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Esipuhe
Vähähiilisyyttä tukevat dronepalveluratkaisut Etelä-Suomessa -hanke on
tullut päätökseensä ja on aika koota
kahden ja puolen vuoden aikana kerätyt kokemukset sekä opit yksiin kansiin. Dronetoimiala on nopeasti kasvava ja kehittyvä ala, jonka eri näkökulmia
on tarkasteltu aktiivisesti hankkeen
puitteissa niin yritysten, julkisten organisaatioiden, tutkimuslaitosten kuin
kaupunkilaisten kanssa.
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Hankkeessa pilotoitiin ja edistettiin vähäpäästöisiä dronepalveluita eri alojen
tarpeisiin: toteutimme useita lentopilotteja, joiden avulla testattiin uusia
sovelluskohteita droneliiketoiminnalle. Arvioimme myös dronejen hiilidioksidipäästöjä ja ympäristövaikutuksia.
Dronet soveltuvat erityisen hyvin esimerkiksi terveydenhuollon ja pienlogistiikan tarpeisiin, kun matkat ovat
pitkiä tai vaikeakulkuisia tai kun avun
saaminen perille on aikakriittistä.
Droneista voisi olla hyötyä päästöjen
vähentämisessä etenkin pienrahtikuljetusten yksittäisjakelussa. Jos tehtä-

vän voi suorittaa pienellä ja sähkökäyttöisellä dronella, on kulutuskin pientä.
Dronejen hyödyntäminen esimerkiksi
liikenneruuhkien, lämpövuotojen tai
metsäpalojen havaitsemiseen voi vähentää päästöjä myös välillisesti.
Kiitos erinomaisesta yhteistyöstä ja
hankkeen aktiivisesta toteuttamisesta
projektipäälliköt Minna Jukka (Xamk),
Christina Sani ja Arto Varis (Posintra) sekä edeltäjäni Heidi Heinonen.
Kiitos myös kaikille hankkeeseen muutoin osallistuneille: dronepilottien toteuttajille, hankkeen ohjausryhmälle,
työpajoihin osallistuneille, selvityksiä
laatineille tahoille, rahoittajallemme
Uudenmaan liitolle ja Euroopan aluekehitysrahastolle, loppujulkaisun kirjoittajille sekä kaikille muille yhteistyökumppaneille ja sidosryhmille!
Tervetuloa tutustumaan tarkemmin
hankkeesta saatuihin oppeihin ja kokemuksiin!
Helsingissä 2.12.2021

Projektipäällikkö
Suvi Vähä-Sipilä,
Forum Virium Helsinki
Vähähiilisyyttä tukevat
dronepalveluratkaisut
Etelä-Suomessa -hanke
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Hankkeen esittely &
tavoitteet

Teksti: Suvi Vähä-Sipilä, Minna Jukka, Arto Varis ja Christina Sani

V

Yhteiskehittämistyöpajoissa ideoitiin innovatiivisia
dronepalveluratkaisuja ja uusia, ympäristöä vähemmän kuormittavia toimintatapoja vähähiilisyyden
edistämiseksi ja dronejen käytön laajentamiseksi eri
sovelluskohteisiin.

Hankkeessa pilotoitiin dronepalveluita logistiikka-alan
tarpeisiin, etävartiointiin ja ympäristönvalvontaan.

Hanke tuki Uudenmaan ja Kymenlaakson alueiden hiilineutraalisuustavoitteita, ja se kuului neljällä alueella
(Uusimaa, Kymenlaakso, Pohjois-Pohjanmaa, Lappi)
ja kolmena hankekokonaisuutena samanaikaisesti
käynnistyneeseen, dronetoimintaa kehittävään hankeperheeseen.

ähähiilisyyttä tukevat dronepalveluratkaisut Etelä-Suomessa -hankkeen tavoitteena oli pilotoida ja edistää hiilineutraaleja ja päästöttömiä dronepalveluita eri
toimialojen tarpeisiin sekä uusiksi liiketoimintamalleiksi korvaamaan polttomoottorikäyttöisiä liikkumis- ja kuljetusmuotoja. Hanke pyrki vahvistamaan
ja lisäämään kiinnostusta dronepalvelujen laajempiin käyttömahdollisuuksiin.

Projektin kesto: 1.9.2019–31.12.2021
Budjetti: Uudenmaan liitto myönsi hankkeelle 789 000 euron tuen Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR).
Mukana hankkeessa: Helsingin kaupungin innovaatioyhtiö Forum Virium Helsinki,
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Xamk ja Itä-Uusimaalla toimiva kehitysyhtiö
Posintra Oy.
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Hankkeen moninaiset
toimenpiteet
Työpajat
Hankkeessa järjestettiin työpajoja, joissa ideoitiin uusia vähähiilisyyttä edistäviä dronepalveluita. Työpajoihin kutsuttiin eri alojen asiantuntijoita keskustelemaan
dronejen käytön mahdollisuuksista eri toimialoilla.
Työpajat käsittelivät esimerkiksi droneja rakennetussa kaupunkiympäristössä ja katse suunnattiin myös
tulevaisuuden kaupunkeihin. Dronet terveydenhuollon logistiikassa -työpaja pureutui mahdollisuuksiin,
joita on olemassa kiireellisen hoidon ja esimerkiksi
lääke-, veri- ja rokotetarvikkeiden kuljettamiseen ilmateitse. Dronet maa- ja metsätaloudessa oli niin
ikään yhden työpajan aiheena. Työpajoja toteutettiin
yhteistyössä myös muiden dronehankkeiden, kuten
AiRMOURin, kanssa.
Työpajojen tärkeimpänä antina oli kuulla eri alojen
asiantuntijoilta ja sidosryhmiltä ajatuksia siitä, minkälaisia käyttötapauksia ja tarpeita he näkevät droneille omalla toimialallaan. Samalla eri sidosryhmät
saivat tietoa esimerkiksi dronetoimialan sääntelystä ja vaikutuksista kaupunkeihin ja palveluihin. Myös
eri kaupunkien toimijoiden yhteiset keskustelut ja
esimerkit toimivat tärkeänä tiedonvälitystapana.
Esimerkiksi Porvoon kaupungin ja Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitos Staran edustajat keskustelivat parissakin työpajassa siitä, miten
dronet toimivat kaupunkiympäristön kuvaamisessa
ja miten esimerkiksi kaavoituksessa dronetoiminta
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tulisi ottaa tulevaisuudessa huomioon. Työpajoissa kuultiin asiantuntijapuheenvuoroja ja kerättiin ideoita eri alojen sidosryhmiltä.

Selvitykset
Osana hanketta tehtiin selvityksiä, joissa kartoitettiin dronepalveluiden liiketoimintapotentiaalia (kts. sivut 9-10),
ympäristövaikutuksia (sivut 11-12), dronekeskuksen perustamista Pyhtään lentokentälle ja kaupunkien mahdollisuuksia edistää dronetoimintaa.
Selvityksistä suurin ja samalla Posintran tärkein toimenpide työpajojen ohella oli toteuttaa selvitys Porvooseen
sijoitettavasta dronelogistiikkahubista. Swecon tekemästä selvityksestä enemmän sivuilla 18-21 Swecon projektipäällikkö Marko Nybyn sanoin. Selvitys nähtiin Porvoon
kaupungin puolesta erittäin tärkeänä, sillä Porvoo haluaa
varautua tulevaisuuden logistisiin ja vähähiilisiin ratkaisuihin ja näin seurata kehitystä.

Koelennot
Forum Virium Helsinki toteutti hankkeen aikana kolme
drone-as-a-service-pilottia. Ensimmäinen tehtiin syksyllä
2020 yhdessä Staran kanssa, palveluntarjoajina mukana
olivat Elisa Oyj ja Vertical Hobby. Lennoilla testattiin mm.
kurtturuusun kaltaisten vieraslajien ja myrskytuhojen
kartoittamista, öljypuomien siirtoa sekä puistonpenkkien
laskentaa droneja hyödyntämällä.
Syksyllä 2021 ruotsalainen Everdrone AB pilotoi
automaattisen sydäniskurin kuljettamista dronella. Pilotissa saatiin oppeja autonomisesta lentä-
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misestä, älykkäästä reittisuunnittelusta sekä dronepalvelun integroimisesta osaksi terveydenhuollon
järjestelmää. Pilotissa oli mukana useita sidosryhmiä terveydenhuollon alalta. Syksyn toisessa pilotissa, niin ikään Elisa Oyj:n ja Vertical Hobbyn kanssa, testattiin dronen etäohjausta 5G-verkossa mm.
digitaalisen kaksosen ja liikennesuunnittelun tarpeisiin.
Dronelentojen toteuttaminen toi paljon uutta oppia
hankkeessa mukana olleille organisaatioille ja mukaan kutsutuille sidosryhmille. Huomattiin, että drone on nopea ja vähäpäästöinen keino kuljettaa pieniä
tavaroita, kuvantaa ympäristöä tai tuottaa muuta arvokasta tietoa esimerkiksi sensoreiden kautta ilmateitse.

Drone on nopea ja vähä-

päästöinen keino kuljettaa
pieniä tavaroita

Haja-asutusalueet soveltuvat hyvin dronetoimintaan
palvelutarpeidensa ja alhaisen asutustiheyden vuoksi, joten testasimme miehittämättömiin ilma-aluksiin
perustuvia uusia palveluita useissa kohteissa Porvoossa ja Kymenlaaksossa. Kehitetyistä uusista palveluinnovaatiosta erityisen lupaaviksi osoittautuivat
metsänhoitoon, mökkitalkkaripalveluihin ja ulkosaariston kyläkauppojen ilmakuljetuksiin kehitetyt uudet
palvelut. Myös asuinkiinteistöjen ja kaukolämpöverkoston lämpöhäviöiden kartoitus, mobiiliverkkojen
peittoalueen mallinnus ja dronen hyödyntäminen
vaarallisten aineiden onnettomuuksissa osoittautuivat käyttökelpoisiksi uusiksi palveluiksi. Näistä
enemmän seuraavissa alaluvuissa.
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Hankkeen opit ja
vaikuttavuus
Vähähiilisyyttä tukevat dronepalveluratkaisut Etelä-Suomessa -hanke onnistui kokoamaan yhteen
suuren joukon eri alan toimijoita, joilla on tai voisi olla
kiinnostusta hyödyntää dronepalveluita laajemmin.
Suomessa toimii tällä hetkellä tuhansia ammattitason
ilmakuvaajia. Ammattitaidon ja turvallisuusasioiden
merkitys kasvaa lähitulevaisuudessa. Myös omien
lentokokeiluidemme perusteella suosittelemme, että
sen sijaan, että yritys ostaisi dronen ja opettelisi operoimaan sillä, se turvautuisi ammattilaisiin, koska palveluihin liittyvät data-analyysit edellyttävät usein kokeneen ammattilaisen osaamista ja laitteistoa.

Droneteknologian kehittyminen ja säätelyn tarkentuminen saattavat muuttaa toimialaa entisestään tulevina vuosina. Jos dronejen määrä lisääntyy merkittävästi tulevaisuudessa, on dronejen merkitys myös
hiilidioksipäästöjen kannalta suurempi silloin, kun
niillä voidaan korvata polttomoottorikäyttöinen ajoneuvo.
Ymmärrys siitä, mitä dronetoiminta vaatii kaupungeilta ja kunnilta tulevaisuuden kaupunki-ilmailun
ympäristöinä, kasvoi hankkeen aikana huomattavasti. Yhteiset työpajat, joissa oli mukana kaupunkien

osaajia, ja selvitys dronelogistiikkahubista paljastivat,
että kuntien kaavoituksella on merkittävä rooli. Kaavoituksen avulla voidaan ratkaista tai ohjata ajattelua
dronejen tarvitsemista lentokäytävistä, laskeutumisja latauspaikoista, mahdollisista huoltopaikoista sekä
esimerkiksi pakettipisteistä.
Jäämme mielenkiinnolla seuraamaan dronetoimialan
kehittymistä myös jatkossa ja toivomme, että uudet
teknologiset ratkaisut tarjoavat vastauksia alan haasteisiin ja ovat mahdollistamassa uutta, vähähiilistä liiketoimintaa Suomessa.

Pystyimme osoittamaan useita eri käyttötapauksia,
joissa drone voisi tuoda etua nopeuden, vähäpäästöisyyden tai ajan säästämisen suhteen. On tapauksia esimerkiksi terveydenhuollon piirissä, joissa ajan
säästäminen voi tuoda merkittävää hyötyä potilaalle
tai häntä hoitaville henkilöille.

Ammattitaidon ja turvalli-

Droneilla pystyttiin hankkimaan onnistuneesti tietoa mm. rakennusten lämpövuodoista ja kaukolämpöputkistojen vuodoista. Kartoittamalla vikatilanteet
ajoissa on mahdollista puuttua ongelmiin oikea-aikaisesti ja säästää näin energiankulutuksessa merkittävästi.

lähitulevaisuudessa.

suusasioiden merkitys kasvaa
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Kartoitus näyttää:
droneratkaisuilla
voi edistää

vähähiilisyyttä
Eniten potentiaalia vähähiilisyyden edistämiseen
droneilla on rakennusalalla, maataloudessa, logistiikassa
ja valvonnassa.
Teksti: Anette Nikola

O

sana Vähähiilisyyttä tukevat
dronepalveluratkaisut Etelä-Suomessa -hanketta toteutettiin Aalto-yliopistossa
kartoitus vähähiilisyyttä edistävistä dronepalveluratkaisuista, joille löytyy kysyntää tai liiketoimintapotentiaalia Etelä-Suomessa. Kartoitusta varten haastateltiin
dronepalvelujen tarjoajia, asiantuntijoita
ja toimialojen edustajia. Kartoituksen mukaan vähähiilisyyttä edistävät mahdollisuus ihmisten liikkumisen vähentämiseen
ja mahdollisuus saada paremmat lähtötiedot materiaalien, työkoneiden käytön ja
työn suunnitteluun. Vähähiilisyyttä edis-

tävien sovellusten osalta potentiaalisimmiksi aloiksi nousivat rakennusala,
maatalous, logistiikka ja valvonta.

Parempaa tilannetietoa
rakennusalan ja maatalouden
päätöksentekoon
Hyödyntämällä droneja rakennusalalla
on mahdollista vähentää tarvetta
vierailla työmailla fyysisesti tai mahdollista vähentää työkoneiden liikettä. Resurssien ja energian käyttöä voidaan vähentää
paremman päätöksenteon ja mahdollisten
virheiden havaitsemisen kautta. Drone-

sovellusten avulla pystytään saamaan paremmat tilannetiedot päätöksentekoon
ja lähtötiedot suunnittelulle sekä tietoa
vaikeasti saavutettavista tai vaarallisista
paikoista. Vähähiilisyysvaikutukset rakennusalan sovelluksissa voivat olla epäsuoria, mikä tekee niiden arvioimisesta haastavaa.
Maataloudesta löytyy droneille sovelluskohteita, joiden avulla olisi mahdollista
vähentää fyysisten resurssien käyttöä ja
kohdentaa työkoneiden käyttöä tehokkaammin, mutta droneja ei hyödynnetä
Etelä-Suomessa maataloudessa laajasti nykyhetkellä. Dronejen avulla kerättyä
tietoa voidaan hyödyntää ohjaamaan kastelu- ja kasvinsuojelutoimia, seuraamaan
kylvöjen onnistumista tai seuraamaan
mahdollisia kasvueroja pelloilla.

Drone voisi korvata polttomoottorilla toimivia ajoneuvoja
Dronejen hyödyntäminen logistiikassa
tarjoaa potentiaalia vähähiilisyyden edistämiselle, koska droneilla voidaan pyrkiä
korvaamaan polttomoottorikäyttöisten
ajoneuvojen käyttöä. Dronejen avulla voidaan tehdä kevyitä kuljetuksia esineille,
joille halutaan nopea kuljetus. Kevyempien

tavarakuljetusten lisäksi tavoitellaan kansainvälisesti suurempien dronejen hyödyntämistä tavara- ja henkilökuljetuksissa.
Potentiaalista huolimatta dronejen hyödyntämistä logistiikassa pidetään EteläSuomessa haasteellisena. Haasteiksi on
koettu toiminnan kannattavuus, lentomatkojen pituudet kuorman kanssa, sääolosuhteet ja regulaatio liittyen kaupungissa
lentämiseen ja näköyhteyden säilyttämiseen droneen.
Valvontaan liittyviä, vähähiilisyyttä edistäviä dronesovelluksia löytyy meripelastuksesta, paloturvallisuudesta ja palotoiminnasta sekä teollisuusalueiden valvonnasta. Potentiaaliset huoltotarkastuksiin, mittaamiseen ja vartiointiin liittyvät
sovellukset nähdään hyödyiltään suuriksi.
Valvontaan liittyvien dronesovellusten
hyödyntäminen tulevaisuudessa on yhteydessä akkuteknologian kehittymiseen ja
mahdollisuuteen toteuttaa automatisoituja, näköyhteyden ulkopuolelle ulottuvia
dronelentoja. Valvontasovellusten päästövähennykset syntyvät polttomoottorikäyttöisten ajoneuvojen liikkumisen vähentämisestä. Dronejen avulla kerättyä tietoa
voidaan hyödyntää tehtäessä päätöksiä
siitä, mihin kohteisiin on tarpeellista lähettää ajoneuvo ja henkilö suorittamaan tarkastusta tai toimenpidettä.

Droneilla voidaan
korvata poltto-

moottorikäyttöisiä
ajoneuvoja
Lue kartoitus tästä
pysyvästä linkistä
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Sähköinen, pienikokoinen drone
tuottaa vähän päästöjä
Teksti: Annina Linkovuo

D

ronejen hiilidioksidipäästöt
ovat hyvin pieniä käytön aikana dronejen pienen koon vuoksi. Dronen hiilidioksidipäästöt
voivat olla, tehtävästä riippuen, vain prosenttien osuuksia, kun niitä verrataan
polttomoottorikäyttöisiin ajoneuvoihin.
Kulutukseen ja hiilidioksidipäästöihin
pystyy vaikuttamaan paljon dronen valinnalla: jos tehtävän pystyy suorittamaan
pienellä dronella, kulutus on aina pienempi. Myös matkanopeus ja lento-olosuhteet ovat suuresti kulutukseen vaikuttavia tekijöitä. Dronea ei suositella lennätettäväksi huonolla säällä, mikä rajoittaa
käyttöä.
Multikopterien lentoaika yhdellä latauksella on keskimäärin noin 30 minuuttia, jolla
pääsee noin 10 kilometrin matkan, kun lennetään energiatehokkaasti noin 4–15 m/s,
multikopterin koosta riippuen. VTOL-droneilla energiatehokas lentonopeus on pal-

jon korkeampi, noin 24 m/s. VTOL-dronen
lentoaika on noin tunti, ja niillä pystyy lentämään jopa satoja kilometrejä yhdellä latauksella. Hybridikoneilla saa kasvatettua
lentoaikaa, mutta päästöt ovat paljon korkeammat kuin sähkökäyttöisen dronen.
Dronejen energiankulutus riippuu nousupainosta. Yksinkertaistettuna: tämänhetkisellä teknologialla kilon nousupainoa
vastaan drone kuluttaa noin 1–2 Wh energiaa per liikuttu kilometri (kuva 1).
Täysin itseohjautuvien alusten käyttö on
vielä harvinaista ja rajoitettua. Oikeassa
käytössä alukset tarvitsevat yleensä lennättäjän näköyhteyden päähän, ja lennättäjä tulee paikalle yleensä autolla. Tämän
vuoksi dronet eivät ole vielä yhtä vähäpäästöinen ratkaisu kuin ne voisivat olla
tulevaisuudessa täysin itseohjautuvina,
erityisesti akkuteknologian parantuessa.
Droneissa on yleensä litiumpolymeeri-

akku, jonka energiatiheys on parhaimmillaan noin 250 Wh/kg eli akkujen energiatiheys on paljon alhaisempi kuin polttoaineiden energiatiheys, joka on noin 12 000
Wh/kg. Toisaalta polttoaineen kemiallisesta energiasta saadaan muutettua vain
20–40 prosenttia mekaaniseksi energiaksi, kun sähköakkujen hyötysuhteet ovat
noin 90 prosenttia. Akkuteknologia on
kasvava ala, joten tulevaisuudessa tullaan
näkemään kevyempiä akkuja paremmalla
varastointikyvyllä. Akkuteknologian kehittymistä edistää yhteiskunnan sähköistymisen trendi.

murto-osa, jopa 0,5 g CO2/km. Suomessa sähkö tuotetaan pääosin hiilidioksidineutraalisti, mikä korreloituu pieneen
päästökertoimeen. Viimeisen kolmen vuoden keskiarvollinen päästökerroin on Motivan mukaan 131 g CO2/kWh. Päästökertoimet vaihtelevat välillä 29–183 g CO2/kWh.

Sähkökäyttöiset kulkuneuvot päihittävät
päästömielessä polttomoottorikäyttöiset,
ja sähkökäyttöisistä etenkin dronet pienen kokonsa vuoksi. Polttomoottorillisen
henkilöauton päästöt ovat 120 g CO2/km
aina suurimpiin täysperiin 2 552 g CO2/km,
ja sähköisten henkilöautojen päästöt ovat
20 g CO2/km. Dronen päästöt ovat tästä

Jakeluajossa kulkuneuvon täyttömäärällä voi vaikuttaa pakettikohtaisiin
päästöihin. Päästöt voivat laskea suhteellisen pieneksi, jos ajetaan kulkuneuvo
täynnä. Dronet pystyvät nykyteknologialla kantamaan vain paria
pakettia per matka. Droneista voi
olla kuitenkin hyötyä päästöjen

Dronen suurimpia etuja on se, että sillä
voi tarkastella ylhäältäpäin kohteita maan
pinnalla, joten droneja voi hyödyntää erilaisissa kartoitustehtävissä. Droneen voi
kiinnittää erilaisia sensoreita, joiden avulla
dronea voi käyttää eri kartoituskohteissa.
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Dronen painon vaikutus energiankulutuksiin ja päästöihin

Heksakopteri

Oktokopteri
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Dronejen muihin ympäristövaikutuksiin
kuuluu esimerkiksi melusaaste. Dronen
lennättämisestä aiheutuva ääni poikkeaa
ihmiskorvan tottumuksista, joten se koetaan häiritsevänä, vaikka desibelilukemat
ovat pieniä. Melusaaste häiritsee etenkin
silloin, kun lentoreitit kulkevat toistuvasti
saman alueen yläpuolelta. Myös akkujen
kesto vaikuttaa ympäristöön. Dronen akut
kestävät nykyteknologialla keskimäärin
500 latausjaksoa. Latausjaksojen määrään vaikuttaa merkittävästi myös akun
huolto. Dronella lentäessä läsnä on aina
maa- ja ilmariski. Tämän minimoimiseksi pitää lennosta tehdä SORA-riskianalyysi aina, jos lento tapahtuu specific tai
certified-kategoriassa, ja jokaisen yli 250
gramman dronea lennättävän henkilön pitää suorittaa verkkotentti.

Nelikopteri

Energiankulutus, Wh/km

vähentämisessä ja jakeluajan lyhentämisessä yksittäisjakelussa, etenkin pitkällä
matkalla. Kuljetukseen kykenevän dronen
päästöt riippuvat paljon dronen koosta ja
hyötykuormasta, mutta hiilidioksidipäästöt lähtevät noin 1 g CO2/km. Pakettiauton
päästöt per kuljetettu kilo nousevat eksponentiaalisesti kilomäärän pienentyessä.
Auton ollessa täynnä, eli kuorman ollessa
noin 1200 kg, ovat päästöt kuljetettua kiloa
kohti noin 0,2 g CO2/km. Tyhjän pakettiauton päästöt ovat 216 g CO2/km.

50
6,0
40
4,0

30

20
2,0
10

0
Kuva 1.

2

4

6

8

10

12

14

16

18

Paino, kg

0,0

12

Haja-asutusalueet
Dronet
Haja-asutusalueet ovat suosiollista ympäristöä dronetoiminnalle
etäisyyksien, saavutettavuuden, liiketoimintansa ja kasvillisuutensa
perusteella. Testasimme haja-asutusalueilla miehittämättömiin
ilma-aluksiin perustuvia uusia palveluita useissa kohteissa.
Teksti: Christina Sani, Arto Varis, Minna Jukka
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I

dea dronelentokokeiluille syntyi
Posintran järjestämässä työpajassa
joulukuussa 2020. Työpajan jälkeen
ideointia jatkettiin Posintran ja Xamkin
järjestämänä Greenway Loggingin sekä
Haapasaaren ja Pellingin kyläkauppiaiden
kanssa. Ideointitapaamisia järjestettiin
jokaisen toimijan kanssa 2 - 3, minkä
jälkeen Aeria suunnitteli ja toteutti koelennot.

Ilmakuvaus metsänkäyttösuunnitelmien tueksi
Satelliittikuvat metsäpalstoista perustuvat
usein vanhentuneeseen tietoon. Ilmakuvaus dronen avulla antaisi tärkeää ajantasaista tietoa, jota voitaisiin hyödyntää mm.
metsänkäyttösuunnitelmien laatimisessa.
Kokeilun tavoite oli selvittää, miten ilmakuvaamalla tuotettu ortomosaiikkikuva 10
hehtaarin metsäpalstasta soveltuisi metsänhoitosuunnitelmaa varten tehtävään
hakkuualueen rajojen määritykseen.
Antti Niemi Greenway Logging Oy:stä toimitti metsäpalstaa koskevat tiedot Aerian
Jani Piispalle, joka suunnitteli lentoreitit ja
toteutti lennot. Jani Piispan mukaan metsänkäyttösuunnitelma oli mielenkiintoinen
koe, joka mahdollisti eri lentokorkeuksien, kuvausasetusten sekä kuvanlaadun

optimoinnin käyttökohteelle sopivalle tarkkuudelle.
Vanhan metsän hoitosuunnittelua varten
toteutettu hakkuualueen rajojen selvittäminen onnistui tällä tavoin toteutetulla ilmakuvaamisella hyvin. Antti Niemen
näkemyksen mukaan siinä säästyisi aikaa
ja vaivaa, sillä nykyään tiedonkeruu alueiden reunoista tehdään gps:n kanssa kävellen. Hän suosittelee runkoluvun laskemiseen dronella toteutettua laserkeilausta
(LiDAR).
Kokeiluun oltiin tyytyväisiä ja Jani Piispan
mielestä hankkeen kanssa on ollut mukavaa toteuttaa erilaisia testejä. Lisäksi testit ovat olleet myös kokeneelle lentäjällä
mielenkiintoisia.

Saariston dronepalvelut
Xamk ja Posintra toteuttivat syksyllä 2021
Kotkan ulkosaaristossa sijaitsevalle Haapasaaren osuuskaupalle (kuva 1) pienten
pakettien kuljetuslentoja sekä Porvoon
Pellingin saarella mökkitalkkarin toimintaa tukevia tarkistuslentoja. Nämä mökkitalkkaripalveluihin ja ulkosaariston kyläkauppojen ilmakuljetuksiin kehitetyt uudet
palvelut osoittautuvat erityisen lupaaviksi.
Kuva 1. Haapasaaren osuuskauppa
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Alueellisella yhteistyöllä uusia
vähähiilisyyttä edistäviä
palveluinnovaatioita
Kymenlaaksoon

Alueelliset innovaatioverkostot edistävät
palveluinnovaatioiden kehittämistä. Tässä muutama
esimerkki Kymenlaakson kokemuksista.
Teksti: Jonne Holmén, Minna Jukka

Hukkalämmöt talteen yhteistyön avulla
Hukkaveks – Hukkalämmön verkostot ja hyödyntämismahdollisuudet Kymenlaaksossa -hankkeen
tavoite on kartoittaa hukkalämmön potentiaalia
Kymenlaaksossa, etsiä vaihtoehtoja hukkalämmön
hyödyntämiseen sekä edistää alueen vähähiilisyyttä
ja energiatehokkuutta.
Lensimme dronella kahdeksan lentosarjaa, joissa kartoitimme lämpökameran avulla lämpöhä-

viöitä. Lämpövuotokartoituksia toteutettiin Karhulan
uimahallilla, Kotkassa sijaitsevalla teollisuushallilla
ja Pyhtään Suur-Ahvenkosken koululla. Yhteistyössä eri aloja edustavien yritysten kanssa toteutettiin kartoituksia myös Karhulan teollisuuspuistossa,
Kotkassa sijaitsevissa kerrostaloissa ja Kouvolassa
sijaitsevassa kaukolämpöverkostossa. Tulosten perusteella voidaan todeta, että erityisesti kerrostalojen katoilla sijaitsevien ilmanvaihtojärjestelmien
lämpöhäviöt ovat tunnistettavissa helposti ilmakuvaamalla. Häviöitä voidaan myös alentaa tehokkaasti

Lämpöhäviöt on
tunnistettavissa
helposti

ilmakuvaamalla
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lämmöntalteenottoinvestointien avulla. Myös kaukolämpöverkon vuotokohdan paikallistaminen ja asuinhuoneistojen ikkunatiivisteiden tarkistaminen onnistuivat dronella nopeasti.

HaminaKotka Satama 5G Finlog
5G Finlog - 5G Future Innovation Platform for Logistics -hanke on perustanut 5G-verkkostandardiin perustuvan 5G-testausalustan HaminaKotka Mussalon
satamaan. Sen tavoitteena on logistiikka- ja satamatoimialan toiminnan tehostaminen, uusien digitaalisten innovaatioiden fyysinen testaaminen alustalla
ja pilotointien sekä niistä saatavien tulosten hyödyntäminen tulevaisuudessa. Kartoitimme sataman
5G-testiverkon peittoalueen hyödyntämällä multikopteria ja TSMA6-verkkoskanneria. Multikopterilla
saatiin nopeasti ja tehokkaasti mitattua verkon peittoalue ja laatu laajalla alueella esimerkiksi satamakonttinosturien korkeudella. Lennot tehtiin pääosin
konttiterminaalialueella, kahdella eri lentokorkeudella (30 m ja 50 m).
Peittoaluekartoituksen perusteella 5G-peittoalue
vastasi varsin tarkasti aiemmissa simuloinneissa
saatuja tuloksia. Tämä tuki suunnitelmien mukaisesti verkon suorituskykyä vaativien käyttötapauksien
pilotoinneissa satama-alueella Kuvassa 2 SS-RSRP
tarkoittaa synkronointisignaalin referenssisignaalin
vastaanotettua tehoa, ja arvoa voidaan käyttää parametrinä, kun halutaan verrata yksittäisten solujen
signaalien vahvuuksia 5G-verkoissa sekä määrittää
peittoalue.

Kuva 1 a ja b. Ilmanvaihtojärjestelmien
lämpöhäviöt.
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Pelastustoiminta: Turvapuiston
pelastusharjoitus

Kuva 2. Mussalon sataman 5G 3.5GHz peittoaluekartoitus
(SS-RSRP) 30 m korkeudella käyttäen dronea.

Kymenlaakson pelastuslaitoksen kanssa järjestettiin
käsikirjoitettu pelastusharjoitus. Kotkan Turvapuistossa järjestetetyssä pelastusharjoituksessa Kuuri
I-5 -hallissa oli kontin sisällä kehittynyt tulipalo. Tulipalon laajuus ja savukaasujen laatu olivat tuntemattomia. Halliin oli sijoitettu kuusi lämmitettyä jätesäkkiä, jotka esittivät tajuttomia työntekijöitä. Lisäksi
hallissa oli yksi tajuissaan oleva työntekijä, joka ei
löytänyt reittiä ulos.

Kuva 3. Mittauksessa käytetty multikopteri ja Rohde & Schwarz -testilaitteet
5G-peittoaluekartoitusta varten.

Harjoituksen tavoite oli tehdä tilannearvio hallin sisällä dronella lentäen, tunnistaa kemikaali varoituskyltistä, arvioida vaaratilanne, paikallistaa lämpökameran avulla henkilöt, rauhoitella heitä sekä ohjata
tajuissaan oleva henkilö ulos rakennuksesta. Harjoitus onnistui hyvin. Kiitoksia Kymenlaakson pelastuslaitokselle, Virtuaalinen satamalogistiikan turvapuisto
-hankkeelle, lentäjälle (Aeria), näyttelijöille ja kuvaajille.
Erityiskiitokset Kotkan kaupungille mahdollisuudesta
käyttää Kuuri I-5 -hallia harjoituksen näyttämönä.

Kuva 4. Turvapuiston pelastusharjoitus yhteistyössä
Kymenlaakson pelastuslaitoksen kanssa.

Selvitys Porvoon

dronelogistiikkahubista
Teksti: Marko Nyby,Teksti:
SwecoMarko
Infra &Nyby
Rail (SWECO)

Työn tausta
Dronekuljetukset ovat uusi kuljetusmuoto,
jonka keskeiset lupaukset liittyvät kuljetuksen aika- ja paikkariippumattomuuteen
sekä perinteisiä kuljetustapoja vähäisempiin päästöihin ja henkilötyön tarpeeseen.
Selvityksessä arvioitiin dronekuljetusten
toimintamalleja Helsingin seudun ja Porvoon välillä sekä toisaalta Porvoon kaupungin sisällä. Työssä laaditun arviointikriteeristön avulla tutkittiin, onko Porvoon
kaupungin alueelta löydettävissä sopivaa
aluetta dronejen logistiikkahubiksi. Lisäksi selvitettiin lentotoimintaan liittyviä
kysymyksiä sekä arvioitiin markkinoilta
saatavien dronejen teknistä kypsyyttä ja
soveltuvuutta kaupalliseen logistiikkatoimintaan. Työn tilaajana oli itäisen
Uudenmaan kehitysyhtiö Posintra Oy ja toimittajana Sweco Infra
& Rail. Selvityksen rahoittajana oli
Uudenmaan liitto.
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Kuljetustavat, joita tutkittiin, olivat ”Lopputoimitus dronella” (runkokuljetus pääkaupunkiseudulta Porvoon-hubiin autolla,
jatkokuljetus asiakkaalle dronella) ja ”Runkokuljetus dronella” (runkokuljetus suurilla droneilla, jatkokuljetus pienemmillä droneilla).

• Logistiikka ja saavutettavuus - runkokuljetus (lentotoiminnan edellytykset sekä
runkokuljetuksen että lopputoimituksen
osalta)
• Rajoittavat ja poissulkevat tekijät (lentokieltoalueet, suojelu- ja luontoarvot, nykyinen infra)

Lentotoimintaan ja lento• Tontin arvo / käytettävyys muuhun toi- reitteihin liittyvät kysymykset

Tarkastellut hubi-alueet sekä nii- mintaan (tontin arvo, kaavavaraukset)
den arviointikriteeristö
Työssä tutkittiin useita mahdollisesti soveltuvia alueita Porvoon kaupungin alueella, työn aikana muodostetun arviointikriteeristön avulla. Porvoon kaupungin
kaavoitus oli aktiivisesti mukana sopivien
alueiden löytämisessä. Keskeiset arviointikriteerit olivat:
• Hubin toteutettavuus (tilantarve, maanomistus, rakennettavuus, laajentumisvara)
• Logistiikka ja saavutettavuus - runkokuljetus (lentotoiminnan edellytykset sekä runkokuljetuksen että lopputoimituksen osalta)

raa sekä lentoaikaan että lataustarpeen lisääntymiseen liittyviä tehokkuustappioita.
Toiminnan kannalta parhaat hubit sijaitsevat Kuninkaanportin kaupallisten toimintojen läheisyydessä.

• Synergia muuhun toimintaan (palo- ja pelastustoimi, valvontatehtävät)
Suurimmat erot alueiden välillä syntyivät logistiikan ja saavutettavuuden sekä
synergioiden suhteen. Dronejen käyttövoimana tutkittiin vähähiilisyystavoitteen
mukaisesti ainoastaan sähköä, eli akkukäyttöä.
Nykyinen akkutekniikka rajoittaa dronejen tehokasta toimintamatkaa korkeintaan
kymmeniin kilometreihin. Jos hubi sijaitsee kaukana loppuasiakkaista, tästä seu-

Työssä sovellettiin lentotoiminnan
SORA-riskianalyysiprosessia, jossa käydään läpi systemaattisesti toimintaan liittyviä riskejä ja lopuksi yhdistetään osioiden tulokset sekä katsotaan niistä syntyvät
vaatimukset. Mallin avulla pyritään vähentämään sekä riskejä että niiden seurauksia.
Alustavan riskianalyysin ja viranomaishaastattelujen yhteydessä kävi ilmeiseksi,
että droneja hyödyntävän logistiikkahubin sijoittaminen esimerkiksi Kehä III:n tai
valtatie 4:n lähelle olisi haastavaa eten-

Droneteknologia on vielä
siirtymävaiheessa.

kin kaupallisessa mittakaavassa. Alueella, jossa on vilkasta lentoliikennettä sekä
merkittävä maariski tiheästi asuttujen
alueiden vuoksi, olisi vaikeaa harjoittaa
toistuvaa lentoliikennettä suurikokoisilla
ja nopeasti lentävillä droneilla. Laitteistoselvityksen yhteydessä puolestaan selvisi, ettei tällä hetkellä ole olemassa akkukäyttöistä dronea, jonka lentomatka
riittäisi luotettavasti Helsingin ja Porvoon väliseen matkaan. Näiden tekijöiden vuoksi työssä keskityttiin lopputoimitukseen Porvoon kaupungin alueella.

Saatavilla oleva dronetekniikka ja sen kypsyyden arviointi
Laitteistoselvityksessä kerättiin laitevalmistajilta saadut tiedot ja kiinnostavimpien
dronejen valmistajille lähetettiin lisätietokysely. Haastattelujen ja lisätietokyselyjen
yhteydessä havaittiin, että droneteknologia on vielä siirtymävaiheessa ”kuluttajaelektroniikasta” “ilmailuvaatimukset täyttävään kalustoon”. Lisäksi päästötietojen
saaminen osoittautui haastavaksi. Tutkitut
dronet pystyvät VTOL-lentoon eivätkä siten vaadi kiitorataa.
Dronetyypeistä kiinteäsiipiset laitteet ovat
vaakalennossa energiatehokkaita
ja ne soveltuvat hyvin toimittamaan
paketteja pidemmille etäisyyksille haja-asutusalueilla. Tiiviisti
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asutuilla alueilla on suositeltavampaa käyttää multikopteria, jotka ovat ketterämpiä
ja tarkempia liikkeissään. Multikopterin
toimintasäde on kuitenkin lyhyempi, koska
sen vaakalento vaatii enemmän energiaa.
Standardoinnin ja lainsäädännön keskeneräisyyden vuoksi ”hyllyvalmiita” ratkaisuja, joita voisi ostaa suoraan käyttöön, ei vielä
ole saatavilla. Läheskään kaikilla valmistajilla ei ole myöskään vielä SORA-arvioinnin
tuloksiin perustuvaa eurooppalaista tyyppihyväksyntää, joka helpottaisi dronekaluston ostamista ja kaupallista toimintaa.

Kuljetusmäärien ja hubin kapasiteettitarpeen arviointi
Koska pakettien kuljetusmäärät ovat hajautuneet useille toimijoille ja liikesalaisuuden piirissä, lähtökohtana käytettiin
Traficomin postimarkkinaselvitystä ja pakettien kokonaisvolyymiä. Porvooseen
suuntautuvien pakettien lukumäärä suhteutettiin Suomen väkilukuun, minkä jälkeen arvioitiin Porvooseen pääkaupunkiseudulta lähetetyt paketit. Porvooseen
suuntautuvien sopivankokoisten pakettien
määrä vaihteli 125 ja 2000 paketin välillä
vuorokaudessa.
Dronehubin pinta-alaa ja tarvittavien dronejen määrää arvioitiin pakettien maksimimäärällä ja jakelun tehokkuustavoitteella.
Jos hubi sijaitsisi Kuninkaanportissa, 2000
pakettia/vrk vaatisi tasaisesti vuorokauden

tunneille jaettuna noin 70 dronea. Jos kaikki 2000 pakettia tulisi toimittaa 1 h sisällä, tarvittaisiin noin 1500 dronea. Erilaisilla
tuntipainotuksilla ja odotusajat hyväksymällä esimerkiksi 300 pakettia/vrk vaatisi
noin 20 dronea. Hubin kenttäalueen tilantarve on kuljetusmääristä ja tehokkuusvaatimuksesta riippuen noin 500–10000 m2.

Päästömallinnus ja hajautetut
hubit
CO2-päästöjä tarkasteltiin tilanteessa,
jossa pakettien lopputoimitus tapahtuisi
dronella. Tarkastelussa arvioitiin yhden
työvuoron aikana pakettiautolla kuljetettava pakettimäärä ja verrattiin pakettiautolla syntyviä CO2-päästöjä dronekuljetuksen CO2-päästöihin. Dronella arvioitiin
kuljetettavan paketti per kuljetus ja pakettiautolla kaksi. Pakettiauton aiheuttama
CO2-päästö oli yhteensä 23,0 kg CO2ekv.
Dronekuljetusten kuljetusmatka oli pitempi, mutta pienemmän päästökertoimen
ansiosta saman pakettimäärän kuljetus
aiheutti 2,1 kg CO2ekv elinkaaripäästön
(pelkän kuljetuksen osalta 0,6 kg CO2ekv).
Dronen päästökuormitus olisi siten noin
9 % kumipyöräkuljetuksista elinkaaripäästöjen ja alle 3 % kuljetuksen osalta. Laskennan tulokset ovat pakettimäärän ja
kuljetusten yhdistelyn suhteen lineaarisia.
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Merkittäviä dronejen päästöihin vaikuttavia tekijöitä ovat rungon, moottorien
ja akkujen valmistus sekä niiden kestävyys, huollettavuus sekä varaosien saatavuus. Dronekuljetusten CO2-päästöjen minimoinnissa laitteiston kunnosta
ja mahdollisimman pitkästä käyttöiästä
huolehtiminen vaikuttaisi tärkeämmältä
kuin itse käyttövoiman CO2-päästön minimointi. Herkkyystarkastelussa tarvittaisiin
useampien dronevalmistajien päästötietoja sekä käytön että elinkaaren osalta.
Työssä tarkasteltiin myös keskitettyjen
hubien lisäksi hajautettua toimintamallia,
jossa Porvooseen sijoitettaisiin ns. viimeisen kilometrin hubeja lähelle loppuasiakkaita. Ratkaisu parantaisi toimitusten täsmällisyyttä, sillä toimitus olisi tilattavissa
juuri haluttuna aikana asiakasta lähinnä
olevaan hubiin. Lentoreitit on SORA-mallin
mukaisesti riskienhallintasyistä ohjattava
mieluiten pois asutuksen päältä, samalla
minimoiden melu- ja muu häiriövaikutus.
Hubitoiminnot ovat alustavan tarkastelun perusteella yhdistettävissä keskustan
olemassaoleviin toimintoihin ja palveluihin. Dronetoiminta voitaisiin kytkeä myös
muuhun logistiikkaan, älyliikenteeseen ja
joukkoliikenteen pysäkkeihin tai kaupallisiin ja julkisen sektorin palveluihin, esim.
kaupunkipyöriin.

Yhteenvetona voidaan sanoa, että työssä
pystyttiin löytämään dronehubille sopiva ja
riittävän kokoinen sijainti Porvoon kaupungin alueelta. Droneteknologian kypsyysaste rajoittaa dronejen käyttöä vielä melko lyhyille etäisyyksille. Dronekuljetusten
CO2-päästöt olivat käytetyillä lähtöoletuksilla varsin alhaisia, mutta päästölaskelman laatua parantaisi dronevalmistajien
tarjoama tarkempi tieto laitteidensa elinkaaripäästöistä. Konsepti, jossa droneja
hyödynnetään pienten pakettien kuljettamiseen hubista suoraan loppuasiakkaalle,
vaikuttaa jatkotutkimisen ja pilotoinnin arvoiselta.

Selvityksen voi lukea
kokonaisuudessaan
Posintran sivuilta.

Dronetoiminta on
yhdistettävissä

keskustan palveluihin
ja muuhun

logistiikkaan.
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Everdrone AB pilotoi automaattisen
sydäniskurin kuljettamista dronella Helsingissä
syyskuussa 2021. Kokeilussa selvitettiin, voisiko
sydäniskurin toimitus ilmateitse nopeuttaa avun
saamista potilaalle hätätilanteessa.
Teksti: Maija Jokiniemi ja Suvi Vähä-Sipilä

Helsingissä testattiin

automaattisen sydäniskurin
kuljettamista dronella
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S

uomessa kuolee vuosittain
5 000–10 000 henkilöä* sairaalan ulkopuolella tapahtuvaan
sydänpysähdykseen. Avun saaminen paikalle mahdollisimman nopeasti voi
pelastaa sydänpysähdyspotilaan hengen.
Jos sydänpysähdys tapahtuu sairaalan
ulkopuolella, selviytymisen mahdollisuudet laskevat noin kymmenellä prosentilla
jokaisen pysähdystä seuraavan minuutin
aikana ennen elvytyksen aloitusta**.
Nämä olivat taustatekijöitä kokeilussa, jossa testattiin automaattisen sydäniskurin
kuljettamista dronella. Koelentoja Helsingissä operoi ruotsalainen Everdrone AB,
joka valittiin palveluntarjoajaksi kokeiluun
avoimessa tarjouskilpailussa. Helsingin
kaupungin innovaatioyhtiö Forum Virium
Helsinki koordinoi kokeilua.

Dronen ohjaamista
maarajojen yli
Everdronen palvelussa Göteborgin alueella Ruotsissa drone lentää autonomisesti
tarvittavaan paikkaan ja laskee sydäniskurin potilasta auttavan henkilön lähelle.
Dronen reitti suunnitellaan automaattisesti siten, että se välttää tiheästi asutut
ja ruuhkaiset alueet.
– Drone välttää liikenneruuhkien kaltaiset
ongelmat, jolloin apu on mahdollista saada
paikalle nopeammin kuin tietä pitkin kul-

kevalla hälytysajoneuvolla. Dronet pääsevät kulkemaan myös sellaisiin paikkoihin,
kuten saariin, jotka ovat vaikeasti saavutettavissa muilla kulkuneuvoilla, Everdrone AB:n maatoimintojen johtaja Daniel
Blecher kertoo.
Sydäniskuria kuljettavaa dronea ohjattiin
nyt ensimmäistä kertaa toisesta maasta
käsin, Everdronen Ruotsissa sijaitsevasta ohjauskeskuksesta. Myös Helsingissä
oli paikalla henkilökuntaa valvomassa kokeilun sujumista turvallisesti.

avulla vähentää hiilidioksidipäästöjä, tukea uusia palveluita ja liiketoimintaa sekä
vastata terveydenhuollon ja ensihoidon
tarpeisiin.
Kokeilua oli seuraamassa terveydenhuollon ammattilaisia eri organisaatioista. Helsingin kaupunki sai kokeilun myötä tietoa siitä, miten kaupunki voisi huomioida
droneliikenteen lisääntymisen kaupunkisuunnittelussa ja millainen rooli kaupungilla voisi olla dronelentojen toimintaympäristönä.

klikkaa tästä
videoon
* Lähde: Lääkärikirja Duodecim
** Lähde: Larsen M P, Eisenberg M S, Cummins R O
et al. Predicting survival from out-of-hospital cardiac
arrest: a graphic model. Ann Emerg Med 19932216521658.

Todellisen hätätilanteen
simulointia
Kokeilu koostui useista lennoista, joissa simuloitiin todellisen hätätilanteen vaiheita.
– Kokeilussa suoritettiin useita tehtäviä,
joissa autonominen drone lentää simuloidun hätätilanteen tapahtumapaikalle ja
laskee sydäniskurin maahan vinssimekanismin avulla. Tämän jälkeen drone lentää
takaisin lähtöpaikkaansa. Tehtävät suoritettiin simuloidun asuinalueen yllä, jolloin
saimme esiteltyä dronen älykästä reittisuunnittelua ja autonomisen lentämisen
mahdollisuuksia, Blecher sanoo.
Forum Virium Helsingissä on käynnissä
useita projekteja, joissa testataan dronekuljetuksia. Projekteissa selvitetään
muun muassa sitä, voidaanko dronejen
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Drone palveluna:

dronekokeilut Elisa
Oyj:n ja Vertical
Hobbyn kanssa

Forum Virium Helsinki etsi Elisan 5G-yhteydellä toimivan
multikopterin avulla tapoja luoda uutta liiketoimintaa ja
säästöjä kaupunkien CO2-päästöihin.
Teksti: Elisa Oyj

K

un merialueella tapahtuu, pelastustoimen työmaa on usein
kaukana. Ratkaisua pulmaan
etsittiin Helsingin pelastuslaitoksella syksyllä 2020 uudenlaisesta lentävästä tekniikasta, Elisan operoimasta
5G-yhteydellä ohjatusta multikopterista.
Poltto- ja sähkömoottorilla toimivien kahdeksan roottorin avulla kopteri kykenee
lentämään jopa 14 m/s tuulessa ja kanta-

maan 20 kilon lastin. Kopteria operoidaan
nopean ja viiveettömän 5G-verkon kautta,
joten sillä voidaan lentää kauaskin.

Testaus kertoo, mistä bisnes
löytyy
Helsingin kaupungin innovaatioyhtiö Forum Virium testasi multikopteria osana
Drone-as-a-service-ohjelmaa ja VähähiiliKurtturuusu ilmasta kuvattuna.
Kuva liittyy syksyn 2020 pilottiin.

syyttä tukevat dronepalveluratkaisut EteläSuomessa -hanketta.
Hankkeessa etsittiin tapoja, joilla kaupungit voivat vähentää hiilidioksidipäästöjään,
mutta samalla haettiin myös kohteita, joissa
on mahdollista luoda uutta liiketoimintaa.
Kokeileminen on tärkeää, sillä vasta testaaminen käytännön olosuhteissa kertoo,
mitä kannattaa kehittää ja mitä ei. Elisan ja
Vertical Hobbyn operoimassa kopterissa
uutuusarvoa toivat toimintamatka, tarkka
360 asteen 8K-kamera sekä reaaliaikaisen
tiedonsiirron mahdollistava 5G-yhteys.

Edes kurtturuusu ei pysy
piilossa
Multikopteria testasi myös Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitos Stara.
Syysmyrsky Alman jälkeen Staralla tutkittiin Keskuspuiston myrskytuhoja ilmasta. Perinteisesti vaarallisesti kaatuneet
puut on löydetty raivattavaksi etsimällä tai
yleisövihjeiden avulla. Uudella tekniikalla
metsurit olisi helpompaa ohjata paikalle.
Parhaimmillaan dronejen kattava käyttö
tämän tyyppisissä etävalvontatehtävissä
voisi vähentää myös kaupungin hiilidioksidipäästöjä, kun turha ajaminen kohteiden
välillä vähenee.
Havainnointi perustui kopterin huipputarkkaan kameraan. Se tuotti 8K-tarkkuudella 360 asteen livekuvaa, jota voitiin seu-

rata maassa ja zoomata lähes rajattomasti
päätelaitteen ruudulta. Sen avulla Stara
etsi syksyn 2020 aikana myös Suomenlinnan alueella piknikien yhteydessä karanneita puistonpenkkejä, sekä Helsingin
edustan saarille levittäytynyttä haitallista
vieraslajia, kurtturuusua.
Veneestä käsin ranta saattaa näyttää kaislaiselta, mutta kurtturuusu lymyääkin kaislojen takana. Ilmasta on mahdollista tunnistaa vieraslaji, ja multikopterilla voidaan
tutkia suuriakin alueita nopeasti ilman,
että on käytettävä venettä tai helikopteria.

Dronen etäohjaus vähentää
turhaa liikkumista
Forum Virium Helsingin,Elisa Oyj:n ja Vertical Hobbyn yhteistyö jatkui syksyllä 2021.
Vuorossa oli etäohjatun dronen kuljettaminen 5G-verkossa kaupunkiympäristössä. Kokeilut toteutettiin sähkökäyttöisillä
droneilla, joissa päästöt ovat vähäisempiä
kuin raskaissa hybrididroneissa. Kokeiluissa korostui tarve saada tietoa urbaanista ympäristöstä ja oppia siitä, miten
dronella voidaan tuottaa laadukasta kuvaja videomateriaalia digitaalisen kaksosen
ja liikennesuunnittelun tarpeisiin.

Dronella voidaan
tutkia suuriakin

alueita nopeasti.
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VED-hankeperheen
tuloksia: Etelä- ja
Pohjois-Suomi
yhdessä dronepalvelujen
asialla
Teksti: Jussi Kangasoja (Oamk) ja Kari Mäenpää (FMI)
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VED-hankeperhe teki tiivistä yhteistyötä ja jakoi oppeja dronekokeiluista
Etelä- ja Pohjois-Suomessa. Sähköllä toimivat dronet voivat vähentää tai
poistaa kokonaan tarvetta siirtymiseen polttomoottorikäyttöisillä autoilla
mittaus- ja havainnointialueille. Tämä on tärkeää erityisesti pohjoisilla
alueilla, missä välimatkat ovat pitkiä ja luonto herkkää.

V

ähähiilinen tai hiilineutraali yhteiskunta on keino rajoittaa ilmaston lämpenemistä hallitsemattoman ilmastonmuutoksen
torjumiseksi. Vähähiiliseen yhteiskuntaan
siirtyminen vaatii uudenlaisia toimintatapoja ja teknologioita, jotka tarjoavat
yrityksille uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Droneja käytetään esimerkiksi
sähkölinjojen kunnon tarkkailuun, metsiin
liittyvän datan keräämiseen, maatiloilla
kastelun ja lannoituksen optimointiin, ympäristön ja sään havainnointiin tai vaikkapa rakennusten ja rakennetun ympäristön kartoittamiseen.
Koska dronet toimivat lähtökohtaisesti sähköllä, ne voivat vähentää kasvihuonepäästöjä merkittävästi, kun hyödynnetään dronepohjaista mittausta ja
havainnointia. Tällöin on tarvetta siirtyä
polttomoottorikäyttöisillä autoilla mittaus- tai havainnointialueille vain vähän tai
ei ollenkaan. Tällä on merkitystä erityisesti pohjoisilla alueilla, missä välimatkat ovat
pitkiä ja luonto herkkää.

Oppeja jaettiin piloteista ja
investoinneista
VED eli Vähähiilisyyttä edistävät drooniratkaisut -hankeperhe koostui kolmella
alueella (Uusimaa, Pohjois-Pohjanmaa,
Lappi) toteutettavista hankekokonaisuuksista, joissa kehitettiin dronejen avulla
uusia hiilineutraaleja liikkumis- ja palvelumuotoja. Hankeperhe toimi aktiivisesti yhteisten päätavoitteiden ja laajemman
vaikuttavuuden saavuttamiseksi. Arjen yhteistyötä ja tavoitteiden saavutettavuutta
edistivät keskeisesti muun yhteydenpidon
osalta hankeperheen kuukausittaiset kokoontumiset, joissa tietoa, havaintoja ja
hyviä käytänteitä levitettiin ja keskusteltiin niin hiilineutraaliuteen tähtäävistä piloteista kuin investoinneista.
Pohjois-Pohjanmaan hankkeessa Oulun ammattikorkeakoulu (Oamk), Oulun yliopisto ja VTT rakensivat yritysten
ja toteuttajaorganisaatioiden käyttöön
droneratkaisujen pilotointi- ja testausympäristön, joka vahvistaa Pohjois-Pohjanmaan

Dronen lentoreitti laserkeilauksessa.
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yritysten edellytyksiä kehittää markkinoille kilpailukykyisiä ja vähähiilisiä ratkaisuja,
joissa hyödynnetään droneja. Hankkeessa
tehtiin laajoja investointeja lentokalustoon,
mittalaitteisiin (sensoreihin) sekä niitä tukeviin teknologioihin, jotka mahdollistivat
kohdennettujen, vähähiilisyyteen tähtäävien pilottien tekemisen.

Piloteilla käytännön tietoa
Pilottien avulla hankkeeseen saatiin erittäin hyvää tietoa siitä, millä alueilla dronet toimivat hyvin ja kuinka hiilipäästöjä
voidaan vähentää. Pohjois-Pohjanmaan
hankkeessa dronejen käyttöä pilotoitiin
muun muassa kaupunkialueella erilaisissa valvonta- ja mittaustehtävissä. Oamkissa VED-hanketta toteuttava Arctic Drone
Labs teki Factum Foundation -säätiölle
Oulun keskustassa sijaitsevan AaltoSiilon
fotogrammetria- ja laserkeilauspohjaiset
3D-mallit rakennuksen peruskorjauksen ja
laajennuksen suunnitteluun. Pilotissa korvattiin rakennuksen tarkistusmittauksen
edellyttämien nostureiden tai rakennustelineiden paikalletuonti ja pystyttäminen
lennättämällä kameraa ja laserkeilainta
dronella.
Ilmatieteen laitos ja Sodankylän geofysiikan observatorio toteuttivat Lapin pilotit.
Nämä pilotit voidaan jakaa kahteen pääaiheeseen. Ensimmäinen pilotti keskittyi
säähavaintojen tekemiseen tiesääympä-

ristössä. Tätä pilotoitiin esimerkiksi lidarien, tutkien, hyperspektrikameran,
lämpökameroiden ja kameroiden avulla. Havainnointi dronesta vähensi ajoneuvoilla ajettavien mittauksien määrää
testirataympäristössä ja tuki näin vähähiilisyystavoitteita. Näiden mittausten
avulla toteutettiin esimerkiksi Sodankylän
SOD5G-testirataympäristöön tien ympäristön kartoitus, jota on käytetty testiradan tiesäämallin parantamiseen, sillä se
huomioi puiden varjostuksen alueella erittäin tarkasti.
Toinen hankkeen pilotti oli tuulen mittaaminen dronejen tarvitsemilta korkeuksilta. Tuulen mittausta tehtiin itse dronesta
ja maanpinnalta käsin, ja pyrittiin määrittämään olemassa olevalla kalustolla
tuulen nopeutta eri korkeuksilla. Näissä
mittauksissa käytettiin sekä ennusteita
(dronesää ja liikennesää) että havaintoja
paikalta. Mittauksia tuettiin autonomisella
dronetelakkajärjestelmällä, jota testattiin
hankkeen aikana näiden pilottien toteutuksessa. Telakan tulevaisuuden mahdollisuuksista vähähiilisyyden mahdollistajana
ei ole vielä tarpeeksi kokemusta testien
vähäisyyden vuoksi, mutta testejä jatketaan myös hankkeen päättymisen jälkeen.
Hankkeen jälkeenkin pyrkimyksenä on vähähiilisten periaatteiden noudattaminen
tutkimuksessa ja menetelmien kehittäminen yhä energiatehokkaampaan suuntaan.

Pohjoisilla

alueilla välimatkat
ovat pitkiä ja

luonto herkkää.
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Carbon Neutral Drone Services
in Southern Finland project
Text: Suvi Vähä-Sipilä, Minna Jukka, Arto Varis ja Christina Sani

Project introduction
and goals
The purpose of the Carbon Neutral Drone Service Solutions in Southern Finland project was to pilot and promote
carbon-neutral and zero-emission drone services for the
needs of various industries, as well as to evaluate new
business models to replace modes of mobility and transport powered by combustion engines. The project aimed
at strengthening and increasing interest in the increasingly extensive opportunities offered by drone services.
In co-creation workshops, innovative drone service solutions and new operating models with a lower environmental impact were developed to promote low-carbon operations and extend the use of drones to various applications.
The project also supported the carbon neutrality goals
of the Helsinki-Uusimaa and Kymenlaakso regions, while
also being part of a project family that involved developing drone operations that took place in four regions (Uusimaa, Kymenlaakso, Northern Ostrobothnia, Lapland)
and consisted of three project entities.

Various activities included in
the project
Workshops
During the project, workshops for innovative ideas for
low-carbon drone services were organised. For the
workshops, experts from various fields were invited to
discuss the potential offered by drones in different industries. The workshops dealt with drones in the built
environment and participants also looked at the cities of
the future. The ‘drones in healthcare logistics’ workshop
delved into opportunities for providing first response
services and delivering medicines, blood products
and vaccination supplies by air. Another workshop discussed drones in agriculture and forestry. Some of the
workshops were implemented in cooperation with other
drone projects, such as AiRMOUR.
The main purpose of the workshops was to facilitate
discussion with experts and stakeholders from various
fields on what kinds of applications and needs they see

Project duration: 1 September 2019 –
31 December 2021
Budget: Helsinki-Uusimaa Regional Council
granted funding of 789,000 euro to the project through the European Regional Development Fund (ERDF).
Project partners: the City of Helsinki’s innovation company Forum Virium Helsinki, XAMK
University of Applied Sciences, and the local
development company Posintra Oy from Eastern Uusimaa.
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for drones in their respective fields. At the same time,
participants gained valuable information about drone industry regulations and how these affect cities and services. Discussions and sharing of examples between actors from several cities were also an important part of
the project. For example, the representatives of the City
of Porvoo and Helsinki City Construction Services Stara
discussed, in several workshops, how drones function in
urban environments, and how drone operations should
be taken into account in land use planning in the future.
In the workshops, expert presentations were given and
ideas were collected from stakeholders from various
fields.

Studies and reports
As a part of the project, studies and reports were compiled to map the business potential and environmental
impact of drone services, as well as the potential establishment of a drone centre at Pyhtää Airport and cities’
opportunities in terms of promoting drone operations.
The most extensive review, and Posintra’s main output
in the project, in addition to the workshops, was a report
about a drone logistics hub to be located in Porvoo. The
City of Porvoo saw this review as very important, since
Porvoo wishes to prepare for logistical and low-carbon
solutions of the future and monitor development in this
way.

Piloting drone flights
During the project, Forum Virium Helsinki implemented three drone-as-a-service drone pilots. The first was

carried out in autumn 2020 with Stara, with Elisa Oyj
and Vertical Hobby as service providers. During the pilot flights, activities such as charting invasive flora, like
rugosa rose, and storm damage, moving oil containment
booms, and counting park benches, were tested with
drones.
In autumn 2021, the Swedish company Everdrone AB piloted the delivery of an automated defibrillator by drone.
The pilot project provided lessons about autonomous flying, smart route planning and integrating drone services
into the healthcare system. The pilot involved various
stakeholders from the healthcare field. In the second pilot of the autumn, also carried out with Elisa Oyj and Vertical Hobby, remote operations of a drone were tested in
the 5G network for the needs of digital twins and traffic
planning.
Carrying out drone flights offered many new lessons to
the organisations involved in the project and the stakeholders invited: drones are a fast and low-emission way
of transporting small items, help users visualise the environment and produce other kinds of valuable information
from the air, for example via sensors.
Sparsely populated areas are excellent for drone operations because of their service needs and low population
density, which is why new services based on unmanned
aircraft in several locations in Porvoo and Kymenlaakso
were piloted. Of the new service innovations developed,
the ones designed for forestry, cabin maintenance services and aerial deliveries of village shop products in the
outer archipelago proved particularly promising. Other
feasible new services included charting the thermal loss
in residential buildings and the district heating network,
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Drones are
a fast and

low-emission
way of

transport

modelling the coverage area of mobile networks, and using drones in accidents involving hazardous materials.

detecting faults early, it is possible to intervene in a timely manner, which will also conserve significant amounts
of energy.

Lessons learned and impact
of the project

In the coming years, the development of drone technology and new regulations may change the industry even
further. If the number of drones increases notably in the
future, their significance in reducing carbon dioxide emissions will also be greater in cases where they can replace
vehicles powered with combustion engines.

The Carbon Neutral Drone Service Solutions in Southern
Finland project managed to bring together a large group
of operators from various fields who are or could be interested in using drone services more extensively. At the
moment, there are thousands of professional-level aerial
photographers in Finland. The importance of and need
for professional expertise and understanding of safety
measures will increase in the near future. Based on our
own pilot flights, we recommend that companies rely on
professional drone operators instead of buying drones
and learning to operate them themselves: the data analytics related to the services often require the skills and
equipment of an experienced professional.
We could pinpoint multiple applications where a drone
would be advantageous in terms of faster speed, lower
emissions or saving time. There are cases in healthcare
services, for example, in which saving time can be greatly
beneficial for the patient or the people helping them at
the site of the incident.
It has turned out that by using drones it is possible to
gather information about buildings’ heat leaks or leaking
district heating pipelines, among other applications. By

Understanding of what drone operations require of cities
and municipalities – as the environments for future urban
aircraft – was substantially increased during the project.
Shared workshops with cities’ experts, as well as the review regarding the drone logistics hub, revealed that municipalities’ land use planning plays a key role. Land use
planning can help resolve issues with or steer the concepts of the flight corridors, landing and charging points,
potential maintenance spots, and features such as package pick-up points, for example, needed by the drones.
We will follow the development of the drone industry with
interest, and hope that new technological solutions will
answer the challenges of the industry and facilitate new,
low-carbon business and services in Finland.
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Loppusanat
Vähähiiliset dronet -hankkeessa on tehty aktiivisesti
selvityksiä ja dronekokeiluja syksystä 2019 asti. Niiden myötä on kertynyt paljon tietoa ja ymmärrystä
dronetoimialan potentiaalista ja kehitystarpeista.
Kokeilut ovat konkretisoineet ja tuoneet näkyväksi uusia mahdollisuuksia, mutta osoittaneet myös
haasteita ratkottavaksi uusien palveluiden ja liiketoiminnan näkökulmasta.
Hankkeesta saatu oppi ja tieto on tuotu ja tuodaan
myös jatkossa eri organisaatioiden ja toimijoiden
hyödyksi. Kokemus toimii erinomaisena pohjana
yhteiselle jatkotyölle ja toimialan kehitykselle.

32

