
and Event Resilience (SURE) 

Droonit Tampereen kaupunkiseudulla

Fyysinen
ympäristö

Tuotteita, palveluita tai käyttöpotentiaalia edustavat erilaiset liiketoiminta-alat

Laitetoimittajat ml. anturit, antennit ja 
lähettimet, tietoliikenne- ja 
pilvipalvelut, tekoäly- ja analytiikka, 
robotiikka, sovelluskehitys, konsultointi-
, koulutus- ja asiantuntijapalvelut. 

Turvallisuuspalveluita tuottavat 
toimijat, kuljetuspalvelut, 
tapahtumateollisuus, kiinteistöt, 
kriittinen infra, huolto ja kunnossapito 
sekä logistiikka.



Automaattisen moniasiakasdrone-palvelun 
mahdollistamat uudet liiketoimintamuodot 

Hankkeen tavoitteena on rakentaa yritysten laite- ja palvelutarjonnan ekosysteemiä vastaamaan 

monipuoliseen käyttötapauksien joukkoon sekä yritysten että julkisien toimijoiden tarpeisiin vastaten.

Määrällinen tavoite:

• Vähintään 25 yritystä ja 2 tutkimus- ja koulutusorganisaatiota osallistuu hankkeessa toteutettaviin 

toimenpiteisiin kuten työpajat ja kokeilut; liiketoiminnan ja osaamisen kehitys, ratkaisujen 

sovellettavuus. Asiakkaiden ja teknologiatoimittajien parempi ymmärrys tarpeista ja ratkaisuista.

Laadullisia tavoitteita mm.:

• Dronejen hyödyntämisen erilaisissa käyttötapauksissa kustannustehokkaasti ja oikea-aikaisesti 

mahdollistavan palvelukonseptin / liiketoimintamallin kehittäminen ja käytännön toimin testaaminen.

• Moniasiakasdrone-palvelun teknisten, laillisten ja taloudellisten rajaehtojen ymmärtämiseksi 

kokeillaan valikoituja ja / tai hankkeen aikana valittuja kokonaisuuksia.

• Selvitetään dronejen ja niiden hyötykuormana käytettävien sensoreiden ja ohjattavien laitteiden 

soveltuvuutta kokeiluna jo tunnistettuihin ja hankkeen aikana tunnistettaviin uusiin käyttötapauksiin.

Kuvat: Tampereen kaupungin 3D karttapalvelu, Visit Tampere kuvapankki: Suomen Ilmakuva Oy, Mirella Mellonmaa

Toteuttaja: Business Tampere Oy
Rahoitus*: Pirkanmaan liiton AKKE-rahoitus 
259 904 €, muu kuntarahoitus 64 976 €
Toteutusaika: 1.1.2022—31.10.2023

*) Rahoitus: Pirkanmaan Liitto: Alueiden kestävän kasvun ja
elinvoiman tukeminen (AKKE), Tampereen kaupunki: 
Elinvoiman palvelualue



Hankkeen ohjausryhmä

• Anna-Kaisa Heinämäki, Tampereen kaupunki (PJ)

• Hannu Kivilinna, Tampereen ammattikorkeakoulu

• Jari Pekka Nieminen, Pirkanmaan pelastuslaitos

• Anssi Aunola, PSHP/Ensihoitokeskus

• Ismo Nykopp, Sisä-Suomen poliisilaitos

• Eero Sauramäki, Tieliikennekeskus/Finntraffic Tie Oy

• Harri Vitikka, ELY-keskus

• Peer Haataja, Tampereen kauppakamari

• Harri Airaksinen, Business Tampere
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Muut viranomais- ja julkiset 
yhteistyötahot

• Poliisiammattikorkeakoulu

• Puolustusvoimien logistiikkakeskus

• Tampereen kaupungin liikennesuunnittelu

• Tieliikennekeskus, kaupungin liikennekeskuspäivystys

• Tampereen kaupunki, Nysse-keskus

• Väylävirasto

• Tuotteita, palveluita tai käyttöpotentiaalia edustavat 

erilaiset liiketoiminta-alat

Yritykset



Toimenpiteet lyhyesti

Työpaketti 1: Miehittämättömän ilmailun järjestelmää käsittävät informaatiotilaisuudet ja yhteiskehittämistyöpajat

• Infotilaisuudet

• Käyttötapauksien tunnistaminen ja priorisointi

• Syventävät selvitykset

Työpaketti 2: Uusien miehittämättömissä ilma-aluksissa käytettävien älykkäiden ratkaisujen tunnistaminen ja nopeat kokeilut

• Pitchaukset ja/tai kokeilut

Työpaketti 3: Automaattisen tai puoliautomaattisen ilma-alusjärjestelmän konseptin tuottaminen ja testaus

• Ilma-alusjärjestelmä palveluna – konsepti ja testaus
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Hankkeen GANTT
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2022 2023

Työpaketti 1 – Miehittämättömän ilmailun järjestelmää käsittelevät informaatiotilaisuudet ja  Yhteiskehittämistyöpajat (toimijoiden aktivointi ja vaatimusten tarkentaminen) 

B2B Käyttötapaukset ja
priorisointi

Julkiset/Viranomaiset
Käyttötapaukset ja

priorisointi

Selvitysten
täydennys

Selvitysten
täydennys

Lentotoiminnan rajaehdot ja näköyhteyden 
ulkopuolella tapahtuva lennätys / osana työpajoja

Syventävät
selvitykset

Syventävät
selvitykset

Hankkeen
loppu-

seminaari

Fasilitoija ja
toimialaosaaja

Ilma-alusjärjestelmän
konseptin tuottaja(t)

Kokeilujen
toteuttajat

Selvitysten
täydennys

Selvitysten
täydennys

Työpaketti 2 – Uusien miehittämättömissä ilma-aluksissa käytettävien älykkäiden ratkaisujen tunnistaminen ja nopeat kokeilut

1-6 kokeilua (3+3?)

Info, kilpailutus Info, Kilpailutus

Vaatimukset

Sidosryhmä-
palaute

Sidosryhmä-
palaute

1-6 kokeilua (3+3?)

Loppu--
raportti

Työpaketti 3 – Automaattisen/puoliautomaattisten ilma-alusjärjestelmän konseptin tuottaminen ja testaus

Info, kilpailutus* Lupamenettely (ilmatilavaraukset) Lentotoiminta

Lupamenettely 2 (laajennettu alue) Lentotoiminta

Liiketoiminta
-malli ja
tiekartta

Vaatimukset Selvitysten täydennys

OHRY OHRYOHRY OHRY

a a

a a

a



Käyttötapauksien suhde tehtävätyyppeihin 
ja dronejen vaatimuksiin

Näköyhteyteen perustuvat
lentotehtävät

(Kauko-ohjaajalla tai kauko-
ohjaustähystäjällä näköyhteys

ilma-alukseen)

Suunniteltu tarve

Dronet ja ilmakuva
koulutuksessa

Tapahtumavalvonta ja
hallinta

Kiinteistöjen (ja
infran) huoltotarve

Koronarajoitusten
valvonta ja hallinta

Liikennevalvonta ja
hallinta

Etsintä- ja
pelastustehtävät

Tilannekuva
viranomaistehtävissä

Näköyhteyden ulkopuolella
tapahtuvat lentotehtävät

(Lentotoiminnan ei tarvitse olla 
näköyhteyteen perustuvaa, eikä

toiminnassa tarvita kauko-
ohjaustähystäjää ilmatilan

tarkkailuun.)

Avoin/Erityinen-
kategorian

vaatimukset

Ilmaliikenne-
palvelun tarjoajan

lupa

Ilmatilavaraukset

Valvomo 8h/5 (24h/7)
Ilma-aluksen päällikkö

Telakointiasema
(Sääsuoja+lataus)

Tilannekuva-
järjestelmä

Datan
analyysi

Tilannekuva-
järjestelmä

Alustavat käyttötapaukset Tehtävätyypit Vaatimukset Dronen ja
hyötykuorman
ominaisuudet

Datan analyysi
lennolla ja sen

jälkeen

Välitön tarve, tilanteeseen reagoiden

Pelastuslaitos

Poliisi

Ensihoito

Tieliikenne-
keskus/TRE

ELY-keskus

Yritykset

Lentotehtäviin liittyvä yhteydenpito

Lentotehtäviin liittyvä yhteydenpito



Kokeilujen rooli hankkeessa

• Tarjoamme yrityksille mahdollisuuden toteuttaa 

ketteriä kokeiluja hankkeessa tunnistettuihin 

käyttötapauksiin. 

• Kokeilut todennäköisesti vastaavat vain osajoukkoon 

käyttötapauksessa tunnistetuista vaatimuksista.

• Kokeilut voivat liittyä esimerkiksi 

• sensorointiin, 

• data-analytiikkaan tai 

• ilma-aluksen avulla tehtäviin toimenpiteisiin,

• kerätyn tiedon tai suoritettujen toimien 

visualistointiin käyttöliittymässä 

• tai edellä mainittujen yhdistelmiin.

• Kokeilujen avulla yritykset pääsevät helposti ja 

nopeasti testaamaan ja kehittämään omia 

ratkaisujaan todellisissa olosuhteissa yhdessä 

asiakkaan kanssa.

• Tilaaja, viranomaiset ja julkiset toimijat saavat 

hyödyllistä tietoa uusista ratkaisuista ja yritykset 

saavat paremman käsityksen asiakastarpeista.

• Vuorovaikutus asiakkaan kanssa tärkeää – huomioikaa 

kokeilujen kestossa.

• Tilaaja ostaa palveluntuottajalta kokeilun palveluna, 

eikä tilaajalle siirry käyttö- tai immateriaalioikeuksia 

hankinnan kohteena olevaan palveluun kokeilun 

jälkeen.



Kokeilujen kilpailutus

Tällä viikolla avautuvan ketterien kokeilujen pienhankinnan kilpailutuksen alustavia tietoja:

• Kokeilun maksimikustannus tilaajalle 10.000€ (+alv). 

• Toteutuksen aikataulu

• Nyt haettavaksi avattavien ketterien kokeilujen pääosa suunnitellaan toteutettavan elo-lokakuussa 2022 

ja viimeistään keväällä-kesällä 2023.  

• On mahdollista tarjota kokeiluja myös ajanjaksolle marraskuu 2022 – maaliskuu 2023, jos valitun 

käyttötapauksen mielekäs toteuttaminen vaatii ja kokeilu on mahdollista toteuttaa talviolosuhteissa.

• Hankkeessa budjetoitu maksimissaan 5-6 kokeiluun.

• Tarjottujen kokeilujen tulee olla riippumattomia muista tarjouksista.

Ketterien kokeilujen tarjouspyyntö julkaistaan Hilmassa ja Business Tampereen sivuilla.

• Tarjouspyyntö 8.6. – Lisätietopyynnöt 8-14.6. – Vastaukset 16.6. – Tarjoukset 22.6. klo 12 mennessä.
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Hakuteemojen valinta

Yhteiskehittämistyöpajojen perusteella määriteltiin 

vaatimukset työpajoissa valituille käyttötapauksille 

• Työpajat viranomaisille ja julkistoimijoille 12.4. ja 

yrityksille 13.4.2022:

o käyttötapausten tunnistaminen ja asettaminen 

potentiaalisten käyttäjien tarpeiden 

määrittelemään järjestykseen (priorisointi).

• Työpajat yrityksille 19.5. ja viranomaisille ja 

julkistoimijoille 20.5.2022:

o käyttötapausten syventäminen eri 

käyttökategorioissa sekä informaatio 

näköyhteyden ulkopuolella tapahtuvasta 

lennättämisestä.

• Molemmille osallistujaryhmille lähetettiin kyselyt, 

joissa pyydettiin arvioimaan eri dronekäyttötapausten

merkityksellisyyttä ja toteutettavuutta.

• Eräistä kiinnostavimmista käyttötapauksista on tehty 

syventävät selvitykset 
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Tiedonkeruu julkistoimijoiden käyttötapauksista 

• Jo hankevalmistelun yhteydessä varmistettiin 

kiinnostus eri julkistoimijoilta.

• Julkistoimijoiden käyttötapauksia käsitteleviin 

työpajoihin osallistui turvallisuusviranomaisia ja muita 

vastaavia sidosryhmiä:

o Fintraffic Tie (Tieliikennekeskus), 

o Fintraffic Lennonvarmistus, 

o Pirkanmaan ELY-keskus, 

o Tampereen kaupungin liikennesuunnittelu,

o TAMK,

o Pirkanmaan pelastuslaitos, 

o TAYS ensihoitokeskus, 

o Sisä-Suomen poliisilaitos, 

o Puolustusvoimien logistiikkalaitos 
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Viranomais- ja julkistoimijoita kiinnostavat aiheet
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Kaupunki ja julkiset palvelut
• Kiinteistöjen huolto- tai 

investointitarpeiden arviointi
• Jalkakäytävien kunnon valvonta (lumi, 

jää, vauriot)
• Ilman epäpuhtauksien mittaaminen
• Ilmastonmuutoksen etenemisen ja 

vaikutusten seuranta 

Tieliikenne
• Talvi- ja muiden ajo-olosuhteiden 

seuranta 
• Liikenteen sujuvuuden valvonta 

yleisötapahtumapaikkojen 
ympäristössä 

• Ajoneuvoliikenteen poikkeamien 
havaitseminen 

• Jatkuvasti liikenneonnettomuuksille 
alttiin risteyksen valvonta

Pelastus- ja ensihoito
• Tilannekuvan tuottaminen
• Kaupunkialueiden kiinteistö-, 

teollisuuskiinteistö tai metsä- ja 
maastopalon havaitseminen ja 
tarkkailu

• Palopesäkkeiden tunnistaminen

Lainvalvonta ja turvallisuus
• Kadonneiden henkilöiden etsintä
• Raja- tms. perimetrinen valvonta
• Ei-vihamielisten ihmisjoukkojen 

hallinta
• Tapahtumaturvallisuus (musiikki-, 

urheilu-, kulttuuri-, poliittiset 
tapahtumat)

• Operatiivisen toiminnan suunnittelu ja 
valmistelu 

• Rikoksen tai häiriöiden havaitseminen 



Tiedonkeruu yrityslähtöisistä käyttötapauksista 

• Business Tampere lähetti kutsun laajalle joukolle 

(+150) potentiaalisia dronepalveluiden käyttäjiä, 

dronepalveluiden tarjoajia sekä teknologiakehittäjiä.

• Työpajoissa oli noin 50 eri osallistujaa.

• Osa toimijoista on mukana Finnish UAV Ecosystem

(FUAVE)-verkoston toiminnassa.

• Selvitettiin alueellisten toimijoiden kannalta 

kiinnostavimmat käyttötapaukset globaalilla tasolla jo 

tunnistetuista käyttötapauksista.
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Kysely käyttötapausten priorisoinnista yritys-/B2B -toimijoille
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Yritys- /B2B-toimijoita kiinnostavat aiheet
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Turvallisuus
• Alueiden valvonta ja vartiointi
• Kadonneen etsintä (maalla tai 

vesialueella) 
• Suurtapahtumien valvonta
• Liikenteen valvonta 
• Kemikaali- tms. onnettomuuden 

pitoisuuksien mittaaminen ja 
leviämisennuste 

Infra ja rakentaminen
• Korkeusmallien luonti
• 3D-mallien luonti
• Volyymien laskenta (kasat, massat, 

ojat jne.)

Droneteknologia
• Dronen paikantaminen silloin kun 

GNSS-satelliittipaikannus ei toimi
• Droonien turvalliset ja vikasietoiset 

tietoliikenneratkaisut kuvan ja/tai 
muun sensoridatan reaaliaikaiseen 
hyödyntämiseen

• Droonien lennätykseen ja 
toiminnallisuuksien
energiankulutukseen liittyvät ratkaisut

Tieliikenne
• Risteysalueiden liikenteen seuranta
• Ajoneuvoliikenteen laskenta
• Katujen ja teiden kunnon valvonta 

(päällystevauriot, myös lätäköiden alla 
piilevät)



Yritys- /B2B-toimijoita kiinnostavat aiheet
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Tilannekuvan tuottaminen
• Dronen toimittaminen perille 

nopeasti, esim. tuottamaan 
tilannekuvaa onnettomuudesta  

• Dronen muodostaman 
reaaliaikaisen tilannekuvan 
välittäminen tietoturvallisesti muille 
tarpeellisille sidosryhmille, esim. 
viranomaiskäytössä

• Muutosten tunnistaminen ja 
seuranta valvottavalla alueella

• Dronen tuottaman videokuvan 
tulkinta/herätteet 
konenäön/tekoälyn avulla Tätä pidettiin 

merkityksellisenä, mutta 
vaikeana toteuttaa

Tiedon hankintaa

Tiedon välittämistä



Yhteiset - Moniasiakasnäkökulmasta kiinnostavimmat aiheet

Infra 
• Jalkakäytävien kunnon valvonta (lumi, jää, vauriot)
• Katujen ja teiden kunnon valvonta (päällystevauriot, 

myös lätäköiden alla piilevät)
• Talvikunnossapito, esim. tuulen muodostamien 

pengerrysten/nietosten havaitseminen

Tieliikenne
• Ajoneuvoliikenteen laskenta
• Ajoneuvoliikenteen poikkeamien havaitseminen
• Risteysalueiden liikenteen seuranta
• Liikenteen profilointi

Tapahtumaturvallisuus
• Suurtapahtumat
• Liikenteen sujuvuus tapahtumapaikkojen ympäristössä

Kadonneiden henkilöiden etsintä
• Pelastettavan auttaminen
• Laajennetun todellisuuden (AR-) ratkaisut pilotin 

tukena
• Konenäkö ja datan analysointi

Aluevartiointi
• Suurten alueiden valvonta
• Raja- tms. perimetrinen valvonta

Droneteknologia
• Nopea, jaettu, turvallinen tilannekuvan välittäminen
• Multisensor –kyvykkyys (EO, LIDAR, Multispektri)
• Dronen paikantaminen

• Energian riittäminen kuorman liikutteluun
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TIELIIKENNE

TIELIIKENNE

RAIDELIIKENNE

TIELIIKENNE

HENKILÖETSINTÄ

HENKILÖETSINTÄ

TILANNEKUVA

TILANNEKUVA



Hakuteemojen kokonaisuus
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?

Sensoriratkaisut

Analytiikka ja AI

Aktuaattorit

Tiedon välittäminen

Tilannekuva
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Kiitos
Petri.Nykanen@businesstampere.com

Petri.Koskinen@businesstampere.com
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