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1. Johdanto
Tämä raportti esittelee Noppa-pilottiprojektissa tehtyä näkövammaisten
opastusjärjestelmää. Pilottiprojektissa oli tarkoituksena prototyypin ja käyttötestien avulla täsmentää opastusjärjestelmälle ja matkustajainformaatiolle
asetettavia vaatimuksia. Hankkeessa pyrittiin myös edistämään sähköisessä
muodossa olevan matkustajainformaation yleistä saatavuutta ja saavutettavuutta.
Pilottihankkeen tekninen konseptisuunnittelu on tehty Esinoppa-projektissa
ja se on julkaistu raporttina Näkövammaisten opastusjärjestelmät [1]. Esiprojektiin kuului kirjallisuusselvitys, jonka yhteydessä kartoitettiin näkövammaisten liikkumisen ongelmat ja elektroniset liikkumisen apuvälineet (ELA).
Tutkimuksen pohjalta analysoitiin aiempien hankkeiden heikkouksia, joita
pyrittiin välttämään Noppa-järjestelmän konseptisuunnittelussa. Aiemmissa
hankkeissa ei julkisen liikenteen käyttö ole ollut kovin tärkeässä osassa.
Projektin ensisijaiseksi tavoitteeksi asetettiin Liikenne- ja viestintäministeriön matkustajainformaatiovision ja katkeamattoman matkaketjun toteuttaminen myös näkövammaisille matkustajille.
Liikenne- ja viestintäministeriön Matkustajainformaation visiossa [2] pyritään seuraavaan:
"Vuonna 2006 kuka tahansa saa henkilökohtaisesti valitsemastaan lähteestä
tarvitsemansa liikennetiedon: ennen matkaa valitakseen itselleen sopivat
kulkutavat, reitit ja matkustusajankohdan ja matkan eri vaiheissa pystyäkseen tekemään matkan mukavasti ja varmasti sekä tarvittaessa muuttamaan suunnitelmiaan olosuhteiden mukaan. Visio toteutuu, kun osapuolet
muodostavat yhdessä tiedotuspalveluja tuottavia palveluketjuja, joissa toimintamallit ja osapuolien roolit ovat selvät."
Kun tarkastellaan vision asettamia tavoitteita ja toteutumisedellytyksiä,
voidaan tehdä seuraavia päätelmiä: Kulkutapojen ja reititysparametrien valintamahdollisuus edellyttää kaikki joukkoliikennemuodot valtakunnallisesti
kattavaa palvelua, jolta edellytetään myös vertailumahdollisuutta reitin,
hinnan ja keston mukaan. Vaatimus suunnitelmien muuttamismahdollisuudesta kesken matkan edellyttää valtakunnallisen reittiopaspalvelun saatavuutta myös kulkuneuvoissa ja terminaaleissa tai käytännössä sen saatavuutta mobiilipalveluna.
Esteettömän liikennejärjestelmän sosiaalista yhdenvertaisuutta koskeva
toimintalinja painottaa kaikkien oikeutta ja mahdollisuutta saavuttaa peruspalvelut ja niihin liittyvä informaatio. Perusinformaatiopalveluiden käytön tulisikin olla maksutonta.
Näkövammaisten kohdalla vision toteutuminen edellyttää joukkoliikenneinformaation saamisen lisäksi tukea koko matkaketjun ajan. Tämä edellyttää
opastusta myös kävelyosuuksilla ja terminaalien sisällä.
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Useimmissa tapauksissa ei kuitenkaan kaivata vain näkövammaisille tarkoitettua erityisinformaatiota, ainoastaan mahdollisuutta käyttää (esim. puhekäyttöliittymällä) yleisesti tarjolla olevia palveluita.
Informaatio- ja opastuspalvelujen suunnitteluvaiheessa on tärkeää huomioida nykyistä paremmin kaikkien eri käyttäjäryhmien tarpeet, koska järjestelmien ja standardien muuttaminen myöhemmässä vaiheessa on hidasta.
Suomella informaatiopalvelujen kärkimaana on mahdollisuus olla vaikuttamassa tuleviin standardiluonnoksiin tiedon välittämisestä, kartoista ja käyttäjäryhmistä.

1.1 Elektronisten liikkumisen apuvälineiden ongelmat
Näkövammaisille tarkoitettuja elektronisia liikkumisen apuvälineitä ja järjestelmiä on kehitetty pitkään. Apuvälineiden yleistyminen esteet ovat olleet
sekä taloudellisia että teknisiä. Näkövammaisten osuus koko väestöstä on
suhteellisen pieni (~1,5 %), joten etenkin mittavien infrastruktuuriin tehtävien muutosten ja ylläpidon kustannukset nousevat helposti korkeiksi saatavaan hyötyyn nähden.
Aikaisemmissa hankkeissa on tullut tuotteistamisvaiheessa ongelmia nähdäksemme mm. seuraavista syistä:
 On pyritty korvaamaan nykyiset tärkeimmät apuvälineet eli valkoinen
keppi ja opaskoira. Sen sijaan, että yritettäisiin kehittää liikkumiseen
apuvälineitä, jotka korvaavat kaikki muut apuvälineet, tulisi nähdäksemme kehittää nykyisiä apuvälineitä täydentäviä järjestelmiä
 Apuväline on vaatinut oman infrastruktuurin rakentamista, esim. rakennuksiin tai kulkuneuvoihin lisättäviä lähettimiä. Jos lähettimiä
joudutaan asentamaan maanlaajuisesti kaikkialle, ovat investointikustannukset ja vuotuiset ylläpitokustannukset varsin korkeita, vaikka
yksikkökustannus olisikin alhainen.
 On otettu tarkasteluun vain yksi ongelma, johon on kehitetty apuväline. Näkövammaisilla on kuitenkin yleensä useita ongelmia, jolloin mukana tarvittaisiin useita apuvälineitä.
Liian yksinkertainen tekninen ratkaisu tuottaa yleensä apuvälineen, joka on
huokea valmistaa, mutta jonka käyttäminen vaatii käyttäjänsä kaiken keskittymiskyvyn. Etenkin kuuloaisti ylikuormittuu hyvin herkästi. Jos kaikki
energia kuluu apuvälineen antaman informaation kuunteluun ja tulkitsemiseen, ei jää aikaa käytettäväksi muun ympäristöstä saatavan informaation
havainnointiin.
Apuvälineen arviointiin voidaan antaa kaksi peukalosääntöä:
1. Apuvälineen tehokkuutta pitää arvioida sen tuottaman hyödyn, eikä sen
antaman informaation runsauden mukaan
2. Käyttäjän pitää pystyä hallitsemaan apuvälinettä eikä päinvastoin.
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2. Noppa-konsepti
Opastusjärjestelmän suunnittelussa pyrittiin sellaiseen ratkaisuun, jossa
vältettäisiin mahdollisuuksien mukaan aiemmissa järjestelmissä havaitut
virheet ja puutteet. Kustannusten minimoimiseksi ja ylläpidon sekä huollon
helpottamiseksi järjestelmän pitää perustua kaupallisiin komponentteihin ja
palveluihin, joko olemassa oleviin tai sellaisiin, joita oletettavasti tulee
markkinoille lähivuosina.
Noppa-järjestelmä koostuu vaihdettavissa olevista moduuleista. Järjestelmän
toteutus riippuu mm. saatavilla olevista informaatiopalveluista ja niiden toteutustavoista, markkinoille tulevista kannettavista päätelaitteista ja niiden
ominaisuuksista sekä paikannus- ja puheentunnistusteknologioiden kehityksestä.
Noppa-järjestelmä on perusluonteeltaan eri käyttäjäryhmille ja laitealustoille
mukautettavissa oleva asiakas–palvelin-ohjelmistokonsepti. Konsepti perustuu mm. seuraaviin lähtökohtiin ja olettamuksiin:
1) Reaaliaikaisen opastus- ja karttainformaation välitys matkapuhelimeen
edellyttää (lähes) jatkuvasti päällä olevaa Internet-yhteyttä. Veloituksen tulee perustua siirretyn tiedon määrään tai kiinteään kuukausiveloitukseen
eikä aikaan, kuten äänipuheluissa.
2) Langaton tiedonsiirto matkapuhelimeen on huomattavasti hitaampaa ja
hinnoiteltu kalliimmaksi kuin kiinteä Internet-yhteys. Osin tästä syystä konseptiin kuuluu laajat tietohaut suorittava ja informaatiota asiakkaan tarpeiden ja toiveiden mukaan suodattava palvelin, johon käyttäjä on langattomasti yhteydessä. Palvelimen käytöllä vähennetään tiedonsiirron määrää.
3) Informaation jakelu langattomasti matkapuhelimeen on useissa tilanteissa
taloudellisesti kevyempi tie täyttää matkustajien tietotarpeita, kuin kiinteän
infrastruktuurin, esimerkiksi näyttötaulujen, rakentaminen. Henkilökohtainen näyttölaite on myös usein mahdollista personoida ja se mahdollistaa monipuoliset tietohaut.
4) Puheentunnistus ja puhesynteesi ovat näkövammaisten suosimat tavat
sähköisen informaation vaihtoon.
Noppa-järjestelmässä pienemmässä määrin järjestelmän toteutukseen vaikuttavia tekijöitä ovat mm:
5) Satelliittipaikannus (tällä hetkellä pääasiassa GPS) on ainoa käyttäjäryhmän ja käyttötarkoituksen kannalta riittävään paikannustarkkuuteen
yltävä, yleisesti saatavilla oleva paikannustekniikka. Käyttö edellyttää paikannukseen kykenevää kannettavaa päätelaitetta.
6) Puheentunnistus vaatii tietokoneelta suhteellisen paljon laskentatehoa ja
muistia, ja se on siksi nykyisin käytännöllisintä suorittaa palvelinkoneella.
Muutaman vuoden kuluessa tarvittava laskentateho löytynee myös kannettavista päätelaitteista.
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7) Kannettavan päätelaitteen tulee olla kolmannen osapuolen ohjelmoitavissa (voi asentaa ohjelmia) ja mahdollistaa Internet-yhteyden luonti sekä puhesynteesiohjelmistojen käyttö.
8) Useimmat Internetin tietopalvelut on suunniteltu ainoastaan Internetselaimilla käytettäviksi. Sivujen muoto voi vaihtua milloin tahansa. Projektissa pyritään edistämään vakiorajapintojen syntymistä, mutta varaudutaan
vaihtuvien rajapintojen tuottamaan järjestelmän ylläpitotyöhön.

2.1 Noppa-arkkitehtuuri
Opastusjärjestelmän arkkitehtuuri on kokonaisuudessaan kuvan 1 mukainen. Tavoitteena on pitää päätelaitteisto kevyenä ja edullisena. Päätelaite
toimii myös puhelimena. Arkkitehtuurin ydin on raskaan laskennan kuten
puheentunnistuksen ja reitinsuunnittelun hoitava opastuspalvelin, joka pitää
yhteyttä muihin palvelimiin, lähinnä kartta- ja matkustajainformaatiopalvelimiin. Opastuspalvelin on varustettu puhekäyttöliittymällä.
INTERNET
INFORMAATIOPALVELIN
INFORMAATION
HALLINTA
KOMENTOTULKKI

MATKUSTAJAINFORMAATIO

PALVELUIDEN
INTEGROINTI

REAALIAIKAINFORMAATIO

REITTISUUNNITTELU

UUTISET
PAIKALLINEN
SÄÄ

PUHEENTUNNISTUS

MIKROFONI

GPRS

KAIUTIN

GPS

ESTEVAROITIN

PAIKALLISINFORMAATIO

GSM
SMS
BLUETOOTH
WLAN
HENKILÖKOHTAINEN
INFORMAATIO JA
ASETUKSET
PAIKANNUS
OPASTUS

Kuva 1. Näkövammaisten opastusjärjestelmän arkkitehtuuri.
Opastuspalvelimen tehtävänä on aktiivinen reitti- ja opastustiedon välittäminen päätelaitteelle. Se myös yksilöi käyttäjän, joten tarjottava palvelu voi
olla yksilöllistä ja sovitettu tarpeen mukaan (mm. kieli, käyttöliittymä, opastustarpeen aste).
Yhteyden opastuspalvelimeen tulisi olla jatkuva ja mahdollisimman pienellä
viiveellä toimiva tietohakujen ja puheentunnistuksen vuoksi. Opastus ei kuitenkaan keskeydy palvelinyhteyden katketessa. Ainoastaan tieto- ja aikatau10
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luhakuja ei voi tällöin tehdä. Suurta osaa toiminnoista voi käyttää myös ilman puheentunnistinta.
Paikannuksessa pääpaino on satelliittipaikannuksessa (GPS), mutta muitakin tekniikoita tarvitaan paikannuksen saamiseksi myös sisätiloissa.
Projektin aikana Bluetooth-radiotekniikka oletustemme mukaisesti yleistyi
tapana liittää matkapuhelimeen lisälaitteita. Satelliittipaikantimen lisäksi
lyhyen kantaman Bluetooth-tekniikalla voidaan ottaa yhteys myös muihin
lisälaitteisiin ja käyttää matkapuhelimeen toteutettua käyttöliittymää niiden
hallintaan. Esimerkki tällaisesta lisälaitteesta on estevaroitin kulkuväylän
havainnointiin. Bluetooth-standardin profiilit (profiileja esim. headsetprofiili, sarjaportti-profiili) saattavat tulevaisuudessa toimia perustana tavoille liittyä myös erityisryhmien lisälaitteisiin.
Bluetoothia voidaan käyttää myös Internet-yhteyden muodostamiseen jos lähellä on julkinen liitäntäpiste (engl. access point). Tällaista paikallista tiedonsiirtoyhteyttä olisi mahdollista käyttää myös paikallisen informaation välittämiseen, mikäli tällaisia uudentyyppisiä infopisteitä joskus tulee käyttöön.

2.2 Pilottihankkeen laajuus
Pilottihankkeen opastuspalvelut on suunniteltu etupäässä YTV:n pääkaupunkiseudun kattavan Reittiopas-palvelun varaan. YTV:n Reittiopas on internetpalvelu, jolla voi suunnitella reittejä käyttäen julkisia liikennevälineitä. Palvelu perustuu WM-data Novon mTravel-tuotteeseen, joka on lähes samassa muodossa käytössä myös Tampereella ja Oulussa. Keskustelut WMdatan ja YTV:n kanssa ovat johtaneet myönteiseen suuntaan tuotteen kehityksessä ja järjestelmän tuottama reitti-informaatio soveltuu nyt entistä paremmin jalankulkijan opastukseen ja navigointilaitteiden käyttöön. YTV:n
Reittiopas sisältää myös tarkat ja tuoreet kartta- ja osoitetiedot pääkaupunkiseudulta.
Noppa-järjestelmä pyrkii hyödyntämään Reittiopas-palvelua mahdollisimman monipuolisesti (kaikki toiminnot karttaselausta lukuun ottamatta). Vertailun vuoksi ja laajentamismahdollisuuksien selvittämiseksi Noppaa on testattu myös Tampereella (TKL:n Repa Reittiopas).
Joukkoliikenneinformaation käytettävyyden suhteen em. reittioppaat ovat
tarjolla olevista tietolähteistä tällä hetkellä paras valinta. Muita tietolähteitä
käytetään Nopassa lähinnä yksittäisten tietojen hakuun ja reittisuunnitelman täydentämiseen. Järjestelmässä on käytössä myös Keltaisten sivujen
reittiopas, joka laskee ajoreittejä koko Suomen alueella.
Projektissa pyrittiin myös selvittämään, mitä tietoja nykyisiin karttoihin tulisi lisätä, jotta kävelijän opastaminen onnistuisi nykyistä varmemmin. Tätä
arvioitiin keskusteluissa käyttäjäryhmän kanssa, kartta-aineiston tuottajien
kanssa ja muutamin käyttökokein. Projektin tulosten perusteella voidaan antaa ensimmäisiä suosituksia nykyisten karttatietojen täydentämisestä. Pyrkimys on selvitä mahdollisimman vähäisin muutoksin, koska jokainen kart11
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taan lisättävä tieto lisää kartan kokoamiseen ja ylläpitoon tarvittavaa työmäärää.
Projektissa kokeiltiin pienessä mittakaavassa paikannusta ja opastustoimintoja myös rakennusten lähialueilla ja sisätiloissa.

2.3 Pilottialue
Projektin testialueiksi valittiin Espoon Leppävaarassa sijaitsevan Arlainstituutin (näkövammaisten ammatillinen koulutus- ja kehittämiskeskus) ja
Helsingin Itäkeskuksen läheisyydessä sijaitsevan Näkövammaisten keskusliiton uuden palvelukeskuksen lähiympäristöt. Näiden kahden ympäristön
välillä kulkee useita julkisia liikennevälineitä. Pilottikohteet kattavat
useimmat matkaketjun ongelmakohdat/osa-alueet. Projektin käyttötestit
suoritettiin pilottialueilla, muuten niiden merkitys jäi vähäiseksi. Paikallisia
itse kerättyjä AOI (Area of Interest; alue, josta saatavilla lisätietoa) -tietoja
lukuun ottamatta järjestelmä toimii yhtä hyvin koko pääkaupunkiseudulla.

Liikekeskus

Kuva 2. Arlainstituutin ympäristö.

Palvelukeskus

Kuva 3. Näkövammaisten keskusliiton palvelukeskus Iiriksen ympäristö.
12
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Pilottikohde kattaa useimmat matkaketjun ongelmakohdat/osa-alueet.
Suunnitellun pilottijärjestelmän olisi näin ollen olla melko vaivatta laajennettavissa käytettäväksi muilla alueilla.

Kuva 4. Pilottialueiden sijainti ja linjan 550 (Jokeri) reitti.
Pilottialueen ongelmakohtien kartoitusta tehtiin syksyllä 2002 ja todettiin,
että GPS:n kuuluvuus on varsin hyvä. Reittioppaan tuottama reittiinformaatio havaittiin puutteelliseksi, mutta reitti-informaation laatu on sittemmin parantunut. Sisätiloista ja rakennusten lähialueilta saatiin hankittua jonkin verran erillisiä karttoja.
Pilottialueilla liikennöiväksi suunnitellun Jokeri-bussilinjan toteutuminen on
siirtynyt Helsingin säästötoimenpiteiden vuoksi eteenpäin ja reaaliaikabusseilla tehtävät kokeilut täytyy suorittaa muualla. Liityntärajapintoja ei lopulta saatu projektin käyttöön riittävän ajoissa, joten testit jäivät tältä osin
tekemättä.
Leppävaaran liikekeskus Sello ei myöskään valmistunut projektin loppuun
mennessä, eikä se rakennustöiden ollessa kesken ollut sopiva testikäyttöön.
Opastusjärjestelmän käyttöön tarvittavaa informaatiota oli saatavilla kohtuullisen hyvin koko pääkaupunkiseudulla, joten tässäkin suhteessa pilottialueiden merkitys oli lopulta hyvin vähäinen.

2.4 Testiryhmät ja käyttöevaluaatio
Järjestelmän käyttöä kokeiltiin eri käyttäjäryhmiin kuuluvien henkilöiden
kanssa. Käyttäjäryhmiksi voidaan tunnistaa viisi ryhmää, jotka alla olevassa
luettelossa on ryhmitelty opastuksen kannalta helpoimmasta vaikeimpaan.
13
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 Näkevät
 Lievästi heikkonäköiset
 Vaikeasti heikkonäköiset
 Täysin sokeat opaskoiran käyttäjät
 Täysin sokeat ilman opaskoiraa liikkuvat.
Alkuperäinen suunnitelma oli testauksen toteuttaminen siten, että testihenkilöille jaetaan päätelaitteet noin kuukauden kestävän testijakson ajaksi,
mutta Microsoftin kanssa keskusteluissa ollut testilaitteiden lainaaminen ei
lopulta toteutunut. Henkilöturvallisuus ja vastuukysymykset yhdessä laitteiden vähyyden kanssa johtivat testaussuunnitelman muuttumiseen. Testejä tekemään palkattiin projektiryhmän ulkopuolinen henkilö (Helsingin Yliopiston opiskelija Johanna Lehtonen) joka suoritti testit Näkövammaisten
keskusliiton ja Arlainstituutin henkilökunnasta valittujen eri ryhmiin kuuluvien testihenkilöiden kanssa.
Testauksessa ei kiinnitetty niinkään huomiota laitteen käytettävyyteen,
vaan palvelusisältöön ja informaation hyödyllisyyteen näkövammaisille. Käytettävyysasiat tulevat ajankohtaisiksi enemmänkin tuotteistamisvaiheessa,
vaikka nyt jo saadaan arvio (hyvä tai huono) palveluiden toteutuksesta. Tietoja voidaan käyttää jatkosuunnittelussa.

2.5 Pilotjärjestelmän kapasiteetti
Palvelin ohjelmoitiin tukemaan useita samanaikaisia käyttäjiä, mutta pilotin
laajuudessa samanaikaisten käyttäjien määrä rajoitettiin niin, että palvelimeksi riitti yksi mikrotietokone. Aluksi käyttäjämääräksi asetettiin kuusi
yhtäaikaista käyttäjää puheentunnistimen toimittajan suositusten mukaisesti. On oletettavaa, ettei lopullisen palvelun käyttäjiä Suomessa tule olemaan kuin alkuun kymmeniä ja myöhemmin satoja, joten palvelulle asetettavat suorituskykyvaatimukset eivät yllä perinteisen mobiilipalvelun tasolle
(satoja tuhansia). Kapasiteettia voidaan nostaa tarpeen mukaan portaittain
käyttäjämäärien kasvaessa. Palvelua tarjottaisiin myös kullekin käyttäjäryhmälle erikseen, jolloin kutakin ryhmää on mahdollista myös palvella eri
keskuskone.

2.6 Järjestelmän kehitykseen soveltuvat menetelmät
Suunnittelussa käytettiin soveltuvin osin käyttäjäkeskeisen suunnittelun periaatteita (ISO 13407), jotka on kuvattu NAVI-ohjelmaan kuuluneen KENprojektin [3],[4],[5] loppuraporteissa. Kehitykseen parhaiten soveltuvat menetelmät em. dokumenttien mukaan ovat:
1. Nopea
koerakentaminen
(rapid
prototyping)
Noppajärjestelmästä rakennetaan prototyyppi, jonka avulla voidaan käytännössä testata konseptin toimivuus ja saadaan suora palaute järjestelmän toimivuudesta todellisissa olosuhteissa.
14
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2. Velhomallinnus (wizard of Oz -prototyping)- Jos prototyyppiä ei
saada toimimaan aineiston puuttumisen vuoksi, voidaan testaamiseen käyttää ko. menetelmää. Siinä imitoidaan järjestelmän toimintaa. Menetelmä on käyttökelpoinen etenkin opastusmenetelmän kehittämisessä sekä käyttöliittymän evaluoinnissa
3. Eläytyvä testaus (empathic modelling) - Järjestelmän kehitysvaiheessa kehittäjät asettuvat kohderyhmän asemaan.
4. Osallistuva heuristinen evaluointi (participatory heuristic evaluation) - Käyttöliittymää testaavat sekä ammattilaiset että kohderyhmän edustajat.
Käyttöliittymän kehittäminen ei kuitenkaan ollut pilottiprojektin pääkohde.
Siihen joudutaan jonkin verran paneutumaan, koska näkövammaisen pitää
pystyä käyttämään laitteistoa itsenäisesti. Puhekäyttöliittymän kehitystä on
tehty erillisessä Tekesin Fenix-ohjelmaan kuuluvassa ryhmähankkeessa Puheteknologian uudet menetelmät ja sovellukset (arvioitu kesto on 2003 - 2007).
Varsinaisten toiminnallisten vaatimusten keräämiseen ja tarkentamiseen
käytetään skenaario1-menetelmää, joka soveltuu hyvin tämän tyyppiseen
kehitystyöhön [6]. Muutoin suunnittelussa käytettiin pääosin menetelmiä 1,
3 ja 4.
Projektille laadittiin alla oleva käyttöskenaario. Teknologiavaatimukset on
listattu alaviitteissä.

2.7 Käyttöskenaario
Niko on nuori näkövammainen koululainen, joka asuu Näkövammaisten
keskusliiton uudessa palvelukeskuksessa aivan Itäkeskuksen naapurissa.
Hän on aloittanut ammatilliset opintonsa Arlainstituutissa, joka sijaitsee
Espoon Leppävaaran keskustan tuntumassa Puustellinmäellä.
Herätyskello soi tavallisena arkiaamuna. Niko nousee ylös, pukeutuu ja suorittaa normaalit aamutoimet. Pukeutuessaan hän ottaa Noppaopastusliivinsä2 henkarista3, jossa se on latautunut yön aikana ja kytkee sen
toimintaan4. Hän on valinnut opastusliivin sen helppokäyttöisyyden vuoksi.
Tarjolla olisi ollut myös matkapuhelimeen integroitu malli, mutta Nikon mielestä liivi on käyttökelpoisempi, koska sen käyttämiseen ei tarvitse käsiä
matkan aikana. Valkoisen kepin ja koululaukun kuljettaminen tekee kän-

1

Skenaario on kuviteltu toimintatapa. Sen avulla saadaan järjestelmän toiminta kuvattua käyttäjien helposti ymmärtämällä tavalla ja on myös heidän muokattavissaan. Kuvauksesta insinöörit tunnistavat toiminnan teknologiset vaatimukset, joista edelleen voidaan tuottaa vaatimusmäärittely.
2
Noppa-toiminnallisuus saadaan aikaan lähinnä ohjelmistolla, jolloin päätelaitteen tekniikka voi olla rakennettuna millaiseen muotoon tahansa, jos se koetaan tarpeelliseksi.
3
Latauslaite voidaan integroida henkariin, toisaalta erillinen laturi voidaan kätevästi kuljettaa mukana.
4
Virran kytkeminen käynnistää sovelluksen ja avaa palvelinyhteyden
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nykkämallin käytön hieman hankalaksi. Myös akkujen kestoaika5 on liivimallissa pidempi.
Liivi pyytää Nikoa sanomaan nimensä ja Nikon vastattua6, liivi ilmoittaa
hetken kuluttua olevansa käyttövalmiina7. Niko pyytää ensimmäiseksi liiviltä aamun säätilan8. Ulkona on kohtalaisen lämmintä ja tuulikin on tyyntynyt, joten hän päättää siirtyä kevättakkiin, joka ei ole niin kuuma linjaautossa. Hän asettaa liiville kohteeksi palvelukeskuksen ruokalan, jonne siirtyminen käy joutuisasti liivin antaessa opasteita matkan aikana9. Niko asunut keskuksessa vasta vähän aikaa, joten talon hahmottaminen on vielä
hieman hankalaa. Aamupalan jälkeen, hän palaa asuinhuoneeseensa, ottaa
koulutarvikkeet, kepin ja päällysvaatteet ja valmistautuu lähtemään kouluun.
Niko valitsee liivin käyttöliittymästä matkustuksen ja saa kohta vastauksena liiviltä reittiehdotuksen10. Kuunneltuaan reittivaihtoehdot, hän valitsee
tutuimman vaihtoehdon, joka menee uudella Jokeri-linjalla Itäkeskuksesta
Mäkkylään ja siitä kävellen perille. Niko on huojentunut kuulleessaan, että
viime viikolla vaikeuksia tuottanut kaukolämpöjohdon korjaustyö on valmistunut viikonloppuna11, eikä haittaa enää liikkumista kuten edellisellä viikolla, jolloin hän oli joutunut matkustamaan Leppävaaran liikekeskukselle asti
ja palaamaan sieltä jalkaisin takaisinpäin.
Niko asettaa liivin reittiopastustilaan12. Liivi opastaa hänet ensin ulos. Ulkona liivi antaa tiedon satelliittipaikannukseen siirtymisestä13 ja pyytää Nikoa odottamaan hetken. Niko jää odottamaan ohjeiden mukaan. Hetken kuluttua liivi ilmoittaa, että satelliittipaikannus on nyt toimintakuntoinen ja
sen paikannustarkkuus on erinomainen14. Niko saa kehotuksen kääntyä kohti pohjoista15 ja lähteä kulkemaan pitkin Marjaniementietä kohti Itäkeskuksen pysäkkejä. Hän on jo oppinut kulkemaan aika hyvin tätä reittiä, eikä liivin tarvitse huomautella hänelle kovin usein virheellisestä kulkusuunnasta16. Kulkemista helpottaa myös se, että kartta on tällä alueelle erittäin hyvä
ja liivi pystyy tarjoamaan kulkureitit pitkin jalkakäytäviä ja suojateitä17.

5

Paikannus ja langattoman lähiverkon käyttö kuluttavat toistaiseksi paljon virtaa. Kännyköiden akkujen kesto perustuu
virransäästöön, jolla saavutetaan pitkä valmiusaika.
6
Puhujantunnistuksella vältettäisiin erillisen käyttäjätunnuksen ja salasanan antaminen. .
7
Palvelin tunnistettuaan Nikon ottaa käyttöön hänen henkilökohtaiset asetuksensa.
8
Paikannustiedon perusteella noudetaan oikean alueen paikallissääennuste
9
Toiminto edellyttää sisätilapaikannusta ja sisätilakarttaa, joiden perusteella lasketaan reitti Nikon huoneesta ruokalaan
ja reitinseurannan avulla opastetaan kohteeseen.
10
Liivi olettaa Nikon matkustavan Arlainstituuttiin, onhan arkiaamu ja Niko on palvelukeskuksessa, joten kouluunhan
Niko on lähdössä.
11
Noppa-järjestelmä on saatuaan Reittioppaan reitit, myös tarkistanut katutyötietokantapalvelusta reiteille osuvat katutyöt, joita nyt ei ole kuten edellisellä viikolla.
12
Tilaa ei voi asettaa, ellei kuljettava reitti ole tiedossa. Toiminto edellyttää onnistunutta reittisuunnittelua.
13
Lähiverkkopaikannuksen kautta tiedetään, että Niko on nyt ulkona ja GPS kytketään päälle. GPS vaatii aina aikaa satelliittien havaitsemiseen ja ensimmäisen paikannustiedon saamiseen. Samalla lähiverkkoyhteys vaihdetaan GPRS
yhteydeksi. Noppa-palvelimelle pitää välittää uusi ip-osoite.
14
Paikannustarkkuus vaihtelee ja laatua kuvaa ei saatavissa, heikko, hyvä ja erinomainen arvosanat paremmin kuin estimoitu paikannusvirhe.
15
Tieto saadaan reittisuunnitelmasta, joka siirtyi Nikon liiviin hänen valittuaan reitin.
16
Opastuksen taso on valittavissa tarpeen mukaiseksi. Taso riippuu myös käytettävissä olevasta aineistosta ja paikannustarkkuudesta.
17
Kaikkialla tilanne ei ole näin hyvä, palvelukeskuksen vuoksi karttainformaatiota on tarkennettu tälle alueelle
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Itäkadun risteykseen saavuttaessa, Niko saa liiviltä ilmoituksen siitä hyvissä
ajoin ja kehotuksen kulkea Marjaniementien ylitse itään kadun toiselle puolelle. Nyt hän jo kuuleekin liikennevalopylvään lähettämän signaalin. Valon
vaihtuessa hän siirtyy toiselle puolelle katua ja liivin ohjeiden mukaisesti
kääntyy taas kohti pohjoista ylittääkseen liivin ohjeiden mukaisesti Itäkadun. Päästyään Itäkadun ylitse Niko saa tiedotteen, että hänen bussinsa 550
on aikataulustaan 5 minuuttia jäljessä18.
Niko saa ohjeistuksen siirtymisestä pysäkille 1519. Liivi antaa varoituksen
paikannustarkkuuden heikkenemisestä huonon satelliittiyhteyden vuoksi20.
Onneksi liivissä on myös askelmittaus ja kompassi21 ja Niko tietää saavansa
opastuksen perille asti, hän on kuitenkin hieman varovainen, koska koulutuksessa kouluttaja oli hänelle kertonut ettei rakennusten teräsrakenteet
voivat häiritä kompassia22. Liivi ei ole kuitenkaan aiemmilla kerroilla kertaakaan varoitellut kompassin ongelmista23, joten hän oli varsin luottavainen.
Liivi antoi ilmoituksen saapumisesta oikealle pysäkille ja Niko jäi seisomaan
paikalleen24. Liivi ilmoitti auton 550 olevan tulossa 500 metrin päässä ja
saapuvan pysäkille noin 5 minuutin kuluttua25. Niko kuuli linja-autojen kulkevan ohi jatkuvana virtana. Auto pysähtyy hänen eteensä, mutta liivi on
hiljaa26. Niko hieman hätääntyy ja kysyy liiviltä sen tilaa. Liivi ilmoittaa
kaiken olevan kunnossa ja että tällä hetkellä ollaan pysäkkitilassa ja odotetaan autoa, joka on tulossa 2 minuutin päästä pysäkille27. Samassa hänen
edessään ollut auto lähtee liikkeelle ja toinen auto tulee tilalle. Liivi herää ja
kertoo Nikolle auton olevan 550 ja kehottaa nousemaan autoon28. Onneksi
tällä kertaa auto osui kohdalle ja Niko voi nousta suoraan autoon. Niko muistaa pari kertaa, kun auto onkin pysähtynyt varsin kauaksi hänen odotuspaikastaan. Onneksi liivi on osannut silloin opastaa hänet oikean auton luo29.
Noustuaan autoon Niko etsii istuinpaikan ja auto nytkähtää liikkeelle. Auto
kääntyy kadulle ja liivi ilmoittaa Nikolle kadunnimen30. Matka sujuu tavalliseen tapaan ja Niko seuraa matkan edistymistä liivin antamien kadunnimien
ja pysäkkien perusteella31. Viimeisen pysäkin jälkeen lähestyttäessä Mäkky18

Noppa-palvelin on yhteydessä reaaliaikatietoa tarjoavaan palvelimeen. Reittisuunnitelman kautta tiedetään Nikon
bussin linjanumero.
19
Laiturialueesta tarvitaan tarkempi kartta. Palvelin löysi HKL-palvelimelta on tarkan kartan Itäkeskuksen laiturialueesta
ja pyysi reitityksen tulosuunnasta reittisuunnitelman mukaiselle laiturille.
20
Pysäkkikatos heikentää satelliittisignaaleja
21
Kyseessä on varajärjestelmä, jota voidaan käyttää muun paikannuksen puuttuessa. Kompassi kertoo suuntia myös
paikallaan ollessa, mihin GPS ei pysty.
22
Paikalliset magneettikentän häiriöt vaikuttavat kompassiin.
23
Kompassin virheellinen toiminta voidaan havaita gyroskoopilla, jota liivissä ei kuitenkaan ole. Virheitä pyritään havaitsemaan signaalin käyttäytymisestä.
24
Paikannuksen ja liikkeen loppumisesta kautta todetaan Nikon olevan pysäkillä. Toimintatilaksi vaihdetaan pysäkkimoodi
25
Pysäkkimoodissa ryhdytään seuraamaan reaaliaikainformaatiota Nikon bussista
26
Reaaliaikatiedon pohjalta liivi tietää, ettei kyseessä ole Nikon käyttämä auto
27
Tilakyselyllä saadaan tieto sen hetkisestä järjestelmän tilasta.
28
Reaaliaikajärjestelmän antama tieto kertoo, että auto on pysähtynyt Nikon pysäkille.
29
Auton paikannustiedon ja Nikon paikannustiedon erotuksen perusteella voidaan laskea suunta ja etäisyys. Ehtona on,
että sekä Niko että bussi ovat molemmat pysäkillä.
30
Pysäkkimoodista on siirrytty bussissa-moodiin ja opastustapa on vaihtunut.
31
Kadunnimet saadaan joko käänteisellä geokoodauksella Noppa-järjestelmän kautta tai bussin reittikuvauksesta. Pysäkkinimet saadaan reittikuvauksesta.
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lää liivi ilmoittaa Nikolle, että hänen on syytä painaa pysähtyy-nappia, koska
seuraava pysäkki on hänen päätepysäkkinsä32.
Niko siirtyy ulos autosta ja liivi antaa ilmoituksen siirtymisestä katunavigointiin33. Liivi antaa kulkusuunnaksi lounaan. Kadunylityksiä ei onneksi
ole paljoa tällä reitillä, ainoastaan yksi, Mäkkyläntie, ennen Arlainstituuttia.
Kävelyreitti kulkee pitkin pyörätietä ja liivi antaa harvakseltaan ohjeita kulkusuunnan pienistä muutoksista. Mäkkylänntien ylitys sujuu ongelmitta,
onhan varsin hiljaista aamutuimaan. Liivi ilmoittaa vihdoin saapumisesta
koulun portille ja siirtyvänsä koulun navigointijärjestelmän käyttäjäksi34.
Liivi kysyy Nikolta, hyväksyykö hän kohteeksi lukujärjestyksen mukaisen
luokan35. Niko hyväksyy tämän ja lähtee opastettuna siirtymään kohti luokkaa aloittaakseen jälleen uuden koulupäivän.

2.8 Toiminnalliset vaatimukset
Skenaariosta voidaan listata joukko järjestelmälle asetettavia toiminnallisia
vaatimuksia. Vaatimukset ovat liitteessä 1. On huomattava, että Noppapalvelu käyttää hyväkseen jo olemassa olevia palveluita, joilla on tietyt toiminnot ja käyttötavat. Vaikutusmahdollisuudet kolmannen osapuolen palveluiden sisältöön ja käyttötapaan ovat aina rajallisia, mutta palveluiden tuottajille voidaan antaa palautetta tarvittavista muutoksista.
Matkustajainformaatioon liittyviä vaatimusmäärittelyjä on tuotettu useissa
eri liikennetelematiikan hankkeissa, joista on kooste mm. Image-hankkeen
raportissa [7]. Määrittelyt ovat suurimmalta osin relevantteja myös Noppapalvelussa, koska tavoitteena on nimenomaan hyödyntää ko. määrittelyjen
mukaisia informaatiopalveluita.

2.9 Turvallisuus ja vastuukysymykset
Noppa-järjestelmä pyritään toteuttamaan noudattaen periaatetta, jonka mukaan järjestelmä ei pyri opastamaan käyttäjää tarkemmin kuin hyvällä varmuudella osaa, eikä näin anna valheellista kuvaa informaation tarkkuudesta. On kuitenkin todennäköistä, että järjestelmä etenkin pilottivaiheessa
tuottaa myös harhaanjohtavaa informaatiota, koska opastusjärjestelmän itsediagnostiikka ei välttämättä sekään aina toimi yhdenmukaisesti.
Noppa-järjestelmän käyttötesteissä (muuten kuin suoraan järjestelmän kehityksestä vastaavien valvonnassa) tehtiin käyttäjien kanssa käyttösopimus,
jossa tietojen ja palveluiden tuottajien vastuu on suljettu kokonaan pois.

32

Nikon päätepysäkki ja sen koordinaatit ovat reittisuunnitelmassa .
Reaaliaikatiedon kautta tiedetään auton olevan pysäkillä, joten Nikon pitää nousta pois autosta.
34
Paikannustiedon perusteella haetaan koulun kartta tiedot paikannusjärjestelmästä ja siirrytään opastamaan niiden
pohjalta.
35
Personointi on viety varsin pitkälle syöttämällä siihen myös lukujärjestys ja luokat. Lukujärjestyksen ja päivän perusteella järjestelmä osaa valita oikean luokan kohteeksi.
33
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3. Liiketoimintamalli
Palvelukonseptin suunnittelulähtökohtana on ollut käyttäjäkeskeisyys. Näkövammaiset käyttäjäryhmänä on kokonaisuudessaan suhteellisen pieni ja
homogeeninen ryhmä. Tosin ryhmän sisällä on suuriakin vaihteluita näkövamman asteesta johtuen, mutta kaikkien ongelmat liittyvät kuitenkin jollain tavoin visuaalisen informaation saannin ongelmiin.
Palvelukonsepti on toisaalta laajennettavissa koskemaan myös muita erityisryhmiä. Design for all -periaate toteutuu informaatiopalveluissa, joiden
on tarjottava informaatiota kaikille käyttäjäryhmille. Erityisryhmälle toteutetaan oma ryhmäpalvelin palvelemaan heidän tiedonsaantitarpeitaan
käyttämällä ryhmälle parasta palvelusisältöä ja esitystapaa. Käyttäjäryhmähän muodostaa myös yhteisön, joka voi jakaa ja tuottaa informaatiota
myös toisilleen ryhmäpalvelimen kautta.
Perustelu tälle menettelylle on yksinkertaisesti se, että näkövammaiset
tarvitsevat visuaalisen informaation audiona, kuulovammaiset audioinformaatiota visuaalisena ja liikuntavammaisia kiinnostaa eniten reitin esteettömyys. Lisäksi esimerkiksi kielivähemmistöt tarvitsevat sekä visuaalisen
että audioinformaation omalle äidinkielelleen käännettynä. Informaatiota
haetaan lisäksi useasta eri palvelusta, joten tietoa integroiva ja personoiva
komponentti tarvitaan joka tapauksessa.
Erityisryhmien käyttäjämäärillä on tuskin mahdollista rakentaa puhtaasti
liiketaloudellisilla periaatteilla toimivaa palvelua, koska käyttökustannukset käyttäjille nousisivat todennäköisesti varsin korkeiksi. Käyttäjälähtöisyyteen liittyy myös kustannusten minimointi, niin informaation kuin tiedonsiirronkin osalta. Etenkin joukkoliikennematkustuksessa informaatiokustannukset on pidettävä kurissa, koska itse matkalipunkaan hinta ole
kovin korkea.
Luonnollisin isäntä palvelun ylläpitäjäksi olisikin erityisryhmän etujärjestö, joka ylläpitää palvelua omakustanneperiaatteella omille jäsenilleen. Mikään ei tietenkään estä yhteistyötä eri järjestöjen kesken. Myöhemmin
käyttäjämäärien kasvettua, voidaan ajatella kaupallista palveluakin.
Konseptissa on joitain etuja:
 Käyttäjät itse ovat parhaita asiantuntijoita omien ongelmiensa ratkaisussa esimerkiksi käyttöliittymän osalta. Nyt on mahdollista rakentaa
esimerkiksi puhekäyttöliittymä melkein mihin tahansa palveluun, ilman että se edellyttää mitään toimenpiteitä palvelun alkuperäiseltä pitäjältä.
 Sisältönä voidaan käyttää myös sellaisia informaatiolähteitä, joilta ei
ole yleisesti saatavissa. Etenkin jos käyttöönotto ei edellytä sisällön-
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tuottajalta investointeja, sisällön käyttöön saamiselle ei pitäisi olla
suuria esteitä.
 Informaatiolähteistä saatavaa tietoa voidaan myös yhdistää muihin
lähteisiin ja jalostaa käyttäjäryhmälle käyttökelpoisempaa informaatiota.
 Palvelusisältö on lähes täysin käyttäjäryhmän omissa käsissä, jolloin
mukaan saadaan uusia palveluja ja tarpeettomia voidaan poistaa halutulla tavalla.
 Kustannuksia voidaan vähentää arvoketjun lyhentymisellä. Nyt voidaan monessa tapauksessa olla suoraan yhteydessä sisällön tuottajaan,
jolloin ketjusta jää pois monta perinteisesti mobiilipalvelun hintaa nostavia arvoketjun osia.
Sisällön
omistaja

Sisällön
tuottaja

Palvelun
tuottaja

Sisällön
omistaja

Sisällön
tuottaja

Noppa

Palveluoperaattori

Palveluoperaattori

Verkkooperaattori

Verkkooperaattori

Loppukäyttäjä

Loppukäyttäjä

Kuva 5. Mobiilipalvelun perinteinen arvoketju [8]. Alla konseptin arvoketju.
Konseptissa palveluoperaattorin ja verkko-operaattorin osuus on vain tarjota kännykän internetliittymä. Loppukäyttäjä maksaa liittymän kuukausiveloituksen ja tiedonsiirrosta aiheutuneet kustannukset. Käyttäjä voi myös
valita palveluoperaattorinsa vapaasti markkinatilanteen mukaan.
Käyttäjälähtöisyys johtaa päinvastaiseen ansaintalogiikkaan kuin yleensä
mobiilipalveluissa. Nyt on jo tiedossa mitä palveluita käyttäjät haluavat ja
tarvitsevat. Tavoite on tuottaa nämä palvelut käyttäjille mahdollisimman
pienillä käyttökustannuksilla. Normaalitapahan on yrittää keksiä palvelu,
josta käyttäjät olisivat valmiita maksamaan mahdollisimman paljon. Mielenkiintoinen on myös vallalla oleva periaate, että nettiin tiedot voidaan hyvin laittaa maksutta käytettäväksi, mutta mobiilipalvelun kautta niistä pitäisi yleensä maksaa.
Käytettävät palvelut voidaan jakaa kolmeen luokkaan.
Puhtaat sisältöpalvelut. Esimerkiksi logot, soittoäänet ja pelit. Sisällöllä ei
ole yhteyttä mihinkään muuhun liiketoimintaan.
Lisäarvopalvelut. Tähän luokkaan luetaan esimerkiksi joukkoliikenteen
matkustajainformaatio, jossa varsinainen tulo saadaan pääliiketoiminnasta
ja hyvillä informaatiopalvelulla saadaan lisää matkustajia..
Sekundaaripalvelut. Sisältö tuotetaan johonkin primaaritarkoitukseen,
eikä palvelulla ole mitään merkitystä itse pääliiketoiminnalle. Esimerkkinä
tästä
on
HKR
Winkki-katutyötietokannan
käyttö
Noppaopastusjärjestelmässä.
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Palvelusisällöt voidaan koota ryhmän 2 ja 3 palveluista. Sisällöntuottajien
kanssa on syytä tehdä sopimukset tiedon käytöstä ja sopia myös mahdollista käytön korvauksista. Ilman sopimuksia ei voi asettaa vaatimuksia tiedon
laadusta ja saatavuudesta sisällöntuottajalle. On syytä huomata, että etenkin matkustajainformaation osalta suurin osa informaatiosta tarjotaan
muille käyttäjille nyt ilmaiseksi (näyttötaulut ja audiokuulutukset).
Myös käyttäjän kanssa pitää tehdä sopimus, koska palvelu edellyttää käyttäjän paikantamista. Käyttölokeja käyttäjän liikkeistä joudutaan mahdollisesti keräämään järjestelmän virhetilanteiden selvittämiseksi jälkeenpäin.
Lokit täytyy kuitenkin suunnitella siten, ettei käyttäjien intimiteettisuojaa
vaaranneta. Virhepalautejärjestelmä voi perustua esimerkiksi siihen, että
virhetoiminnon sattuessa on käyttäjän päätettävissä lähettääkö hän virheraportin ylläpitäjälle. Tällöin päätelaitteen reitti-informaatio ja seurantaloki lähetetään palvelun ylläpitäjälle syyn selvitystä varten. Palvelimella ei
pidetä erillistä seurantalokia.
Yleensä Internet-aineistojen käyttö erillisessä opastus- ja informaatiopalvelussa asettaa pienen ongelman, koska aineistoja käytetään periaatteessa
maksullisen palvelun kautta, vaikka maksuperusteena olisikin vain palvelimen ylläpidosta aiheutuvat kustannukset (
Kuva 6). Toisaalta teknisesti
aineistojen käyttö ei eroa päätelaitteella tehtävästä perinteisestä
nettiselailusta:
Informaatiopalvelin
vastaa
teknisesti
normaalia
välityspalvelinta, joka ainoastaan välittää käyttäjän palvelupyyntöjä ja
niihin saatuja vastauksia. Näkökantaa pyydettiin myös lakiasiantuntijoilta,
mutta mitään yksikäsitteistä vastausta ei kysymykseen saatu.
Käyttäjät

Internetyhteys

Käyttäjä

GSM/GPRS liittymä
puhelinlasku

Palvelu
Jäsenmaksu
ylläpitoveloitus

Matkapuhelinoperaattori 1

Nettipalveluesimerkit

Reittiopas

Paikallissää

Noppa
Informaatiopalvelin

VR
aikataulut

Matkapuhelinoperaattori 2
Ilmailulaitos
lähtevät
lennot

Hesarin
pikauutiset

Kuva 6. Noppa-palvelun liiketoimintamalli.
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4. Katkeamaton matkaketju
Katkeamaton matkaketju koostuu kahdesta tekijästä. Siinä kun itse matka
on katkeamaton, ts. ketjuun kuuluvat matkustusvälineet ovat oikeaan aikaan oikeassa paikassa samoin kuin itse matkustaja, tulee myös matkaan
liittyvän matkustajainformaation olla katkeamatonta. Kuva 7 esittää esimerkkiä katkeamattomasta matkaketjusta. Opastusjärjestelmän kannalta
punaiset pisteet (VP) esittävät vaihtopisteitä, jossa pitää vaihtaa sekä informaatiolähdettä että opastusmoodia.

Kohde

Museo

Sisätilapaikannus

VP

VP

Jalankulku

Bussi
Asema

Matkustajainformaatio

Lähtö
x VP

Asema

VP

Sisätilapaikannus
Sisätila-

VP

Matkustajainformaatio

Matkustajainformaatio

VP

paikannus
VP

VP

Pysäkki
Matkustajainformaatio

Jalankulku

Matkustajainformaatio

Juna
Matkustajainformaatio

Kuva 7. Esimerkki katkeamattomasta matkaketjusta

4.1 Matkan suunnittelu
Ennen lähtöä tehtävän matkaketjun suunnittelun perustana on tieto nykyisestä sijainnista ja matkakohteesta. Parametreina suunnittelutehtävässä on
eri tekijöitä kuten kävelynopeus, kävelyreitin parametrit, halutut tai kielletyt matkustusvälineet, matkan hinta ja haluttu matkustusajankohta. Parametrit ovat henkilökohtaisia asetuksia, jotka liitetään kyselyyn automaattisesti. Paikannuksella voidaan edelleen helpottaa tehtävän antamista, koska
lähtöpiste on tiedossa paikannuksen kautta. Puhekäyttöliittymästä on
enemmän luvussa 8.
Kun tarvittavat suunnittelutiedot ovat koossa, ne lähetetään internetin kautta reittisuunnittelupalveluun, joka laskee miten käytössä olevilla joukkoliikennevälineillä parhaiten pystytään matka toteuttamaan.
Kyselyyn vastauksena saatava reittisuunnitelma koostuu koordinaattipisteistä, välietappien nimistä, linjoista, pysäkkinimistä ja kellonajoista. Reittisuunnitelmaa voidaan täydentää vielä muista lähteistä ja lisätä siihen koh22
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depisteitä (POI point-of-interest) ja kohdealueita (AOI Area-of-interest), jollaisia ovat mm. katutyötiedot ja joukkoliikenneterminaalit.
Lähtöaika

Lähtöaika

Junamatka

Tuloaika

Lähtöaika

Bussimatka

Tuloaika

Saapumisaika

Aika

Museo

Koti
Kävelyosuus

Kävelyosuus

väliasemat

Terminaali

Terminaali
Terminaalin
sisäänkäynti

Lähtölaituri

välipysäkit

Bussipysäkki

Kävelyosuus
Bussipysäkki

Museon
sisäänkäynti

Terminaalin
uloskäynti

Tulolaituri

Koordinaatit ja nimet
Aikataulupalvelu

Reaaliaikapalvelu

Karttapalvelu

Karttapalvelu

Reaaliaikapalvelu

Karttapalvelu

Terminaali

Terminaali

Karttatietokanta

Aikataulupalvelu

Junaoperaattorin
aikataulu- ja
reittitietokanta
Terminaalin
tietomalli

Junaoperaattorin
seurantatietokanta

Karttatietokanta
Terminaalin
tietomalli

Bussioperaattorin
aikataulu- ja
reittitietokanta

Bussioperaattorin
seurantatietokanta

Karttatietokanta

Kuva 8. Matkaketjun suunnittelu.
Perinteiseen autonavigointiin erona perinteiseen reittisuunnitelmaan on
joukkoliikennevälineiden mukanaan tuoma aikaelementti. Sen lisäksi, että
pitää olla tietyssä paikassa, pitää siellä olla tiettyyn aikaan. Autonavigaatiossa voidaan toiminta perustaa staattiseen laitteen mukana olevaan karttaaineistoon. Matkaketjusuunnittelussa joudutaan käyttämään hyvinkin montaa erillistä reitityssovellusta (ja toimijaa).

4.2 Jalankulkuosuudet
Joukkoliikenteen käyttäjät ovat jalankulkijoita. Reittisuunnitteluun käytettävän aineiston pitäisi siis tukea jalan tehtävää matkaa. Tämän hetken tilanne on se, ettei valmiina ole saatavissa riittävän hyvää aineistoa
kävelyreitityksen tuottamiseen.
Käytössä oleva aineisto on autonavigointiin soveltuvaa, jonka sisältö koostuu
tien keskilinjasta, kadun nimestä ja luokasta. Kuva 9 esittää YTV:n Reittioppaan tarjoamaa kävelyreittiä Eduskuntatalolta päärautatieasemalle. Kuten sininen katkoviiva näyttää, tarjottu reitti ei sellaisenaan sovellu ainakaan näkövammaiselle jalankulkijalle.
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Kuva 9. YTV Reittioppaalla suunniteltu esimerkkireitti.
Jalankulkija kulkee jalkakäytävillä, suojateillä ja jalankulkuväylillä. Jos tiedetään reitin kulkevan tien keskilinjaa, tietoa voidaan toisaalta käyttää
käänteisesti, eli "sinne nyt ei ainakaan kannata mennä".
Kartan laatu on myös tärkeä. Vaadittava tarkkuus on risteysalueilla ehkä 2
metriä. Kartan laatu tarkoittaa sitä, kuinka hyvin kartan piste vastaa pistettä luonnossa. Yksityiskohtien määrä on sitten toinen juttu. Kulkureitin risteyspisteiden lisäksi tarvitaan myös muotopisteet silloin kun kulkureitti on
luonnossakin kaareva.
Kartan ajantasaisuus ja virheettömyys on erityisen tärkeä näkövammaisille,
koska navigointijärjestelmä ei voi havaita karttavirheitä ilman erillisiä ympäristönhavainnointiantureita. Näkevä kulkija havaitsee itse kulkukelvottomat reitit. Paraskaan paikannus ei pelasta karttavirheeltä, jos reittisuunnittelussa eli kartassa on virhe.
Paikannusvirhe ei ole yhtä vaarallinen, koska järjestelmällä on yleensä arvio
paikannustarkkuudesta. Satelliittipaikannuksen virhe on hyvissäkin olosuhteissa 2 - 20 m. Vaikka virhettä ei voi korjata, saadaan tarkkuuden heikentymisestä välitettyä tieto käyttäjälle, joka voi ottaa sen huomioon liikkuessaan. Myös opastustapaa voidaan muuttaa.
Navigointijärjestelmien toteutuksessa on tärkeää huomioida mahdolliset
karttavirheet ja muuttuva paikannustarkkuus. Käytännössä nämä virheet
myös usein summautuvat, joten esimerkiksi jalkakäytävän sisällä ei pelkän
satelliittinavigoinnin avulla pysytä nykykartoilla ja -paikannuksella. Avuksi
muutaman metrin säteellä tapahtuvaan navigointiin tarvitaan ympäristönhavainnointi, jollaisena toimii hyvin esimerkiksi opaskoira.
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Noppa-järjestelmässä on pyritty huomioimaan paikannustarkkuuden vaihtelu siten, että opastettavien reittipisteiden läheisyys muuttuu paikannustarkkuuden mukana. Paikannustarkkuuden ollessa esimerkiksi 100 m ei yritetä
opastaa kohteeseen joka on laitteen arvion mukaan 10 metrin päässä. Tällöin
siirrytään antamaan enemmänkin yleisohjeita reitistä muistuttaen kanssakulkijoilta saatuja ohjeita kohteeseen pääsemiseksi. Sen sijaan, että yritettäisiin seurata maahan piirrettyä viivaa (tarkka reittisuunnitelma), pyritään
antamaan suuntaohjeita ja matka-arvioita kauempiin reittipisteisiin. Kulkureitti voi siten olla sivussa suunnitellusta, tien keskellä olevasta, mutta
suuntatieto on kuitenkin lähellä oikeata.
Opastusjärjestelmä ei saa missään olosuhteissa antaa valheellista kuvaa reitistä eikä yrittää opastaa tarkemmin kuin mihin käytettävissä olevat tiedot
riittävät.

4.3 Terminaalit ja laiturit
Terminaalit ovat yleensä sisätiloja, joihin satelliittipaikannus ei yllä. Samoin
navigointikartat eivät kata näitä alueita. Matkaketjuun kuuluu tavallisesti
vähintään kaksi laituria tai laiturialuetta. Joukkoliikenneterminaaleille tai
sisätiloille yleensä ei ole olemassa standardeja esitysmuotoja, jotka olisivat
käyttökelpoisia navigointijärjestelmissä. Jotta päästäisiin kattamaan koko
matkaketju, standardeja tarvitaan. Kansainvälisissä julkaisuissa ei vielä
kuitenkaan ole juuri näkynyt tutkimushankkeita tästä aihekentästä.
Terminaali sisältää laiturin lisäksi yleensä joukon palveluja, esimerkiksi: lipunmyynti, ravintola, wc, kioski, taksitolppa ja infokioski. Kuva 10 on esimerkki Helsingin päärautatieaseman palveluista www-sivujen mukaan.
Opaskartassa on kuvattu palveluiden sijainti.

Kuva 10. Helsingin päärautatieaseman palvelut ja opaskartta.
Pelkkä opaskarttakuva ei kuitenkaan riitä. Tarvitaan tietomalli, johon sisältyy sijaintikoordinaatit, nimet ja osoitteet hakuja varten, terminaalin reititysinformaatio, esityskartat, palvelukuvaukset ja tiedot mahdollisesta paikannusjärjestelmästä. Tietomallin pitää olla myös helposti päivitettävä, pal25
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veltava kaikkia matkustajia ja sitä on voitava käyttää infokioskeista, wwwsivuilta ja mobiilisovellusten kautta. Tietomallin rajapinnan pitää olla myös
standardoitu, jolloin kysely ja saadut tulokset ovat yhteneväisiä eri kohteissa. Myös tietomallin luomiseen tarvitaan työkaluja.
Reittisuunnitelman kautta on tieto siitä, mistä suunnasta lähestytään terminaalia, samoin on tiedossa esimerkiksi lähtölaituri, linjanumero ja lähtöaika.
Periaatteessa kaikki tiedot reititykseen terminaalin sisällä ovat siis olemassa. Matkan maksamiseen liittyviä reittiparametreja voisivat olla "lippukassan kautta", "lippuautomaatin kautta" tai "kausilippu".
Erityisryhmät voidaan hyvin huomioida tietomallin avulla. Jos esimerkiksi
asetetaan parametriksi "esteetön", reititys tehdään pyörätuoleille tarkoitettua
kulkureittejä käyttäen.
Tietomallin määrittely ei kuitenkaan ole kevyesti toteutettavissa, koska siinä
pitää huomioida erilaiset toimintaympäristöt, käyttösovellukset ja käyttäjäryhmät. Selvityksestä onkin VTT tehnyt projektiesityksen Liikenne- ja viestintäministeriön ELSA-tutkimusohjelmaan.
Terminaalien tietomallien sijaan Noppa-projektissa käytettiin yksinkertaisempaa kohdealuetekniikkaa (engl. AOI, Area of Interest), jossa alue on rajattu koordinaattipisteillä. AOI eroaa kohdepisteestä (POI, Point of Interest)
siinä, että kohdepiste voidaan kuvata yhdellä koordinaatilla. AOI on siis laajempi käsite kuin POI.
Saapuminen AOI:n läheisyyteen havaitaan paikannuksen avulla. Tämän jälkeen laite antaa ilmoituksen "Olet lisätietoalueella Pasilan asema". Samalla
päätelaitteen palveluvalikkoon lisätään uusi palvelu, josta lisätietoja voi
kuunnella. Laitteeseen välitetään alueen nimi, alaotsikoiden määrä ja alaotsikot. Otsikon valinnan jälkeen palvelimelle lähtee pyyntö ja se palauttaa ko.
alaotsikkoon liitetyn tekstin. Koko kuvausta ei siis tarvitse kuunnella. Projektissa teetettiin Arlainstituutin liikkumistaidon ohjaajilla puhekuvaukset
Mäkkylän seisakkeesta ja Pasilan asemasta. Kuvaukset ovat liitteessä 2. Tavoitteena puhekuvausten osalta oli tuottaa näkövammaiselle mielikuva kohteesta.

Pasilan asema
Otsikoita 4
Yleiskuvaus
Kun tulee Ratapihantieltä tai Opastinsillalta Pasilan asemalle
Kun tulee Pasilansillalta Pasilan asemalle
Kun jää junasta pois Pasilan asemalla

Kuva 11. Pasilan aseman puhekuvausten otsikot
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4.4 Henkilökohtaiset kuulutukset ajoneuvossa
Ajoneuvon sisällä annetuilla audiokuulutuksilla on suuri merkitys näkövammaisen matkustuksessa. Ilman niitä on vaikea nousta pois oikealla pysäkillä. Junissa kuulutukset on hoidettu kohtuullisen hyvin, mutta osa bussikalustosta on niin iäkästä, että niissä ei ole kuulutusjärjestelmiä. On tiedossa myös tapauksia, joissa audiokuulutukset on kytketty pois toiminnasta,
koska ne häiritsevät muita matkustajia!
Kulkuvälineille on määritetty yleensä pysäkkikohtaiset aikataulut. Seutuliikenteessä tosin ei näin ilmeisesti ole tilanne kaikkialla. Kun pysäkkikohtaiset aikataulut ovat käytössä tai kun ohitettavista pysäkeistä saadaan reittisuunnittelusta lista, voidaan helposti tuottaa henkilökohtaisesti pysäkkikuulutuksia. Kuulutusten tuottamiseen tarvitaan avuksi paikannin, joka toimii
kulkuneuvon sisällä tai vaihtoehtoisesti ajoneuvo on oltava reaaliaikaseurannannassa ja tieto sijainnista haetaan Internetin kautta. Ilman paikannustietoja joudutaan aikataulun mukaiseen seurantaan, mikä on hieman
epävarmaa.
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Tehdyissä kokeissa todettiin satelliittipaikantimen toimivan kohtuullisen
hyvin linja-autossa. Raitiovaunussa se toimii, kun paikantimella on paikka
tiedossa ennen astumista raitiovaunun sisään, mutta paikallis- ja kaukojunissa satelliittipaikannin ei toimi. Junissa syy on ilmeisesti vaunun rakenne, ajojohtimet ja runsaat sähköiset häiriöt.

Pysäkki 3

Pysäkki 4

Pysäkki 5

Pysäkki 6

"Pysäkki" -moodi
"Katu" -moodi
"Katu" -moodi

Määränpää

Kuva 12. Henkilökohtaisten pysäkkikuulutusten toteutus ajoneuvossa.
Noppa-järjestelmä voi seurata matkaa itse, jos matkustajan paikannus toimii
auton sisällä. Siinä tapauksessa reittikuvaus siirretään päätelaitteelle tai
palvelimelle. Ei siis ole aivan välttämätöntä hoitaa seurantaa operaattorin
palvelimelta.
Myös pysäytysmerkin voisi, ainakin periaatteessa, antaa automaattisesti.
Tämä vaatinee kuitenkin paikallista tietoliikenneyhteyttä (esim. Bluetooth)
ja muutoksia myös joukkoliikennevälineen ohjelmistoon.
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4.5 Reaaliaikaisen informaation hyödyntäminen
Yksi näkövammaisen matkustamisen ongelmista on oikeaan kulkuneuvoon
nouseminen. Käytännössä asia hoidetaan nyt niin, että näkövammainen menee pysäkille ja nostaa käden (tai numerolapun) ylös pysähtymismerkiksi.
On tapauksia, joissa näkövammainen on käyttänyt autoon nousemiseen vilkkaalla pysäkillä jopa kolme tuntia, koska oikea auto on pysähtynyt aina jonon viimeiseksi ja lähtiessään kiertänyt varsinaisen pysäkin.
Yksi ratkaisu olisi käyttää reaaliaikainformaatiota ongelman ratkaisuun. Sitä voidaan käyttää oikean kulkuvälineen identifioinnissa ja näkövammaisen
opastamisessa kulkuvälineeseen sekä matkan aikana reitin edistymisen seuraamiseen (henkilökohtaiset pysäkkikuulutukset).
Suurimmat ongelmat soveltamisessa tulevat sekä henkilön että ajoneuvon
paikannusvirheistä ja tiedonsiirtoviiveestä. Tieto ajoneuvon pysähtymisestä
pitää saada näkövammaiselle sekunneissa, jotta ajoneuvo ei ehdi poistua pysäkiltä ennen ajoneuvoon nousua.
Opastukseen tarvitaan tieto arvioidusta saapumisajasta ja ajoneuvon etäisyydestä ennakointia varten ja tieto pysähtymisestä sekä ajoneuvon pysähtymispaikan koordinaatit suhteessa odottajaan. Lisäksi pitäisi tietää, montako autoa on jonossa tai tulossa pysäkille, jotta estettäisiin väärään autoon
nouseminen.
Noppa-järjestelmällä on seuraavat tiedot valmiina:
 Pysäkin koordinaatit (Reittisuunnitelma)
 Linjan numero (Reittisuunnitelma)
 Matkustussuunta (Reittisuunnitelma)
 Aika (Kello)
 Matkustajan koordinaatit (Paikannus)
 Matkustaja on pysäkillä (Reitinseuranta)
 Matkustajan rintamasuunta (Paikannus)
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Reaaliaikapalvelin
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Pysäkkinäyttö

Noppa
palvelin

(x,y)

Internet

Kuva 13. Käytettävissä olevat komponentit
Ratkaisuvaihtoehtoja bussin tulon havaitsemiseen pysäkillä on nähdäksemme kaksi: Pysäkin koordinaattien perusteella kysellään reaaliaikapalvelimelta tilannetta ko. pysäkillä tai vaihtoehtoisesti hyödynnetään liikennevaloetuuksien pyyntöön käytettävää lyhyen kantaman radioyhteyttä. Jälkimmäinen edellyttäisi Noppa päätelaitteelta kykyä vastaanottaa käytettyä radiolähetettä. Samoin se edellyttäisi autoon ohjelmistomuutoksia (linjanumeron lähetystä pysäkille saavuttaessa). Matkapuhelimella ei tätä radiolähetettä voi vastaanottaa, vaan käyttäjällä pitäisi olla erillinen vastaanotin.
Linjan numeron ja ajan perusteella voidaan yksilöidä seurattava auto. Saapuminen havaitaan auton koordinaateista ja seisahtumisesta (nopeus nolla
tai pysäkillä tilatieto (esim. ovien avaus)). Pysähtymisen jälkeen luetaan auton koordinaatit ja palvelin laskee suhteellisen suunnan matkustajaan. Auton paikan perusteella voidaan laskea myös etäisyys pysäkistä.
Joukkoliikenneoperaattorin palvelimelle välitettävät tiedot:
 Pysäkin koordinaatit
 Linjan numero
Joukkoliikenneoperaattorin palvelimelta saatavat tiedot
 Saapumisaika pysäkille (arvio)
 Pysäkillä on/ei (pysähtynyt pysäkille, ovi auki)
 Auton koordinaatit
Projektin aikana reaaliaikatietoihin ei päästy käsiksi, joten menetelmä jäi
näiltä osin verifioimatta.
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4.6 Juna
Junalla tapahtuvaa matkustusta varten luotiin palvelinyhteys VR:n
reittikyselypalveluun (www.vr.fi). Palvelun käyttämiseksi Noppaan tehtiin
puhekäyttöliittymä, joka tunnistaa Suomen asemapaikkakunnat.
Junaan nousemisen opastuksen perusedellytys on junan pysähdyspaikan
selvittäminen tarkasti, mikä ei ole mahdollista ainakaan toistaiseksi.
Ratahallintokeskukselle on valmistunut JUSE (Junien seurantajärjestelmä,
ks tarkemmin luku 7.2), jonka kautta saadaan tietoa rataverkolla liikkuvista
junista. Tieto junan saapumisajasta saadaan arvio järjestelmän kautta.
Tällä hetkellä ei siis ole mahdollista opastaa junaan nousemisessa.
Periaatteessa se voisi tapahtua seuraavasti (Kuva 14): Kaukojuniin tarvitaan
kuukausikorttilaisia lukuunottamatta lippu. Lipusta selviää junan numero,
vaunun numero ja paikan numero. Myös kuukausikorttilaisille on varattu
junista tietyt paikat.
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on stop
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palvelin

Informaationäyttö
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Langaton yhteys

GPS

d2

d1
(x1,y1)

(x3,y3)
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ite

(lat, lon, Θ)
(x,y)

Oikea 15 m

(x4,y4)

Oikea 30 m

Kuva 14. Nouseminen junaan. Opastusperiaate
Junan numeron perusteella voidaan etsiä kyseisen junan vaunujärjestys.
Koska vaunun mitat ovat tunnettuja ja ovien paikat tiedetään, voidaan
laskea halutun vaunun ovien sijainnit suhteessa junan paikkakoordinaattiin.
Tällöin täytyy luonnollisesti tietää myös junan GPS-järjestelmän
sijoituspaikka (0-piste, junan origo), joka kuvassa on oletettu sijoitetun
keulaan.
Junan pysähdyttyä saadaan paikkakoordinaatti ja ovien paikat lasketaan
suhteessa tähän. Matkustajan paikkakoordinaatti tunnetaan, joten nyt
voidaan laskea suhteellinen kulkusuunta kohti ovea. Asemalla ollessa on
syytä välttää metrien ilmoittamista, ettei opasteta kulkijaa raiteille.
Odotuspaikat ovat toisaalta lähellä junaa, joten suuntatieto supistunee
oikea/vasen suunniksi, jolloin voidaan antaa summittainen arvio
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kuljettavasta matkasta. Paikallisjunissa ei ole paikkalippuja, jolloin opastus
voidaan tehdä esimerkiksi lähimpään vaunuosastoon, jossa on kortinlukija.
Junan kulkureitti tunnetaan, jolloin voi olla mahdollista laskea pysähdyksiä
(paikallisjuna pysähtyy joka seisakkeella). Tarkasteluun on syytä ottaa aika
mukaan, koska juna voi seisahtua hetkeksi myös seisakkeiden välissä. Aikaa
verrataan aikatauluun ja seisakkeiden väliseen kulkuaikaan, jolloin voidaan
päätellä pysähdyttiinkö seisakkeelle vai oliko pysähdys liikenne-esteestä
johtuva.

4.7 Lentokone
Lentomatkailuun liittyy samat elementit kuin muuhunkin matkustukseen.
Erona muihin joukkoliikennevälineisiin on lähinnä se, että lentokenttä voi
olla erittäin laaja ja monimutkainen ympäristö ja siihen liittyy lähtöselvitys,
turva- ja passintarkastukset, tullirajat sekä toiminta portilla. Kentillä on
myös runsaasti erilaisia palveluja, joita voi käyttää odotusaikana.
Lentomatkustus voidaan jakaa kahteen vaiheeseen (kuten joukkoliikenne
yleensä): ennen matkaa tapahtuva ennakkosuunnittelu ja varsinainen matkustus.
Ennakkosuunnittelusta saadaan perustiedot reitistä, lähtöaika ja paikka, tuloaika ja paikka sekä lennon numero. Samalla voidaan tietenkin hoitaa myös
matkan maksaminen.
Lennon numero määrää terminaalin, lähtöselvityspaikan, tarkastuspisteet ja
lähtöportin. Matkustajainformaatio ja poikkeustilannetiedottaminen (lähdön
myöhästyminen, porttimuutokset) voidaan lennon numeron perusteella kohdentaa niille, joita asia erityisesti koskee.
Varsinainen matkustus jakaantuu useampaan osaan:
 Matkustus itse kentälle
 Lähtöselvitys
 Tarkastukset
 Siirtyminen lähtöportille
 Lentokoneeseen meno
 Lentomatka
 Matkatavaroiden nouto
 Poistuminen kentältä
 Matkustus määränpäähän.
Kentän laajuudesta johtuen liikkuminen sen alueella on haasteellinen tehtävä jo tavalliselle matkustajalle, saati erityisryhmiin kuuluville. Lentomatkustus ei kuulunut projektin sisältöön eikä sitä sen vuoksi ole käsitelty laajemmin.
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Koemielessä toteutettiin yhteys Helsinki-Vantaa lentokentän lähtevien kotimaan ja ulkomaan lentojen reaaliaikanäyttötaulujen tietoihin, jotka myös
sisällytettiin Nopan palveluvalikkoon. Testikäyttöön toteutettiin myös toiminto, johon syötettiin lennon numero ja joka seurasi ko. lennon tiedotusta ja
ilmoitti lennon tilassa tapahtuvista muutoksista. Matkustaja saa tällöin ainoastaan omaan lentoonsa liittyviä tilatietoja, kuten: mene portille (engl. go
to gate).
Opastaminen kohteelta toiselle edellyttää näkövammaisten kohdalla sekä
paikantamista sisätiloissa että opastukseen soveltuvaa karttainformaatiota
(terminaalin tietomalli). Tämä koskee erityisesti suuria kenttiä. Pienillä kentillä tultaneen toimeen sisätilojen suullisella kuvauksella. Pienimuotoista
opastamista voidaan tehdä, esimerkiksi kertoa summittainen suunta lähtöselvityspisteestä portille, vaikka paikannusta ei olisikaan saatavilla. Muiden matkustajien kohdalla tietomallin avulla voitaisiin laskea etäisyyksiä ja
antaa matka-aika-arvioita terminaalin sisäisiin siirtymisiin.
Kotimaan lentokentillä on otettu käyttöön WLAN-verkkoja (esim Telia Homerun), joita voitaisiin hyvin hyödyntää myös paikannuksessa. Paikannus
tulisi näin tiedonsiirtosovelluksen kylkiäisenä ilman eri laiteinvestointeja.
Tarkkaan paikannukseen tarvitaan kuitenkin pelkkään tiedonsiirtoon nähden enemmän tukiasemia ja palvelinohjelmisto.
WLAN-verkkoa voidaan käyttää myös puhelinliikenteeseen. Ongelman muodostaa soveltuvien päätelaitteiden puute matkustajilta.
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5. Toteutusteknologiat
Tässä kappaleessa käsitellään ensin yleisellä tasolla matkapuhelinpohjaisten
palveluiden toteutusta ja langattomia tiedonsiirtotekniikoita. Lopuksi esitellään teknisiä yksityiskohtia projektin päätelaitteista ja päätelaiteohjelmiston
sekä palvelinohjelmiston tarkasta toteutuksesta lohkokaavioin.

5.1 Matkapuhelinpohjaisten palveluiden
toteutusvaihtoehdot
Tällä hetkellä käytetyimmät tavat tuoda palveluita matkapuhelimiin ovat
tekstiviesti- ja multimediaviestipalvelut ja WAP-sivut.
Viestipalvelut tilataan usein kirjoittamalla ja lähettämällä tietyn sisältöinen
viesti palvelunumeroon tai esimerkiksi palveluntarjoajan nettisivuilta. Tekstiviesti- ja multimediaviestipalveluissa hinnoittelu ja arvoketjut ovat melko
selkeitä. Yksi palveluviesti maksaa kuluttajalle esimerkiksi 50 senttiä ja
summa jaetaan puhelinoperaattorille ja tiedon tuottajille sovitussa suhteessa. Palveluviestit ovat puhelinoperaattoreiden asettamasta viestien perushinnoista johtuen usein kalliita sovelluksiin, joissa tarvitaan jatkuvaa,
usein tapahtuvaa tiedonvaihtoa.
WAP kehitettiin WWW-sivujen kevytversioksi ja alun hitaasta kehityksestä
huolimatta sivustoja on tullut käyttöön useita. Mikäli WAP-sivuja käytettäisiin Noppa-projektin tarkoituksissa, tekniseksi ongelmaksi muodostuisi lähinnä se, että palvelusta jäisi puuttumaan puheentunnistus ja satelliittipaikantimeen perustuva opastus, jotka kummatkin vaativat paikallisesti ajettavan ohjelman tai vähintäänkin nykyistä huomattavasti kehittyneemmän
WAP-selaimen.
Edellisten laajassa käytössä olevien tekniikoiden lisäksi on pääasiassa kolme
uudempaa tapaa tuoda palveluja matkapuhelimiin: WWW-selaimet, Bluetooth-toiminnot ja puhelimessa ajettavat erilliset ohjelmat.
WWW-selainten puhelinversiot ovat tulossa lähes jokaiseen myytävään matkapuhelimeen. Tällä hetkellä selain tulee tietääksemme jokaisen älypuhelimen mukana. Palvelujen toteuttaminen vastaa WAP-palveluja: nykyisistä
sivuista saatetaan tarvita kevytversio, joka paremmin sopii matkapuhelimen
pienelle ruudulle.
WWW-selaimet antavat tulevaisuudessa WAP-selaimia laajemmat mahdollisuudet sivun yhteydessä ajettavien ohjelmien käyttöön, esimerkiksi vaikka
nettisivun sisällä pelattavan ristinollapelin toteuttamiseen tai satelliittipaikantimen koordinaattien lukuun ja lähettämiseen Internetin reittisuunnittelupalveluun. Tällä hetkellä matkapuhelinten WWW-selainohjelmat eivät kuitenkaan juuri tue sivuihin liitettäviä ohjelmia, jotka ovat PC-ympäristössä ja
nykyisissä WWW-palveluissa yleisiä. Esimerkiksi ristinollapelin kohdalla
nettisivussa näkyy matkapuhelimen näytöllä vain musta alue; ohjelma ei la33
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taudu. Nettisivujen yhteydessä ajettavia ohjelmia toteutetaan PCympäristössä käyttäen seuraavia teknologioita: Javascript, Java-ohjelmat ja
Microsoftin ActiveX sekä .NET-arkkitehtuuri.
Tällä hetkellä ei ole vakiintunutta yleisessä käytössä olevaa teknologiaa, jota
käyttäen voitaisiin toteuttaa edes useimpiin älypuhelimiin WWW-sivujen tehostettu käyttö ajaen sivujen mukana tulevaa tai puhelimeen ennalta ladattua ohjelmaa. Esimerkiksi ainoastaan Microsoftin käyttöjärjestelmällä varustetut puhelimet tukevat ActiveX- ja .NET-teknologioita. Vastaavasti Nokian
puhelimissa yleisesti käytetty Opera-selain tukee tällä hetkellä vain Javascript-kieltä, ja sillekin tuki täytyy erikseen kytkeä päälle selaimen asetuksista. Javascriptille on tuki myös Microsoftin puolella, mutta ominaisuus pelkästään ei riitä kovin monimutkaisten toimintojen (esimerkiksi opastus tai
äänikäyttöliittymä) toteuttamiseen. Nokian puhelinten Symbian Series
40/60/80/90 -käyttöjärjestelmät yleisesti tukevat Java-kielisiä-ohjelmia, mutta puhelimissa käytetty Opera-selain ei vielä tällä hetkellä. PC-ympäristössä
useat WWW-sivuilla ajettavat ohjelmat on toteutettu nimenomaan Javalla.
Microsoftin Internet Explorerin puhelinversio ei myöskään vielä tällä hetkellä tue Javaa.
On kuitenkin nähtävissä, että WWW-sivuihin ja paikallisesti ajettaviin ohjelmiin perustuvat palvelut yleistyvät tulevaisuudessa.
Bluetooth on lyhyen kantaman langaton radiotekniikka, joka on tullut osaksi
useimpia matkapuhelimia. Niin sanotut Bluetooth-profiilit, eli Bluetoothin
tukemat toiminnot, kattavat kuitenkin tällä hetkellä lähinnä langattoman
headset-laitteen käytön, kuvien lähetyksen puhelimesta tulostimelle ja yhteyden ottamisen mikrotietokoneeseen kalenterin päivitystä tai muuta samankaltaista tarkoitusta varten. Bluetooth-yhteyttä käyttäen on myös mahdollista ottaa Internet-yhteys vaikka nettiselainta varten, lähettää tiedostoja
puhelinten välillä ja pelata moninpelejä. Tulevaisuuden henkilöautoissa puhelimen toimintoja saatetaan yhä enemmän käyttää Bluetoothia hyödyntäen
auton ajotietokoneen kautta, käyttäen puhelimen näppäinten sijasta auton
hallintalaitteita puhelujen soittamiseen ja esimerkiksi soittoäänen kuulumisen estämiseen jarrutustilanteissa tai ruuhkaisilla risteysalueilla.
Matkapuhelinten nykyisiä Bluetooth-toimintoja käyttäen ei kuitenkaan ole
mahdollista esimerkiksi lähettää palvelimelta puhelimeen tekstiviestejä tai
multimediaviestejä. Ainoastaan tiedoston lähettäminen onnistuu - ja käyttäjän puhelin ei välttämättä osaa avata tiedostoa. Edes tekstitiedoston lähettäminen ei vaikuta kovin tyylikkäältä tavalta toteuttaa esimerkiksi aikataulun lähettämistä käyttäjän puhelimeen. Yleisesti Bluetooth-puhelimessa tarvitaan ohjelma, joka käsittelee ja näyttää lähetetyn tiedoston, tai pitää Bluetoothia käyttäen yhteyttä palvelintietokoneeseen.
Bluetooth-profiilit eivät myöskään riittävän hyvin tue esimerkiksi käyttötarkoitusta, jossa bussissa istuvien matkustajien headset-laitteisiin lähetettäisiin äänenä pysäkkikuulutukset.
Noppa-projektissa Bluetoothia käytettiin ottamaan yhteyttä erilliseen satelliittipaikannuslaitteeseen (Bluetooth GPS) ja yhteystapana kytkemään jär34
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jestelmään mahdollisia lisälaitteita. Mahdollista olisi myös ottaa yhteys esimerkiksi joukkoliikenneaseman näyttötauluun tietojen lataamiseksi, mutta
tällaiset tekniset ratkaisut eivät yleistyneet projektin aikana.
Listassa viimeinen ja eräässä mielessä selkein tapa tuoda palveluja matkapuhelimiin on asentaa puhelimeen erillinen ajettava ohjelma. Puhelimiin
asennettavat ohjelmat ovat jatkuvasti yleistyneet vuoden 2003 jälkeen, jolloin ohjelmoitavien älypuhelinten markkinat kymmenkertaistuivat ja myyntimäärät kasvoivat ensimmäistä kertaa miljoonaluokkaan [9]. Vuonna 2004
myyntimäärät ovat edelleen kaksinkertaistuneet vuoden 2003 luvuista [10].
Ohjelmat voidaan toteuttaa nykyisin pääasiassa Java-kielellä tai C++kielellä. Jatkossa yleistynee myös Microsoftin .NET-teknologia.
Erillinen ohjelma on yleisesti joko tausta-ajossa oleva ohjelma tai ruudulla
etualalla näkyvä aktiivisesti suoritettava ohjelma. Tausta-ajossa suoritettavia ohjelmia ovat esimerkiksi useat virustorjuntaohjelmat ja eräänlaiset, nykyisin vielä puhelimissa harvinaiset viesti- tai agenttiohjelmat, jotka omatoimisesti hakevat Internetistä käyttäjää kiinnostavaa tietoa ja esittävät tietoa ruudulla vain tarpeen tullen. Suurin osa nykyisistä matkapuhelimissa
käytetyistä ohjelmista on ohjelmia, jotka käynnistetään jotakin tiettyä toimintaa varten ja suljetaan käytön jälkeen. Tällaisia ovat esimerkiksi pelit ja
viestien kirjoittamiseen käytetyt ohjelmat. Jotkin pääasiassa etualalla ajettavat ohjelmat sisältävät myös ominaisuuksia, jotka pidetään tausta-ajossa
ja tietysti myös päinvastoin. Tällaisia ohjelmia ovat mm kalenteriohjelmat,
jotka sisältävät automaattisen hälytyksen tapahtuman lähestyessä.

5.2 Langaton tiedonsiirto
Opastusjärjestelmissä, joissa pyritään välittämään käyttäjälle ajantasaista
informaatiota, vaaditaan lähtökohtaisesti yhteys taustajärjestelmään.
Useimmiten yhteys taustajärjestelmään tarkoittaa Internet-yhteyttä verkossa sijaitsevaan palvelinkoneeseen, mutta joissain opastusjärjestelmissä voidaan yhteyttä palvelimeen ylläpitää myös tekstiviestein tai valinnaista puhelimeen asennettua lisälaitetta käyttäen.
Internet-yhteyden muodostaminen ennen GPRS-teknologian yleistymistä tapahtui tavallisimmin käyttämällä puhelinta modeemina: puhelin soitti valittuun puhelinnumeroon ja käynnisti datasiirron puhelun ajaksi. Hinnoittelu
perustuu tässä GSM-dataksi kutsutussa tiedonsiirtotavassa puhelun kestoon.
GPRS-yhteys mahdollisti jatkuvan Internet-yhteyden, jossa maksetaan ainoastaan siirretyn datan määrästä. Etenkin pienten usein lähettävien datamäärien, kuten tekstin ja koordinaattien, lähettäminen tuli aikaisempaa
huomattavasti edullisemmaksi. Myös WAP-surffaus halpeni, etenkin matkalla vieraassa maassa, kun ei enää tarvinnut soittaa kotimaassa sijaitsevaan
Internet-palveluntarjoajan numeroon.
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Jatkuvaa tai usein toistuvaa palvelinyhteyttä käyttävät opastusjärjestelmät,
kuten Noppa ja ruotsalainen Wayfinder, tulivat kustannuksiltaan kohtuullisiksi ratkaisuiksi vasta GPRS-yhteyden myötä.
GPRS ei kuitenkaan ole ainoa tekninen toteutustapa jatkuvalle Internetyhteydelle, vaan uudet EDGE ja WCDMA, josta käytetään myös nimityksiä
UMTS ja 3G, tarjoavat vastaavan siirtotien, ainoastaan nopeamman. Uudet
radiotekniikat ovat vasta tulossa päätelaitteisiin ja projektissa ei päästy
käyttämään niitä. Nopan käyttötarkoituksissa tekniikat eivät tuo olennaista
muutosta järjestelmän toimintaan, eivät erityistä hyötyä eivätkä haittaa,
korkeintaan hieman nopeuttavat tietohakuja.
Mikäli Internet-yhteyden hinnoitteluperusteet säilyvät nykyisellään, tekstin
siirto tulee uusien nopeampien yhteyksien myötä käytännössä ilmaiseksi ja
kustannuksia kertyy merkittävästi vain multimediatiedostoista, jotka sisältävät helposti tuhatkertaisen määrän dataa esimerkiksi tekstimuotoiseen aikatauluun nähden.
Työpaikoilla, lentoasemilla ja kaupunkikeskustoissa yleistyvät muut langattomat Internet-yhteyden tekniikat, kuten WLAN ja Bluetooth, saattavat
myös tarjota edullista tiedonsiirtoa päätelaitteen ja palvelun välillä. WLANja Bluetooth-tekniikoita on mahdollisuus käyttää myös paikannukseen rakennetussa ympäristössä (sisätilat, kaupunkiympäristö), mikä tuo niiden
käytöstä potentiaalista lisähyötyä. Näihin verkkoihin ei tulevaisuudessakaan
päässe kytkeytymään ihan noin vain. Yleensä tarvitaan käyttöoikeudet,
käyttäjätunnus ja salasana yhteyden käyttämiseksi. Miten niitä hallitaan
automaattisesti, on toistaiseksi ratkaisematon kysymys. Skenaariot, joissa on
hahmoteltu älykästä ympäristöä, ovat varsin kaukana todellisuudesta.

5.3 Projektissa käytetyt päätelaitteet
Projektissa käytettiin useita älypuhelimia, jotka kuitenkin voidaan jakaa
käyttöjärjestelmänsä mukaan kahteen päätyyppiin:
Microsoftin käyttöjärjestelmän sisältäneet eri valmistajien Pocket PC laitteet. Nykyinen käyttöjärjestelmän nimi on Windows Mobile. Rinnalla
käytetään yhä myös nimitystä Windows CE. Projektissa käytetyistä puhelintoiminnot sisältävistä Pocket PC -laitteista käytetään myös tarkentavaa nimitystä Pocket PC Phone Edition. Laitteista saatetaan kutsua yleisesti myös
PDA (Personal Digital Assistant) -laitteiksi, joka vastaa käytöltään älypuhelin-nimitystä. Projektin koelaitteina oli tärkeysjärjestyksessä seuraavia tuotteita: Qtek 2020 (projektin käyttötestit), XDA (markkinoiden ensimmäinen
puhelintoiminnot sisältänyt Pocket PC) ja Compaq iPAQ 3630 (jo myynnistä
poistunut laite, puhelintoiminnot toteutettiin erillisellä puhelinkortilla).
Symbian Series 60 -käyttöjärjestelmän puhelimet (tällä hetkellä myynnissä
esimerkiksi Nokian 6600, 6630, 6670, 6260, 7610, 3650, 3660, 3230 ja N-gage
-mallit, Sendo X, Panasonic X700 ja Siemens SX-1). Projektissa käytettiin
kahta Nokian puhelinta, 6600:aa, johon tehtiin esimerkki Nopan tuotteistuk-
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sesta, ja 7650-mallia, Nokian ensimmäistä kamerapuhelinta, jonka ominaisuudet eivät vielä aivan riittäneet Nopan toteuttamiseen.

Kuva 15. Vasemmalla Qtek 2020 ja oikealla Nokian 6600.
Noppa-järjestelmän pääasiallinen toteutus tehtiin tyypin 1 laitteille Windows-käyttöjärjestelmän erinomaisen ohjelmoitavuuden vuoksi ja siitä syystä, että niitä käyttäen toteuttaminen tuli teknisesti mahdolliseksi kahta
vuotta ennen Symbian-puhelimia. Nopan toteuttaminen Symbiankäyttöjärjestelmän sisältäviin puhelimiin tuli mahdolliseksi vasta ruudunluku- ja puhesynteesiohjelmien tultua saataville vuoden 2004 kevään (Talksruudunluku) ja syksyn (Bitlips Oy:n puhesynteesi) aikana.
Käyttötestit pidettiin Windows-käyttöjärjestelmään perustuvilla laitteilla.
Projektin lopussa saatiin valmiiksi myös ensimmäinen toteutusesimerkki Series 60 -puhelimille. Päätelaiteohjelmistoa ei voi siirtää suoraan, vaan tarvitaan muutoksia ja joitakin toimintoja ei siksi vielä ole Series 60 ohjelmaversiossa. Toisaalta Series 60 -ohjelmaversiossa on jo muutama toiminto, kuten ajanotto ja HKL:n häiriötiedotteet, jotka eivät ehtineet Windows-puhelimella tehtyihin käyttötesteihin.
Nopan Pocket PC -päätelaiteohjelma olisi varsin kohtuullisella työllä siirrettävissä myös etenkin Microsoftin Smartphone-puhelimiin. Kuvassa Kuva 17
mm. Orange-operaattorin logolla ja Qtekin tuotemerkillä myytävä
Smartphone-malli. Smartphonet suunnattiin kooltaan, ominaisuuksiltaan ja
hinnaltaan Series 60 -laitteiden kilpailijoiksi, mutta niiden menekki on alussa ollut huono.
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Microsoft Mobile -käyttöjärjestelmän Smartphone 2003 -versio on Microsoftin
ja Motorolan tiivistyneen yhteistyön tuloksena mahdollisesti tulossa Motorolan puhelinten tärkeimmäksi käyttöjärjestelmäksi. Motorolan ryhtyessä laajemmin valmistamaan Windows/Smartphone-puhelimia niiden saatavuus paranee merkittävästi. Tällä hetkellä Smartphonet ovat etenkin Suomessa harvinaisia. Smartphone on tulevaisuudessa yhä varteenotettavampi kilpailija
Symbian-leirille ohjelmistojen vaivattoman siirrettävyyden vuoksi.

Kuva 16. Orange Smartphone ja Qtek 8080 Smartphone.
Seuraavassa vertaillaan projektin ja näkövammaisten sovellusten kannalta
kahden pääasiallisen demolaitteen hyviä ja huonoja puolia ja esitellään käyttötestien satellittipaikannin:

Qtek 2020
 Windows Mobile 2003 -käyttöjärjestelmä, 400 MHz prosessori ja 128
MB muistia
 Muisti ja prosessoriteho älypuhelinten selkeästi parhaat. Suoritinteho
riittää jopa pienimuotoiseen päätelaitteessa tehtävään puheentunnistukseen (VTT:llä tästä valmis demo yhdessä Lingsoftin kanssa)
 Ohjelmoijille tuttu käyttöjärjestelmä, siksi ohjelmien teko yleensä
helppoa
 Ohjelmien siirrettävyys laitteesta ja tuotesukupolvesta toiseen on erinomainen, jopa parempi kuin PC-Windowseissa.
 Puhesynteesejä usealle kielelle helposti saatavilla, myös ilmaisia kokeiluversioita
 Puutteena puolestaan näkövammaisille on tärkeän ruudunlukuohjelmiston vaikea saatavuus. Näkövammaiset tarvitsevat ruudunlukijaa
käyttöjärjestelmän perustoimintojen käyttöön. Muussa tapauksessa ohjelman tulee tarjota käyttöliittymä kaikkiin laitteen toimintoihin, kuten Nopassa onkin tehty. Markkinoilla on vain yksi Pocket PC ruudunlukija ja sekin sidottu 2500 euron hintaisen PAC Mate -laitteen
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ostoon. Ruudunlukijan teko ja siirto ympäristöön olisi todennäköisesti
mahdollista sopivasta Windows-lähdekoodista.
 Haittana laitteen korkea hinta (kirjoitushetkellä 970 euroa), suuri koko
(näyttö täysin sokeille turha, heikkonäköisille toisaalta tarpeellinen), ja
se, että laitetta voi näkövammainen nykyään käyttää vain Noppaohjelmistolla. Ilman ruudunlukijaa muita ohjelmia ei voi hallita.
 Noppa-ohjelman puhelintoiminnot (mm. puhelinlokit, osoitelistan muutokset) jäivät projektin aikana vajavaisiksi, koska toteuttaminen liittyisi lähinnä tuotteistamiseen. Symbian-puhelimissa puhelintoiminnot
ovat näkövammaiselle paremmin tavoitettavissa.
 Varsinaisessa puhelinkäytössä usein Nokian puhelimia huonompia, kuten markkinaosuudetkin antavat ymmärtää.
 Noppa-päätelaiteohjelma on valmiina, mutta käyttäjillä ei ole laitteita.

Nokia 6600
 Käyttöjärjestelmänä Symbian Series 60, 104 MHz prosessori, muistia 6
MB ja paikka erilliselle muistikortille (pieni lisämuistikortti tulee
yleensä puhelinten mukana)
 Hinta 200-700 euroa mallista riippuen
 Prosessoriteho ja muisti eivät riitä puheentunnistukseen. Yksinkertaisten puhesyntetisaattoreiden käyttö on mahdollista. Puhesyntetisaattoreiden saatavuus on erittäin heikko. Suomenkielinen puhesyntetisaattori on saatavissa vasta Bitlipsiltä. Tuote ei ole vielä markkinoilla.
 Laitteet suhteellisen pieniä, halvempia kuin Windows-puhelimet (etenkin Nokian N-Gage ja 3xxx-sarjan mallit edullisia) ja erittäin käyttökelpoisia tavallisessa puhelinkäytössä: hyvin suunnitellut kaiutin, mikrofoni ja puhelintoiminnot.
 Keväällä 2004 ilmestynyttä TALKS-ruudunlukuohjelmaa apuna käyttäen näkövammainen voi hallita puhelimen useimpia toimintoja (ei
kuitenkaan www/wap-selaimia). Ruudunlukuohjelman avulla voi hallita myös joitakin puhelimeen ladattavia tekstipainotteisia sovelluksia,
jopa yksinkertaisimpia GPS-ohjelmia. Ruudunlukuohjelma ei kuitenkaan osaa lukea ruudulta aivan kaikkea ja ohjelmoijan kannalta 100 %
toimivan näkövammaissovelluksen teko saattaa vaatia ohjelman toimintojen sopeuttamista ruudunlukuohjelmiston ominaisuuksiin (riippuu yleisesti ruudunlukuohjelmiston ominaisuuksista). Talksruudunlukuohjelmiston ja Noppa-sovelluksen suorituksen aikana erillisen puhesynteesiohjelmiston (erillisen puhesynteesin käyttö helpottaisi
ohjelman käyttöliittymän siirtoa) päällekkäisessä käytössä on ongelmia, koska kaiuttimen jako voi epäonnistua. Talks ei myöskään tarjoa
ilmaista ohjelmointirajapintaa esimerkiksi Noppa-tyyppisille sovelluksille, joten ruudunlukijan käytössä on hyvien puolien vastapainoksi
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hankaluutensa. Talks-puhesynteesin laatu on myös hieman heikompi
kuin Bitlipsin tai Pocket PC:ssä käytetyn Mikropuheen.
 Käyttöjärjestelmälle on jokseenkin työläs tehdä ohjelmia, koska ympäristö on harvalle tuttu ja ohjelmointityökalut eivät ole olleet yhtä edistyneitä kuin Windows-ympäristössä. Tähän on vähitellen tullut muutosta.
 Ohjelmien siirto puhelinmallista toiseen ei aina onnistu, koska Symbian-käyttöjärjestelmä kehittyy voimakkaasti. Vaarana on pahimmillaan, että sovelluksen tekoon menee yhtä pitkä aika kuin on puhelimen
elinkaari ja sovellus ei siirrykään sellaisenaan uudempaan puhelimeen.
Nokia julkaisee vuositasolla yli 40 uutta tuotetta.
 Olemassa olevien C-kielisten ohjelmakomponenttien siirto ympäristöön
vaatii jonkin verran työtä, etenkin grafiikkaan ja merkkijonoihin liittyvien funktioiden.
 Series 60 -toteutus poikkeaa PDA-versiosta, koska ohjelmoinnissa joudutaan ottamaan huomioon ruudunlukuohjelman käyttö sekä laitteiden erot näppäimistössä.
 Monella potentiaalisella käyttäjällä on laite, mutta ei kuitenkaan GPSpaikanninta.

Socket Bluetooth GPS
Markkinoilla on nykyään lukuisia Bluetoothia käyttäviä satelliittipaikantimia. Socket Bluetooth GPS (Kuva 17) oli niistä ensimmäinen (myyty myös
muilla tuotemerkeillä, etenkin Emtac) ja ilmestyessään parhaita satelliittipaikantimia. Teknisesti vastaanotin perustuu yhdysvaltalaisen Sirf-yhtiön
SirfStarIILP-piirisarjaan. Markkinoille on vuoden 2004 loppupuolen aikana
tullut jo hieman kehittyneempiä vastaanottimia matkapuhelinkäyttöön ja
vuonna 2005, kun Sirf saa myyntiin jo julkaisemansa SirfStarIII-piirisarjan,
vastaanottimien herkkyys ja näin käyttö katveisilla kaupunkialueilla paranee merkittävästi. Tuote on jo poistumassa myynnistä.

Kuva 17. Socket Bluetooth GPS -satelliittipaikannin.
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Yhteenveto
Kumpikin laite tukee Bluetooth-yhteyttä GPS-paikantimiin ja muutenkin sisältää kaikki Noppa-sovelluksessa tarvittavat tiedonsiirto- ja puhekäyttöliittymäominaisuudet.
Symbian-käyttöjärjestelmässä GSM 6.10 -äänenpakkaukseen liittyvät ominaisuudet ovat tosin hieman heikosti dokumentoituja ja äänen nauhoitusta ei
saatu ensiyrittämällä myöskään toteutettua suoraan pakattuun muotoon,
vaan nauhoituksen jälkeen puhe pitää erikseen pakata, mikä hidastaa puhekäyttöliittymän toimintaa.
Kumpaakaan laitetyyppiä ei ole mukava käyttää ulkona pakkasella, kuten ei
matkapuhelimia yleensäkään. Puhekäyttöliittymän kehittämisellä siihen
suuntaan, että palvelin tai päätelaite voisi tunnistaa tarvittaessa myös valikkokomennot, jotka nyt tehdään näppäimistöltä, ja mikrofoni/kuulokeyhdistelmän onnistuneella sijoittelulla asiaa voitaisiin ehkä auttaa,
niin ettei käsineitä tarvitsisi riisua pakkasella.
Noppa-palvelimelle ei ole eroa, kumpaa laitetta käytetään.
Koska näkövammaisilla on Suomessa enemmän käytössä Nokian 6600 puhelimia Talks-ruudunlukuohjelmiston kanssa kuin Qtek 2020 -laitteita, joita ei
ole ennen Noppa-ohjelmistoa voinut käyttää, on selkeintä valita Nokian Series 60 puhelimet lähiajan tuotteistusalustaksi. Noppa-ohjelmiston täydellinen siirto ja käyttöliittymän hiominen on valitettavasti kuitenkin erillistä
projektia edellyttävä ponnistus.
Mikäli käyttäjä haluaa esimerkiksi siitä syystä käyttää kahta puhelinta, että
pelkää opastustoimintojen kuluttavan liikaa puhelimen akkua, on Nopan
PDA-versio jo melko valmis tuotteistukseen opastinlaitteena. Jos pyritään
vain yhteen puhelimeen, joka on Windows-puhelin, pitää vielä selvittää ruudunlukuohjelman saatavuutta tai vaihtoehtoisesti kehittää Noppa-ohjelman
puhelintoimintoja eteenpäin, jotta loput käyttötarpeet täyttyvät.
Markkinoiden parhaista päätelaitteista on yhä nähtävissä, että jatkokehitystyötä laitepuolella tarvitaan etenkin akun keston parantamiseksi (erityisesti
näkövammaisille suunnatussa järjestelmässä voitaisiin kenties käyttää myös
lisäakkua käyttöajan pidentämiseksi) ja puhekäyttöliittymien helpottumiseksi (puhesynteesien saatavuus, käyttö pelkällä headset-laitteella).

5.4 Mukana-älyliivi
Taideteollisen korkeakoulun opiskelijat Paula Löppönen ja Saara Lepokorpi
suunnittelivat ja toteuttivat opinnäytetyönään konseptisuunitelman Nopan
älyvaatetoteutuksesta. Konsepti nimettiin Mukanaksi. Sitä esiteltiin mm.
Amsterdamissa apuvälinemessuilla. Vaatteen elektroniikka ja kytkennät
asennettiin VTT:llä.
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Mikrofoni ja kaiutin
Mikrofoni ON/OFF

Compaq
IPaq
Nuolinäppäin
Kuittausnäppäin
Reset-näppäin
Vetoketjukiinnitys

Pointman

GPS

Akut
Virta ON/OFF

Latauspistoke

Kuva 18. Mukana-älyliivin luonnos ja toteutus
Älyliivi saatiin kyllä toimivaksi ainakin osittain. Varsinaisia käyttökokeita
tai vastaavia sillä ei kuitenkaan tehty. Älyvaatesuunnittelussa pitäisi lähteä
siitä, että elektroniikka suunnitellaan vaatteen ehdoilla. Nyt siihen ei ollut
mahdollisuutta, eikä lopputulos sen vuoksi ollut paras mahdollinen. Suunnittelijoiden konsepti oli kyllä sinänsä ihan hyvä, mutta vakioelektroniikka ei
istunut siihen tarkoitetulla tavalla. Tavoitteena oli kuitenkin toimiva laite ja
kompromisseja jouduttiin pakosta tekemään.
Mikrofonin ja kaiuttimen sijainti olivat hyviä ja puhekäyttöliittymän käyttö
onnistui hyvin niiden kautta. GPS:n sijoittelu ei ollut paras mahdollinen, vähintään antenni pitäisi sijoittaa paremmin (niskaan tai olkapäälle). Konsepti
oli myös hieman projektin lähtöoletuksien vastainen, koska se olisi vain näkövammaisille suunniteltua teknologiaa, mitä on pyritty välttämään.

5.5 Pilottijärjestelmän tekniset lohkokaaviot
Seuraavassa esitellään lohkokaavioin pilottijärjestelmän ohjelmistojen tekninen toteutus. Suorakulmioita on käytetty kaavioissa kuvaamaan erillisiä
ohjelmamoduuleja, palloja kuvaamaan tiedon muuttamista suorittavia toimintoja. Tölkit kuvaavat pysyviä tietovarastoja ja avonaiset laatikot tilapäisiä asetuksia.
Palvelintoteutus (Kuva 19) jakautuu tärkeimmiltä osiltaan
 komentotulkkiin, joka hoitaa keskustelun käyttäjän ja päätelaitteen
kanssa
 www-selainkomponentteihin, joiden kautta haetaan tietoa Internetin
palveluista
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 yhteyden hallintaan liittyviin toimintoihin: sisäänkirjautuminen, yhteyden aktiivisuuden valvonta
 sisäisiin tietohakuihin: mm. tietokannoista määrävälein haettujen tulosten käsittelyyn
 Puheentunnistukseen.
WWW-palvelut
(esim Reittiopas)

Sisäänkirjautuminen:
lisenssiavaimen ja
versionumeron tarkistus,
edellisen kohteen ja
koordinaattien tarkistus

Erillinen
reaaliaikatietojen
hakukomponentti
(agenttiohjelma)

WWW-selainkomponentit, n kpl

Päivitystiedoston
lähetys
Komentotulkki.
Sisältää käyttäjän
komentojen tulkinnan
ja puhetiedostojen
vastaanoton

Palvelinsocket
(TCP/IP)

Päätelaitteet, n kpl

HTML-sivujen
tiivistäminen

Ajastimet yhteyksien
aktiivisuudelle, n kpl
Koordinaatistomuunnokset
Tilapäiset käyttäjäkohtaiset
parametrit: lähtöpaikka, maali,
reittiparametrit, viimeisimmät
koordinaatit
Hakutoiminto
Winkki-tietokannasta
ajastimella päivän
välein

Tiedot
katutöistä
Sisäiset
tietohaut

Erillinen palveluiden
sanastojen
päivitysohjelma

Kopio YTV:n
kohteiden IDnumeroista

Puheentunnistuksen
jono
Puheentunnistin

Nopan oma POI-kanta
(käyttäjäryhmäkohtainen, optionaalinen)
Oma AOIkanta

Intranetistä
välitettyjä tietoja
(esim
kulunvalvonta)

GSM 6.10
-dekoodaus eli
pakatun äänen
purku

Puheentunnistimen
sanastot

Intranet, erilliset
ohjelmat

Kuva 19. Palvelinohjelman toteutus kaaviokuvana.
Päätelaiteohjelmiston toteutus (Kuva 20) on monimuotoisempi, mutta jakautuu karkeasti kommunikointiin palvelimen kanssa ja yhteyden hallintaan,
paikannukseen ja reitinseurantaan valikko- ja puhelintoimintoihin paikallisten asetusten hallintaan.

43

Toteutusteknologiat

Ulkopuoliset
Bluetooth-palvelut ja
-liitäntäpisteet

GPS
(Bluetooth/
Sarjaportti)

Optionaaliset suorat
haut Internetistä

Palvelin

Bluetooth

GPRS-yhteyden
hallinta

GSM-verkon
paikannustietojen haku

GPRS

Tekstiviestit
Sarjaporttien
hallinta

BT-yhteyden
valvonta, paikalliset
tietohaut

NMEA parser
(GPS-viestien
tulkinta)

Talletetut omat
reitit
(optionaalisena
omat POIpisteet)

Palvelinyhteyden
aktiivisuuden
valvonta,
koordinaattien
lähetys ja POIhaut määrävälein

Client socket
(TCP/IP)

Puhelujen soitto
ja vastaanotto

Koordinaatistomuunnokset
Reitinseurantaalgoritmi / POIopastus ja
etäisyyden
mittaus

Valikkorakenne, käyttö
näppäimillä/
kosketusnäytöltä/
puhekomennoilla
Tilapäiset parametrit:
koordinaatit, kulkusuunta,
pysäkkikuulutukset k/e,
äänenvoimakkuus 0-10

Puhesynteesi
Uuden
ohjelmaversion
lataus

Tekstiviestitoiminnot:
selaus, kirjoitus,
saapuneiden viestien
käsittely

Palvelimen viestien
käsittely

Aktiivinen reittisuunnitelma,
aktiiviset POI- ja AOI-tiedot,
katutyöt

Erillinen
ohjelma
ohjelmiston
korvaamiseen
uudella

SIM-kortti, puhelin

KÄ

YT

TÄ

SY

ÖT

E

20 viimeistä
valittua
kohdetta

Sisäänkirjautuminen
Puhepakettien
lähetys

Lisenssiavain
ja palvelimen
IP-osoite

GSM 6.10
-koodekki
äänenpakkaukseen

Puheen
nauhoitus
mikrofonilta
Paikallisen
puheentunnistimen
sanastot
(optionaal.)

Puhesynteesin
asetukset

Sammutettaessa olleet
viimeiset koordinaatit,
kohde (ja äänenvoim.)

J ÄN

Virransäästötilojen
hallinta

Näytön tilojen
hallinta (koko ruutu,
kirjoitusnäyttö,
sammutus)

Muistion
äänitiedostot

Paikallinen
puheentunnistin
(optionaalinen)

Kuva 20. Päätelaiteohjelmiston toteutus lohkokaaviona.
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6. Navigointi
Navigointijärjestelmän pitää osata vastata kolmeen kysymykseen
 Missä olen?
 Missä on määränpää?
 Miten pääsen sinne?
Kysymyksiin vastaamisen edellytyksiä ovat paikannus ja kartta. Paikannuksella ei yksin tee paljonkaan, vasta kartta sitoo paikkakoordinaatin ympäristöön. Kahden ensimmäisen kysymyksen kohdalla riittää, että joko oma paikka tai kohde merkitään kartalle, joten kartalle ei tarvita kovin erikoisia ominaisuuksia. Vasta kolmas kysymys edellyttää kartalta reititysominaisuuksia.
Opastus kohteeseen vaatii vielä lisäksi kulkusuunnan määritystä ohjeiden
antamista varten.

6.1 Paikannus
Paikannuksessa käytettävät perusmenetelmät ovat majakkapaikannus (engl.
beacon), kolmiopaikannus (engl. triangulation) ja sormenjälkitekniikka (engl.
fingerprinting).
Majakkapaikannus tarvitsee pisteen, jonka sijainti tunnetaan tarkasti ja
jonka paikantaja voi havaita. Havaitsemisetäisyys määrittää paikannustarkkuuden. Majakkana voi toimia esimerkiksi RFID-tagi, Bluetooth-solmu,
kännykkäsolu, lähiverkon solu tai infrapunalähetin. Myös esimerkiksi fyysiset maamerkit voidaan ajatella majakoiksi. Sovelluksen kannalta on hieman
eroa siinä, onko yhteys majakkaan jatkuva (esim. gsm-tukiasema) vai katkeaako se välillä (rfid-tagi).
Kolmiopaikannus vaatii nimensä mukaisesti kolme kiinteää pistettä. Kun
tunnetaan paikannettavan etäisyys tai suunta näihin pisteisiin, paikka saadaan selville laskemalla kolmen ympyrän leikkauspiste. Kunkin ympyrän
keskipiste on kiinteä ja ympyrän halkaisija on kyseisen pisteen etäisyys kohteesta. Jos tunnetaan vain suunta, piirretään suora kiinteän pisteen ja paikannettavan väliin. Tällöin riittää kaksi pistettä paikantamiseen. Menetelmää sovelletaan esimerkiksi koiratutkissa. Satelliittipaikantimet käyttävät
myös kolmiopaikantamista, mutta 3D-ympäristössä, jolloin ympyrän sijasta
käytetään palloja.
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L2

L3

β
α

L1

a)

b)

Kuva 21. Kolmiopaikannus a) etäisyyden mukaan ja b) suunnan mukaan
Sormenjälkitekniikka perustuu siihen, että kentänvoimakkuuksia on mitattu
ympäristöstä etukäteen ja muodostettu signaalivoimakkuuskartta. Paikannettavan mittaamista kenttävoimakkuuksista haetaan paikka, joka parhaiten vastaa havaittua mittausjoukkoa. Menetelmälle on edullista, jos kentänvoimakkuudet vaihtelevat mahdollisimman paljon.

6.1.1 Satelliittipaikannus
Satelliittiperustainen paikannus (satelliittipaikannus) on ollut käytössä 80luvun lopulta lähtien. Vastaanottimia on markkinoilla useilta eri valmistajilta ja teknologia on tunnettua. Paikannus perustuu satelliiteista vastaanotettuihin signaaleihin ja niiden kulkuajan mittaamiseen. Satelliittien oma sijaintitieto välitetään signaaleiden mukana. Mittaus edellyttää hyvin tarkkaa
kelloa satelliiteissa. Tarkkaan (x,y,z) -paikannukseen (3D) vaaditaan vähintään neljä satelliittia, (x,y)-paikannukseen (2D) riittää kolmekin satelliittia,
mutta paikannustarkkuus on tällöin heikompi (esimerkiksi 100 m), eikä riitä
tarkkaan opastamiseen. Paikannuksessa siis vain kuunnellaan satelliitteja
eikä niihin päin välitetä mitään tietoa vastaanottimesta päin. Laskettu paikannustieto on näin vain käyttäjän tiedossa.
Tuloksena saadaan pituus- ja leveyspiiri ja korkeus suhteessa referenssiellipsoidiin (wgs84 tai euref89). Korkeus ei siis ole esimerkiksi suoraan korkeus
maasta, vaan etäisyys kuvitteellisen maapallon ympäri piirretyn pallon pinnasta. Lisäksi saadaan myös nopeus ja suunta.
Yleisimmin tunnettu ja käytössä oleva järjestelmä on amerikkalainen Global
Positioning System eli GPS. Venäläinen GLONASS on ollut käytössä yhtä
kauan kuin amerikkalainen vastineensa. Neuvostoliiton romahtamisen jälkeen Venäjän talousvaikeudet kuitenkin melkein romuttivat GLONASSjärjestelmän, mutta uusia satelliitteja on alettu lähettämään avaruuteen [11]
ja on mahdollista, että järjestelmä tulee jälleen toimivaksi lähitulevaisuudessa.
Edelliset järjestelmät ovat rakennettu sotilaskäyttöön ja niitä hallinnoivat
paikalliset puolustusministeriöt. Sotilaskäyttöön niistä on saatavissa parem46
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pi paikannus kuin siviilisovelluksiin. Aiemmin GPS järjestelmässä oli käytössä SA (selective availability), jossa vapaasti käytössä olevaa signaalia häirittiin keinotekoisesti paikannustarkkuuden huonontamiseksi. Häirintä poistettiin vuonna 2000. Eurooppalaista satelliittipaikannusjärjestelmää
GALILEO:ta [12] on sen sijaan rakennettu suoraan siviilisovellusten käyttöön. Sen on suunniteltu olevan käytössä vuonna 2008. GALILEO:n merkitys
tulee olemaan suuri. Se ensinnäkin tuplaa taivaalla olevien satelliittien määrän ja koska se on suunniteltu käytettäväksi erityisesti Euroopassa, satelliittien lentoradat ovat paremmin Eurooppaan sopivia kuin GPS-satelliittien.
Tämä parantaa paikannuksen laatua etenkin Suomessa. GPS-satelliittien
lentoradat ovat täällä epäedullisia, koska ne ovat lähellä taivaanrantaa.
Suomen taivaalla on itse asiassa selvä reikä, johon ei koskaan osu satelliittia.
Tämä heikentää vastaanottoa erityisesti kaupunkien keskustoissa, joissa
suuret rakennukset estävät signaalin kulun, ja signaali on myös altis ilmakehän ilmiöiden aiheuttamille paikannusvirheille, koska se kulkee ilmakehässä keskimääräistä pidemmän matkan.
GALILEO:n myötä tulee käyttöön myös differentiaalipaikannus satelliitin
kautta. Järjestelmä on nimeltään EGNOS, joka on vielä koekäytössä. Projektissa on tehty testejä EGNOS-signaalin käytöstä, mutta merkittävää parannusta ei suoraan ollut nähtävissä (paikannustarkkuus oli ilmankin hyvä).
Perinteisesti differentiaalikorjaus on pitänyt saada suhteellisen lähellä olevalta tukiasemalta, jotta korjauksen vaikutus olisi ollut merkittävä. Satelliitin kuuluvuus oli myös varsin heikko, jolloin korjaus oli saatavilla vain osan
aikaa. Korjaussignaali on kuitenkin ilmainen, eikä vaadi kuin suhteellisen
uuden vastaanottimen, joka kykenee signaalia ottamaan vastaan ja käyttämään sitä. Sitä pystyy käyttämään siis myös GPS-vastaanottimella. Paikannustarkkuuden pitäisi olla järjestelmän kanssa noin 2 m, minkä pitäisi riittää myös näkövammaisten tarpeisiin.
Myös GPS-järjestelmää kehitetään koko ajan ja siihen on suunnitteilla teknisiä uudistuksia. Niiden käyttöönotto tapahtuu kuitenkin uusimalla taivaalla
olevia satelliitteja ja tapahtuu siis vähitellen useamman vuoden aikana.
Myös vastaanotinpuolella tapahtuu. Vaikka vastaanottimien valmistajia on
useita, ne perustuvat muutaman valmistajan piirisarjaan. Vastaanottimien
kehitystä voikin parhaiten seurata piirisarjojen kehityksen kautta. Tunnetuin ja käytetyin valmistaja on amerikkalainen Sirf. Nyt mobiililaitteissa onlaajalti käytössä Sirf II LP (low power) -piirisarja ja uuteen Sirf III piirisarjaan perustuvat vastaanottimet tulevat markkinoille 2005 alussa. Tärkeimpiä kehittyviä ominaisuuksia ovat virrankulutuksen väheneminen ja lisääntynyt herkkyys. Parannuksia on tullut myös algoritmipuolelle. Tämän päivän
vastaanottimien suorituskyky on aivan toista luokkaa kuin vain viisi vuotta
sitten käytössä olleiden vastaanottimien.
Satelliittipaikannuksen on odotettu tulevan myös matkapuhelinten ominaisuudeksi. Matkapuhelinten valmistuskustannuksiin kohdistuvista hintapaineista johtuen on epätodennäköistä että valmistajat käyttäisivät GPSpiirisarjoja massatuotantopuhelimissa. Niistä ne joutuisivat maksamaan royalteja piirisarjojen valmistajille. On arvioitu, että matkapuhelimeen integ47
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roitu GPS-vastaanotin saisi maksaa vain noin 5 $. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että matkapuhelimeen joko lisätään vain GPS-antenni tai nykyistä antennia käytetään myös satelliittisignaalien vastaanottoon ja laskenta tehdään matkapuhelimen omalla prosessorilla. On selvää, ettei näin toteutettu vastaanotin kykene läheskään samaan suorituskykyyn kuin erillinen
vastaanotin.
Jalankulkijan paikannuksessa tärkeä ominaisuus on lyhyt TTFF-aika (Time
To First Fix), joka kuvaa vastaanottimen kykyä saada ensimmäinen paikannustulos tultaessa esimerkiksi rakennuksesta ulos. Tyypillinen arvo tänään
on noin 45 sekuntia. Oltuaan tarpeeksi kauan pois päältä vastaanotin hukkaa myös almanakkansa. Almanakka sisältää tiedot satelliittien sijainnista
tiettynä ajanhetkenä, jolloin vastaanotin tietää mitä satelliitteja kannattaa
kuunnella. Almanakka on voimassa vain muutaman tunnin kerrallaan ja
vastaanotin saa aina uuden kuunnellessaan satelliitteja. Ilman almanakkaa
vastaanotin joutuu kuuntelemaan kaikkia 30 satelliittikanavaa löytääkseen
näkyvissä olevat satelliitit. Jos vastaanottimella ei ole mitään lähtötietoa sijainnistaan maapallolla, paikannustuloksen saamiseen menee jopa 12 minuuttia (Factory fix). Tuore almanakka voidaan kuitenkin ladata vastaanottimeen myös ulkopuolelta. Noppa-järjestelmään tämä ominaisuus olisi mahdollista lisätä käynnistysajan lyhentämiseksi.
Jalankulkijan käyttöön tehtäviin vastaanottimiin pitäisi myös kehittää antenniteknologiaa. Tavallisimmin käytetty levyantenni toimii parhaiten ollessaan vaakatasossa metallipinnan päällä. Yleensähän vastaanottimia on käytetty autoissa, joissa nämä olosuhteet toteutuvat. Kävelijä todennäköisesti
haluaisi sijoittaa vastaanottimen taskuun, jolloin se on pystyasennossa ja
vastaanoton kannalta epäedullisessa asennossa. Keho myös vaimentaa signaaleja, mutta siihen ei antennillakaan voi vaikuttaa muuten, kuin sijoittamalla antenni pois kehon läheltä sille edullisempaan paikkaan.
Satelliittipaikannuksen osalta on tulevaisuudessa odotettavissa selvää suorituskyvyn paranemista. Voidaan melko varmasti ennustaa, että vuoden 2010
jälkeen useat nykyiset satelliittipaikannuksen ongelmat ovat historiaa ja ulkotiloissa saatava tarkkuus on riittävä ja saatavuus erinomainen. Satelliittipaikannus voi jopa ulottua sisätiloihin siinä määrin, ettei erillisten sisätilapaikannusjärjestelmien tarve ainakin vähenee. Tarkkuus sisätiloissa ei luultavasti tule koskaan olemaan erityisen hyvä johtuen lähinnä rakennuksen
seinistä syntyvästä monitie-etenemisestä ja signaalin vaimenemisesta.

6.1.2 Paikannus sisätiloissa
Sisätiloissa paikantamiseen ei ole tarjolla samanlaista standardimenetelmää
kuin ulkotiloihin. Koska satelliittipaikannus ei toimi sisätiloissa, on korvaavaksi tekniikaksi ehdotettu useita teknologioita, kuten ultraääneen, infrapunavaloon, radioaaltoihin, RFID-tunnistimiin tai inertia-antureihin perustuvia menetelmiä. Saavutetut tarkkuudet vaihtelevat muutamasta millimetristä kymmeniin metreihin. Paikannus ei olekaan erityisesti teknologinen
ongelma, vaan enemmän taloudellinen ja poliittinen ongelma.
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Sisätilapaikannukselle ei ole ollut sellaista tarvetta ja taloudellista potentiaalia kuin ulkotiloissa. Tästä syystä paikannusjärjestelmään tehtävälle investoinnille ei ole ollut perusteita. Investoinninhan pitäisi tuottaa jollain tavalla. Tehtyjen toteutusten hajanaisuus ja yhteensopimattomuus keskenään
on johtanut siihen, että niiden sovellettavuus on ollut olematon.
Sisätiloihin soveltuvan yleiskäyttöisen paikannusjärjestelmän pitäisi täyttää
seuraavia ehtoja:
 Riittävällä määrällä käyttäjiä pitää olla soveltuva päätelaite sovellusten käyttämiseen.
 Menetelmä ei ole sidottu tiettyyn päätelaitemerkkiin tai laitevalmistajaan.
 Menetelmä on yleisesti hyväksytty ja vähintään de-facto standardi.
 Menetelmälle on jokin muukin investointiperuste kuin pelkkä paikannus, esimerkiksi tiedonsiirto.
 Saavutettava tarkkuus riittää navigointisovelluksiin.
 Myös paikannusta käyttävä sovelluksen käyttöönotto on helppoa.
 Käyttö on joko ilmaista tai hyvin edullista käyttäjälle.
 Paikannus onnistuu myös suhteellisen pitkältä etäisyydeltä.
Käytännössä nämä ehdot täyttävän ratkaisun tulee nähdäksemme olla matkapuhelimeen yleisesti integroitu tai integroitavissa. Tämän hetken vaihtoehdot ovat Bluetooth ja langattomaan lähiverkkoon (WLAN) perustuvat ratkaisut. Voi olla että jokin muukin teknologia lyö itsensä läpi tulevaisuudessa.

6.1.2.1 Bluetooth-paikannus
Bluetooth-teknologia on vahva ehdokas sisätilapaikannukseen, koska se on
laajasti levinnyt matkapuhelinten ominaisuudeksi, tosin lähinnä sarjakaapelin korvaajaksi. Bluetooth SIG on julkaissut myös paikannusprofiilin, lähinnä paikannustiedon lukemiseen Bluetoothin kautta. Profiili ei ota sinänsä
kantaa varsinaiseen paikannusteknologiaan.
Bluetooth on protokollana kohtuullisen mutkikas ja sille on tehnyt hallaa
profiilien heikkolaatuinen toteutus. Tämä on johtanut yhteensopivuusongelmiin ja jopa tyystin toimimattomiin toteutuksiin. Se on syönyt uskoa teknologian mahdollisuuksiin. Protokollaa kehitetään kuitenkin jatkuvasti ja toteutusten laatu on parantunut ajan myötä.
Sovellettavuutta paikannukseen heikentää Bluetooth-protokollien periaate
päätelaitteen tekemästä aloitteesta yhteyden muodostamiseksi. Kyse on lähinnä tietoturvaan liittyvistä periaatteista. Tämä johtaa kuitenkin siihen,
että paikannussovelluksissa päätelaitteen pitää jatkuvasti hakea ympäristöstään paikannukseen käytettäviä tukiasemia. Muiden laitteiden haku on
sekä hidas (pisimmillään n. 30 sekuntia Bluetooth 1.1 versiossa) että energiaa kuluttava toimenpide ja jatkuvat kyselyt tyhjentävät mobiililaitteen akun
pahimmillaan parissa tunnissa. Parempi menetelmä olisi nähdäksemme an49
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taa tukiasemien hoitaa kyselyt ja mahdollisesti usean tukiaseman kyselyistä
keräämiä tietoja yhdistämällä parantaa paikannustulosta
Bluetoothin signaalivoimakkuus ei korreloi etäisyyden kanssa, koska laitteiden välisen yhteyden signaalivoimakkuutta pyritään vakioimaan (muuttuva
vahvistus, esimerkiksi vahvistetaan signaalia jos vastaanottaja etääntyy).
Tämä estää tehokkaasti kolmiomittaukseen perustuvat menetelmät. Laitteet
kyllä antavat pyydettäessä signaalinvoimakkuudelle arvion, mutta se on
tarkkaan ottaen käytetty vahvistuskerroin.
Tukiaseman kantama on noin 10 metriä, jota voidaan pitää myös saadun
paikannustuloksen tarkkuutena. Kun yhteys tukiasemaan menetetään, tuloksen epävarmuus alkaa kasvaa ajan ja nopeuden funktiona. Todellista
paikkaa ei yhteyden kadottua tunneta, tiedetään vain, että jokin hetki aikaisemmin oltiin paikassa (x,y). Jos oletetaan kävelynopeudeksi 2 m/s, 10 sekunnin kuluttua on etäännytty jo 20 metriä tukiasemasta tuntemattomaan
suuntaan.
Opastuksen kannalta suurin puute on suuntatiedon puuttuminen. Yksittäinen paikannustulos ei kerro kulkusuuntaa, joten suuntatietojen antaminen
ei onnistu. Jos sijoitetaan esimerkiksi yksi tukiasema käytävien risteyskohtaan, voidaan toki kertoa, että olet tässä risteyksessä, mutta tulosuunta voi
jäädä tuntemattomaksi.
Mikäli käytössä on reittisuunnitelma, sen perusteella tiedetään reitillä olevat
tukiasemat ja kulkusuunnat tukiasemalta toiselle. Jos reitiltä eksytään ja
saavutaan reittiin kuulumattomalle tukiasemalle, voidaan antaa ohjeistus
takaisin reitillä olevalle tukiasemalle ja siitä ohjeistus oikeaan suuntaan.
Suuntatieto voidaan ottaa myös kompassista, jos sellainen on käytössä.

6.1.3 Paikannus langattomassa lähiverkossa
WLAN-ominaisuudella varustetut mobiililaitteet eivät ole kovinkaan yleisiä.
WLAN on yleisempi PDA-kämmentietokoneissa, mutta puhelimissa se on
harvinainen. Suomessa kämmentietokoneet eivät ole kovinkaan suosittuja,
päinvastoin kuin esimerkiksi Yhdysvalloissa.
Uusista puhelimista Nokian 9500 kommunikaattorissa on sekä Bluetooth että WLAN ominaisuudet. Joissain puhelinmalleissa on mahdollista käyttää
lisäkorttia, jolla muodostetaan WLAN-yhteys.
WLAN on toisaalta käytössä sellaisissa paikoissa, joissa olisi käyttöä paikannuksellekin, kuten lentokentillä, kaupunkikeskuksissa, messuilla ja teollisuuskomplekseissa. Kaupallisiakin WLAN-paikannusjärjestelmiä on olemassa, esimerkiksi kotimaisen Ekahaun [13] markkinoima paikannustuote.
Paikannus lähiverkossa voi perustua tukiaseman solutunnisteeseen (Cell Id),
kolmiomittaukseen tai sormenjälkitekniikkaan (fingerprinting). Ekahaun
järjestelmä perustuu jälkimmäiseen, eli etukäteen mitattuun signaalivoimakkuuskarttaan. Mobiililaitteen kuulemat tukiasemat ja niille mitatut signaalivoimakkuudet välitetään verkossa olevaan palvelimeen, joka etsii mahdollisimman hyvin tulosta vastaavan paikan signaalivoimakkuuskartalta ja
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palauttaa sen koordinaatit mobiililaitteeseen. Tukiasemien sijaintia ei tarvitse tuntea, mutta tukiasemia siirrettäessä tai muita suuria muutoksia tiloissa
tehtäessä tulee signaalinvoimakkuuskartta mitata uudestaan.
Yleisen sovellettavuuden esteenä on se, että WLAN-korteille ei ole olemassa
standardirajapintaa signaalinvoimakkuuksien lukemiseksi eikä signaalivoimakkuusarvoja ole normalisoitu. Valmistajat eivät yleensä julkaise omien
korttiensa ohjelmointirajapintoja. Myös protokollan, jolla mittaustiedot siirretään palvelimelle ja paikannustiedon siirron takaisin mobiililaitteelle, pitäisi olla standardi ja avoin.
Tiedonsiirtopalveluun ja summittaiseen paikannukseen tukiaseman alueella
riittää yksi tukiasema, kun tarkka paikannus vaatii vähintään kolme tukiasemaa.
WLAN-paikannuksen yksi uhkakuva on uusi 802.11g-standardi, koska siinä
on muuttuva lähetystehon vahvistus, joka sotkee signaalivoimakkuuksien
mittaamiseen perustuvat menetelmät.

AP10

AP 2

AP3

AP 1
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Kuva 22. Paikannus langattomassa lähiverkossa vaatii enemmän tukiasemia (oikealla)
kuin pelkkä tiedonsiirto (vasemmalla).

6.1.4 Matkapuhelimen paikannus
Solupaikannusmenetelmien kehitystä ohjaa lähinnä viranomaismääräys
matkapuhelimesta
soitettujen
hätäpuheluiden
paikantamisesta.
Matkapuhelimen paikannus tehdään operaattoriverkossa, joten menetelmä
riippuu käytettävästä operaattorista. E-OTD (Enhanced Observed Time
Difference) -menetelmä on tällä hetkellä tarkin käytössä oleva menetelmä,
mutta tukiaseman solutunnukseen (Cell ID) perustuva on helpoin ja yleisin.
Solupaikannusmenetelmässä haetaan sen tukiaseman koordinaatit, johon
matkapuhelin on yhteydessä. Se ei välttämättä ole edes lähin tukiasema.
Solupaikannuksen tarkkuus riippuu lähinnä paikannukseen käytettävien
tukiasemien etäisyyksistä toisiinsa nähden. Kaupunkien keskustoissa
tukiasemia on tiheässä ja maaseudulla vastaavasti harvassa (pahimmillaan
yhden tukiaseman alue on 70 km halkaisijaltaan oleva ympyrä).
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Verkkopaikannusmenetelmillä päästään tällä hetkellä parhaimmillaankin
vain noin 100 metrin paikannustarkkuuteen. Opastusjärjestelmiin
verkkopaikannusmenetelmät ovat ainakin toistaiseksi aika epätarkkoja.
Erilaisiin paikannettuihin palveluihin, kuten esimerkiksi sääennusteen
kohdentamiseen tietylle paikkakunnalle, ne soveltuvat hyvin.
UMTS käyttää luonnostaan pienempiä solukokoja ja jos verkko leviää odotetusti, paikannustarkkuus on siinä GSM verkkoa parempi.

6.1.5 Anturipohjainen paikannus
Liikeantureilla tehtävä paikannus ei ole riippuvainen infrastruktuurin tuesta. Sen käyttö on siis mahdollista kaikkialla. Täydelliseen 3D-mittaukseen
tarvitaan kolme kiihtyvyysanturia, kolme gyroskooppia (pyörivä hyrrä, josta
voidaan mitata kiertymää), 3D-kompassi ja altimetri (korkeusmittari). Anturipaketti on vielä nykyäänkin varsin arvokas kokonaisuus, vaikka puolijohdetekniikalla voidaan tuottaa antureita entistä edullisemmin ja pienemmässä koossa. Halpojen antureiden ominaisuudet eivät välttämättä riitä tarkkaan paikannukseen.
Inertiaan perustuvassa mittauksessa integroidaan mitatut kiihtyvyydet kahdesti, jolloin tuloksena saadaan aseman muutos.
Inertiamittaus on sinänsä mielenkiintoinen, sillä se toimii hyvin lentokoneessa kalliilla laitteilla ja vähäisillä suunnanmuutoksilla, mutta ei jalankulkijan sovelluksissa, joissa mittausvirhe kasvaa nopeasti suureksi ilman
kumuloituvan virheen nollausta jonkin tarkemman menetelmän avulla. Virhe syntyy, koska gravitaatiokomponentti on suuri verrattuna itse liikkeen
kiihtyvyyksiin. Pienikin virhe antureiden asennon mittauksessa tuottaa
suuren virheen liikkeen kiihtyvyyksiin. Antureiden laatu vaikuttaa mittausvirheeseen.
Ihmisillä on persoonallinen kävelytyyli, joka muuttuu myös erilaisissa ympäristöissä ja alustoilla. Vapausasteiden lukumäärä on myös suuri, mikä tekee
kävelyn anturiperusteista mittaamisesta varsin vaikeaa.
Projektin aikana tehtiin kokeita Pointman-tuotteella (askelmittari, kompassi
ja korkeusmittari). Tulosten pohjalta voidaan todeta, ettei saatu paikannustulos ollut kovinkaan hyvä. Koordinaattien laskeminen edellyttää etenkin
tarkkaa suunnan mittaamista. 10° virhe kulkusuunnassa tekee 100 metrin
matkalla jo 17,5 metriä sivusuuntaista heittoa. Anturi pitäisi pystyä sijoittamaan hyvin tarkasti vartalon kulkusuuntaan nähden, lisäksi lantio heiluu
kävellessä noin 10° kulkusuunnan molemmin puolin.
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Kuva 23. Lantion suunnan vaihtelu kävellessä on noin 10° [14]
Kuitenkin olisi hyvä saada jonkinlainen arvio kuljetusta matkasta ja suunnasta myös silloin kuin muuta paikannusta ei ole saatavilla. Yksinkertaisin
tapa on käyttää erillistä askelmittaria ja kompassia eikä yrittää laskea tarkkoja koordinaatteja, vaan käyttää tietoja erillisinä ja jättää enemmän harkintavaraa käyttäjälle.
N

W

E

S

10 metriä suoraan (koilliseen)
5 metriä etuvasemmalle (pohjoiseen)
10 metriä vasemmalle (länteen)
5 metriä oikealle (pohjoiseen)

5 metriä

5 metriä

10 metriä

Suunta
10 metriä

Kuva 24. Kompassilla ja askelmittarilla opastaminen.
Yksinkertaisin menetelmä kuljetun matkan mittaamiseen on laskea otettujen askeleiden määrä ja kertoa se asetetulla askelpituudella. Askeleiden mittaus voidaan toteuttaa yksinkertaisimmillaan mekaanisella kytkimellä. Menetelmä antaa kuljetun matkan noin 10 % tarkkuudella, vaikka onkin yksinkertainen. Hyvä tulos perustuu siihen, että ihmisen askelpituus ei ole vakio,
mutta sen vaihtelu on tasan jakautunutta ts. lyhyttä askelta seuraa yleensä
pitkä. Askelpituus vaihtelee enemmän hitaasti käveltäessä ja on noin 15 %
taajuudella 60 askelta/min, kun vaihtelu on 130 askelta/min taajuudella vain
4 % [15]. Askelpituus on myös suoraan verrannollinen askeltaajuuteen, joten
kompensointi taajuuden funktiona parantaa tarkkuutta. Menetelmällä on
raportoitu päästävän jopa 1 % tarkkuuteen.
On myös havaittu [16], että z-kiihtyvyyden varianssi korreloi hyvin kävelynopeuden kanssa (korrelaatio > 0.98). Riippuvuus on kuitenkin henkilökoh53

Navigointi

tainen ja tarvitsee kalibroinnin verrannollisuuden määrittämiseksi.
Kalibrointiin voidaan käyttää GPS paikannusta. Menetelmällä saadaan
kuljettu matka n. 3 %:n tarkkuudella integroimalla kävelynopeus ajan
suhteen. Menetelmä toimii vain kävellessä, ei juostessa. Koska mittaus on
suhteellinen, kiihtyvyysanturin ominaisuudet ei juuri vaikuta mittaukseen.
Kiihtyvyysantureilla
saadaan
tietoa
myös
liikkeen
suunnasta
(eteen/taakse/sivulle/ylös/alas) tunnistamalla signaaleista liikkeille ominaisia
piirteitä.
Suunnan määrittämiseen käytetään kompassia. Elektroniset kompassipiirit
ovat halpoja ja erittäin pienikokoisia. Tavalliset kompassit ovat kuitenkin
herkkiä kallistukselle ja ulkoisille häiriöille. Äkillisiä ulkoisia häiriöitä voitaisiin kompensoida gyroskoopilla ja kallistus kiihtyvyysantureilla mittaamalla. Staattiset vääristymät korjaantuvat yleensä kalibroinnilla. Esimerkiksi ihminen itsessään aiheuttaa magneettikentän vääristymiä.

6.2 Paikannusteknologioiden yhdistäminen
Perusta saumattomalle/keskeytymättömälle navigoinnille on saumaton paikannus. Järjestelmän pitäisi pystyä havaitsemaan ja käyttämään saatavilla
olevia paikannusjärjestelmiä. Jos paikannustulos on saatavilla useasta eri
lähteestä, pitäisi näistä osata valita paras tai yhdistää tuloksista yksi navigointisovelluksessa käytettävä tulos. Edellytys paikannustietojen yhdistämiselle on, että tulosten vertailua varten niiden pitäisi olla ilmoitettuna samassa absoluuttisessa koordinaatistossa. Myös virhearvion pitäisi olla yhteneväisesti ilmaistu.
Käyttöjärjestelmätasolle kaivattaisiin ohjelmistorajapintaa, josta paikannusjärjestelmästä riippumattomat paikkakoordinaatit välitetään sovellukselle.
Ongelmaa on lähestytty muutamassa tutkimushankkeessa, kuten ALIPES
[17], NEXUS [18], Location Stack framework [19] ja Location API for J2ME™
(JSR-179) [20], joissa usean paikannustuloksen olemassaolo on otettu huomioon.
Projektissa rakennettiin prototyyppi, jossa yhdistettiin GPS, WLAN, GSM, ja
Bluetooth-paikannus. Laitteeseen olisi voinut tarvittaessa liittää vielä infrapuna-paikannuksen ja anturipohjaisen paikannuksen. Prototyyppi rakennettiin Compaq Ipaq -kämmentietokoneeseen, jossa oli WLAN/gprs-kortti, Bluetooth-kortti ja sarjaportin kautta liitetty GPS. Käytetty WLAN-paikannus
perustui Ekahaun järjestelmään ja GSM-paikannus oli Radiolinjalta. Bluetooth-paikannukseen käytettiin VTT:n laitteita.
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Kuva 25. Saumattoman paikannuksen testilaitteiston toteutus.
Paikannustulosten
yhdistämiseen
käytettiin
yksinkertaista
äänestysmenettelyä parhaan tuloksen valitsemiseksi. Tulos välitettiin VTT
LANS
-sisätilanavigointisovellukselle.
Menetelmä
valittiin,
koska
heuristisesti voidaan päätellä, ettei paras tulos useinkaan olisi keskiarvo
saatavilla
olevista
paikannustuloksista.
Äänestys
pohjautui
paikannusjärjestelmän antamaan virhearvioon ja paikannustuloksen ikään.
Muitakin fuusiointimenetelmiä on toki olemassa, laajimmin käytetyt ovat
Kalman-suodin ja partikkelisuodin.
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Kuva 26. Sovellus, jossa on paikannus useasta eri lähteestä.
Järjestelmä toimi odotetusti ja kykeni vaihtamaan paikannusmenetelmää
tilanteen mukaan saumattomasti. Tuloksista pidettiin esitelmä MobileVenue'04 konferenssissa Ateenassa [21].
Käytännössä ratkaisu tulee todennäköisesti olemaan satelliittipaikannuksen
ja jonkin sisätilapaikannuksen yhdistäminen. Ongelmia tulee tuottamaan
paikannusjärjestelmien havaitseminen ja käyttöönotto ennalta tuntemattomissa ympäristöissä. Tieto paikannusmenetelmästä pitääkin tulla navigointisovelluksen yhteydessä, esimerkiksi saavuttaessa kyseiseen kohteeseen.
Prototyypin virrankulutus oli melkoinen, koska se joutui jatkuvasti luotaamaan ympäristöään paikannusjärjestelmien havaitsemiseksi. Käytännön järjestelmä ei voi toimia näin.

6.3 Kartat
Navigointi ja reititys vaativat kartta-aineistoa sähköisessä muodossa. Kaikki
sähköinen aineisto ei kuitenkaan ole soveliasta reititykseen. Tarkastellaan
hieman erilaisten karttaformaattien periaatteellisia eroja.
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6.3.1 Rasterikartat
Yksinkertaisimmillaan sähköinen kartta on rasterikartta ts. perinteisen
paperikartan kuva sähköisessä muodossa. Kyseinen esitysmuoto on näkevälle paperikartan tapaan hyvin selkeä ja luettava esitys. Kartan ominaisuuksia
ovat suuri tiedostokoko ja zoomatessa piirtotarkkuuden heikkeneminen.
Koska kartta on vain kuva, siitä ei saa esille lisää yksityiskohtia. Paikannuksesta saadun oman sijainnin tai kohteen piirto kartalle tapahtuu seuraavasti:

(n,m) = (xn,ym)
Oma
sijainti
(x1,y1)

(0,0) = (x0,y0)
Kuva 27. Sijainnin piirtäminen rasterikartalle.
Jos kartan koko on n*m pikseliä ja origon karttakoordinaatit ovat ( x0, , y 0 ) ja
vastaavasti vastakkaisen nurkan koordinaatit ( x n , , y m ) Oma sijainti ( x1, , y1 )
n
m
∗ x1 ja y =
∗ y1 , missä (x,y) ovat oma six m − x0
ym − y0
jainti ilmaistuna kuvan pikseleinä sijainnin piirtämistä varten. Piirto tulee
oikeaan kohtaan sillä edellytyksellä, että karttakoordinaatit ja paikkakoordinaatit on esitetty samassa koordinaatistossa.

piirretään kohtaan x =

Toinen kartan tallennustapa on vektorikartta, joka eroaa rasterikartasta
lähinnä siinä, että tieto on talletettu piirto-objekteina, esimerkiksi viiva on
line x1,y1,x2,y2 tai ympyrä circle x1,y1,R. Vektorikartta sisältää siis vain piirto-ohjeet ja sovellus piirtää rasterikartan ohjeiden mukaan. Tallennuskoko
on yleensä huomattavasti rasterikarttaa pienempi ja zoomatessa tarkkuus
säilyy. Kartan käsittely on vastaavasti piirrosta johtuen hitaampaa kuin rasterikartan.
Vektorimuotoisesta aineistosta saa irti kadun- ja paikannimiä tekstinä, jos
niitä on tallennettu. Koordinaattipisteen piirtäminen tapahtuu vastaavasti
kuin rasterikartassa.

57

Navigointi

6.3.2 Reititys
Reititys voidaan tehdä vektorimuotoisella solmupistekartalla, joka nimensä
mukaisesti koostuu solmuista ja niitä yhdistävistä linkeistä. Tiekarttaaineistossa solmut ovat risteyksiä ja linkit tieosuuksia.
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Kuva 28. Solmupistekartta ja linkkien ominaisuudet. Oikealla hakupuu, joka muodostuu, kun suunnitellaan reitti S4 → S1 A*-algoritmilla.
Kuva 28 esittää solmupistekarttaa. Kartta voidaan esittää tietokannassa kuvaamalla linkki ja päätesolmut. Linkeille määritetään niiden ominaisuudet,
esimerkiksi tien nimi, sen muotopisteet, pituus, osoitteisto yms. Vastaavasti
solmupisteille voidaan myös määrittää vastaavia ominaisuuksia. Esimerkissä linkeille on määritelty pituus, matka-aika ja matkakustannus. Reitinlaskennassa haetaan kaikki vaihtoehdot haluttujen pisteiden välille. Annettujen
kriteerien pohjalta tehdään sitten parhaan reitin valinta. Esimerkiksi, kun
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lasketaan reitti solmusta S4 solmuun S13, saadaan tulokseksi kaksi vaihtoehtoa:

Taulukko 1. Reittivaihtoehtojen vertailu.
Reittivaihtoehto

Matka

Aika

Hinta

L3-L7-L12

5+20+4 = 29

3+7+2 = 12

10+4+3 = 17

L4-L5-L8-L10-L9-L12

4+2+20+5+15+4 = 50

3+1+5+2+8+2 = 21

2+1+2+1+2+3 = 11

Ylempi reitti on sekä lyhin että nopein, mutta alempi reitti onkin halvin. Reitinlaskenta-algoritmeja on olemassa useita erilaisia. Esimerkkinä voisi mainita vaikkapa Dijkstran ja Floydin algoritmit sekä jo mainittu A*. Reitinlaskenta-ohjelmia saa myös valmiina, joten niitä ei tarvitse itse kehittää.
Reititettävä aineisto sisältää tavallisimmin siis sekä rasteri/vektori aineiston
käyttöliittymää varten ja lisäksi solmupisteaineiston reititykseen. Myös tietynlaisesta rasterikartasta on mahdollista laskea reittejä, mutta tapa ei ole
yleisesti käytössä.
Kun reitti on suunniteltu, se piirretään rasterikartalle käyttäen reittiin kuuluvien linkkien muotopisteitä, jolloin rasterinkartalla reitti näkyy oikean
muotoisena.

6.3.3 Osoitetietokannat
Osoitetietokannoissa osoitteelle annetaan koordinaatti, joka on suunnilleen
tontilla olevan rakennuksen keskipisteessä. Se ei siis ota kantaa tontin kulkuväylien sijaintiin. Opastusjärjestelmissä tämä näkyy siten, että ensimmäinen reittipiste (oma sijainti osoitteen perusteella) on yleensä hieman epämääräinen. Osoitteen koordinaatti esimerkiksi projisoidaan kadun keskilinjalle. Jos rakennuksen osoite ja sisäänkäynti ovat eri kaduilla, niin on mahdollista, ettei opastuksen lähtö tai loppupiste osu lähellekään sisäänkäyntiä.
Osoitetietokantaa tarvitaan myös käänteiseen geokoodaukseen, jossa koordinaattien perusteella etsitään lähin osoite. Osoite on tarpeellinen monissa tapauksissa. Se kertoo millä kadulla ollaan ja esimerkiksi taksin tilaaminen
ilman osoitetta ei onnistu. Reittiopas haluaa myös lähtötiedoksi osoitteen tai
paikan, koordinaatit eivät toistaiseksi kelpaa. Keltaisten sivujen reittioppaalla on kuitenkin mahdollista laskea reittejä koordinaattien perusteella.

6.3.4 Reititys jalankulkijoille
Nykyiset kartta-aineistot ovat parhaiten autonavigointiin soveltuvia. Niissä
reitti kulkee kadun keskilinjaa pitkin. Autonavigointiaineistoista tehdään
jalankulkuaineistoa sivuuttamalla esimerkiksi tiedot katujen yksisuuntaisuudesta. Varsinainen jalankulkuaineisto sisältäisi myös jalkakäytävät, suojatiet, polut, kävelytiet, ylikulut ja vastaavat. Kuva 29 kuvaa eroa keskilinjaaineiston ja jalankulkuverkon välillä. Tässä myös osoitetietokanta on korjattu osoittamaan todellista tonttiliittymää.
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Lähtöpaikka

Kuva 29. Jalankulkureititys (vihreä katkoviiva) ja kadun keskilinjaa kulkevan reititys
(sininen katkoviiva)
Sininen katkoviiva kertoo nykytilanteesta. Keskilinjasta saadaan suunta ja
likimääräinen etäisyys seuraavaan risteykseen, lisäksi voidaan kertoa opastettavalle missä kadun keskilinja on. Esimerkistä huomataan, että ensimmäisessä risteyksessä pitäisi osata kulkea kadun yli ja vasta sitten kääntyä
oikealle, koska seuraavan risteyksen kohdalla ei ole suojatietä pysäkin suuntaan.
Jalankulkureittiaineistojen osalta on pari teknistäkin ongelmaa. Kukaan ei
ole tuottanut tämäntyyppistä reittiverkostoa tuotantokäyttöön ja esimerkiksi
GDF-standardiin (yleisin navigointikarttojen siirtomuoto) tarvitaan todennäköisesti lisää elementtejä reitin osien määrittämiseen. Toiseksi pitäisi ratkaista myös taloudellinen tuotantotapa, jolla nykyisistä tietokannoista pystytään luomaan kävelijän karttoja. Kartta-aineistosta pitäisi pystyä hakemaan
myös esteettömyystietoja.

6.3.5 Digiroad
Kansainväliset kartta-aineistojen toimittajat keräävät tietonsa itse. Esimerkiksi TeleAtlas käyttää autoja, jossa on videokameroita ja laseretäisyysmittareita. Autolla ajetaan kaupunki läpi ja saatu aineisto käsitellään Intiassa
noin 700 henkilön voimin.
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Suomessa on kootusti saatavilla Digiroad-aineisto [22], jonka päivittämisvelvoitteesta on säädetty lailla. Digiroadin tietojen ylläpitovastuu on jaettu organisaatioille, joilla on käytettävissään paras ja ajanmukaisin tieto tie- ja katuverkosta.
 Maanmittauslaitos ylläpitää geometriaa ja lisäksi yksityisteiden ominaisuustietoja.
 Tiehallinto ylläpitää yleisten teiden ominaisuustietoja ja hallinnoimiensa kevyen liikenteen väylien ominaisuustietoja.
 Kunnat ylläpitävät kuntien katujen, kuntien omistamien kevyen liikenteen väylien ja kuntien hoitamien yksityisteiden ominaisuustietoja.
Aineisto julkaistaan puolivuosittain ja täydennysjulkaisut välissä, joten aineiston ikä on aina noin 3 kuukautta. Sopimuksesta on mahdollista saada
myös tiuhempaa päivitystä. Merkittävät kohteet viedään tietokantaan jo
etukäteen, joten ne ovat aineistossa kohteen valmistuessa. Pienissä kohteissa
näin ei kuitenkaan menetellä. Aineistoa tuottavat organisaatiot toimivat
omien käytäntöjensä mukaisesti. Päivitysten toimivuuden kannalta olisi kehitettävä nykyisiä toimintatapoja, jotta toiminta saataisiin saumattomasti
sisälle käytettäviin toimintaprosesseihin.
Digiroad sisältää teiden ja katujen geometrian sekä ominaisuustiedot. Se on
tähän mennessä kattavin Suomen tiestöä kuvaava tietokanta, joka tarjoaa
käyttäjilleen muun muassa seuraavia väyliin liittyviä tietoja:
 Tien virallinen nimi ja numero
 Tien sijainti
 Tien leveys ja päällyste
 Kaistojen lukumäärä
 Nopeusrajoitus
 Sillat ja tunnelit
 Pysäköintitalot ja pysäköintialueet
 Kääntymis- ja ajokiellot
 Leveys-, korkeus- ja painorajoitukset
 Bussipysäkit
 Tavara- ja matkustajaliikenneterminaalit
 Talojen osoitteet
Digiroad-aineistossa on kevyen liikenteen väylien geometria, jos ne ovat irrallaan muusta katuverkosta. Jos se on yhteydessä katuun, sillä ei ole omaa
geometriaa, jona käytetään tällöin tien keskilinjaa. Ylityspisteet (suojatiet) ja
jalkakäytävätiedot puuttuvat kokonaan.
Digiroad-aineisto ei vielä anna täyttä tukea jalankulkijoiden reititystarpeisiin. Projektin kannalta aineisto tulee saataville liian myöhään, myynti on
tarkoitus aloittaa 2005 alusta.
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6.3.6

Sisätilojen kartat

Sisätilojen kartat poikkeavat merkittävästi ulkokartoista. Perinteinen kartta-ajattelu ei ole riittävä rakennusten kuvaamiseen. Jos näin olisi, kartaksi
riittäisivät pelkästään kerrosten pohjakuvat, joihin on merkitty kohteiden
sijainti (perinteinen opaskartta).
Rakennuksia pitääkin lähestyä enemmän sovellusnäkökulmasta. Käyttäjiä ei
todennäköisesti varsinaisesti kiinnosta rakennuksen geometria ja huoneiden
sijainti. Enemmän kiinnostavia ovat ne palvelut, joita rakennuksessa on ja
miten niihin pääsee. Tässä yhteydessä palvelu on käsitettävä hieman laajemmassa merkityksessä, esimerkiksi junan lähtölaituri voidaan käsittää
palveluksi.
Sisätilakarttojen osalta pitää vielä ratkaista seuraavat kysymykset:
 Kuka tuottaa aineiston?
 Millä työkaluilla se voidaan toteuttaa?
 Mihin formaattiin se tehdään?
 Mitkä on eri sovellusten tietotarpeet?
 Kuinka sovellus saadaan kuluttajien käyttöön?
Ulkotilakarttoja tuottavat siihen erikoistuneet yritykset ja viranomaiset. Sisätila-karttoja tuskin tullaan tuottamaan näin. Ainoat tahot, jolla on intressejä tähän, ovat rakennusten omistajat tai niissä toimintaa pyörittävät tahot.
Tuottamisvelvollisuus voidaan toki asettaa myös viranomaisten taholta, esimerkiksi palo- ja pelastustoiminnan vaatimuksista. Rakennusten osalta on
tosin jo käytössä sähköiset huoltokirjat, joiden yhteyteen kartoitus sopisi hyvin. Määräyksestä tuotetun aineiston päivittämisinto voi tosin olla laimeaa.
Jotta tuottaminen onnistuisi, pitäisi käytössä olla soveltuvat työkalut ja tallennus-formaatti. Kuva 30 esittää VTT:n ehdotusta tuotantoprosessista. Se
on tosin vielä hahmotelma eikä olemassa oleva järjestelmä.
Karttatyökalusovellukseen tuotaisiin pohjana geometriamalli, esimerkiksi
rakennuksen tuotemalli (IFC) tai CAD-pohjakuvat. Pohjakuva on liitettävä
globaaliin koordinaatistoon (Euref89) antamalla esimerkiksi tonttirajat tässä
koordinaatistossa. Sen jälkeen tuotetaan reititysinformaatio sekä sisätiloissa
että ulkoalueilla. Reititysinformaatiossa otetaan huomioon myös esteettömyys.
Rakennuksen palveluista tuotetaan palvelukuvaukset ja niiden sijainti rakennuksessa. Lisäksi tarvitaan esityskuvat, jotka vastaavat perinteisiä
opaskarttoja. Lopputulos tallennetaan joko erilliseksi dokumentiksi tai tietokantaan.
Jakelu voi olla täysin hajautettu (esim dokumentti laitetaan jakoon Internetiin), jolloin pitää ratkaista hakumenetelmät.
Haku voidaan toteuttaa osoitteen, sijainnin, kohteen nimen tai etsittävän
palvelun mukaan. Mallista pitää tällöin julkaista hakemistodokumentti, jo62
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hon haut kohdistuvat. Mobiililaitteeseen tuotaisiin ensin tämä hakemistodokumentti, josta käyttäjä voi selata ja valita haluamansa palvelun.
Toinen vaihtoehto on erikoispalvelin, johon kuvausdokumentit kerätään ja
vain yksi palvelin toteuttaa haut ja palauttaa vastaukset hakupyyntöihin.
Joka tapauksessa menetelmän vieminen käytäntöön vaatii kansainvälistä
yhteistyötä. Samoin pitää tarkastella kaikki käyttäjäryhmät ja sovellukset,
jotta kaikkia mahdollisimman hyvin palveleva malli saadaan aikaiseksi.
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XML
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Kuva 30. VTT Lans-konsepti sisätilakarttojen tuottamiseen ja jakeluun.
Kartoitusmenetelmää voidaan soveltaa myös alueille, joissa ei ole rakennuksia, kuten esimerkiksi laiturialueet. Myös muut kohteet, jotka muuttuvat nopeammassa syklissä kuin esimerkiksi tiekartat, jolloin perinteinen päivitystiheys ei riitä, tai kun tarvitaan suurempaa kartan tarkkuutta rajoitetulla
alueella, voisivat olla kartoitettavana (esimerkiksi risteys- ja messualueet).

6.3.7 Koordinaatistot
Suomessa käytetään yleisesti kartastokoordinaattijärjestelmää (KKJ) ja N60
-korkeusjärjestelmää [23].
KKJ perustuu ED50 (European Datum 1950) koordinaattijärjestelmään, joka
käyttää Hayford 1924 -referenssiellipsoidia. KKJ on tasoprojektio, jossa ellipsoidin muotoinen maanpinta on kuvattu tasolla Gauss–Krügerkarttaprojektion avulla. KKJ:tä käytetään joko projektiokaistoittaisena peruskoordinaatistona tai koko maan kattavana yhtenäiskoordinaatistona.
Peruskoordinaatistossa Suomi on jaettu kuuteen 3 astetta leveään projektiokaistaan. Kukin projektiokaista muodostaa oman koordinaatistonsa, jonka
origo on päiväntasaajan ja projektiokaistan keskimeridiaanin leikkauspisteessä. Yhtenäiskoordinaatistossa Suomi kuvataan yhdessä projektiokaistas63
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sa, jonka keskimeridiaani on 27º itäistä pituutta (peruskoordinaatiston kaista
numero 3 ulotettu koko maan alueelle).
X-koordinaatti eli pohjoiskoordinaatti ilmaisee etäisyyden päiväntasaajasta
ja y-koordinaatti eli itäkoordinaatti etäisyyden keskimeridiaanista. Keskimeridiaanilla y-koordinaatin arvoksi annetaan 500 000 m, jotta vältyttäisiin negatiivisilta koordinaateilta. Kaistojen erottamiseksi y-koordinaatin eteen lisätään kaistan numero eli 1 (21º), 2 (24º), 3 (27º) tai 4 (30º). Lisäksi Suomen
reuna-alueilla ovat käytössä kaistat 0 ja 5. Esimerkiksi koordinaatit kolmoskaistassa voidaan ilmaista seuraavasti: x = 6 683 497.010 ja y = 3 352
765.380. Pisteen etäisyys on siis 6683 km 497 m 1 cm pohjoiseen päiväntasaajasta ja 147 km 234 m 62 cm länteen keskimeridiaanista 27°.
Suomeen on tulossa käyttöön EUREF-FIN (EUREF89) -koordinaatisto, joka
pohjautuu ns. ETRS89 -järjestelmään (European Terrestrial Reference System). ETRS89 -järjestelmä on kiinnitetty Euraasian mannerlaatan kiinteään
osaan, joten pisteiden koordinaatit eivät muutu mannerlaatan liikkuessa.
ETRS89 yhtyy WGS84 -järjestelmään alle metrin tarkkuudella. ja ETRS89järjestelmän realisaatioita voidaan pitää käytännössä identtisinä WGS84:n
kanssa. Maastokartoilla uuden koordinaattijärjestelmän karttaprojektiona
käytetään ns. UTM-projektiota (Universal Transverse Mercator).
Satetelliitipaikantimien käyttämä WGS84-järjestelmä on geosentrinen eli
maakeskinen, 3-ulotteinen koordinaattijärjestelmä. Sen origo on Maan massakeskipisteessä. Z-akseli on yhdensuuntainen Maan keskimääräisen pyörähdysakselin kanssa ja X-akseli kulkee nollameridiaanin (Greenwichin meridiaani) ja päiväntasaajan (ekvaattorin) leikkauspisteen kautta. Y-akseli on
kohtisuorassa X- ja Z-akseleita vastaan. WGS84-koordinaatit voidaan ilmaista joko suorakulmaisina XYZ -koordinaatteina tai maantieteellisinä koordinaatteina (leveys- ja pituusaste). Jälkimmäiset koordinaatit ilmoittavat sijainnin WGS84-ellipsoidilla. Samalla voidaan ilmoittaa myös mittauspaikan
korkeus (h) ko. ellipsoidista.
Suomessa tullaan siirtymään KKJ:stä EUREF-FIN järjestelmään vuodesta
2006 eteenpäin. Siirtyminen on hyvä asia, koska EUREF-FIN sopii käytettäväksi satelliittipaikannuksen kanssa. Siirtyminen ei kuitenkaan tapahdu
yhdessä yössä, joten KKJ järjestelmän kanssa eletään pitkään.
Koska paikannus toimii WGS84-järjestelmässä ja kartat ovat (ainakin toistaiseksi) KKJ-järjestelmässä, joudutaan tekemään koordinaatistomuunnoksia. Muunnos pitäisi tehdä järjestyksessä WGS84→ED50→KKJ, jos halutaan
olla tarkkoja. Muunnokset WGS84→KKJ, KKJ→WGS84 ovat myös mahdollisia ja niitä varten on olemassa polynomikaavoja. Kaavojen kertoimet
muuttuvat, kun siirrytään KKJ:n kaistalta toiselle. Seurauksena tästä on se,
että muunnoksissa pitää olla varsin huolellinen. Syntyvät virheet voivat olla
helposti 100 metrin luokkaa. Jotkin ulkomaiset muunnosohjelmat eivät osaa
tehdä muunnosta oikein, joten niiden tekemät muunnokset pitäisi tarkistaa
ennen käyttöä.
Liikennetelematiikan rajapintoja määritettäessä pitää ottaa tiukka kanta
myös käytettävään koordinaatistojärjestelmään. Koska Suomessa tullaan
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siirtymään EUREF–FIN-järjestelmään, tulisi se määrätä liikennetietokirjastossa ainoaksi käytettäväksi koordinaatistoksi ja tehdä myös suunnitelmat ja
aikataulut olemassa olevien järjestelmien muuttamisesta uuteen järjestelmän mukaisiksi.
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7. Informaatiopalvelut
Informaatiopalveluiden hyödyntäminen edellyttää niiden saavutettavuutta
Internetin kautta. Tässä kohdin ensiarvoisen tärkeää on rajapintojen toteutus. Saavutettavuus edellyttää tiedonsiirtoyhteyden lisäksi avointa rajapintaa, joka käytännössä tarkoittaa rajapinnasta saatavan informaation
dokumentointia. Avoin rajapinta ei siis välttämättä edellytä minkään
standardin noudattamista eikä siihen tarvitse edes järjestää pääsyä kaikille
halukkaille.
Standardoitujen rajapintojen käyttö toisaalta helpottaa sekä rajapinnan tuottamista että sen käyttöä. Jos on olemassa EN-standardi, siitä poikkeaminen
edellyttää perusteluja. Myös kotimaisen ohjelmistoteollisuuden osallistuminen ulkomaisiin tarjouskilpailuihin helpottuisi, jos kotimaan toimituksissa
on jo standardien käyttöä harjoiteltu.
Suurin merkitys standardien noudattamiselle tulee kuitenkin palvelu- ja
tiedonvaihtosovelluksien toteutuksissa, koska toteutusta ei tarvitse
räätälöidä aina ihan alusta lähtien. Saavutettavat kustannussäästöt ja
laadun paraneminen ovat merkittäviä. Projektissa toteutettu yhteys myös
Tampereen Repa-reittioppaaseen on tästä hyvä esimerkki. Koska kyseessä on
saman ohjelmistotuotteen päälle toteutettu sovellus kuin YTV:n Reittiopas
(de-facto -standardi), niin Repan tuominen Nopan palveluksi oli
yksinkertainen toimenpide.
Matkustajainformaatiojärjestelmissä, missä toimijat ovat paikallisia, mutta
matkustaja liikkuu yleensä usean toimijan alueella, standardien käyttö on
erityisen hyödyllistä nimenomaan matkustajan kannalta, ei ehkä niinkään
toimijan kannalta. Sen vuoksi kansallisissa kehitysohjelmissa ja projekteissa
pitää tätä seikkaa erityisesti painottaa esimerkiksi hankerahoituksen ehtona.
XML-formaatti rajapinnoissa tuo mukanaan lähinnä rakenteisuuden ja alustariippumattomuuden tuomat edut informaation käsittelyssä. Rajapintaan
voidaan esimerkiksi tuoda uusia ominaisuuksia ilman että vanhat sovellukset lakkaavat toimimasta.
Tiedon tuottaminen pitää leipoa sisään organisaation toimintaprosesseihin,
jotta päivitys olisi hoidettu asianmukaisesti. Käytännössä tämä tarkoittaa
tietokantapohjaista toimintaprosessia. Kun kaikki tieto tuodaan ja viedään
tietokannan kautta, on sisällöstä suhteellisen helppoa automaattisesti generoida eri käyttäjäryhmien tarpeisiin sopivia sisältöjä. Tieto on myös niin
ajantasaista kuin ylipäätään on mahdollista.
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7.1 YTV Reittiopas
7.1.1 Yleistä
Noppa-projektissa olemme käyttäneet YTV:n Reittioppaan reittisuunnittelua
ja muita ominaisuuksia HTML-rajapinnan kautta. HTML-rajapinnan tarjoamat toiminnot ovat varsin kattavat. Kuitenkin, HTML eli www-rajapinta
on suunniteltu tavalliselle netin käyttäjälle, eikä varsinaisesti reitinlaskennan tarjoamiseksi esimerkiksi autojen ajotietokoneille tai matkapuhelinten
kehitteillä oleville navigointiohjelmille. Tällaisessa käytössä ja tietojen vaihdossa mm. eri yritysten välillä XML-rajapinta tulee tulevaisuudessa olemaan
HTML-rajapintaa tärkeämpi.
Nykyinen XML-rajapinta (tietomme perustuvat määrittelyn versioon 1.21,
päiväys 29.1.2003) ei sisällä aivan kaikkia HTML-rajapinnan kautta käytettäviä toimintoja, eikä näin ole mahdollista siirtyä käyttämään ainoastaan
XML-rajapintaa Noppa-projektin tarkoituksissa.

7.1.2 Geokoodaus
Paikannuslaitteistoa käytettäessä muunnokset osoite → koordinaatit ja
koordinaatit → osoite ovat välttämättömiä ominaisuuksia. Nykyisellään
toiminto on HTML-rajapinnasta helpommin saatavissa kuin XMLrajapinnasta.
XML-rajapinnan kautta muunnokset saataisiin välillisesti tehtyä hakemalla
reitti kiinnostuksen kohteena olevista koordinaateista johonkin toiseen saman alueen paikkaan. Saatavassa reittikuvauksessa mahdollisesti näkyisi
koordinaatteja vastaava osoite.
Kuitenkin, suorat komennot seuraaville hyvin tyypillisille toiminnoille puuttuvat:
 Käänteinen geokoodaus (koordinaateista osoite)
 Geokoodaus (osoitteelle, paikalle tai pysäkille saataisiin suoraan haettua koordinaatit).

7.1.3 Osoitehaku ja päivitykset
HTML-rajapinnassa on toiminto hakusanalla osoitteiden, paikkojen ja pysäkkien etsimiseen (esimerkiksi "Pasil" voisi tuottaa "Pasilan asema"). Tämä
toiminto ei välttämättä ole tärkeä sellaisessa käytössä, missä XML-rajapinta
tulee kyseeseen, koska osoitelistasta on todennäköisesti kopio myös sillä koneella, joka tekee reittipyyntöjä. Osoitelistoja tarvitsevat esimerkiksi puheentunnistimet.
Tällöin kuitenkin osoitelistan päivitykseen toiselle koneelle pitäisi löytyä
toimintoja. Reittioppaan osoitelistaa päivitetään melko usein, ja sen päivit67
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tyminen myös Reittiopasta käyttäviin ohjelmiin on ongelma. Joko siis Reittioppaan osoitehakuja XML-rajapinnan kautta pitäisi kehittää, ja/tai koko
osoiteluettelon siirtämistä helpottaa.
Osoiteluettelon päivityksissä nähtävästi aina vaihtuu kohteiden ja katujen
ID-numerot. Esimerkiksi Pasilan aseman ID-numero voi olla yhtenä päivänä
16223 ja toisena 17328. Tämä tekee myös www-käyttäjille mahdottomaksi
tallettaa omia paikkoja, jotka nopeuttaisivat reittien hakua. ID-numero on
lopulta se tieto, millä reitti haetaan. ID-numerot eivät saisi vaihtua päivityksiä tehdessä. On hyväksyttävämpää, että osoitelistasta yksinkertaisesti poistuu tai sinne tulee lisää kohteita. Osoitetietokannan päivityksistä olisi hyvä
löytyä tieto rajapinnan kautta.
Tarpeita:
 osoitelistojen päivitys ei saisi muuttaa kohteiden ID-numeroita
 osoitehaku vajaalla hakusanalla
 osoitelistojen siirron helpottaminen
 päivityksistä kertominen rajapinnan kautta.

7.1.4 Reittikuvaus
Vaikka Reittioppaan HTML-rajapinnasta jo löytyvät kävelyreittien välipisteet, XML-rajapinta kuvaa vielä kävelyosuudet pelkkinä alku- ja lähtöpisteinä.
Mikäli jonain päivänä koneteho alkaa riittää reittejä laskettaessa myös kadunnimien ja katujen risteyspisteiden tuottamiseen, olisivat nämä tiedot lisäyksenä reittisuunnitelmaan varsin hyödyllisiä.
Tarpeita:
 kävelyreittien välipisteiden koordinaatit
 kadunnimet ja risteyspisteet.

7.1.5 Tulevaisuuden kehityssuunnat
Reittioppaan ominaisuudet ovat kansainvälisesti varsin kilpailukykyiset.
Konsepti on hyvä. Tulevaisuuden kehittämiskohteet ovatkin lähinnä informaation tarkentaminen ja liitynnät muihin järjestelmiin (kuten reaaliaikajärjestelmät). Matkapuhelinten kehityksen myötä Reittiopasta tultaneen
käyttämään enemmän tienpäältä, joten mobiilikäyttöliittymien merkitys
kasvaa.
Koska palvelu on tarkoitettu nimenomaan jalan liikkuville, on karttojen aineistoa kehitettävä jalankulkijoita entistä paremmin palvelevaan suuntaan.
Ensimmäisessä vaiheessa pitäisi aineistoon saada mukaan kävely- ja pyörätiet, myöhemmin muut kohteet (jalkakäytävät, terminaalit).
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Reittisuunnitelmasta voidaan poimia kulkijaa kiinnostavat kohteet, kuten
pysäkki- ja linjatieto ja käyttää niitä hyväksi reaaliaikatietojen tuomisessa
mobiilikäyttäjälle. Liityntöjä reaaliaikajärjestelmiin voisi siis kehittää.
Yksi uusi käyttäjäryhmä voisi olla myös pyöräilijät, kunhan pyörätieverkosto
on mukana aineistossa.

7.2 Junien seurantajärjestelmä JUSE
Projektin aikana oli käynnissä myös Ratahallintokeskuksen junien seurantajärjestelmä (JUSE), joka oli tarkoitus liittää prototyypin palveluihin. Projektiryhmä sai käyttöönsä JUSEn määrittelydokumentin ja sen perusteella ehdotettiin joitain lisäyksiä ja tarkennuksia.
JUSEn ensimmäinen versio on nyt toteutettu ja saatu tuotantokäyttöön. Järjestelmän avoimen rajapinnan kautta välitetään tietoa vain valtakunnallisen
reittioppaan portaaliin. Toteutustapa on sellainen, että aikataulujen perustiedot ovat portaalissa ja JUSE toimittaa ainoastaan mahdolliset poikkeamat
ja häiriöt aikataulun mukaisista saapumisajoista juna-asemilla. Välitettävät
tiedot koskevat vain henkilöliikenteen junia, tavaraliikenne ei ole mukana
järjestelmässä.
Näin toteutettuna JUSEsta saatava hyöty ei ole läheskään niin suuri kuin se
voisi olla. Junaan nousemista ei voida avustaa, koska sekä paikannustietoa
että vaunujärjestystä ei välitetä rajapinnan kautta. Junan saapuminen ja aikataulussa olo saadaan indikoitua käyttäjälle. Noppaan JUSEa ei saatu liitettyä, koska valtakunnallinen portaali ei ole vielä käytössä.
Tulevaisuutta ajatellen JUSEa pitäisi kehittää niin, että rajapinnasta voidaan kysyä tilanne millä tahansa rataverkon pisteellä. Vastaukseen pitäisi
liittää kulkusuunta, nopeus ja paikkakoordinaatit. Se ei myöskään saisi rajoittua ainoastaan henkilöliikenteeseen, vaan tiedot pitäisi olla käytettävissä
kaikista rataverkolla liikkuvista junista. Näin saataisiin palveltua sekä matkustajien tietotarpeet että mahdollistettaisiin myös erilaisten varoitusjärjestelmien toteutus vaikka autoilijoille tai ratatyöntekijöille.

7.3 Reaaliaikajärjestelmät HELMI ja ELMI
Helsingin kaupungin reaaliaikajärjestelmä ja Espoon bussiliikenteen seurantajärjestelmä oli tarkoitus kytkeä Noppa-palveluihin. Neuvotteluissa kuitenkin kävi ilmi, ettei kyseisissä järjestelmissä ollut liityntärajapintaa ulkoisille
tietokyseilyille. Projekti pyrki perustelemaan tällaisen rajapinnan tarvetta
tietojen tuottajille. Helmiin rajapinta saataneen vuoden 2005 alkupuolella
"Virtuaalimonitori"-hankkeen yhteydessä. Myös ELMI:n uudistus on käynnistynyt kuin myös Paras-järjestelmän reaaliaikarajapinnan toteutus Tampereella. Liitynnät pyritään testaamaan myöhemmissä hankkeissa.
Projektissa kaavailtiin reaaliaikatietojen hyödyntämistä mm. helpottamaan
bussiin nousemista, mutta sitä ei liityntöjen puutteen vuoksi voitu demonstroida. Harjoittelumielessä seuranta kuitenkin toteutettiin Västtrafikin seu69
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rantajärjestelmään Göteborgissa. Toteutusta ei kuitenkaan käyty verifioimassa paikan päällä.

7.4 Winkki-katutyötietokanta
Noppa-palvelin on yhteydessä Helsingin kaupungin rakennusviraston Winkki-tietokantaan, josta haetaan seuraavankaltaisia tietoja:

Taulukko 2. Winkki-tietoja.
Lupa-taulun
syyn kuvaus

Syykoodia vastaava
teksti

UUDISLINJA

Kaapelityö
PITKÄMÄENTIE
(uudisrakentaminen)

Sade-ja
jätevesihuollon
saneeraaminen

Viemärin
kunnossapito

Vesijohdon
kunnossapito

Kadunnimi

Osoite

Liikennejärjestelyn
alku

Liikennejärjestelyn
loppu

26.6.2000

31.7.2006

SIILIKUJA

21.10.2003

30.4.2004

VANHA
PUISTOLAN TIE

25.2.2002

25.4.2004

1.10.2003

30.10.2004

23.6.2003

31.8.2004

nro

Tuusulantien
eritasoliittymän
parantaminen
Oulunkylässä

Muu
liikennejärjestelyä
vaativa työ

PAKILANTIE

Hakaniemen
ympyrätalon
saneeraus

Kiinteistöremontti

PORTHANIN-

49-69

1

RINNE

Winkki-tietokannasta on saatavilla tietyön koordinaatit ainoastaan kuvatiedostona, joten tässä vaiheessa päädyimme käyttämään osoitetietokenttiä
mahdollisuuksien mukaan. Useinkaan osoite ei tarkasti kerro kaivettavan
kuopan sijaintia, mutta käyttäjää voidaan varoittaa liikuttaessa lähialueella
ja kertoa työn kuvaus.
Winkki-tietokantaa ei ole suunniteltu siinä tarkoituksessa, että sieltä saisi
yksinkertaisella tavalla ulos tietyön koordinaatit vastaavaan tarkoitukseen
kuin Noppa-järjestelmässä. Käyttötarpeista johtuen myös osoitetiedot ovat
käyttäjien itse kirjoittamia, eikä osoitetta tarvitse valita tietokoneen listasta
tai hiirellä kartalta. Käyttäjän kirjoittamassa osoitteessa voi tästä syystä olla
kirjoitusvirhe, tai kadunnimi voi olla annettu esimerkiksi muodossa "Matintie/Maijantie", jollaisia on vaikea automaattisesti jatkokäsitellä yksiselitteiseksi osoitteeksi. Muutamassa tapauksessa myös kadunnumero on vahingossa kirjoitettu kadunnimi-kenttään.
22.4.2004 tekemässämme haussa saimme siirrettyä Winkin aktiivisista katutyötiedoista koordinaatistoon ja näin Noppa-järjestelmään automaattisesti
noin 90 %. Katutöitä siirtyi Noppaan haussa 310 kpl. Haussa on tehty useita
oletuksia osoitteen suhteen (kuten, jos kadunnumeroa ei ole tiedossa, haetaan kadun alkupäätä numerolla 1, mikä ei aina edes onnistu, jos numero ei
sijaitse Helsingin alueella). Joka tapauksessa haku on nyt automatisoitu, ei70
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kä teetä Noppa-palvelun ylläpitäjälle työtä. Haun tuloksena voitaisiin vastaavasti palauttaa Winkki-tietokannan ylläpitäjälle tiedot puutteellisista tai
virheellisistä osoitetiedoista (siis ne kentät, joita ei saatu siirrettyä).
Haettaessa reitti Reittioppaalta tehdään tarkistus, onko reitillä tietöitä. Tiedot tietöistä lähetetään käyttäjälle tällä hetkellä reittiä täydentävinä POItietoina (Point Of Interest). Kuvaus kerrotaan käyttäjälle oltaessa lähellä tietyötä sekä heti reittiä haettaessa. Lopullinen käyttöliittymän toteutus ja aiheeseen liittyvät kokeilut ovat vielä pohdinnassa.
Jos Winkki-järjestelmään tehdään kaupunkilaisia tai reittihakupalveluja
palveleva web-liittymä, tapahtumiin pitäisi liittää
 tapahtuman koordinaatit
 vaikutusalueen koordinaatit (vastaa nykyistä kuvatiedostoa)
 tapahtuman kuvaus
 osoite, numero
 kestoaika (aloitus, lopetus)
 liikennevaikutus ja vaikutus jalankulkijalle (katu poikki, vain yksi
kaista käytössä, jalankulku vain toisella puolella katua yms.)
Katujen nimet pitäisi antaa listan kautta (oikeinkirjoitus). Kadunnimeen voisi tällöin liittää automaattisesti numerotunnisteen, joka on tietokoneella
helpompi käsitellä.
Projektin lopulla Winkistä on alettu tehdä uutta versiota, jossa on huomioitu
myös Noppa-projektin tuottamia korjausehdotuksia.
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8. Puhekäyttöliittymä
Puhe on näkövammaisten luonnollisin kommunikaatiomuoto, joten projektissa toteutettiin myös puhekäyttöliittymä. Puhekäyttöliittymän peruskomponentit ovat dialogin hallinta, puheentunnistus ja puhesynteesi.
Koska projektin alussa oli selvää, ettei nykyisten päätelaitteiden teho riitä
puheentunnistukseen eikä puheentunnistuskomponentteja ollut edes saatavissa, tunnistusongelma ratkaistiin sijoittamalla puheentunnistin palvelimelle. Palvelimella on käytetty Lingsoft Oy:n puheentunnistinta. Tällä hetkellä
sama tunnistin on VTT:n siirtämänä saatavilla myös kämmentietokoneille.
Jokusen vuoden kuluessa myös matkapuhelinten laskentateho saattaa riittää suurtenkin sanastojen puheentunnistukseen, mutta sanastojen ylläpito
voi edellyttää, että useat tunnistustapahtumat yhä tehdään palvelimella.
Käyttäjän puhe nauhoitetaan puhelimella ja samaan aikaan nauhoitetta siirretään Internetissä (pakatussa muodossa) palvelimelle tunnistettavaksi. Palvelin tekee tunnistuksen ja palauttaa tuloksen ja siiten liittyvät tietohaut
tekstinä päätelaitteeseen, jossa teksti luetaan ääneksi puhesynteesiä käyttäen.
Puhesynteesi on huomattavasti puheentunnistusta kevyempi prosessi ja puhesynteesi-ohjelmisto (Timehouse Oy:n Mikropuhe) oli saatavissa heti projektin alussa Microsoft CE käyttöjärjestelmälle. Sen sijaan Symbiankäyttöjärjestelmälle (esimerkiksi Nokian älypuhelimet) sopiva synteesi saatiin käyttöön vasta kaksi kuukautta ennen projektin päättymistä (Bitlips
Oy:ltä).
Puhesynteesin lisäksi näkövammaiset käyttävät myös ruudunlukuohjelmistoja, etenkin Symbian-puhelimissa saksalaisvalmisteista ja suomennettua
Talks-ohjelmaa.
Nykyiset menetelmät suomen kielen puhujariippumattomassa tunnistuksessa edellyttävät valmiiden sanastojen ja lauserakenteiden tekoa. Tekesin
Usix-ohjelmaan kuuluneessa "Interact"-hankkeessa yritettiin vapaan puheen
tunnistusta aikataulusovelluksessa, mutta lopputuloksena todettiin tavoitteen olleen liian kunnianhimoinen.
Monissa kielissä (englanti, saksa, ranska, ruotsi) tullaan toimeen vajaan 100
000 sanan sanastoilla. Suomen kielessä on arvioitu kuitenkin olevan 10271028 erilaista sanaa, joten sanastopohjainen puheentunnistus on rajoitettava
hyvin rajattuun sovelluskohtaiseen sanastoon.
Tekesin Fenix-ohjelmassa on käynnissä "Puheenkäsittelyn uudet menetelmät
ja sovellukset"- tutkimushanke, johon on koottu Suomessa puheteknologiaa
tutkivat tahot ja soveltavat yritykset. Hankkeessa kehitetään uusia menetelmiä puheentunnistukseen, puhujantunnistukseen ja puhesynteesiin. Toivon mukaan panostus tuottaa uusia komponentteja ja mahdollistaa kehittyneenpien puhekäyttöliittymien toteuttamisen tulevaisuudessa.
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Kuva 31 esittää yhden palvelun toteuttamiseen vaaditut komponentteja. Palvelun puhekäyttöliittymän pääkomponentti on dialogin hallinta. Koska vapaan puheen käyttö ei ole mahdollista, dialogin pitää pakottaa käyttäjä vastaamaan halutulla tavalla ja käyttämään sanastossa olevia sanoja. Nopassa
tarvitaan useampi dialoginhallintakomponentti, koska jokaisella palvelulla
on oma dialoginsa.

Käyttäjä
Parametrit
Puheentunnistin

Puhesynteesi
Reittisuunnitelman
muodostaja

Dialogin
hallinta

Sanastonhallinta

Tietolomake

Sanasto
Sanasto
Sanasto

Palveluhaun
käsittelijä
Vastauskäsittelijä
Yhteyden
hallinta

WWW-palvelu

Kuva 31. Puhekäyttöliittymän komponentit.
Palveluhakua varten pitää yleensä antaa jotain lähtötietoja. Lähtötietojen
antaminen muistuttaa lähinnä lomakkeen täyttöä. Esimerkiksi reittioppaan
käytössä hakua varten tarvitaan lähtöosoite, kohdeosoite ja aika. Lisäksi
voidaan antaa erilaisia parametreja, kuten kävelynopeus ja käytettävät kulkuvälineet. Kun lomake on täytetty, muodostetaan tietojen perustella varsinainen palvelupyyntö.
Dialogi määritetään lomakkeen vaatimien tietojen perusteella. Lomake täytetään joko useassa portaassa tai yhdellä kerralla. Esimerkiksi junaaikataulukyselyn lomake voidaan täyttää kerralla, koska sanastossa on vain
asemapaikkakunnat. Reittioppaassa pitää jo valita eri vaihtoehdoista osoite
tai paikka tai listalta. Dialogin hallinta muodostaa käskyn antaa tarvittava
tieto. Esimerkiksi "Anna lähtöpiste, kohde ja ajankohta". Sen jälkeinen puhevaste tulkitaan tiukasti annetun ohjeen mukaan. Puhetiedosto välitetään
puheentunnistimelle, jolle on myös vaihdettu palvelun vaatima sanasto. Tulkittu puhe palautetaan käyttäjälle synteesin kautta luettuna, jotta hän voi
varmistua oikeasta tulkinnasta. Jos tunnistus oli virheellinen, toiminto voidaan keskeyttää tai antaa tieto uudestaan.
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Puheentunnistusta varten tarvitaan siis palvelussa käytettävä sanasto. Esimerkiksi Reittioppaan käyttö vaatii sanastoksi pääkaupunkiseudun kadunja paikannimet. Sanastossa on nyt yhteensä 13200 katua tai paikannimeä.
Tunnistusta nopeuttaa, jos valitsee etukäteen haetun kaupungin. Tunnistus
yhden kaupungin alueelta tapahtuu parissa sekunnissa koneen nopeudesta
ja samanaikaisten käyttäjien määrästä riippuen. Sanastoa pitää päivittää ja
se pitää myös kääntää tunnistimen kieliopiksi. Päivitys ja käännös automatisoitiin mahdollisimman pitkälle.
Tietojen antamista voidaan helpottaa paikannuksella. Paikannuksen kautta
haetaan lähin osoite (käänteinen geokoodaus), jota käytetään lähtötietona.
Osoite tarvitaan, koska esimerkiksi Reittiopas ei hyväksy koordinaatteja lähtötiedoiksi. Nykyisen osoitteen haku on muutenkin käyttökelpoinen ominaisuus.
Lomakkeen täytyttyä se siirretään palveluhaun käsittelijälle, joka muodostaa varsinaisen palveluhaun ja lähettää sen eteenpäin yhteydenhallintakomponentinkautta varsinaiseen palveluun. Jos yhteyttä ei muodostu, annetaan
virheilmoitus dialogihallinnan kautta käyttäjälle.
Hakuun saatu vastaus suodatetaan ensin vastauskäsittelijässä ja siirretään
eteenpäin dialogihallintaan, joka välittää sen synteesille luettavaksi. Vastaus
välitetään myös reittisuunnitelman muodostajalle jatkotoimenpiteitä varten,
jos haku kohdistui reittisuunnitteluun.
Järjestelmää pitää jatkossa kehittää vielä enemmän komponenttipohjaiseksi
(agentti), jolloin palvelujen lisääminen ja poistaminen on mahdollisimman
joustavaa ja ylläpito onnistuu myös muilta kuin ohjelmointitaitoisilta.

8.1 Palveluvalikot
Palveluvalikot on toteutettu siten, että ilman palvelinyhteyttä pääsee käsiksi
vain niihin palveluihin, jotka itse laite toteuttaa. Näitä ovat mm. puhelintoiminnot, omien reittien nauhoitus ja opastus, kello, ajanotto, äänimuistio,
akun varaustila ja äänenvoimakkuuden säätö. Näissä toiminnoissa ei voi
käyttää puheentunnistusta, koska palvelinyhteyttä ei ole. Sen vuoksi olisi
hyvä, että myös laitteessa olisi pienen sanaston puheentunnistin, jolla käyttökomentoja voisi tulkita. Vuoden 2005 alussa Nopassa (PDA-versio) todennäköisesti testataan PUMS-projektin puitteissa myös laitteessa olevaa puheentunnistinta.
Nykyinen valikkorakenne ei varmaankaan ole paras mahdollinen. Palveluita
voisi esimerkiksi ryhmitellä aiheen mukaan, esimerkiksi "Joukkoliikennepalvelut", "Uutispalvelut", "Asetukset" jne. Tunnistimen käytöllä voitaisiin toteuttaa aito puhekäyttöliittymä, jolloin palvelun käynnistäminenkin tapahtuisi puhekomennolla. Valikkoajattelu voidaan silloin hylätä ja laitteen komennot olisivat toisilleen rinnakkaisia. Valikko olisi kuitenkin rinnakkainen
puhekomennoille, joiden käyttö edellyttää käyttötottumusta ja mahdollisten
komentojen muistamista.
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9. Kohokartat
Kartan tarkoitus on antaa yleiskatsaus tietystä alueesta välittämällä tilaan
liittyvää tietoa kuten kohteiden sijainnit, suunnat, välimatkat, katujen spatiaaliset sijainnit sekä ympäristössä sijaitsevat maamerkit liikkujaan nähden. Karttaa käytetään yleisesti oikean reitin hahmottamiseksi. Yhteiskuntamme muuttuu entistä enemmän visuaaliseksi, joten näkövammaisen ihmisen saattaa olla vaikeaa pysyä tiedollisesti graafisesti lukutaitoisten näkevien ihmisten mukana. Jos hänen ei ole mahdollista saada visuaalisesti esitettyä informaatiota vaihtoehtoisella tavalla, hän joutuu epätasa-arvoiseen
asemaan näkeviin ihmisiin verrattuna [24].
Kohokartta kuvaa kokonaisvaltaisesti tilainformaatiota käyttäen muihin
kuin näköön perustuvia keinoja [25]. Näkövammaisen henkilön saattaa olla
vaikeaa saada käsitystä laajasta alueesta pelkästään välittömän kokemuksen kautta eli ympäristössä kävelemällä.
Kohokartat ovat kaksiulotteisia, käsin tunnusteltavia kuvauksia pohjapiirroksista sisältäen tunto- ja näköaistin tai molempien kautta saatavaa tietoa
[26], [27].

9.1 Kohokartat liikkumisen apuna
Pystyäkseen liikkumaan itsenäisesti, turvallisesti ja tarkoituksenmukaisesti
näkövammaisen henkilön tulee hallita sekä liikkumistekniikat että suunnistautuminen [28]. Suunnistautumisen voi määritellä yksilön kyvyksi tunnistaa eri aistien avulla ympäristönsä avaruudelliset suhteet omaan sijaintiinsa
nähden. Tilaan ja ympäristöön orientoituminen itsenäisesti on monelle näkövammaiselle henkilölle vaikeaa. Tiedon yhdisteleminen eri reiteistä ja ympäristöistä on kognitiivinen tehtävä, jonka apuna voidaan käyttää esimerkiksi
kohokarttaa, mikä auttaa hahmotusta esittäessään avaruudellisia suhteita
ympäristön ominaisuuksien ja kulkureittien välillä.
Sokeiden ja heikkonäköisten henkilöiden mahdollisuudet liikkua itsenäisesti
kasvavat kohokarttojen käytön avulla, koska niiden käyttö parantaa itsenäisen liikkumisen tasoa edistämällä navigointia ja reitin oppimista ilman näkevien ihmisten apua jopa monitahoisessa kaupunkiympäristössä. Jos näkövammainen henkilö voi tutkia kohokarttaa valmistautuessaan kulkemaan
tuntematonta reittiä, tapahtuu reitin selvittäminen turvallisemmin ja tehokkaammin verrattuna niihin, jotka käyttävät joko sanallista kuvausta tai reitin kulkemista näkevän ihmisen opastuksessa. On todettu, että sokea henkilö
oppii reitin yhtä nopeasti pelkästään karttaa käyttäen kuin suoran kokemuksen kautta, jolloin henkilö kävelee reitin ohjaajan tai muun näkevän
henkilön kanssa tutustuen sen ominaispiirteisiin [29].
Näkövammainen henkilö orientoituu uuteen ympäristöön tai hänelle ohjataan uutta reittiä liikkumistaidonohjauksessa. Liikkumistaidonohjaajat eivät
tästä huolimatta käytä kohokarttoja säännöllisesti. Useat näkövammaiset
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henkilöt (etenkin syntymästään sokeat) kokevat kartan käytön vaikeaksi.
Syy tähän saattaa olla ohjauksen puute kartanlukutaidoissa tai että kartan
käyttö koetaan muutoin vaikeaksi.
Liikkumistaidonohjauksessa näkövammaista henkilöä perehdytetään ympäristöön yleensä joko reittikeskeistä tai kartoituskeskeistä ohjausmetodia
käyttäen [30]. Reittikeskeisessä liikkumisessa näkövammainen henkilö opettelee reitin ulkoa ja käyttää maamerkkejä ikään kuin toinen toistaan seuraavina pysäkkeinä. Tällöin liikkujan on vaikea kuvailla, miten hän on reitin
oppinut. Reittiopettelu on kankea, koska liikkujan toiminta rajoittuu opitun
reitin ulkoa muistamiseen eikä ympäristöstä muodostu kokonaiskäsitystä.
Sellaiset käsitteet kuin kiertotie, oikopolku ja linnuntie on vaikea ymmärtää
tai hahmottaa [31].
Kartoituskeskeisessä toiminnassa näkövammaisen liikkujan tavoitteena on
ymmärtää tilan muoto ja kokonaisuus. Hän kerää tietoa valikoivasti ja määrittelee kohteiden ja maamerkkien sijainnin sekä niiden väliset suhteelliset
etäisyydet. Oppiminen perustuu ongelmanratkaisuun ja oppija kykenee
hahmottamaan kokonaisuuksia ja erittelemään oppimistapahtuman.

9.2 Tavoite
Noppa-projektissa yhtenä tavoitteena oli kehittää nopea ja edullinen valmistusmenetelmä ns. personoitujen karttojen tuottamiseksi näkövammaisten
henkilöiden käyttöön. Noppa-järjestelmän käytettävyys laajenisi, jos sen
käyttäjä voisi tilata vaivatta liikkumisensa tueksi kohokartan tarvitsemastaan liikkumisympäristöstä. Karttojen käytön kehittymisen myötä hän voisi
paikantaa sijaintinsa ympäristössä GPS-paikannuksen tietojen avulla ja hän
kykenisi toimimaan useissa tilanteissa itsenäisesti ilman näkevien henkilöiden apua.

9.3 Kohokartan valmistus
Kohokartta valmistetaan tavallisimmin näkövammaisia henkilöitä varten, ja
se on usein ainoa keino välittää maantieteellistä informaatiota näkevien ihmisten antaman suullisen selostuksen lisäksi. Pienoismallit ja kartat voivat
olla suureksi avuksi orientoituessa monimutkaisiin ympäristöihin. Myös verbaaliset kartat ja reittiselostukset ovat verraton muistin tuki [26].
Jos kartassa on sekä visuaalisia että tuntoelementtejä, se helpottaa sekä
heikkonäköisen että sokean henkilön kartan lukemista. Silloin kartassa on
värejä, erilaisia pintoja, isokirjoitusta, pistekirjoitusta, tuntoaistiin perustuvia ja visuaalisia symboleja. Karttaa luetaan käyttäen näköä, sormien tuntoaistia tai molempia samanaikaisesti. Tuntoaistiin perustuvan esityksen täydentäjäksi on liitettävä joko kuvaa selittävä pistekirjoitusteksti tai esitystä
on täydennettävä verbaalisella esityksellä [32]. Tavallisen kartan runsas tieto pitää erotella useihin erillisiin karttoihin, joita tutkitaan yksi kerrallaan,
kartta-aineisto esitetään jaksoittain ja jaoteltuna osiin [25].
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Kansainvälistä karttatuotantotilannetta on kartoitettu keräämällä tietoa
tuotantomenetelmistä, tekniikoista, tuotannosta sekä suunnittelijoista ja
tutkijoista eri puolilla maailmaa. Mahdollisuudet kohomateriaalin tuottamiseen lisääntyvät teknologian kehittymisen myötä. Käytettävä menetelmän
valinta perustuu yleensä käyttäjien tarpeisiin [24].
Perinteisimmät kohokarttojen valmistusmenetelmät ovat olleet:
1. Kuohupaperi, jossa kartan pohjapiirros valmistetaan mustavalkoisena,
tulostetaan tai kopioidaan erityiselle mikrokapseleita sisältävälle paperille tavallisella kopiokoneella. Mustavalkoinen kuohupaperikopio
ajetaan lämpökoneen läpi, jolloin mustalla värillä piirretyt kuviot
kohoavat paperin pinnasta kaksiulotteisiksi kuvioiksi. Tämä on nopea
ja suhteellisen helppo tapa tuottaa kohomateriaalia, mutta kohoviivan
ulottuvuus on epätarkka kuvioiden ollessa pehmoisia ja niiden tulkinta vaatii tarkkuutta. Se on kuitenkin käytössä mukava ja nopea. Kuohupaperikarttoja voitaisiin kehittää siten, että siihen piirretyt viivat
voisivat olla erivärisiä, jolloin ne olisivat myös heikkonäköisten käytettävissä.
2. Thermoform-menetelmässä kartta tuotetaan tyhjiövedoksella käyttäen
PVC muovia. Kartan valmistukseen tarvitaan pohjamalli, joka voidaan
valmistaa esim. askartelumateriaaleista käyttäen metallia, puuta tai
muovia [33]. Sen etu on, että siinä voi esittää enemmän erilaisia symboleita, joissa saadaan esiin eri korkeuksia ja muotoja.
3. Tavallisia askartelutarvikkeita kuten kangasta, narua, pahvia, tikkuja
ja hiekkapaperia käyttäen luodaan kuva kollaasin muotoon, joka voi
toimia myös pienoismallina. Se on kuitenkin hidas tapa valmistaa
karttoja ja usein tällainen kartta on ainutkertainen ja huonosti tuotettavissa uudestaan [33].
4. TIGER kohotulostin tuotiin markkinoille v. 1997, sen erityispiirre on,
että se toimii Windows järjestelmässä muuntaen mustavalkoisen kirjoituksen pistekirjoitukseksi kontrolloiden näyttöä eikä informaatiota
itsessään. TIGER on standardi tietokoneen tulostin sillä erotuksella,
että tuloste on suoraan kohokuva mustavalkoisen tulostuksen sijaan.
Sen avulla on nopeaa ja helppoa tulostaa pistekirjoitusta, kohoversioita graafisista kuvioista, matemaattisia taulukoita, maantieteellisiä
karttoja jne., se pystyy tulostamaan erilaisille paperilaaduille. TIGERtulostimella voidaan tuottaa myös värillistä kohografiikkaa käyttämällä väritulostinta sen yhteydessä.
5. Mustesuihkutulostuksessa käytetään pietsosähköistä mustesuihkua,
joka käsitellään ultravioletilla valolla, jolloin tulostusjälki laajenee.
Sen avulla voidaan laatia tarkkoja kohokuvioita, joissa erikorkuiset ja
-levyiset viivat ja kuviot voidaan erotella ja piirtää tarkasti. Mustesuihkumenetelmällä voidaan luoda erilaisten materiaalin tuntuma,
mikä tekee mahdolliseksi kuvata kartassa eri elementtejä kuten metsä, vesi, autiomaa samoin kuin näkevien kartoissa tehdään käyttäen
värejä [33].
77

Kohokartat

Projektissa oli tavoitteena käyttää TIGER-tulostinta personoitujen karttojen
tuottamiseen. Ongelmaksi muodostui kuitenkin tietokonepohjaisten karttatiedostojen vaikea saatavuus, toisaalta myös karttapohjien tietokonekäyttöisen editoinnissa ei ollut kokemusta eikä projektissa ollut resursseja lähteä
kehittämään karttojen tietokonepohjaista piirtämistä. Siten toimivan ja selkeästi luettavan kohokartan luominen TIGER-tulostimen avulla ei onnistunut.

9.3.1 Karttojen tuotanto
Viime vuosina on tehty useita tutkimuksia kohokarttojen suunnittelusta
keskittyen sellaisiin näkökohtiin kuin symbolien kokoon, viivan paksuuteen
ja rivivälin leveyteen sekä symbolien erotettavuuteen. Merkkien nimeäminen
pistekirjoituksella ja niiden sijoittaminen kartalle on yksi huolenaihe. Näiden
tutkimusten tuloksia ei näytetä käytetyn systemaattisesti karttojen valmistuksessa [24].
Muiden kuin näkövammaisten oppilaitosten oppilaiden on vaikea saada kohokarttoja haluamastaan alueesta, koska on puute kohomateriaalin valmistajista, yhteisistä toimintalinjoista valmistuksessa, kartan käytön ohjaajista
sekä tuotantopisteistä. Samoin on puute taitavista kohokarttojen käyttäjistä.
Näin kysyntäkin on suhteellisen pientä, joten yksittäisten kohokarttojen
valmistus on kallista.
Olisi olennaisen tärkeää luoda yhtenäinen, tunnistettava karttasuunnittelu,
jotta näkövammaiset ihmisillä olisi mahdollisuudet saada samankaltaisia
karttoja minne tahansa menevätkin. Tämä koskee niin mittakaavaa, symboleita kuin muuta kartan suunnittelumenetelmää.

9.4 Merkitys
Koska kohokarttojen on todettu olevan hyödyllisiä uuteen ympäristöön tutustuttaessa niiden tuotantoa ja käyttöä tulee lisätä. Ne lisäävät näkövammaisen henkilön itsetuntoa ja itsenäisyyttä, koska on mahdollista tutustua uuteen ympäristöön kartan avulla. Jatkossa on tarpeellista kehittää tietokonepohjaista karttojen editointia käyttäen olemassa olevia karttatiedostoja. Tämä edellyttää, että elektronisten karttatiedostojen saatavuus saadaan
helpommaksi. Näin kohokarttojen tuotanto voi kasvaa ja niitä voidaan
muokata eri ohjelmien avulla, jolloin pohjakaavat ja kartat voidaan
personoida käyttäjän tarpeiden mukaan. Niistä voi tulla käyttökelpoisia
liikkumisen apuvälineitä, kun GPS mahdollistaa paikannuksen, ja kartan
avulla voi saada reaaliaikaisia tietoja tarvittavasta liikkumisympäristöstä.
Myös liikkumisen laatu paranee ja itsenäisen liikkumisen alue laajenee. Kun
julkinen liikenne muuttuu yhä esteettömämmäksi, on tasa-arvon kannalta
tärkeää, että myös näkövammaisen henkilön on mahdollista hyödyntää sitä
tietoa, mikä jo nykyisin on näkevien ihmisten saatavilla.
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10. Käyttötestit
Käyttöevaluoinnin tarkoitus oli etupäässä palveluiden evaluointi. Samalla
tarkasteltiin hieman myös käyttöliittymää ja käytettävyyttä. Palveluiden
kattavuutta ja merkitystä on arvioitu asteikolla 1-5.
Noppaa testattiin liikkumisen apuvälineenä suunnittelemalla ja toteuttamalla eri reittejä pilottialueilla Itäkeskuksessa ja Leppävaarassa. Reitit suunniteltiin sekä YTV:n Reittioppaan avulla että nauhoittamalla omia reittejä.
Testihenkilöt kulkivat reitit valvotusti opastuksen mukaan.
Testeihin osallistui yhdeksän testihenkilöä, jotka olivat joko Iiriksen työntekijöitä tai Arla-instituutin opiskelijoita. Testihenkilöt valittiin edustamaan
seuraavia käyttäjäryhmiä:
 Näkevät
 Lievästi heikkonäköiset
 Vaikeasti heikkonäköiset
 Täysin sokeat opaskoiran käyttäjät
 Täysin sokeat ilman opaskoiraa liikkuvat.
Käyttötestit toteutettiin pääosin aloittamalla testi Iiriksestä. Kaksi testiä toteutettiin Espoossa Arla-instituutin ympäristössä. Testeihin kuului katuverkkoa ja julkisia liikennevälineitä käyttäviä testireittejä sekä omien reittien nauhoituksia ja nauhoitetun reitin kulkemista Nopan avulla.
Tietopalveluiden arviointi toteutettiin pöytätestauksena, jossa testaajan
kanssa käytiin lävitse Nopan tarjoamat palvelut ja hän antoi arvosanan palvelun tarpeellisuudesta arvosanalla 1 - 5 (ei tärkeä - tärkeä). Samalla häneltä
pyydettiin arviota yleisestä hyödyllisyydestä muille näkövammaisille. Testattavalta pyydettiin myös mielipidettä järjestelmästä vielä puuttuvista palveluista.
Käyttötestiin osallistuneet henkilöt käyttivät Noppaa ensimmäistä kertaa
eikä heille ollut järjestetty erityistä koulutusta. Ennen testejä järjestettiin
yksi palaveri sekä testien jälkeen päätöspalaveri. Testejä valvoi Johanna
Lehtonen Helsingin yliopistosta.

10.1 Palveluiden arviointi
10.1.1

Muut palvelut

Uutiset
Uutisten merkitys testihenkilöille oli muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta melko vähäinen. Yleisenä mielipiteenä voi pitää uutisten raskasta rakennetta ja testihenkilöt toivoivatkin uutisten olevan jaettavissa osiin otsikoit79
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tain, josta voisi valita itseään kiinnostavan uutisen. Uutisten keston ylittäessä tietyn ajan, laitteen näppäinlukko meni päälle koehenkilön siitä tietämättä. Tästä seurasi se, ettei laite ollut enää uutisten loputtua suoraan käytettävissä.
Tekijöiden kommenttina voisi kirjata, että uutispalveluna ei lähdettykään
toteuttamaan laajaa otsikoiden selaukseen perustuvaa järjestelmää, vaan
käytössä on mahdollisimman tiiviitä eri uutiskanavien tuottamia lyhytuutisia mobiililaitteille, joiden luku kestää kuitenkin vain noin 100 sekuntia.
Jatkokehityksessä on selvää, että uutispalveluita voisi kehittää.
Säätiedotus
Mielipiteet paikallissäätiedotuksesta jakautuivat melko tasan kahtia. Puolelle testihenkilöistä säätiedotus oli yhdentekevä palvelu kun taas toinen puoli
piti sitä erittäin tärkeänä. Eräiden testihenkilöiden mielestä säätiedotukseen
sisältyi ns. turhaakin tietoa tai tieto olisi haluttu saada eri järjestyksessä siten, että testihenkilön mielestä tärkeimmät seikat olisi kuultu ensin. Eräs
testihenkilö piti sääennustetta nykysäästä kertovaa tietoa tärkeämpänä ja
toivoi sadekertymätietoa tuntia pidemmältä ajanjaksolta.
Kello
Kellonajasta tiedottaminen oli testihenkilöiden mielestä melko tärkeä palvelu. Puolet testihenkilöistä piti päivämäärätietoa kellonajan yhteydessä turhana ja olisi halunnut sen erilliseksi toiminnoksi. Parannusehdotuksena annettiin mahdollisuus yhdistää kelloon herätystoiminto.
Äänimuistio
Äänimuistiota pidettiin yleisesti tärkeänä toimintona ja sen 10 paikkaa koettiin yleensä riittäväksi. Kahden testihenkilön mielestä muistipaikkoja olisi
oltava enemmän, jopa useita kymmeniä. Nämä kaksi testihenkilöä kertoivat
muistipaikkojen voivan myös olla nykyistä lyhyempiä, noin kahden minuutin
mittaisia. Lähes jokainen testihenkilö esitti toiminnolle parannusehdotuksen
muistiinpanojen selattavuuden suhteen. Eräs testihenkilö toivoi aikaleiman
yhdistämistä muistiinpanoihin, muistiinpanojen siirrettävyyttä sekä äänimuistion mutkatonta käyttöä yhden näppäimen kautta.
Akun varaustila
Akun varaustilasta kertovaa ilmoitusta pidettiin erittäin tärkeänä ja jopa
välttämättömänä laitteen luotettavuuden kannalta. Prosentuaalinen ilmaisutapa koettiin yleisesti hyväksi, vaikkakin eräät testihenkilöt toivoivat sen
rinnalle aikaan sidottua ilmausta.
Tekstiviestit
Tekstiviestien kirjoitusmahdollisuutta pidettiin melko tärkeänä, mutta käyttötesteissä olleen päätelaitteen tekstiviestin kirjoitustapaa pidettiin yleisesti
epätoimivana.
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10.1.2

Matkustuspalvelut

Juna-aikataulut
VR:n aikatauluhakua pidettiin testihenkilöiden keskuudessa melko tärkeänä
palveluna. Moitteita palvelu saa kuitenkin junavuorojen luettelemisesta tauottomana listana ja parannusehdotuksena useammalta taholta oli mahdollisuus selata junavuoroja ensimmäisen lähtevän junan jälkeen. Lisäinformaatiota kaivattiin raidetietojen osalta.
Kotimaan lennot
Testihenkilöiden joukossa ei ollut säännöllisesti kotimaan lentoja käyttäviä
ja Ilmailulaitoksen tiedotetta kotimaan lähtevistä lennoista pidettiin melko
merkityksettömänä ja lähinnä ainoastaan mielenkiintoisena lisäpalveluna.
Palvelun kohdalla esitettiin jälleen parannusehdotuksena mahdollisuus selata lentoja yksitellen sekä lisätietona ulkomaan lähtevät ja saapuvat lennot ja
kotimaan saapuvat lennot.
Keltaisten sivujen reittisuunnittelu
Keltaisten sivujen reittiopasta pidettiin tärkeänä sellaisten testihenkilöiden
keskuudessa, jotka eivät käytä julkisia liikennevälineitä ja jotka esim. liikkuvat pääkaupunkiseudun ulkopuolella, jolloin liikennevälineet eivät ole
edes käytettävissä.
YTV Reittiopas
YTV:n Reittiopasta käytettäessä merkityksellisimmäksi koettiin liikennevälineessä saatavat pysäkkikuulutukset. Pysäkillä saatavat kuulutuksetkin
ovat testihenkilöiden mielestä tärkeitä liikennevälineen lähtöajan ilmaisemisessa. Katuverkon opastusta pidettiin myös yleisesti tärkeänä ja tutulla reitillä sen koettiin tukevan omaa käsitystä suunnasta. Katutyötiedot reitin
varrella koettiin hyödylliseksi katuverkossa, mutta liikennevälineessä testihenkilöt eivät pitäneet niitä tarpeellisena.
Reittioppaan antamaa reittisuunnitelmaa pidettiin tutulla reitillä omaa mielikuvaa korjaavana, mutta vieraalla reitillä sen perusteella ei kenenkään testihenkilön mielestä pystynyt muodostamaan mielikuvaa tulevasta reitistä.
Eräs testihenkilö toivoi mahdollisuutta toistaa reittisuunnitelmaa osissa.

10.1.3

Liikkuminen

Liikkumiseen liittyvistä toiminnoista ja palveluista oman reitin nauhoitusmahdollisuutta pidettiin nykyisen osoitteen haun rinnalla Nopan tärkeimpinä palveluina. Myös reittipisteiden merkitsemismahdollisuutta pidettiin erittäin tärkeänä ja kaikilla testihenkilöillä oli kysyttäessä kiinnostusta myös
äänitiedostoille, jotka voisi yhdistää koordinaatteihin. Oman reitin nauhoituksen kohdalla testihenkilöt kuitenkin esittivät toiveen useamman kuin yhden reitin tallentamismahdollisuudesta (S60-ohjelmaversiossa onkin tähän
mahdollisuus) sekä mahdollisuutta yhdistellä reittejä keskenään ja vaihtaa
nauhoitettuja muiden Nopan käyttäjien kesken (jakoa ei vielä ole toteutettu,
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koska käyttäjiä on vähän). Nykyisen osoitteen haku haluttiin tärkeytensä
takia saada mahdollisimman nopeasti saatavaksi ilman valikkojen selailua.
GPS-kompassi koettiin hyväksi apuvälineeksi, kun kulkusuunta on pyrittävä
säilyttämään esim. isoa aluetta ylitettäessä. Heikkonäköinen testihenkilö piti
kompassinuolta näytöllä erittäin hyvänä suunnan näyttäjänä, mutta toivoi
sen olevan hieman nykyistä isompi.
Vaikka etäisyyden arvioiminen saattaakin tuottaa vaikeuksia näkövammaiselle, etäisyyden mittaus -toiminto koettiin useiden testihenkilöiden osalta
lähinnä mukavaksi lisätoiminnoksi, jolle ei kuitenkaan juurikaan ole käyttöä. Testihenkilöistä kaksi koiranomistajaa koki toiminnon kuitenkin erittäin
tärkeäksi kävelylenkin mittaamisen kannalta.
Oman reitin nauhoituksesta saatiin sekä positiivista että negatiivista palautetta. Iiriksen ympäristössä nauhoitettu reitti takaperin kuljettuna toimi
moitteettomasti ja palautti testihenkilön merkitsemät reittipisteet. Testihenkilön mielestä oman reitin nauhoitus oli luotettavan tuntuinen ja hän uskaltaisi liikkua sen avulla. Arlan ympäristössä toteutettu nauhoitetun reitin
kulkeminen taas palautti maaliksi reittipisteeksi merkityn paikan ja opastus
loppui n. 0, 5 km ennen maalia (käyttötestissä todennäköisesti tapahtui jokin
virhe). Toisinaan nauhoitetun reitin kulkemiseen liittyvät ongelmat johtuivat
epätarkasta satelliittipaikannuksesta.

10.1.4

Opastus

Reittiopastukseen liittyvää informaation määrää pidettiin toisinaan liiallisena. Osa testihenkilöistä koki liikennevälineissä saatavissa kuulutuksissa
olevan turhaa tietoa mm. kulkusuuntaan ja etäisyyksiin liittyvien tietojen
suhteen. Tähän Nopassa on kuitenkin jo olemassa vaihtoehto, jolloin kuultavissa on ainoastaan pysäkkikuulutukset. Toisaalta jotkut testihenkilöt kokivat usein toistuvat kuulutuksia eräänlaisena varmistuksena laitteen toiminnasta. Yksi testihenkilöistä ehdotti vaihtoehtoa valita kokeneelle ja kokemattomalle käyttäjälle eri informaatiomäärät.
Katuverkossa toteutetuissa testeissä kuulutuksiin kaivattiin toistomahdollisuutta. Tähän saattoi olla syynä esim. häiritsevä liikenteen melu. Pääosin
opastuksen perusteella löydettiin pysäkille muutaman metrin tarkkuudella.
Reittioppaan osalta ehdottomasti parhaana liikkumiseen liittyvänä apukeinona pidettiin julkisessa liikennevälineessä saatua ilmoitusta kohdepysäkistä ja liikennevälineestä poistumisesta. Ilmoitus kohdepysäkistä saatiin moitteettomasti jokaisessa testauksessa.
Testihenkilöt eivät kyenneet yleensä muodostamaan mielikuvaa Reittioppaan antamasta reitistä, jos se ei ollut entuudestaan tuttu.
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10.2 Käytettävyysarviot
Kuulokkeiden käyttö jakoi mielipiteet testihenkilöiden kesken. Osan mielestä
kuulokkeiden käyttö heikentää liikaa suuntakuuloa, eikä siksi ole hyvä vaihtoehto. Enemmistö oli kuitenkin sitä mieltä, että kuulokkeet ovat hyvä vaihtoehto esim. liikennevälineessä matkustettaessa.
Näppäinten erottuvuutta alustasta moitittiin testeissä käytetyssä Qtek 2020
laitteessa. Moni testihenkilö sanoi haluavansa mykistä ja toiminnon keskeytys -toiminnot kahden eri näppäimen kautta. Navi-keinunäppäimen
suunnat koettiin yleisesti huonosti havaittaviksi, eikä kuittaustakaan näppäimellä pidetty varmuudella toimivana. Syynä tähän oli näppäimen herkkyys suuntien suhteen ja moni toiminto yhden näppäimen takana. Yleensä
testauksen lopussa testihenkilö alkoi kuitenkin hallita Navi-näppäimen
suunnat kiitettävästi eikä virheitä sen takia juurikaan tullut.
Laitekoko koettiin yleisesti melko sopivaksi, vaikka eräät naistestihenkilöistä kokivatkin sen olevan hieman liian iso. Tätä perusteltiin sillä, että käyttäjän tulee laitteen käytettävyyden kannalta pystyä siirtymään laitteen ääripään näppäimistä toiseen päähän ainoastaan peukaloa siirtämällä. Yleinen
kommentti laitteen pintamateriaalin suhteen oli, että se on liian liukas kädessä pidettäväksi.
Kaiutinta pidettiin hyvänä varsinkin sisätiloissa, vaikka ulkona liikenteen
melussa siihen kaivattiin lisää tehoa. Äänenlaatu koettiin hyväksi, mutta
äänenvoimakkuuden säätö haluttiin yksinkertaisemmaksi; yhden näppäimen
kautta toteutettavaksi.

10.3 Käyttöliittymä
Nopan puhesynteesiä (Mikropuhe) pidettiin kaikille tuttuna ja hyvänä. Toiveet sen nopeuden suhteen jakautuivat jälleen kahtia; osa testihenkilöistä
piti sitä sopivan nopeana, mutta toiset halusivat sen olevan säädettävissä
palvelun mukaan. Henkilöt, jotka olivat nopeutetun puhesynteesin kannalla,
toivoivat nopeuden säätöä vaivattomaksi ja nopeaksi, jolloin sen voi tehdä
kesken toiminnon. Erityisesti nopeutettua puhetta haluttiin kuulla esim. uutisia kuunnellessa. Lyhenteiden laventamiseen haluttiin käytettävän enemmän huomiota niin, että esim. maailmanmestaruus ja millimetri eivät sekoitu keskenään lyhenteinä. Vaikka testihenkilöt olivatkin kokeneita puhesovellusten käyttäjiä, puhesynteesin luonnollisuuden merkitystä haluttiin parannettavan.
Puheentunnistimen toimivuus oli testihenkilöiden välillä vaihtelevaa. Tunnistuksissa, joissa sanasto oli suhteellisen pieni esim. VR:n aikatauluhaku,
tunnistus meni yleensä oikein, mutta Reittioppaan reittiä suunnitellessa kukaan testihenkilöistä ei välttynyt virheellisiltä tunnistustuloksilta. Puheen
nauhoituksen oikea suorittaminen vaati myös pari harjoituskertaa. Virheelliset tunnistustulokset koettiin pahimmillaan turhauttavina ja toiveena esitettiin mahdollisuus selata kaikki osoitteet myös listana valikossa, esim. hakemalla ensin puheentunnistuksen avulla kaupungin ja sitten etsimällä osoite
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kadun tai paikan alkukirjaimen mukaan. Yleisesti puheentunnistinta ei pidetty kovin luotettavana ja laitteen toimivuutta ei haluttu jätettävän pelkästään sen varaan.

10.4 Muut huomiot
Yleensä testihenkilöt olivat testauksen jälkeen positiivisesti yllättyneitä. Yhden testihenkilön mukaan Noppa-laitteesta voisi olla apua niille näkövammaisille, jotka eivät muuten juurikaan uskalla lähteä kotoaan. Lisäksi hänen
mielestään Noppa lisäsi huomattavasti turvallisuudentunnetta liikkuessa ja
se on verrattavissa ”turvanappiin”.
Seuraavassa on lista Nopasta puuttuvia palveluita, joita testihenkilöt mainitsivat:
 erillinen aikatauluhaku YTV:n aikatauluihin,
 kalenteri muistiinpanoja ja hälytystä varten,
 tiedonsiirtomahdollisuus esim. Daisy-kirjoja varten,
 sähköpostin lukumahdollisuus,
 MP3-soitin ja radio,
 Matkahuollon aikatauluhaku (on ollut Nopassa, muttei toiminut riittävän hyvin päästäkseen käyttötesteihin),
 numerotiedustelu ja osoitehaku
 taksin tilauslomake.
Reittipalveluun parannuksena toivottiin reaaliaikaista tietoa liikennevälineen saapumisesta. Tämä palvelu onkin suunniteltu tulevan osaksi Nopan
toimintoja.
Reitin listamuotoisessa määrittelemisessä toivottiin voivan käyttää aakkosellista järjestystä, jolloin osoitteiden ja paikkojen etsiminen olisi loogisempaa.
Laitevaatimuksen kannalta merkityksellistä on, että enemmistö testihenkilöistä halusi puhelimen ja Noppa-laitteen olevan yhdessä. Useampien laitteiden mukana kuljettaminen käsittely koettiin hankalaksi ja liikkumista vaikeuttavaksi. Puhelintoimintoon siirtymiseltä edellytetään kuitenkin nopeutta ja helppoutta. Yksi testihenkilö oli erillisten laitteiden kannalta ja perusteli mielipidettään turvallisuussyillä. Mikäli Noppa-laitteen akku loppuisi, olisi
puhelin luultavasti vielä käyttökelpoinen.
Jokainen testihenkilö oli kiinnostunut ostamaan Nopan, mikäli siitä saadaan
toimivuudeltaan luotettava ja se on hyvin tuotteistettu. Kysyttäessä ostohalukkuutta hinnan suhteen, jokainen testihenkilö oli valmis maksamaan Nopasta 500€, useat jopa 900€. Palveluiden veloitustapaan toivottiin kiinteää
kuukausiveloitusta, jolloin palveluiden käyttöä ei tarvitsisi rajoittaa rahan
säästämiseksi.
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Taulukko 3.

Palvelujen ja toimintojen merkitys testihenkilölle (1-5)

Keltaisten sivujen
reittiopas
Etäisyyden mittaus
Reittipisteet
Oman reitin
nauhoitus
GPS-kompassi
Oman osoitteen
haku
Pysäkkikuulutus
linja-autossa
Pysäkkikuulutus
Opastus
katuverkolla
Akun varaustila
Tekstiviestit
Puhelin
Äänimuistio
Kello
Kotimaan lennot
Paikallissää
VR:n aikataulut
Uutiset (Yle & HS)
1

2

3
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10.5 Käyttötestien yhteenveto
Arviot palveluiden hyödyllisyydestä menivät jokseenkin odotusten mukaisesti. Toivotuista palveluista esimerkiksi Matkahuollon aikatauluhaku oli toteutettu osittain aiemmin mutta sen toteutuksessa oli teknisiä ongelmia, ja se
näin ollen jätettiin pois käyttötestiversiosta. Jos käytetään ruudunlukijaa,
osa toiveista toteutuu jo sen avulla (kalenteri, herätyskello, sähköposti, tekstiviestien paremmat luku- ja kirjoitusominaisuudet). Myös MP3-soitin ja radio ovat puhelimen ominaisuuksia, eikä niitä varsinaisesti kannata tuoda
Nopan kautta käytettäväksi (jos käytössä ei ole ruudunlukijaa, silloin on tosin pakko käyttää Nopan tarjoamaa käyttöliittymää). Sen sijaan esimerkiksi
numerohaku, YTV aikataulut, taksin tilaus ja Daisy-kirjat ovat toteutettavissa olevia kohteita, joskin jotkut maksullisia.
Reitin kuvailun parantaminen on selkeä tutkimus- ja kehityskohde jatkossa.
Mielikuvan muodostaminen suunnitellusta reitistä ja sen mielekkyydestä
puhutun reittikuvauksen avulla on haastavaa. Kartta on tässä suhteessa ylivoimainen tekniikka, koska siitä yhdellä silmäyksellä saa käsityksen reitistä.
Näkövammaisten kohdalla kartta ei toimi, mutta lievästi heikkonäköiset
hyötyvät esimerkiksi useampisakaraisesta suuntanuolesta.
Käytettävyysarviot koskevat vain testilaitetta, joka PDA-tyyppisenä tiedettiin olevan huono käytettävyydeltään näkövammaisille. PDA oli kuitenkin
ainoa alusta, jolle prototyyppi voitiin teknisesti toteuttaa projektin alkaessa
2002. Uusin versio on toteutettu Symbian Series60 alustalle.
Kaiken kaikkiaan palvelukokonaisuus sai hyvät arviot, kuten Taulukko 3
osoittaa. Yllättäenkin lähes kaikki palvelut ovat koettu tarpeellisiksi. Tuotteistusta ajatellen kutakin palvelua tulisi vielä hioa paremmin tarpeita vastaaviksi.
Myös Noppa-palvelun käyttöönoton yhteydessä voisi hyvä olla mahdollisuus
itselle turhien palveluiden karsimiseen, jolloin myös valikkorakenteet muodostuvat yksinkertaisemmiksi.
Uusiksi palveluiksi saatiin käyttökelpoisia ideoita ja vanhoihinkin hyviä parannusehdotuksia. Konseptihan perustuu ajatukselle, että järjestelmää voidaan joustavasti kehittää koko ajan paremmin käyttäjien tarpeisiin soveltuvaksi.
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11. Yhteistyö muiden projektien ja
yritysten kanssa
Seuraavassa on lyhyesti esitelty projektikonsortion ulkopuoliset yhteistyötahot ja tuloksia yhteistyöstä. Ainoastaan tärkeimmät kontaktit, joiden kanssa
on oltu säännöllisesti keskusteluissa, mainitaan. Kymmeniä tahoja, joille projektia on esitelty kerran, on mainittu johtoryhmälle kokouksia varten jaetuissa väliraporteissa.

11.1 Kotimaiset yhteistyötahot
Kotimaisista yrityksistä tärkein yhteistyötaho on ollut Lingsoft Oy, jonka
kanssa VTT on sopinut yrityksen puheentunnistimen käytöstä Noppahankkeessa ja muissa jatkohankkeissa. Lingsoftin kanssa yhteistyö jatkuu
Tekesin "Puheenkäsittelyn uudet menetelmät ja sovellukset" (PUMS) hankkeessa.
Tekesin laajassa PUMS-hankkeessa tullaan jatkokehittämään puheteknologian avulla saavutettavia palveluja aikavälillä 6/2003-6/2006. Noppa on ollut
tärkeä lähtökohta sovellusosaprojektille, jossa tehdään yhteistyötä Tampereen yliopiston TAUCHI-ryhmän ja Helsingin yliopiston kieliteknologian tutkijoiden kanssa.
Timehouse Oy on luovuttanut projektin käyttöön kämmentietokoneessa toimivan Mikropuhe-puhesynteesin. Noppa-projekti oli lähes ensimmäinen ohjelmiston käyttäjä ja esittelijä. Ohjelmisto on vasta nyt projektin loputtua tulossa kaupalliseen jakeluun.
Bitlips Oy:n kanssa on solmittu sopimus heidän Nokia-puhelimiin sopivan
puhesynteesinsä käytöstä tutkimuksessa ja tuotekehityksessä. Synteesi ei
ehtinyt projektin varsinaisiin käyttötesteihin, mutta sitä voidaan esitellä.
Suomen Microsoftin kanssa on keskusteltu kahteen otteeseen aihepiirin sovelluksista. Yhteistyön käynnistäminen ison organisaation kanssa on kuitenkin hidasta etenkin, kun tutkimus- ja kehitystyö tapahtuu ulkomailla.
Viimeksi keskustelimme Windows Mobile -käyttöjärjestelmän käytettävyysasioista. Yksi projektin päätelaitteista on ollut lainassa Microsoftilta.
VTI Hamlin toimitti projektin käyttöön kiihtyvyysantureita 3 kpl ilman korvausta. Niitä käyttäen tehtiin tutkimusta halvan kannettavan paikannuslaitteen kehittämisestä.
Projektia esiteltiin toukokuussa 2003 Insta Visual Solutionsin edustajille ja
selvitettiin reaaliaikatietojen saatavuutta Elmi-järjestelmästä. Heiltä piti
saada tarjous Elmin muutostöistä. Kesän 2004 LVM:n AINO-ohjelman haussa he saivat läpi hankkeen, jossa kehitetään reaaliaikatietojen saatavuutta.
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Noppa oli esillä vuoden 2003 Automaatiopäivillä Helsingin messukeskuksessa syyskuun alussa. Esittely oli VTT:n osastolla. Messukontakteista merkittävin on Stadian automaatio-osaston Wirelesswellness-projektin projektipäällikkö Timo Nyberg. Hän vieraili VTT:llä ja kävimme keskusteluja kansainvälisten hankkeiden valmistelusta.

11.2

Kansainväliset yhteistyötahot

11.2.1

METI-hanke, Japani

Olemme useaan otteeseen käyneet keskusteluja Japanin METI (IT BarrierFree Project for Disabled Persons and Other Users) -projektiryhmän kanssa.
He ottivat VTT:n edustajiin ensin yhteyttä Madridin ITS World konferenssissa marraskuussa 2003. Myöhemmin vierailulla LVM:n luona
(17.6.2004) japanilaisvaltuuskunta, joka oli kauppaamassa Virveä vastaavaa
satelliittiviestintäratkaisua viranomaisille, pyysi samalla kuulla Noppaprojektista. Valtuuskunta koostui suurten japanilaisyritysten johtajista ja
varajohtajista. Esitellessämme Noppa-projektin tuloksia ITS World 2004 konferenssissa pidimme kokouksen METI-projektiryhmän seuraavien edustajien kanssa:
Kunio Kurachi, Mitsubishi Precision
Seiji Kitakaze, Shigehira Adachi ja Shouichi Sano, NEC Corporation
Hirohiko Ohkubo, Universal Traffic Management Society, Japan
Kävimme keskusteluja käyttämistämme teknisistä ratkaisuista ja erilaisista
lähestymistavoista (Japanissa varustetaan liikennevaloja infrapunalähettimillä). Meille esiteltiin käytössä olevia Talking Signs -tuotteita ja esittelimme englanninkielistä Noppa-prototyyppiä. NEC:n edustajat Shigehira Adachi
ja Shouichi Sano vierailivat Suomessa marraskussa, jolloin esittelemme vuorostaan Noppa-järjestelmän antamaa opastusta käytännössä. Luontevat rahoitusmallit tutkimusyhteistyölle (vrt EU-hankkeet) pitäisi selvittää, jotta
yhteistyö voisi jatkua.

11.2.2

Pohjoismainen kokous

Isännöimme marraskuun 2004 aikana kokouksen, jossa käydään keskusteluja ruotsalaisen Framsyn-projektiryhmän (projekti on hyvin lähellä Nopan aihepiiriä) ja norjalaisen Sintef-tutkimuslaitoksen kanssa mahdollisuuksista
rakentaa aihepiirin ympärille pohjoismaista yhteistyötä. Rahoitus ja etäisyydet ovat naapurimaiden kesken helpommin hallittavissa mitä em. Japaniyhteistyössä.
Kokouksen osallistujat:
Haval Davoody ja Niklas Henriksson - National Road Administration
Gunnar Janson - Sweco Position
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Oskar Jonsson - TFK, project-leader of the Framsyn project
Per Johan Lillestøl, SINTEF Road and transport
Hans Westerheim, SINTEF IKT
Lisäksi on käyty pohjoismaista kirjeenvaihtoa Västtrafikin Lars Wernerin
kanssa. He ovat selvittelemässä näkövammaisten pysäkki-infon käyttöä
matkapuhelimella. Yhteyttä pyritään pitämään yllä. Kari Saneen kanssa oli
puhetta palaverin järjestämisestä Thorebin edustajien kanssa.
Englannista ja Ranskasta on tulossa delegaatiot kevään 2005 aikana tutustumaan Noppaan.

11.2.3

EU-hankkeet

Projektin aihepiiristä oli kahteen otteen käynnisteillä kuudenteen puiteohjelmaan Network of Excellence -verkosto, mutta se ei saanut rahoitusta.
Olimme mukana valmistelussa.
Osallistuimme LVM:n osin rahoittaman IMAGE-hankkeen experttestaukseen (27.10.2003) ja nyt IMAGE:n loputtua olemme yhteistyössä
ASK-IT -hankkeen kanssa (VTT Rakennustekniikan Pirkko Rämä ja Stakesilta Jan Ekberg ja Sari Valjakka). Nopan palvelintoteutusta voitaisiin käyttää apuna kehitettäessä Suomen pilotteja. IMAGE:n budjetti oli noin 5 miljoonaa euroa ja ASK-IT:n on 15 miljoonaa. Rahoitus jakaantuu kuitenkin
usean osallistujan kesken ja suuri osa rahasta kuluu yhteistyöverkostojen
luomiseen.

11.2.4

CEN-standardointi

VTT on osallistunut CEN-standardityöhön, jossa tarkoituksena on kehittää
palvelinpään rajapinta reaaliaikatietohakuihin (työnimenä SIRI - Server Interface for Real time Information). VTT näkee osallistumisen kyseiseen standardointityöhön tärkeänä.
Englanninkielistä järjestelmää on esitelty pariin otteeseen myös saksalaiselle
VDV:n tutkimus- ja standardointikoordinaattorille Berthold Radermacherille.
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12. Media ja muut julkaisut
12.1 Lehdistötilaisuus
Projektin lehdistötilaisuus pidettiin 8.6.2004 Iiriksessä NKL:n tiloissa. Lehdistötilaisuus onnistui hyvin. Etenkin ulkomainen huomio oli harvinaisen
laajaa: yhdysvaltalaisen uutistoimiston Associated Pressin kirjeenvaihtajan
tekemä uutinen päätyi noin 200 kansainvälisen median palstoille aina
CNN:n uutisia myöten. Näin mitaten kyseessä on yksi VTT:n tunnetuimmista tutkimuksista.

Kuva 32. Iltalehden pilapiirros 9.6.2004
Laajasta julkisuudesta on toivottavasti hyötyä etenkin yhteistyöverkkojen
rakentamisessa. Yhteyksiä tarvitaan aihepiirin standardoinnissa, kävelijälle
sopivien karttojen ja niihin perustuvan opastuksen kehittämisessä sekä
Noppa-tyyppisten järjestelmien tuotteistamisessa.
Julkisuus poikii lisää julkisuutta ja olemme VTT:n markkinointitarkoituksissa (lopulta käyttäen projektin ulkopuolista omaa rahoitusta) suostuneet useisiin haastatteluihin myös lehdistötilaisuuden jälkeen. Näistä tuoreimpina:
1. Ylen Prisma-ohjelma
2. Yle Radio 1, Bittivirtaa-ohjelma
3. Puhelin-lehti 04/2004
Viikko lehdistötilaisuuden jälkeen aihetta oli käsitelty jo seuraavissa kotimaisissa medioissa (lähde VTT:n uutisseuranta):
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Aamulehti x 2

Keskisuomalainen

STT:n uutiset

Aamuposti

Kotikymppi

Digitoday

Kouvolan Sanomat

Suomen Lääkärilehti

Etelä-Suomen
nomat

Sa-

Forssan lehti
HBL
Ilkka
ITviikko
Jakobstads Tidning
Kaleva
Karjalainen

Kymen Sanomat

Suomenmaa

Länsi-Suomi

Talouselämä

Länsi-Uusimaa

Tekniikka & Talous

Länsiväylä

Tietokone

Metro

Uusimaa

MicroPC

Uutislehti 100

MTV3

Uutispäivä Demari

Sonera Plaza

Warkauden Lehti

STT, suomi, ruotsi,

Vasabladet

Kauppalehti
YLE24
VTT:n tiedotuksesta on saatavissa myös lista ulkomaisista lehdistöosumista.

12.2 Tieteelliset julkaisut
Lähetimme ja saimme hyväksyttyä kaksi julkaisua Kreikassa 27-28.5.2004
pidettyyn Mobile Venue '04 -tapahtumaan. Artikkelit on jaettu johtoryhmän kokouksissa. Konferenssien tekijänoikeuskäytännöistä johtuen meillä
ei ole mahdollisuutta liittää artikkeleita tähän loppuraporttiin. Voimme
lähettää artikkelit pyydettäessä. Ne löytyvät verkosta, useimmiten konferenssin järjestäjän kautta tai ainakin tieteellisten julkaisujen hakemistopalveluista otsikoidensa mukaan:
 Navigation System for the Visually Impaired Based on an Information Server Concept
 Towards Seamless Navigation.
Vastaavasti esittelimme projektin tuloksia 18-22.10.2004 Japanissa pidetyssä alan merkittävimmässä konferenssissa, ITS World Congress 2004 tapahtumassa. Otsikot:
 Information Server Concept for Special User Groups
 Public Transport Real Time Information in Personal Navigation Systems for Special User Groups.
John Wiley & Sons, Inc on julkaisemassa kirjaa nimeltä Computing and
Engineering for Successful Aging, Disability and Independence: The state
of the Science in Smart Technology. Nopan arkkitehtuurista on kirjassa
lyhyt kuvaus.
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12.3

Videot

Nopan toiminnasta on kuvattu muutama video ja ne ovat katsottavissa
projektin sivuilla. Kustakin videosta on esittelysivulla lyhyt kuvaus ja pieni karttakuva opastettavasta reitistä. Videot ovat kookkaita (15 - 100 MB),
joten modeemilla ei kannattane yrittää.
http://www.vtt.fi/tuo/53/projektit/noppa/video/
Videoille on kuvattu järjestelmän toimintaa pienine virheineenkin. Ne on
tarkoitettu ensisijaisesti projektin sisäiseen keskusteluun. Ainoastaan
pressicd-hakemiston videoita on käytetty promootiotarkoituksissa. Tietääksemme vastaavaa toiminnallisuutta ei ole aikaisemmin julkisesti esitetty missään hankkeessa.
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13. Vertailu vuoden 2002
projektisuunnitelmaan
Projektisuunnitelmassa
kaavailimme
käyttävämme
Noppapilottijärjestelmässä paljon olemassa olevia järjestelmiä ja henkilökohtaisen navigoinnin komponentteja. Osoittautui, että alalla puuttui ja edelleen
puuttuu paljon perustyötä, jotta Nopan kaltaisten palvelujen kehittäminen
nopeutuisi. Useimmat pilottijärjestelmän osat jouduimme toteuttamaan
itse, mihin kului myös merkittävin osa projektin resursseista. YTV:n Reittiopas, Lingsoftin puheentunnistin ja Timehousen puhesynteesi sekä eräät
www-sivujen kautta tarjotut aikataulupalvelut aikaisemman tutkimuksemme kanssa olivat käytännössä ainoa lähtökohta järjestelmän kehittämiseen. Tilanne ei tällä hetkelläkään ole paljon parempi, ja katsomme, että taustajärjestelmien kehittymättömyys on suuri este kehittyneiden navigointipalvelujen tarjoamiseksi kuluttajalle. Tällä hetkellä tuotetason navigointipalvelut (Wayfinder, Navicore, Webraska, Maporama ym) perustuvat
staattisiin karttoihin ja niissä ei käytetä aikataulutietoa eikä ajantasaista
tietoa.
Joukkoliikenteen tietojärjestelmien ja esimerkiksi pilottikohteeksi kaavailemamme Jokeri-linjan kehitys ei ole ollut aivan odottamamme. Jokerilinjan viivästyessä suunnittelimme järjestelmämme toimimaan nykyisissä
liikennevälineissä, pelkästään käytössä olevalla tekniikalla. Tästä on tietysti ollut myös hyötyä ajatellessa pilottijärjestelmän laajentamista kansalliselle tasolle.
Nykyinen karttainformaatio ei yleisesti riitä täysin sokean käyttäjän opastamiseen ennalta tuntemattomalla reitillä. Tämä oli odotettavissakin,
mutta tilanteen edistämiseksi on projektin aikana tehty paljon töitä, niin
opastusalgoritmien kanssa kuin toisaalta esittelemällä aihepiiriä karttainformaation tuottajille ja jakelijoille.
Olemme olleet tyytyväisiä siihen, kuinka vähillä muutoksilla projektisuunnitelmaan nähden projekti on voitu viedä läpi. Etenkin kun ottaa
huomioon, kuinka monen ulkoisen järjestelmän ja tekniikan kehittymiseen
olemme uskaltaneet luottaa (GPRS-GPS-matkapuhelimien tulo markkinoille, matkapuhelinten ohjelmoitavuuden paraneminen, puhekäyttöliittymien komponenttien kehitys, reittiopasjärjestelmien edistyminen,
Winkki-tietojen saatavuus).
Tärkeimpänä poikkeamana projektisuunnitelmaan on ollut sisätilaopastukseen vaadittavien elementtien ja kävelijälle tarkoitettujen karttaaineistojen hidas kehitys niin Suomessa kuin maailmalla yleensäkin. Projektin puitteissa ehdimme vasta ensimmäisiin demonstraatioihin sekä
opastuksesta joukkoliikenneasemien lähialueella että sisätilapaikannuksesta. Alan yleistä kehitystä varten kehitimme joukkoliikenneasemilla ta93
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pahtuvaan opastukseen alustavia tietomalleja ja suunnitelmat henkilökohtaisten kuulutusten tuottamisesta projektissa kehitetyillä järjestelmillä.
Sisätilaopastuksessa pyrimme jatkossa kansainväliseen yhteistyöhön, jotta ongelmaa tulisi käsiteltyä riittävällä vakavuudella. Esimerkiksi TeleAtlaksella on ollut omia sisätilanavigointihankkeita, joiden perusteella yleisesti käytettyä karttatietojen siirtostandardia (GDF) on jo täydennetty sisätilojen elementtien (käytävät, huoneet) osalta. Tähän työhön projektilla
olisi paljon annettavaa.

TP1, Vaatimusmäärittely
Vaatimusmäärittelyn keräämisessä oli ongelmana se, ettei vastaavia järjestelmiä ollut aikaisemmin tehty, mikä näkyi niin NAVI-ohjelman loppuraporttien suosituksista kuin keskusteluissa tulevien käyttäjien kanssa.
Vasta nyt projektin jälkeen on hieman paremmin tiedossa, mitä toimintoja
kaivataan, mitkä lähestymistavat ovat toimivia ja mitkä kenties eivät, ja
mikä on sitä "hyvää käytettävyyttä", mihin useissa raporteissa viitataan.

TP2, Joukkoliikenne
Reittiopasta kehitettiin projektin kuluessa YTV:lle ja Novolle antamamme
palautteen suuntaisesti ja tällä hetkellä katsomme palvelusisällön olevan
jo erinomaisella tasolla. Novon järjestelmälle kaivattaisiin enää lähinnä
kilpailijoita.
Päädyimme tuomaan henkilökohtaiset pysäkkikuulutukset joukkoliikennevälineen käyttäjälle GPRS-verkon kautta emmekä pilotoineet kuulutusten toteuttamista Bluetooth-yhteyden yli, koska Bluetooth-standardi ei
erityisen hyvin tue tämäntyyppisiä palveluita eikä tekniikka ole vielä
yleistynyt joukkoliikenneasemilla tai -välineissä muita käyttötarkoituksia
varten.

TP3, Paikannus
Paikannus toteutettiin pääasiassa satelliittipaikannukseen perustuen.
GSM-puhelinverkkopaikannus, joka myös oli koekäytössä pilottijärjestelmässä, todettiin liian kalliiksi käyttää. Muita paikannusmenetelmiä ja antureita tutkittiin ja käytettiinkin, mutta varsinaisiin käyttötesteihin
niitä ei tarjottu, koska tällaisia anturijärjestelmiä (kompassi, kiihtyvyysanturit, askelmittari, korkeusmittari) ei hieman vastoin ennakkoodotuksiamme vielä ole liitetty kaupallisiin Bluetooth GPS paikannusmoduuleihin. Prototyyppejä ja ensimmäisiä tuotteita, joissa
GPS:ään on yhdistetty esimerkiksi kompassi, on tulossa saataville vasta
projektin jälkeen.
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Projektin älyliivi-prototyypissä oli käytössä myös muita paikannusmenetelmiä kuin GPS. Liiviä käyttäen ei kuitenkaan tehty paikannukseen liittyviä käyttötestejä.

TP4, Karttainformaatio
Pilottialueen ja tarkan karttainformaation saatavuutta yleensäkin selvitettiin pitkään. Tarkin tieto on kaupunkien hallussa, mutta yhdistäminen
navigointipalveluihin on nykyisellään työlästä. Karttainformaatiota on käsitelty tarkemmin luvussa 6. Projektissa päädyttiin tarkasta opastuksesta
vain pieniin paikallisiin toteutuksiin. Pilottijärjestelmässä on käytössä
puhekuvausten tarjoaminen käyttäjälle saavuttaessa alueelle, josta on järjestelmässä lisätietoa (puhekuvauksia liitteessä 2). VTT:n on mahdollista
esitellä myös sisätilojen navigoitavaan karttaan perustuvaa opastusta
(Tampereella ja tehtävissä myös Arlainstituutin kartoilla), mutta näin toteutettuna sisätilaopastus ei ole tällä hetkellä tuotetason ratkaisu. Tästä
syystä projektissa päädyttiin kehittämään vähemmällä työllä ja pienemmillä investoinneilla toteutettavissa olevia sisätilaopastusratkaisuja jatkohankkeita silmälläpitäen. Tarkemmin selvitettiin myös, mitä informaatiota nykyisiin karttastandardeihin tulisi lisätä, jotta kävelijän opastaminen olisi jatkossa mahdollista.

TP5, Personoitavien kohokarttojen tuottaminen
henkilökohtaisella pistetulostimella
Työpaketin toteutus on käsitelty luvussa 9.

TP6, Reittisuunnittelu
Reittioppaan ja muiden tietolähteiden integrointi reittisuunnitelmaan toteutettiin suunnitelmien mukaisesti. Ongelmia tulee lähinnä jos tietolähteet ovat ristiriitaisia, ts. mikäli esimerkiksi Reittiopas suunnittelee reitin
katua pitkin, jonka Winkki sanoo olevan poikki tietyön tai muun tapahtuman vuoksi. Katutyön kiertämisessä on ongelmansa: pitäisi valita esimerkiksi viereinen katu, jota kuljetaan ja tehdä siltä osin uudelleenreititys. Uudelleenreititystä ristiriitatilanteissa ei laitettu pilottijärjestelmään.

TP7 ja TP8, Reitinseuranta ja opastus
Opastus Reittioppaan reittiin perustuen onnistui erinomaisesti. Reittioppaan reittitiedoista Noppa-järjestelmän kannalta (ei välttämättä muiden
käyttäjien ongelma) saa joitakin tietoja vain pienen kiertotien kautta, esimerkiksi kadunnimet joutuu hakemaan erikseen reittipisteille yksi kerrallaan. Puutteista on projektin annettu palautetta YTV:n kautta Novolle ja
useimmat ovatkin jo korjattu.
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TP9, Käyttöliittymä
Prototyyppiä testasivat VTT:n ulkopuolelta ennen varsinaisia käyttötestejä etenkin Juha Sylberg ja Leena Helin Tampereen yliopistosta. Kommenttien perusteella prototyyppiä viilattiin paremmaksi ennen käyttötestejä,
kuten suunnitelmana oli.

TP10, Päätelaitteisto
Päätelaitteistoasioita on käsitelty kappaleessa 5.3, Projektissa käytetyt
päätelaitteet.

TP11, Tietoliikenne
Käytettiin suunnitelmien mukaisesti GPRS-yhteyttä. Käsitelty kappaleessa 5.2.

TP12, Palvelin
Ainoa muutos palvelinsuunnitelmiin oli se, että lähes kaikki jouduttiin ohjelmoimaan itse. Mikäli projektiin olisi saatu mukaan jokin palveluita ylläpitävä tietotekniikkayritys, tilanne olisi voinut hieman muuttua, mutta
tuskin siltikään merkittävästi.

TP14, Käyttötestit
Käsitelty luvussa 10, Käyttötestit.

TP14, Raportointi
Käsitelty luvussa 12, Media ja muut julkaisut.

TP15, Ulkomainen yhteistyö
Käsitelty luvussa 11, Yhteistyö muiden projektien ja yritysten kanssa.
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14. Jatkokehitys
Tässä kappaleessa käsitellään Noppa-järjestelmän käyttöä lähtökohtana
eri projektiosapuolten kehitystyölle ja käytettyjen ratkaisujen soveltuvuutta alan yleisiksi ratkaisuiksi. Lopuksi eritellään pilottijärjestelmän joidenkin toimintojen kehitysmahdollisuuksia.
Kappaleessa 3 käsitellyn liiketoimintamallin mukaisesti Noppapilottijärjestelmän kaltaisen palvelukokonaisuuden voisi ensisijaisesti tarjota jäsenilleen Näkövammaisten keskusliitto tai muu vastaava etujärjestö. Mahdollisesti etujärjestöt voisivat myös tilata tällaisen järjestelmän ylläpidon erikseen tai yhdessä järjestelmätoimittajalta. Kullekin ryhmälle
tarjottaisiin yhdistetyssäkin palvelussa silti tarpeiden mukaan räätälöityä
palveluvalikkoa ja hieman eri tavalla toimivaa päätelaiteohjelman versiota. Tuotteistaminen siitä lähtökohdasta, että tuotteistaja olisivat liitot,
saattaa edellyttää kansainvälistä yhteistyötä käyttäjämäärän ja resurssien kasvattamiseksi.
Projektin tuloksilla ja käytetyillä ratkaisuilla on kuitenkin em. mallia laajempi sovelluskenttä ja osia Noppa-järjestelmästä on mahdollista käyttää
erillisissä tuotteissa.

14.1 Käyttö yleisenä palveluratkaisuna
Projektin aikana VTT:llä on havaittu Nopassa käytettyjen asiakas–
palvelin-ratkaisujen soveltuvan hyvin myös moniin muihin järjestelmiin ja
projekteihin. Noppa-järjestelmää perustana käyttäen on mahdollista esimerkiksi:
 Tuoda sää-, keli- ja liikennetietoja autoilijan navigointilaitteeseen tai
puhelimeen, kuten nyt tuodaan tietoa näkövammaisen puhelimeen
 Mahdollistaa joukkoliikenteen aikataulu- ja reaaliaikatietojen haku
kaikille käyttäjille (päätelaiteohjelman käyttöliittymää hieman
muuttamalla)
 Toteuttaa kattava häiriötiedotus (joko nykyistä toteutusta käyttäen
tai esimerkiksi jatkuvasti puhelimessa tausta-ajossa olevalla päätelaiteohjelmalla)
 Tuoda matkapuhelimeen sähköiset pysäkkikuulutukset useissa
joukkoliikennevälineissä. Tekniikalla voidaan palvella myös kielivähemmistöjä ja esimerkiksi tuottaa turisteille opastettuja kaupunkikiertoajeluja tavallisilla kaupungin busseilla
 Tarjota räätälöityjä paikannusta ja puhekäyttöliittymää hyödyntäviä informaatiopalveluita yritysten, liittojen tai ryhmien käyttöön.
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Noppa-järjestelmän osakomponentteja ja projektin tuloksia käyttäen on
mahdollista lisäksi esimerkiksi:
 Kehittää aikaisempaa kustannustehokkaammin laite (puhelin +
GPS + ohjelmisto) joukkoliikenteen reaaliaikatietojen sekä taksien
liikennetiedon
(FCD,
Floating
Car
Data)
keräämiseen.
HELMI/ELMI/PARAS-järjestelmien kaltainen ratkaisu vaikuttaa
joustamattomalta Suomen laajuudessa tarvittavien investointien sekä yhteensopimattomien rajapintaratkaisuiden vuoksi.
 Toteuttaa joukkoliikenneyritykselle taustajärjestelmä reaaliaikatietojen ja häiriötietojen käsittelyyn ja jakeluun
 Kehittää tietomallia opastukseen ja henkilökohtaisten kuulutusten
välittämiseen joukkoliikenteen asemilla (esimerkiksi opastus ja
matkaan liittyvät kuulutukset omaan puhelimeen päärautatieasemalla tai Helsinki-Vantaan lentokentällä)
 Edistää kansallista ja kansainvälistä joukkoliikenneinformaation jakeluun liittyvää standardointia. Nopan tulokset ovat jo vaikuttaneet
CEN-standardointityöhön.
 Kehittää reittisuunnitteluohjelmistoja ja olemassa olevia karttaaineistoja soveltumaan paremmin kävelijän reittisuunnitteluun.

14.2 Hyödyntäminen projektiosapuolten
näkökulmasta
Noppa-järjestelmää voitaisiin seuraavina vuosina käyttää esimerkiksi seuraavien tiedossamme olevien julkisten järjestelmien jatkokehitystyössä tai
yleisesti alan kehityksessä:
 Helsingin kaupungin rakennusviraston Winkki-tietokannan ja karttatietojen käyttö jalankulkijan ja kevyen liikenteen reittisuunnittelun kehittämisessä. Ehdotamme tämänkaltaisia tietoja lähtökohdaksi esimerkiksi Digiroadin jatkohankkeelle, jossa kerättäisiin tietoa
jalankulkijoiden käyttöön. Hanke voisi olla nimeltään esimerkiksi
Digiwalk.
 HELMI- ja ELMI-järjestelmien reaaliaikatietojen tuomisessa matkapuhelimeen ja järjestelmien välisessä tiedonvaihdon kehityksessä.
 YTV:n Reittioppaan kehityksessä (päätelaitteeseen ohjelma, jolla
tehdään reittihakuja ja lisäksi tarjotaan opastusta). YTV:n puheperustaisten aikataulupalvelujen kehityksessä.
 Ratahallintokeskuksen JUSE-järjestelmän käyttö matkustajainformaation tuottamiseen sekä esimerkiksi AINO-ohjelman käynnissä
olevan esiselvityksen "Rautatien tasoristeykseen tulevasta junasta
varoittaminen autoon" kaltaisen järjestelmän pilotoinnissa.
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 Tiehallinnon liikennetiedon tuomisessa saataville matkapuhelimiin
ja autonavigointijärjestelmiin, joissa on mahdollisuus Internetyhteyteen.
 Liikenne- ja viestintäministeriön tilaamien järjestelmien ominaisuuksien tarkentaminen (valtakunnallinen reittiopas) ja osallistuminen kansainväliseen reaaliaikatietojärjestelmien standardointityöhön
 Näkövammaisten keskusliiton ja Arlainstituutin työssä tuoda
näkövammaisten käyttöön opastus- ja paikannuspalveluja sekä
puheella käytettäviä tietopalveluja.

14.3 Pilottijärjestelmän toimintojen kehityssuuntia
Pilottijärjestelmä on rakennettu kuten useimmat konseptin todistamiseen
käytetyt järjestelmät, mahdollisimman nopeasti. Projektin loppuvaiheessa
osia järjestelmästä on kuitenkin hiottu lähemmäksi tuotetasoa. Palvelinohjelmisto ja päätelaiteohjelmisto ovat läpikäyneet tutkimusprojektien
mittakaavassa melko pitkäaikaiset käyttötestit ja testauksen.
Työn alla on projektin loppuvaiheissa ollut päätelaiteohjelmiston siirto
toimimaan myös Symbian Series 60 -puhelimilla (Nokialta lukuisia tuotteita). Projektin kahtena ensimmäisenä vuonna Nopan toimintoja ei ollut
vielä mahdollista toteuttaa Nokian puhelimiin. Siirrossa on vuodenvaihteeseen 2004-2005 edistytty siten, että kohta suurinta osaa järjestelmän
toiminnoista on mahdollista käyttää Series 60 -puhelimella ja ohjelmaa on
tarkoitus levittää laajempiin käyttötesteihin.
Käsiteltäessä järjestelmää nykyisessä muodossaan ja tarkoituksessaan,
kehityslistalla on ohjelmiston siirron lisäksi seuraavia asioita.
Palvelinohjelmiston kehitettävät toiminnot:
 Oman lennon (tai muun joukkoliikenteen vuoron) tilan automaattinen seuranta taustalla ja hälytykset matkaan liittyen ("on aika lähteä"). Tällä hetkellä käyttäjältä vaaditaan reaaliaikaseuranta-tilan
päälle kytkeminen sekä esimerkiksi lennon numeron syöttäminen.
Samaan toiminnallisuuteen voitaisiin päästä vähemmällä käyttäjän
aktiivisuudella sekä tulevaisuudessa esimerkiksi sähköisten matkalippujen sisältämiä tietoja hyödyntämällä
 Opastus joukkoliikenneasemilla ja henkilökohtaiset kuulutukset
omaan puhelimeen. Edellyttää tietomallien kehittämistä ja liityntää
mm. asemien kuulutusjärjestelmiin.
 Laajempi opastustiedon tuottaminen sisätiloihin. Pitkän ajan tavoite.
 Kun Digiroad-aineisto tulee saataville vuonna 2005, Nopan toimintoja on nykyistä helpommin mahdollista laajentaa koko maan kattaviksi.
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Päätelaiteohjelmiston yksittäisiä toimintoja voi olla tarvetta jatkokehittää.
Nyt esimerkiksi äänimuistio on toteutettu kaupallisia äänimuistiota yksinkertaisempana.
Päätelaiteohjelmistosta on tiedossa vielä puuttuvan seuraavia toimintoja:
 Mahdollisuus omien POI-karttapisteiden tallettamiseen (pisteen kuvaus annetaan kirjoittamalla tai nauhoitettavana äänenä) ja jakeluun muille käyttäjille. Tämä on ollut suunnitteilla.
 Lievästi heikkonäköisille mahdollisuus suurentaa ruudulla näkyvä
tekstikenttä ja suuntanuoli. Graafisen käyttöliittymän tekemiseen ei
ole käytetty juurikaan aikaa. Alkuperäisenä ajatuksena oli, että
näyttö sammutetaan virran säästämiseksi.
 Opastusalgoritmi voisi itse päätellä, missä vaiheessa ei enää ehditä
esimerkiksi bussiin ja selvästi varoittaa käyttäjää ja kysyä, lasketaanko uusi reitti. Näennäisesti yksinkertaista toteuttaa, mutta keinoälyn lisääminen niin, ettei siitä varmasti aiheudu käyttäjälle kiusaa, saattaa olla hankalaa.
 Oman reitin nauhoitukseen voisi liittää ääniotsikon sekä äänikuvauksia myös reitin varrelle. Reittien jako muille käyttäjille on toteuttamatta.
 Järjestelmässä tulisi olla mahdollisuus antaa kohteen nimi tai osoite
myös kirjoittamalla. Tämä mahdollistaisi nykyistä laajempien osoitetietokantojen käytön ja käytön ulkomailla. Tällä hetkellä osoitteen
kirjoittamisesta on vain osittainen toteutus Keltaisten sivujen reittioppaan käyttöä varten.
 Puhelintoimintojen jatkokehittäminen, mikäli Pocket PC päätelaitetta ja Noppa-ohjelmaa käytetään ainoana puhelimena.
Symbian S60 -ohjelmaversiossa ei ole tätä tarvetta, koska puhelintoiminnot toteutetaan käyttöjärjestelmän valmiilla toiminnoilla ruudunlukijaa apuna käyttäen.
Päätelaiteohjelmiston osalta näkövammaiset käyttäjät näkevät tärkeänä
mahdollisuuden käyttää ruudunlukijan avulla puhelimen käyttöjärjestelmän tarjoamia toimintoja. Ruudunlukuohjelmien kehittyminen on tärkeässä asemassa valittaessa päätelaitetta. Molempiin projektin päätelaitealustoihin on saatavissa ruudunlukija, mutta Series 60 -puhelimiin saatavuus on tällä hetkellä parempi.
Tavoitteena on, ettei käyttäjän tarvitsisi ostaa erillistä puhelinta ja navigointilaitetta, mutta toisaalta puhelimen akku ei saisi loppua navigointitoimintojen käytön vuoksi. Tällä hetkellä akkujen kesto on olennainen
suunnitteluun vaikuttava tekijä.
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15. Yhteenveto
Pilottihankkeessa oli tarkoituksena toimivan prototyypin ja käyttötestien
avulla täsmentää opastusjärjestelmälle ja matkustajainformaatiolle asetettavia vaatimuksia. Hankkeessa pyrittiin myös edistämään sähköisessä
muodossa olevan matkustajainformaation yleistä saatavuutta ja saavutettavuutta.
Hankkeessa on pyritty edistämään informaation saannin esteettömyyttä,
mikä yhdessä liikkumisympäristön fyysisen esteettömyyden kanssa helpottaa erityisryhmien liikkumista (joukko)liikenteessä.

15.1 Konsepti
Pilottihankkeen tekninen konseptisuunnittelu tehtiin Esinoppaprojektissa ja se on julkaistu raporttina Näkövammaisten opastusjärjestelmät [1]. Esiprojektiin kuului kirjallisuusselvitys, jonka yhteydessä kartoitettiin näkövammaisten liikkumisen ongelmat ja elektroniset liikkumisen apuvälineet (ELA).
Näkövammaisille tarkoitettuja elektronisia liikkumisen apuvälineitä ja
järjestelmiä on kehitetty pitkään. Apuvälineiden yleistyminen esteet ovat
olleet sekä taloudellisia että teknisiä. Näkövammaisten osuus koko väestöstä on suhteellisen pieni (~1,5 %), joten etenkin mittavien infrastruktuuriin tehtävien muutosten ja ylläpidon kustannukset nousevat helposti korkeiksi saatavaan hyötyyn nähden.
Aikaisemmissa hankkeissa on tullut tuotteistamisvaiheessa ongelmia
nähdäksemme mm. seuraavista syistä:
 On pyritty korvaamaan nykyiset tärkeimmät apuvälineet eli valkoinen keppi ja opaskoira. Sen sijaan, että yritettäisiin kehittää liikkumiseen apuvälineitä, jotka korvaavat kaikki muut apuvälineet, tulisi
nähdäksemme kehittää nykyisiä apuvälineitä täydentäviä järjestelmiä
 Apuväline on vaatinut oman infrastruktuurin rakentamista, esim.
rakennuksiin tai kulkuneuvoihin lisättäviä lähettimiä. Jos lähettimiä joudutaan asentamaan maanlaajuisesti kaikkialle, ovat investointikustannukset ja vuotuiset ylläpitokustannukset varsin korkeita, vaikka yksikkökustannus olisikin alhainen.
 On otettu tarkasteluun vain yksi ongelma, johon on kehitetty apuväline. Näkövammaisilla on kuitenkin yleensä useita ongelmia, jolloin
mukana tarvittaisiin useita apuvälineitä.
Liian yksinkertainen tekninen ratkaisu tuottaa yleensä apuvälineen, joka
on huokea valmistaa, mutta jonka käyttäminen vaatii käyttäjänsä kaiken
keskittymiskyvyn. Etenkin kuuloaisti ylikuormittuu hyvin herkästi. Jos
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kaikki energia kuluu apuvälineen antaman informaation kuunteluun ja
tulkitsemiseen, ei jää aikaa käytettäväksi muun ympäristöstä saatavan
informaation havainnointiin.
Konseptisuunnittelussa pyrittiin sellaiseen ratkaisuun, jossa vältettäisiin
mahdollisuuksien mukaan aiemmissa järjestelmissä havaitut virheet ja
puutteet. Kustannusten minimoimiseksi järjestelmän pitää perustua kaupallisiin komponentteihin ja palveluihin, joko olemassa oleviin tai sellaisiin, joita oletettavasti tulee markkinoille lähivuosina.
Noppa-järjestelmä koostuu vaihdettavissa olevista moduuleista. Järjestelmän toteutus riippuu mm. saatavilla olevista informaatiopalveluista ja
niiden toteutustavoista, markkinoille tulevista kannettavista päätelaitteista ja niiden ominaisuuksista sekä paikannus- ja puheentunnistusteknologioiden kehityksestä. Noppa-järjestelmä on perusluonteeltaan eri käyttäjäryhmille ja laitealustoille mukautettavissa oleva asiakas–palvelinohjelmistokonsepti.
Palvelukonseptin suunnittelulähtökohtana on ollut käyttäjäkeskeisyys.
Palvelukonsepti on laajennettavissa koskemaan myös muita erityisryhmiä. Design for all -periaate toteutuu informaatiopalveluissa, joiden on
tarjottava informaatiota kaikille käyttäjäryhmille. Erityisryhmälle toteutetaan oma ryhmäpalvelin palvelemaan heidän tiedonsaantitarpeitaan käyttämällä ryhmälle parasta palvelusisältöä ja esitystapaa. Käyttäjäryhmähän muodostaa myös yhteisön, joka voi jakaa ja tuottaa informaatiota myös toisilleen ryhmäpalvelimen kautta.
Perustelu tälle menettelylle on yksinkertaisesti se, että näkövammaiset
tarvitsevat visuaalisen informaation äänenä, kuulovammaiset audioinformaatiota visuaalisena ja liikuntavammaisia kiinnostaa eniten reitin
esteettömyys. Lisäksi esimerkiksi kielivähemmistöt tarvitsevat sekä visuaalisen että audioinformaation omalle äidinkielelleen käännettynä. Informaatiota haetaan lisäksi useasta eri palvelusta, joten tietoa integroiva
ja personoiva komponentti tarvitaan joka tapauksessa.
Erityisryhmien käyttäjämäärillä on tuskin mahdollista rakentaa puhtaasti liiketaloudellisilla periaatteilla toimivaa palvelua, koska käyttökustannukset käyttäjille nousisivat todennäköisesti varsin korkeiksi.
Käyttäjälähtöisyyteen liittyy myös kustannusten minimointi, niin informaation kuin tiedonsiirronkin osalta. Etenkin joukkoliikennematkustuksessa informaatiokustannukset on pidettävä kurissa, koska itse matkalipunkaan hinta ole kovin korkea.
Luonnollisin isäntä palvelun ylläpitäjäksi olisikin erityisryhmän etujärjestö, joka ylläpitää palvelua omakustanneperiaatteella omille jäsenilleen. Mikään ei tietenkään estä yhteistyötä eri järjestöjen kesken. Myöhemmin käyttäjämäärien kasvettua, voidaan ajatella kaupallista palveluakin.
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Konseptissa on joitain etuja:
 Käyttäjät itse ovat parhaita asiantuntijoita omien ongelmiensa ratkaisussa esimerkiksi käyttöliittymän osalta. Nyt on mahdollista rakentaa esimerkiksi puhekäyttöliittymä melkein mihin tahansa palveluun, ilman että se edellyttää mitään toimenpiteitä palvelun alkuperäiseltä pitäjältä.
 Sisältönä voidaan käyttää myös sellaisia informaatiolähteitä, joilta
ei ole yleisesti saatavissa. Etenkin jos käyttöönotto ei edellytä sisällöntuottajalta investointeja, sisällön käyttöön saamiselle ei pitäisi olla suuria esteitä.
 Informaatiolähteistä saatavaa tietoa voidaan myös yhdistää muihin
lähteisiin ja jalostaa käyttäjäryhmälle käyttökelpoisempaa informaatiota.
 Palvelusisältö on lähes täysin käyttäjäryhmän omissa käsissä, jolloin
mukaan saadaan uusia palveluja ja tarpeettomia voidaan poistaa halutulla tavalla.
 Kustannuksia voidaan vähentää arvoketjun lyhentymisellä. Nyt voidaan monessa tapauksessa olla suoraan yhteydessä sisällön tuottajaan, jolloin ketjusta jää pois monta perinteisesti mobiilipalvelun
hintaa nostavia arvoketjun osia.

15.2 Tulokset
Katkeamaton matkaketju koostuu kahdesta tekijästä. Siinä kun itse matka on katkeamaton, ts. ketjuun kuuluvat matkustusvälineet ovat oikeaan
aikaan oikeassa paikassa samoin kuin itse matkustaja, tulee myös matkaan liittyvän matkustajainformaation olla katkeamatonta.
Informaatiota on tarjolla useasta eri lähteestä. Jotta osattaisiin hakea
matkustajalle relevanttia, vain hänen matkaansa koskevaa informaatiota,
on käytössä oltava reittisuunnitelma koko matkan osalta. Reitinseurannan
avulla informaatio osataan kohdistaa oikein ja tehdä mahdollisesti uusi
suunnitelma, jos alkuperäinen reitti ei toteudu suunnitellulla tavalla.
Joukkoliikenteen käyttäjät ovat jalankulkijoita. Reittisuunnitteluun käytettävän aineiston pitäisi siis tukea jalan tehtävää matkaa. Jalankulkija
kulkee jalkakäytävillä, suojateillä ja jalankulkuväylillä. Kartan laatu on
myös tärkeä. Vaadittava tarkkuus on risteysalueilla ehkä 2 metriä. Kulkureitin risteyspisteiden lisäksi tarvitaan myös muotopisteet silloin kun
kulkureitti on luonnossakin kaareva. Tämän hetken tilanne on se, ettei
valmiina ole saatavissa riittävän hyvää aineistoa kävelyreitityksen tuottamiseen.
Kartan ajantasaisuus ja virheettömyys on erityisen tärkeä näkövammaisille, koska navigointijärjestelmä ei voi havaita karttavirheitä ilman erillisiä
ympäristönhavainnointiantureita. Näkevä kulkija havaitsee itse kulkukel103
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vottomat reitit. Paraskaan paikannus ei pelasta tilannetta, jos reittisuunnittelussa eli kartassa on tapahtunut virhe. Satelliittipaikannuksen nykyiset ongelmat tullevat poistumaan suurimmaksi osaksi Galileojärjestelmän ja vastaanottimien kehityksen myötä.
Terminaalit ovat yleensä sisätiloja, joihin satelliittipaikannus ei yllä. Samoin navigointikartat eivät kata näitä alueita. Matkaketjuun kuuluu tavallisesti vähintään kaksi laituria tai laiturialuetta. Joukkoliikenneterminaaleille tai sisätiloille yleensä ei ole olemassa standardeja esitysmuotoja, jotka olisivat käyttökelpoisia navigointijärjestelmissä. Myöskään yleisesti sovellettavia sisätilapaikannusjärjestelmiä ei ole olemassa.
Yksi näkövammaisen matkustamisen ongelmista on oikeaan kulkuneuvoon nouseminen. Yksi ratkaisu on käyttää reaaliaikainformaatiota ongelman ratkaisuun. Sitä voidaan käyttää oikean kulkuvälineen identifioinnissa ja näkövammaisen opastamisessa kulkuvälineeseen sekä matkan
aikana reitin edistymisen seuraamiseen (henkilökohtaiset pysäkkikuulutukset). Näin voidaan välttää erityisten lähettimien asentaminen kulkuneuvoihin ja säästää tuntuvasti kustannuksissa.
Jos osoittautuu, että joitain liikenneympäristön ongelmia ei voida ratkaista ilman paikallisyhteyksiä, vastaanottimena pitäisi aina käyttää matkapuhelinta.
Matkustajainformaatiota tarjoavien palveluiden rajapinnat pitää standardisoida ja olla XML-muodossa. Näin varmistetaan niiden sovellettavuus.
Monet joukkoliikenneoperaattorit toimivat vain paikallisesti, mutta matkustajat liikkuvat paljon usean operaattorin alueella, mikä entisestään korostaa standardien merkitystä valtakunnallisten palveluiden luomiseksi.
Sen vuoksi kansallisissa kehitysohjelmissa ja projekteissa pitää tätä seikkaa erityisesti painottaa esimerkiksi hankerahoituksen ehtona.
XML-formaatti rajapinnoissa tuo mukanaan lähinnä rakenteisuuden ja
alustariippumattomuuden tuomat edut informaation käsittelyssä. Rajapintaan voidaan esimerkiksi tuoda uusia ominaisuuksia ilman että vanhat
sovellukset lakkaavat toimimasta.
Matkapuhelinpalveluiden kehitystä jarruttaa se, että ei ole olemassa teknologiaa, jota käyttäen voitaisiin toteuttaa selainpohjaisia tai erillisiä ohjelmia, jotka toimisivat laajalti eri matkapuhelinmalleissa. Puhelinmallien
elinkaari on vain noin 9 kuukautta, mikä hankaloittaa ohjelmakehitystä.
Uudet nopeat tiedonsiirtostandardit (EDGE ja UTMS) eivät paranna toimintaa merkittävästi. Laitteiden virrankulutusta pitää saada edelleen
pienemmäksi ja akkuja paremmiksi toiminta-ajan pidentämiseksi.
Järjestelmän käyttötesteissä oli mukana eri näkövamma-asteen omaavia
henkilöitä. Testauksessa ei kiinnitetty niinkään huomiota laitteen käytettävyyteen, vaan palvelusisältöön ja informaation hyödyllisyyteen näkövammaisille. Käyttötestin tulokset olivat kohtuullisen hyviä. Erityisen hyväksi palveluksi todettiin henkilökohtaiset pysäkkikuulutukset ajoneuvossa. Kaiken kaikkiaan palvelusisältö sai hyvät arviot ja hyviä ehdotuksia
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uusista palveluista saatiin myös. Hiottavaa toki löytyi useasta toiminnosta, kuten olikin odotettavissa. Etenkin Reittioppaan antamasta reittikuvauksesta oli testihenkilöiden vaikeaa muodostaa mielikuvaa reitistä. Kuvauksen rakenne ja karttakuvan selitys puheena vaatisikin perusteellisempaa tutkimusta.
Projektin saama julkisuus on ollut erittäin suurta ja mielenkiinto on herännyt myös ulkomailla. Käydyissä keskusteluissa on tullut esille, että
konseptia tullaan varmasti soveltamaan laajalti myös ulkomailla (Iso Britannia, Hollanti, Ruotsi, Norja, Japani...). Nähtäväksi jää, kopioivatko he
konseptin ja tekevät toteutuksen itse vai käyttävätkö he jo tehtyä työtä
sen apuna.
Projekti on osoittanut, että konsepti toimii ja ratkaisee useita esitettyjä
informaatiotarpeita (reaaliaikatiedot, kävelijän opastus matkapuhelimella,
ryhmäkohtainen tiedotus ja uutiset, pysäkkikuulutukset, esteettömyystietojen välityskanava, varoitukset, tietyöt yms).
Jatkossa on kuitenkin edelleen syytä edetä pienin askelin. Kehitystyötä on
syytä jatkaa laajennetuin käyttökokein, koska suuri osa toiminnoista aivan uusia ja niiden hiomista tarvitaan ennen kuin päästään tuotetasolle.
Toiminta erityisesti näkövammaisten opastinlaitteena edellyttää eipalvelinriippuvaisten satelliittipaikannustoimintojen hiomista, tärkeimpänä omien pisteiden nauhoitus. Pioneerikäyttäjät ovat tässä merkittävässä asemassa.
Tavoitteena tulevaisuudessa on toiminta-alueen laajentaminen koko Suomen kattavaksi esimerkiksi Digiroad-aineistolla ja valtakunnallisella reittioppaalla. Informaatiopalveluiden avoimuuteen ja käytettävyyteen ilmaisissa palveluissa pitäisi panostaa etenkin joukkoliikenteen osalta. Informaation saatavuutta tulee edelleen kehittää.
Käytetty asiakas-palvelin konsepti erityispiirteineen sopii alustaksi myös
muihin informaatiopalveluihin ja kansallisiin pilotteihin.
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Termilista
.NET

Microsoftin ohjelmointiympäristö, jolla pyritään ohjelmien parempaan siirrettävyyteen eri laiteympäristöihin.

2D

2 dimensional. Kaksiulotteinen (taso)

3D

3 dimensional. Kolmiulotteinen

802.11g

IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers,
Inc.) standardi langattomille lähiverkoille.

ActiveX

Microsoftin Internet Explorer selaimen kanssa toimiva
ohjelma. Vastaa Java-scriptiä

AOI

Area Of Interest. Alue, josta saatavissa lisätietoa.

Arkkitehtuuri

Rakennekaavio

ASK-IT

EU-hanke

Bluetooth

Yrityskonsortion (tärkeimpänä Ericsson) kehittämä radiotekniikka lyhyen etäisyyden langattomaan tiedonsiirtoon.

C++

Ohjelmointikieli

Cell ID

Cell Identitity. Radioverkon tukiaseman tunnistekoodi

CEN

European Committee for Standardization

de-facto

Tosiasiallinen (lat). Esimerkiksi määräävä markkinaasema asettaa jonkin standardinomaisen asemaan.

Design for all

Sosiaalisesti vastuullinen suunnittelu

ED50

European Datum 1950. Koordinaatistojärjestelmä, joka
perustuu Hayford 1924 referenssiellipsoidiin.

EDGE

Enhanced Data rate for GSM Evolution. Matkapuhelimen tiedonsiirtostandardi.

EGNOS

The European Geostationary Navigation Overlay Service. Satelliittipaikannusjärjestelmien laajennusosa
turvallisuuskriittisiin sovelluksiin.

ELSA

Esteettömän liikkumisen tutkimusohjelma. Liikenne- ja
viestintäministeriö

E-OTD

Enhanced Observed Time Difference, matkapuhelinverkkoon perustuva paikannustekniikka

ETRS89

European Terrestrial Reference System

Euref89

Eurooppalainen koordinaattijärjestelmä (lähes sama
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kuin WGS84)
EUREF-FIN

Euref89 realisaatio Suomessa.

GALILEO

Eurooppalainen satelliittipaikannusjärjestelmä. Siviilihallinto.

Gauss-Krüger

Karttaprojektio, jolla muodostetaan tasokartta ED50
koordinaatistojärjestelmästä. Käytössä Kartastokoordinaatiojärjestelmässä.

GDF

Geographic Data Files, karttatiedon siirtostandardi

GLONASS

GLObalnaja NAvigatsionnaja Sputnikovaja Sistema.
Venäjän puolustusministeriön ylläpitämä satelliittipaikannusjärjestelmä.

GPRS

General Packet Radio Service on GSM-verkossa toimiva
kiinteä Internet-yhteys. Tietyn kaistan varaavaan
GSM-yhteyteen erona pakettimuotoisena dataa kuljettava GPRS voi olla jatkuvasti päällä, sen kuitenkaan
kuormittamatta verkkoa muulloin kuin dataa siirrettäessä.

GPS

Global Positioning System. Yhdysvaltojen puolutusvoimien ylläpitämä satelliittipaikannusjärjestelmä.

GSM-data

Matkapuhelimen aikavelotteinen datasiirtoyhteys.

Headset

Kuuloke-mikrofoniyhdistelmä matkapuhelimiin.

HKR

Helsingin kaupungin rakennusvirasto

HTML

HyperText Markup Language

HY

Helsingin yliopisto

IMAGE

EU-hanke

ISO 13407

Standardi: Vuorovaikutteisten järjestelmien käyttäjäkeskeinen suunnitteluprosessi

Java

Sun Microsystemsin kehittämä laiteriippumaton ohjelmointiympäristö

Javascript

Java-ympärostössä ajettava ohjelma

JUSE

Junien seurantajärjestelmä. Ratahallintokeskus

KEN

NAVI-ohjelman osahanke Käytettävyys ja Eettinen arviointi

KKJ

Suomalainen Kartastokoordinaattijärjestelmä

Komentotulkki

Ohjelma, joka tulkitsee käyttäjän antamia komentoja ja
toteuttaa niitä.

Microsoft Smart- Microsoft käyttöjärjestelmä matkapuhelimiin.
phone
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Microsoft Internet Explorer

Internet-selain

Modeemi

Modeemin avulla voidaan muodostaa internetyhteys
puhelinlinjan välityksellä

N60

Suomen korkeusjärjestelmä., jonka nollataso yhtyy
vuoden 1960 keskimääräiseen merenpintaan Helsingissä.

NAVI

Henkilökohtainen navigointi -ohjelma.

Opera

Internet- selain

PAN

Personal Area Network. Henkilökohtainen tiedonsiirtoverkko esimerkiksi mukana kulkevien laiteiden yhdistämiseen. Yksi Bluetoothin profiileista.

PDA

Personal Digital Assistant. Pieni mikrotietokone.

Pocket PC

Microsoft käyttöjärjestelmä kannettaviin laitteisiin.

Pocket PC Phone Microsoft käyttöjärjestelmä kannettaviin laitteisiin,
Edition
joissa on puhelintoiminnot
POI, Point Of Interest

Piste, josta saatavissa lisätietoa. Satunnaisia käännöksiä mm. kohdepiste.

RFID

Radio Frequency Identification. Radiotaajuuksilla toimiva tunnistusjärjestelmä.

Ruudunlukija

Ohjelmisto joka puhesynteesillä lukee tietokonenäytön
tekstejä.

SA

Selective Availability. GPS järjestelmän siviilisignaalin
keinotekoinen epätarkkuutus. Poistui v. 2000.

Series
40/60/80/90

Symbian käyttöjärjestelmään eri käyttöliittymiä

SIG

Special Interest Group. Työryhmä

SIRI

Server Interface for Real time Information. CEN 278
WG3 työryhmässä kehitettävä standardi

Symbian

Matkapuhelimen käyttöjärjestelmä, pääasiasssa Nokian käyttämä

TAUCHI

Tampereen yliopiston puheentunnistukseen keskittyvä
ryhmä

TKL

Tampereen kaupungin liikennelaitos

TTFF

Time To First Fix. Aika jonka satelliittipaikantimelta
kuluu käynnistyksestä ensimmäisen paikannustuloksen saamiseen. Tyypillinen arvo 45 s.

UMTS

Universal Mobile Telecommunications System. Yleisnimitys tulevaisuuden matkapuhelinjärjestelmille. To108

teutus mm. käyttäen WCDMA teknologiaa.
UTM

Universal Transverse Mercator

WAP

Wireless Application Protocol. Tiedonsiirtoprotokolla
matkapuhelimiin.

WCDMA

Wideband Code-Division Multiple-Access. Matkapuhelimen tiedonsiirtoteknologia.

VDV

Verband Deutscher Verkehrsunternehmen. Saksan linja-autoliitto

WGS84

World Geodetic System 1984. Maakeskeinen koordinaatistojärjestelmä

Windows CE

Microsoftin käyttöjärjestelmä sulautettuihin laitteistoihin. Windows Mobile on yksi myyntiversio tästä käyttöjärjestelmästä, toinen on Windows Automotive autojärjestelmiin.

Windows Mobile

Microsoftin käyttöjärjestelmä kämmentietokoneisiin ja
älypuhelimiin

WLAN

Wireless Local Area Network
Langaton lähiverkko tiedonsiirtoon

XML

Extensible Markup Language

YTV

Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta

Äänenpakkaus

Digitaalista äänisignaalia muokkaamalla saadaan sen
vaatimaa tallennustilaa vähennettyä laadun kärsimättä.
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Liite 1. Vaatimusmäärittelyt
Noppa-palvelun pääkomponenteiksi voidaan tunnistaa (Kuva 33):
1. Päätelaite
2. Palvelin
3. Karttapalvelu
4. Reittiopaspalvelu
5. Reaaliaikatietopalvelu
6. Muut tietopalvelut
Karttapalvelu

Reittiopas
palvelu
Noppa
päätelaite

Noppa
palvelin
Reaaliaikatietopalvelu

Käyttäjä

Muut
tietopalvelut

Kuva 33. Noppa-palvelun pääkomponentit.
Seuraavassa on listattu tunnistetut vaatimukset.

Palvelun yleiset vaatimukset
P = pakollinen
T = toivottava
E = ehdollinen
Vaatimus

Kuvaus

Tärkeys

V1.1

Palvelun avulla totutettu matka on
matka- ja informaatiokustannuksineen
puolet edullisempi kuin vastaava matka taksilla

P

Jos kustannukset nousevat
liian korkeiksi, on helpompaa
käyttää taksia.

V 1.2

Komponentit ovat kaupallisia

T

Kaikkia komponentteja ei ole
vielä saatavilla

V 1.3

Käytettävät rajapinnat ovat avoimia ja
vähintään de facto -standardeja.

T

Kaikkia rajapintoja ei ole määritelty

V 1.4

Palvelu on personoitavissa

T

Käytettävät palvelut ovat
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Tekninen reunaehto

myös erikseen personoitavissa.
V 1.5

Palvelu ei vaadi infrastruktuurilta erityistukea

P

Ei koske olemassa olevien
lähteiden käyttöä.

V 1.6

Palvelun kautta voi käyttää Reittiopaspalveluita

P

YTV Reittiopas

V 1.7

Palvelu tarjoaa opastusta kävellessä

P

Laatu riippuu saatavissa olevasta aineistosta

V 1.8

Palvelu tarjoaa joukkoliikenteen reaaliaikainformaatiota

P

Jos aineistoa on käytettävissä, muuten käytetään aikatauluinformaatiota.

V 1.9

Palvelu on komponentoitu ja laajennettavissa

T

Edellyttää standardirajapintoja

V 1.10

Palvelu osaa arvioida omaa luotettavuuttaan

P

V 1.11

Palvelu ei varastoi informaatiota

T

Puheentunnistuksen sanastot
toistaiseksi oltava palvelimella

V 1.12

Palvelun virheellinen toiminta on jäljitettävissä (käyttöloki)

P

Tiedon talletuksessa toimittava lain sallimissa rajoissa

Päätelaitteen vaatimukset
Vaatimus

Kuvaus

Tärkeys

V 2.1

Päätelaite on ohjelmoitavissa

P

Kehitystyökaluja on saatavissa

V 2.2

Päätelaitteeseen saa liitettyä
lisälaitteita

P

Kehitystyökaluja on saatavissa
ja liityntään sopivia komponentteja on olemassa.

V 2.3

Päätelaite paikantaa ulkotiloissa

P

Paikannus on jatkuva eikä edellytä käyttäjän toimenpiteitä

V 2.5

Päätelaite paikantaa sisätiloissa

T

Käytössä on useita erilaisia järjestelmiä. Ei standardia olemassa toistaiseksi

V 2.6

Päätelaitteessa on kompassi ja
askelmittaus

E

Tarvitaan infrastruktuurista riippumaton suuntareferenssi ja
etäisyysmittaus, jos käyttäjä on
täysin sokko.

V 2.6

Päätelaitteessa on puhesyntetisaattori

P

Laitteen käyttöohjeistus voitava
antaa ilman verkkoyhteyttä.

V 2.7

Päätelaitteessa on internetyhteys

P

Maksullisen yhteyden veloitusperuste on siirretty data eikä
aika

V 2.8

Päätelaitteessa on lähiverkkoyhteys

T

V 2.9

Palvelun käyttö käynnistyy yhdestä napista

P

V 2.10

Tietoliikenneyhteydet muodostuvat automaattisesti

P
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Järjestelmä osaa antaa tarvittavat käyttäjätunnukset ja salasa-

nat
V 2.11

Päätelaitteessa on GSM-puheja SMS-ominaisuudet

P

Erillinen puhelin on tarpeeton

V 2.12

Palveluiden käyttö on mahdollista puheella.

P

Puheohjaus on mahdollinen toistaiseksi vain verkkoyhteyden
kautta

Palvelimen vaatimukset
Vaatimus

Kuvaus

Tärkeys

Tekniset reunaehdot

V 3.1

Palvelin tukee useaa samanaikaista käyttäjää

P

Toistaiseksi rajoitettu kuuteen
käyttäjään. Puheentunnistinta ei
ole suunniteltu usean käyttäjän
järjestelmään.

V 3.2

Palvelimessa on puheentunnistin

P

Vain suomenkielinen toteutettu

V 3.3

Palvelin ylläpitää käyttäjäkohtaista käyttölokia

P

Lokia käytetään vain virhetilainteiden etsimiseen.

V 3.5

Palvelimessa on käyttäjätunnistus

P

Toistaiseksi tunnistus voi olla
päätelaitekohtainen

V 3.6

Palvelin käyttää avoimia ja standardeja rajapintoja

T

Reittiopaspalvelun vaatimukset
Reittiopaspalvelun käyttö edellyttää lähtöpisteen, kohdepisteen ja matkustusajankohdan
antamista. Parametreina välitetään tyypillisesti kävelynopeus ja halutun matkustusmuodon valinta (juna, bussi, raitiovaunu).
Vaatimus

Kuvaus

Tärkeys

V 4.1

Käytössä on xml-rajapinta.

T

V 4.2

Pysäkin tietoina palautetaan sen
tunnus, nimi ja koordinaatit.

P

V 4.3

Reittikuvauksessa kadun eri
puolilla olevat pysäkit erotetaan
toisistaan

P

V 4.5

Reittikuvauksessa palautetaan
matkan lähtöpysäkki tai laituri ,
sen koordinaatit ja aikataulun
mukainen tuloaika

P

V 4.6

Reittikuvauksessa palautetaan
matkan välipysäkkien nimet,
koordinaatit ja aikataulun
mukaiset ohitusajat

P
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Aineiston saatavuus voi rajoittaa
toteutusta

V 4.6

Reittikuvauksessa palautetaan
matkan päätepysäkki tai laituri,
sen koordinaatit ja aikataulun
mukainen saapumisaika

P

V 4.7

Reittikuvauksessa annetaan
reitin muotopisteiden koordinaatit ja kadunnimet reitiltä

T

V 4.8

Personointiparametrit välitettävissä kyselyn yhteydessä

P

Parametrit voitava tallettaa Noppa-palvelimelle

Karttapalvelun vaatimukset
Karttapalvelu voi olla yhdistettynä reittiopaspalveluun tai se voi olla erillinen palvelu tai käytössä on molemmat palvelut.
Vaatimus

Kuvaus

Tärkeys

V 5.1

Reititys tapahtuu katuverkkoa
pitkin

P

Pelkkä ilmansuunta ja etäisyys
on selvä turvallisuusriski opastusta annettaessa. Reitin pitää
olla kuljettavissa turvallisesti.

V 5.2

Reititys tapahtuu jalankulkuväyliä pitkin

T

Aineiston saatavuus heikko toistaiseksi

V 5.3

Reititys osoite-osoite parilla

P

V 5.5

Reititys koordinaatti - osoite parilla

P

V 5.6

Reititys koordinaatti - koordinaatti parilla

P

V 5.6

Palauttaa reitin kuvauksen ja
käännösten koordinaattipisteet

P

V 5.7

Palauttaa kulkureitin muotopisteet

T

Tällöin kulkusuunnan laskenta
opastuksessa mahdollista

V 5.8

Palauttaa osoitteen annetulle
koordinaatille

P

Osoitteen muodostus on toistaiseksi hieman epämääräinen
kiinteistötietojärjestelmistä johtuen.

V 5.9

Reititys henkilökohtaisilla asetuksilla.

T

Aineiston saatavuus ongelma
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Osoitetta ei aina tiedetä

Reaaliaikatietopalvelun vaatimukset
Reaaliaikatietoihin lasketaan kaikki dynaaminen tieto, esimerkiksi tieto
saapuvasta kulkuneuvosta ja kuulutukset yms. aikaan sidottu toiminta kulkuneuvossa ja asemilla.
Vaatimus

Kuvaus

Tärkeys

V 6.1

Palvelu täyttää kovan reaaliaikajärjestelmän vaatimukset

P

Tieto on arvotonta jos se tulee
myöhässä.

V 6.2

Tiedon saatavuus on joko varmistettua tai sen saatavuus on
ilmaistavissa

P

Tekstiviesti ei täytä tätä vaatimusta, koska ei tiedetä onko
sanomaa lähetetty lainkaan vai
onko se juuttunut sanomakeskukseen .

V 6.3

Rajapinta on XML-pohjainen ja
standardoitu

T

V 6.5

Tieto on tekstimuodossa

P
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Voidaan hyödyntää esim. kuulovammaisten palvelussa.

Liite 2. Puhekuvaukset
Laatijat: Liikkumistaidon ohjaajat Tiina Häyrinen ja Anne Lumiste Arlainstituutti

Mäkkylän seisake
Yleiskuvaus
Mäkkylän seisakkeella laituri on itä-länsisuuntainen. Sen eteläpuolella on
raide nro 4 itään, Helsingin suuntaan meneville junille ja pohjoispuolella raide nro 3 länteen, Leppävaaran suuntaan meneville junille….jne)

Junasta poistuttaessa…
Mäkkylän seisakkeella laituri on itä-länsisuuntainen. Sen eteläpuolella on
raide nro 4 itään, Helsingin suuntaan meneville junille ja pohjoispuolella raide nro 3 länteen, Leppävaaran suuntaan meneville junille.
Laiturin länsipäästä poistutaan joko portaita pitkin tai hissillä junaradan
alikulkutunneliin. Hissi löytyy kulkemalla portaikon ohi pohjoispuolelta länteenpäin. Hissin luona on piippaava merkkiääni.
Junaradan alikulkutunnelissa voit kääntyä etelään, Vermoon vievälle kävelytielle tai pohjoiseen, Vanhalle Turuntielle. Vanha Turuntie on myös itälänsisuuntainen. Junaradan ja Vanhan Turuntien alikulkutunnelit ovat peräkkäin. Vermon bussipysäkit ovat Vanhan Turuntien alikulkutunnelin kohdalla idässä, molemmin puolin Vanhaa Turuntietä.

Vermosta päin tultaessa…
…Junaradan alikulkutunnelin itäseinältä löytyy portaikko ja hissi ylös laiturialueelle. Hissin kohdalla on piippaava merkkiääni.
Mäkkylän seisakkeella laituri on itä-länsisuuntainen. Sen eteläpuolella on
raide nro 4 itään, Helsingin suuntaan meneville junille ja pohjoispuolella raide nro 3 länteen, Leppävaaran suuntaan meneville junille. Junaa kannattaa
odotella noin 50 metriä portaikosta itäänpäin. (Katos loppuu pian tämän
kohdan jälkeen…) Tällä kohtaa pysähtyvät lähijunien lipunmyyntivaunut.
Mäkkylän seisakkeella pysähtyvät vain A-junat, jotka kulkevat Helsingin ja
Leppävaaran välillä, sekä L-juna, joka kulkee yöllä ja sunnuntaisin Helsingin ja Kirkkonummen välillä.
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Mäkkylästä päin tultaessa
Mäkkylän seisake on Vanhan Turuntien eteläpuolella, Vanhan Turuntien
alikulkutunnelin ja Vermon bussipysäkkien kohdalla. Junaradan alikulkutunnelin itäseinältä löytyy hissi ja portaikko ylös laiturialueelle. Hissin kohdalla on piippaava merkkiääni.
Mäkkylän seisakkeella laituri on itä-länsisuuntainen. Sen eteläpuolella on
raide nro 4 itään, Helsingin suuntaan meneville junille ja pohjoispuolella raide nro 3 länteen, Leppävaaran suuntaan meneville junille. Junaa kannattaa
odotella noin 50 metriä portaikosta itäänpäin. Katos loppuu noin 10 askelta
tämän kohdan jälkeen. Tällä kohtaa pysähtyvät lähijunien lipunmyyntivaunut. Mäkkylän seisakkeella pysähtyvät vain A-junat, jotka kulkevat Helsingin ja Leppävaaran välillä, sekä L-juna, joka kulkee yöllä ja sunnuntaisin
Helsingin ja Kirkkonummen välillä.

Pasilan asema
Yleiskuvaus
Pasilan asema sijaitsee Helsingissä, keskellä Pasilan kaupunginosaa. Asemarakennus on kaksikerroksinen, itä-länsisuuntaisesti suorakaiteen muotoinen.
Junaraiteet
kulkevat
asemarakennuksen
alitse
pohjoiseteläsuunnassa.
Aseman kahdet pääovet ovat eteläseinällä. Eteläseinän molemmissa päissä
on siipirakennukset eteläänpäin. Näiden väliin jää asema-aukio, jossa on
taksitolppa ja parkkipaikkoja. Asema-aukion edessä kulkee Pasilansillan tie,
linja-autopysäkit ovat molemmin puolin Pasilansillan tietä.
Asemarakennuksessa on eteläseinällä (idästä länteen) VR:n lipunmyyntitila,
ovet asema-aukiolle, hampurilaisravintola, toiset ovet asema-aukiolle ja elintarvikekauppa, jonka eteistilassa on pankkiautomaatti ja kahvila.
Rakennuksen keskiosa on asemahalli, jonka kummassakin päässä on etelästä nousevat liukuportaat toiseen kerrokseen, jossa on ruokapaikkoja ja liikkeitä.
Liukuportaiden väliin jäävällä alueella on asemahallissa penkkejä ja lipunmyyntiautomaatteja. Tästä on myös hyvä katsella kakkoskerroksen kaidereunaan kiinnittyviä aikatauluja. Aikataulut ovat idästä länteen seuraavasti:
Lähijunat Helsinkiin; lähijunat muihin suuntiin; lähtevät kaukojunat; saapuvat kaukojunat.
Seuraavaksi löytyvät asemahallista idästä länteen viidet portaat, jotka johtavat alas laitureille. Portaat ovat kaiteilla suojattuja ja poikittain yleiseen
kulkusuuntaan nähden.
Seuraavaksi on idästä länteen viisi hissiä, joiden ovet ovat eteläpuolella. Jokaisen hissin pohjoisseinässä on monitorit, joista voi seurata aikatauluja.
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Hissien väliin sijoittuvat idästä länteen karkkikauppa, R-kioski, eläintarvikeliike ja baari.
Asemarakennuksen pohjois-seinällä on viidet ovet liukuportaille, joiden oikea
puoli johtaa alas laitureille. Laiturit ovat pohjois-eteläsuuntaisia, näiden molemmalla puolella kulkevat raiteet 1-9. Raiteet ovat numeroitu idästä länteen.
Asemarakennuksen länsipäädyssä on (etelästä pohjoiseen) kahvila, rahapelien tila, WC-tilat ja pikaruokapaikka.
Itäpäädyssä (etelästä pohjoiseen) on ovet Opastinsillalle ja liikkeitä.

Kun jää junasta pois Pasilan asemalla
Pasilan asemalla on 5 laituria pohjois-eteläsuuntaisesti. Jokaisen laiturin
molemmin puolin on raiteet. Raidenumerointi suurenee idästä länteen. Jokaisella laiturilla on junien pysähtymiskohdan lähellä pohjoisesta eteläänpäin lueteltuna liukuportaat, hissi ja portaat ylös asemarakennukseen.
Liukuportaat nousevat suorakaiteen muotoisen asemarakennuksen pohjoisseinälle, joka on suorakaiteen pitkä seinä. VR:n lipunmyyntipiste ja asemaaukiolle vievät pääovet ovat vastakkaisella eteläseinällä.
Asema-aukiolla on taksitolppa ja parkkipaikkoja. Asema-aukion eteläpuolella
kulkevalla Pasilansilta- tiellä on asemarakennuksen kohdalla molemmin
puolin tietä linja-autopysäkki.
Asemarakennuksen itäpäädystä pääsee Ratapihantielle ja sen ylittävälle
Opastinsillalle. Ratapihantiellä on molemmin puolin tietä asemarakennuksen kohdalla Raitiovaunu nro 7 pysäkki ja linja-autopysäkki.
Valo- ja ääniohjattu suojatie Ratapihantien ja Pasilansilta- tien ylitykseen
löytyvät näiden teiden risteyksestä.

Kun tulee Ratapihantieltä tai Opastinsillalta
Pasilan asemalle
Ratapihantie kulkee Pasilan aseman itäpuolella pohjois-eteläsuuntaisesti.
Suorakaiteen muotoisen asemarakennuksen Itäpäädystä kulkee Opastinsilta
Ratapihantien yli. Molemmin puolin Ratapihantietä on portaikko, jota pitkin
pääsee nousemaan Opastinsillalle ja näin asemarakennukseen.
Asemarakennuksen pitkällä pohjoisseinällä on viidet ovet liukuportaille, joiden oikea puoli johtaa alas laitureille.
Laiturit ovat pohjois-eteläsuuntaisia, näiden molemmalla puolella kulkevat
raiteet 1- 9. Raiteet ovat numeroitu idästä länteen.
Junaa kannattaa odotella liukuportaiden lähistöllä, jossa on myös lähijunien
lipunmyyntivaunun pysähtymispaikka.
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VR:n lipunmyyntipiste ja asema-aukiolle vievät pääovet ovat asemarakennuksen pitkällä eteläseinällä.
Asema-aukiolla on taksitolppa ja parkkipaikkoja. Asema-aukion eteläpuolella
kulkevalla Pasilansilta- tiellä on asemarakennuksen kohdalla molemmin
puolin tietä linja-autopysäkki. Valo- ja ääniohjattu suojatie Pasilansilta- tien
ylitykseen löytyy Ratapihantien ja Pasilansilta- tien risteyksestä.

Kun tulee Pasilansillalta Pasilan asemalle
Pasilansilta- tie kulkee Pasilan asemarakennuksen eteläpuolella itälänsisuuntaisesti. Valo- ja ääniohjattu suojatie Pasilansilta- tien ylitykseen
löytyy Ratapihantien ja Pasilansilta- tien risteyksestä.
Pasilansilta- tien ja Pasilan asemarakennuksen välissä on asema-aukio, joka
rajoittuu kummaltakin puolelta aseman siipirakennuksiin. Aukiolla on taksitolppa ja parkkipaikkoja. Asemarakennukseen pääset aukion pohjoislaidalla
olevista pääovista. Pääovet ovat suorakaiteen muotoisen rakennuksen pitkällä eteläseinällä. VR:n lipunmyyntipiste löytyy asemarakennuksesta eteläseinustalta pääovien itäpuolelta.
Asemarakennuksen itäpäädystä pääsee Ratapihantielle ja sen ylittävälle
Opastinsillalle. Ratapihantiellä on molemmin puolin tietä asemarakennuksen kohdalla Raitiovaunu nro 7 pysäkki ja linja-autopysäkki.
Asemarakennuksen pitkällä pohjoisseinällä on viidet ovet liukuportaille, joiden oikea puoli johtaa alas laitureille.
Laiturit ovat pohjois-eteläsuuntaisia, näiden molemmalla puolella kulkevat
raiteet 1-9. Raiteet ovat numeroitu idästä länteen.
Junaa kannattaa odotella liukuportaiden lähistöllä, jossa on myös lähijunien
lipunmyyntivaunun pysähtymispaikka.
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Liite 3. Nopan käyttöohje
Nopan Pocket PC -päätelaiteohjelman
käyttöohjeet
Noppa on henkilökohtainen opastusjärjestelmä. Suurin osa järjestelmän toiminnoista sijaitsee VTT:n ylläpitämällä palvelimella. Näitä toimintoja käyttääkseen tulee ohjelmassa ensin valita palvelinyhteyden avaus. Opastustoiminnot vaativat GPS-lisälaitetta kytkettynä joko sarjaporttiin 1 (GPS kiinnitetty johdolla) tai sarjaporttiin 5 tai 7 (Bluetooth-yhteys).

1

2
Nauhoitus

Nauhoitus

2

3

4

1

3

NAVI

4

NAVI
Käynnistä Noppa painamalla näppäintä 1. Ohjelma käynnistyy puhelintilaan.
 Ilmoitus "Valmis" ilmoittaa onnistuneesta alustuksesta, muuten tulee
virheviesti (esimerkiksi paikannuksen puuttumisesta). Paikannuksen
puuttuminen ei estä muiden kuin opastustoimintojen käyttöä.
 Puhelin- ja tekstiviestitoiminnot toimivat vain XDA:ssa, Qtek 2020:ssa
ja muissa vastaavissa Pocket PC Phone Edition -älypuhelimissa. Esimerkiksi oikeanpuoleisen kuvan vanha iPAQ-malli sisältää tavallisen
Pocket PC -käyttöjärjestelmän, jolle puhelintoiminnot (erillistä puhelinkorttiakaan käyttäen) olisi työlästä toteuttaa. Soitto- ja tekstiviestivalintoja voi kuitenkin kokeilla myös iPAQissa, niistä ei vain tapahdu
mitään.
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TOIMINNOT PUHELINTILASSA
Puhelintilassa Nauhoitusnäppäin aloittaa soiton. Ohjelma kysyy henkilöä. Henkilöt luetaan SIM-kortilta. Valinta NAVI-näppäimellä ylös-alas.
Näppäimellä 4 keskeytetään. Näppäimellä 4 suljetaan puhelu.
Puhelintilassa näppäin 1 = Tekstiviestivalikko. Viestin lähetys ja vastaanotettujen viestien selaus. Kirjoitettu teksti näkyy ruudun tekstikentässä,
kirjoitustila on erillinen toiminto. Tekstiviestiä lähettäessä ohjelma pyytää
valitsemaan henkilön kuten soittaessa. Toiminnot voi keskeyttää näppäimellä 4.
Näppäin 2 AINA käynnistää/lopettaa reittiopastuksen (GPStoiminto). Toiminto on sama, olipa reitti ladattu Reittioppaalta, Keltaisilta
sivuilta tai oma reitti paikallisesta tiedostosta (vain yksi tiedosto tällä hetkellä).
Näppäin 3 AINA toistaa edellisen tekstin ja sen perään GPS-tilatiedon
(3D/2D-paikannustila, ei signaalia tai ei käytössä), kompassisuunnan, viimeisimmät reittiohjeet ja lopuksi koko reittisuunnitelman. Kannattaa kysyä
reitin aikatietoja myös kun GPS ei kuulu! Kirjoitustilassa antaa myös ohjeita.
Näppäin 4 AINA joko keskeytys tai äänen hiljennys & puheen keskeytys tai puhelun sulku. Painamalla näppäintä uudestaan äänet tulevat
takaisin. Keskeyttäessä esimerkiksi valinta tai sulkiessa valikko äänet eivät
mene pois, vaan tulee palaute "keskeytän". Opastustilassa kerran painamalla
tulee tila "vain pysäkkikuulutukset", seuraavaksi painamalla mute ja vielä
kerran painamalla äänet ja kaikki opasteet tulevat taas takaisin.
NAVI-näppäimellä valittavissa (puhelintilassa ja yleensä muutenkin) palvelimesta riippumattomia toimintoja:
VASEN-OIKEA-SUUNTA, TOIMINNAN VALINTA PAINAMALLA NAVINÄPPÄINTÄ
 Muistio (selataan äänitiedostoja ylös-alas, nauhoita näppäimestä
nauhoitetaan senhetkisen äänitiedoston päälle, 10 paikkaa)
 Kirjoitustila vaihtaa tilaksi tekstiviestin kirjoituksen. Kirjoitusohjeet
painamalla kolmosnäppäintä
 Säädä äänenvoimakkuutta. Säätö ylös-alas, painamalla NAVInäppäintä otetaan käyttöön valittu voimakkuus. Ääänenvoimakkuus
tallentuu pysyvästi tiedostoon.
 Kello. Sanoo ajan ja päiväyksen. Lähde GPS, jos aktiivinen, seuraavana
järjestyksessä palvelin ja lopulta laite (laitteen kello yleensä kaikkein
epätarkin, GPS-kello tarkin)
 Akun varaustila. Painamalla kertoo varaustilan.
 Sammuta Noppa (muutaman sekunnin varmistus)
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 Lataa nauhoitettu reitti
 Lataa nauhoitettu reitti takaperin. Ladataan tiedostosta oma nauhoitettu reitti
JOS GPS EI PÄÄLLÄ
 Avaa GPS
JOS GPS PÄÄLLÄ:
 Reitin nauhoitus (painetaan näppäintä 1 aina kun nauhoitetaan piste).
Kuittaa nauhoituksen alkaneeksi ja tallettaa lähtöpisteen. Nelosnäppäimestä tai NAVI-näppäimen valikosta lopetus. Lopetettaessa nauhoitus reitti tallennetaan tiedostoon ja on ladattavissa "lataa nauhoitettu
reitti"-toiminnolla. GPS-toiminto, edellyttää 3D-paikannustarkkuutta,
ohjelma valittaa muuten että GPS-paikannustarkkuus ei riittävän hyvä.
 Opasta POI opastaa edellisen osoitehaun ("hae nykyinen osoite") mahdollisesti oheistietona palauttamaan lähimpään POI-pisteeseen (esim
Näsinneula, Forum). Jos POI-tietoja tuli useampi, nykytoteutuksessa
opastus on viimeiseen saatuun POI-pisteeseen. GPS-toiminto
 Etäisyyden mittaus (kertoo aina kulkusuunnan muuttuessa etäisyyden
toiminnon alussa talletettuun pisteeseen) Etäisyyden mittaus käynnistetään ja myöhemmin samasta kohdasta valikosta lopetetaan. Ei voi olla päällä yhtä aikaa "opasta POI":n tai reittiopastuksen kanssa. GPStoiminto
YLÖS-ALAS-SUUNTA, TOIMINNAN VALINTA PAINAMALLA NAVINÄPPÄINTÄ
Valintana on puhelintilassa ainoastaan: Avaa palvelinyhteys
Ohjelman juuri käynnistyttyä palvelinyhteys avautuu myös pelkästään painamalla NAVI-näppäintä.
Näppäinlukko aktivoituu laitteen oltua minuutin käyttämättä. Näppäinlukon saa pois päältä painamalla NAVI-näppäintä.
TOIMINNOT PALVELINYHTEYDEN OLLESSA PÄÄLLÄ
Kirjautuessa palvelimelle Noppa-päätelaite lähettää oman versionumeronsa
ja lisenssiavaimen. Mikäli lisenssiavain ja versio ovat oikeat, käyttö jatkuu.
Mikäli versio on vanha, tapahtuu version päivitys. Ohjelma sulkeutuu päivitettäessä automaattisesti ennen pitkää. Tämän jälkeen tulee painaa näppäintä 2 (ajetaan NoppaCopyUpdate.exe) kopioidakseen uuden ohjelman
vanhan päälle (tai vaihtoehtoisesti käsin uudelleennimetä Program Fi-
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les\NoppaPPC-hakemistosta Newnoppa.exe => NoppaPPC.exe). Tämän jälkeen voi taas käynnistää Nopan tuttuun tapaan näppäimestä yksi.
Noppa lähettää palvelinyhteyden avautuessa myös nykyiset koordinaattinsa
ja edellisen valitun maalin, jotta reittihakuun voidaan palata suoraan palvelinyhteyden häiriön/katkeamisenkin jälkeen.
NAVI-näppäimen alta löytyy palvelinyhteyden aikana (ainakin) seuraavia
toimintoja:
YLÖS-ALAS-SUUNTA, TOIMINNAN VALINTA PAINAMALLA NAVINÄPPÄINTÄ
 VR:n aikataulut (Nauhoita-näppäimellä sano esimerkiksi "Tampere
Helsinki Nyt" tai "Tampere Kokkola huomenna kello 14". Vaihtoehdot
ovat joko "nyt" tai "tänään/huomenna/ylihuomenna kello XX")
 Ilmailulaitoksen lähtevät lennot. Palauttaa seuraavat lähtevät kotimaan lennot. Sama teksti kuin olisi nähtävissä lentoaseman taulusta.
(Reaaliaikaseuranta omalle lennolle on jo tehty koemielessä palvelinpäähän, mutta sitä ei saa käyttötestiversiossa päälle päätelaitteesta)
 Matkahuollon pikavuorohaku. Palauttaa vasta tyhmästi päivän bussit
HKI-TRE. Palvelu ei välttämättä käytössä.
 HS pikauutiset
 Ylen pikauutiset
 Tarkka paikallissää Ottaa huomioon sijainnin (HKI tai TRE), jos GPS
päällä tai käsin valittu toiminta-alue.
 Hae nykyinen osoite Jos GPS aktiivinen, kysyy palvelimelta nykyisen
osoitteen. Tallettaa samalla reittihakua varten lähtöpisteen. Tämä on
kaikkein helpoin tapa antaa nykyinen lähtöpiste reittiopaskäyttöön.
Laite myös lähettää palvelimelle automaattisesti noin kolmen minuutin välein sijaintinsa uudeksi lähtöpisteeksi.
 Lisätietoja alueesta. Kun alueesta on saatavilla lisätietoja, siitä tulee
erillinen ilmoitus. Kun silloin valitaan lisätietoja alueesta, laite kertoo
tarjolla olevat lisätieto-otsikot, joista valinta ylös-alas. Palvelin lähettää tämän jälkeen pyydetyn alaotsikon tekstin. Tekstinpätkät järjestelmässä seuraavista paikoista: VTT TUO, NKL, Arlainstituutti,
TAMY, Tampereen rautatieasema, Pasilan asema ja Mäkkylän seisake.
 Avaa puhelin ja sulje palvelinyhteys sulkee verkkoyhteyden ja palaa
puhelintilaan. Valitettavasti nykyiset GPRS-laitteet eivät tue samanaikaisesti puhelintoimintoja ja nettisurffausta
 Vaihda toiminta-aluetta (Pääkaupunkiseutu / Tampere, vaihtaa mm.
käytettävän Reittioppaan ja säätiedot, vaihto tapahtuu automaattisesti
GPS:n ollessa päällä ja toiminnolla "Hae nykyinen sijainti"
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VASEN-OIKEA-SUUNTA, TOIMINNAN VALINTA PAINAMALLA NAVINÄPPÄINTÄ
 Vaihda kohteen tai lähtöpisteen anto. Tarvittaessa, jos GPS ei käytössä, voidaan antaa myös lähtöpiste valitsemalla ensin lähtöpisteen anto
-tila (myönnän, tämä on hieman hankala tapa). Palauttaa tilan uuden
arvon valittaessa, eli annetaanko nauhoitus-näppäintä käyttäen tällä
hetkellä kohde- vai lähtöpistettä
 Kulunvalvontatiedot (ei välttämättä käyttötestiversiossa): kokeilu Intranetin tietojen välittämisestä kannettavaan päätelaitteeseen (toimii
nauhoittamalla etunimen tai koko nimen, esim Kimmo tai Kimmo
Kauvo)
 Avaa GPS Mikäli GPS ei ole aktiivinen, ilmestyy toiminto valikkoon
NAUHOITUS - Päätoiminto: Pitämällä nappia pohjassa aloitetaan reittikohteen anto tai nauhoitetaan puhe. Reittikohdetta antaessa ohjelma
ennen nauhoitusvaihetta kysyy "Paikka vai osoite vai listalta?", "Anna kohdealue, HKI, Espoo..", joihin vastataan NAVI-näppäimellä (ylös-alas ja kuittaus). Lista 1 sisältää viimeiset 20 itse annettua Reittioppaan osoitetta tai
paikkaa. Lista 2 on Keltaisten sivujen osoitelista koko Suomen autonavigointikokeiluja varten. Lista 2 (deslist2.txt) on tekstieditorilla muotoiltavissa, jos
haluaa antaa vapaamuotoisen osoitteen.
Esimerkiksi paikka Forum, HKI, annetaan seuraavasti: Mikäli GPS on aktiivinen tai käyttöalue on valittu käsin oikeaksi (oletus: viimeinen käyttöpaikka, joko pääkaupunkiseutu tai Tampere), painamalla nauhoitusta ensimmäistä kertaa tulee em. kysymys "paikka vai osoite vai listalta?". Nuolilla voi
valita, kuittaus tapahtuu joko NAVI-näppäintä painamalla TAI jos valinta
on paikka tai osoite, nauhoituksen voi aloittaa suoraan ilman kuittausta.
Nauhoitus tapahtuu pitämällä nappia pohjassa nauhoituksen ajan. Piippaus
on merkkinä nauhoituksen alkamisesta ja loppumisesta.
Näppäimestä 1 REITTIHAKUUN LIITTYVÄT TOIMINNOT:
 Reittioppaan reitti annettujen kohteiden (Nauhoitus-näppäimestä anto)
välille.
 Keltaisten sivujen reittisuunnitelma annettujen osoitteiden välille.
Lähtöpisteenä kannattaa yleensä käyttää "hae nykyinen osoite"toiminnon tuottamia koordinaatteja.
 Reittiasetukset liikenneväline (YTV:n Reittioppaan reiteissä voi kieltää
junat ja metrot huonon GPS-kuuluvuuden vuoksi. Asetusta voi vaihtaa
tästä.)
 Reittiasetukset reittityyppi (Asetettaessa: Reittioppaan reiteissä ei sallita vaihtoja ja Keltaisten sivujen reitti lasketaan autoilijaa varten parametrilla "nopein". Oletusvalinnat: vaihtoja sallitaan yksi ja keltsin
reitti on kävelijää varten "lyhin". Paluu oletusasetuksiin valitsemalla
toiminto uudelleen.)
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 Reittiasetukset kävelynopeus (Reittioppaan parametri joko hidas tai
normaali, oletus normaali)
Reittivalikon sulku näppäimestä neljä tai valitsemalla jokin valikon toiminnoista.
Näppäin 2 - REITTIOPASTUS PÄÄLLE JA POIS PÄÄLTÄ
Opastus perustuu Reittioppaan palauttamiin koordinaatteihin, pysäkkien
nimiin ja tavoitekellonaikoihin. Vaihtoehtoisesti voidaan ladata oma nauhoitettu reitti. Opastustilassa kuultavat piippaukset ovat ilmoitus GPSpaikannuksen tarkkuudesta. Korkea piippaus on hälytys: GPS:n paikannustarkkuus on heikko (tila 2D-paikannus, jolloin käytössä enintään 3 satelliittia). Kaksi matalaa piippausta kertovat hyvästä 3D-tilasta, jolloin käytössä
on vähintään 4 satelliittia. 3D tarkoittaa, että osataan laskea myös korkeus
merenpinnasta, viimeistään nyt saadaan myös suunta ja nopeus. Vastaavasti
ohjelman puheena ja tekstinä ilmoittamat "2D", "3D" tai "GPS katosi" liittyvät GPS:n tilaan.
Opastuksen aikana näppäin 4 (mute) vaihtaa ensin tilaan "pelkät pysäkkikuulutukset", jolloin esimerkiksi bussimatkan aikana ei tule suuntaohjeita, ainoastaan pysäkkikuulutukset. Tilasta palataan normaaliin tilaan
painamalla toisen kerran mute => äänet pois ja vielä kerran => äänet ja pysäkkikuulutukset kaikki päälle. Ruudun kentistä ja napeista (toiminnot vain
tutkimuskäyttöä varten!)
 Tekstinäytön alla olevat neljä kenttää kertovat GPS:n antaman suunnan, nopeuden ja koordinaatit.
 Kenttä kirjoitetulle tekstiviestille
 NextRP-nappi - siirtää opastuksen nykyistä reittipistettä yhdellä
eteenpäin.
 K:ON Näppäinlukko päälle (käyttötestejä varten)
 K:OFF Näppäinlukko pois päältä (käyttötestejä varten)
 X,Y-nappi - Hakee tietyn puhelinnumeron koordinaatit Radiolinjalta ei Noppa-päätelaite (Sonera...).
 AS-nappi - Avaa serveriyhteyden Active Syncin kautta
 GPRS Server - Avaa serveriyhteyden Internet-yhteyden jo ollessa päällä
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