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LAMPAIDEN LIIKKEIDEN SEURANTAA
Kun lampaat ovat laitumella, niiden liikkumista on perinteisesti seurattu
manuaalisin keinoin. Telia käynnisti vuonna 2017 Norjassa kokeilun, jossa
lampaille laitettiin Narrowband IoT -anturin sisältävä kauluri. Sen avulla
lammasfarmari voi seurata lampaidensa liikkeitä ja nähdä nopeasti, puuttuuko joku laumasta.
”NB-IoT:n käyttäminen jäljitystarkoituksiin on yksi tulevaisuuden internetin ja
5G:n tärkeimmistä tehtävistä. Sitä voidaan hyödyntää liikkuvissa kohteissa,
kuten eläinten, laivojen, konttien ja muiden kuljetusvälineiden seurannassa”,
sanoo Telia Norjan varatoimitusjohtaja Jon Christian Hillestad.
Useilla aloilla on jo vuosikymmeniä mietitty, miten käyttöomaisuutta voitaisiin
seurata entistä paremmin. Yksittäisen anturin kustannus on jo niin edullinen,
että NB-IoT:lla on mahdollista saada merkittävää etua liiketoimintaan mitä
yllättävimmilläkin aloilla.
https://www.telia.fi/yrityksille/artikkelit/artikkeli/iot-pilotti-kytkee-lampaat-nettiin
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KIINTEISTÖALAN RISKIEN KARTOITUSTA
Rakennusalalla törmätään usein tilanteisiin, joissa esimerkiksi vuoden kuluttua uuden rakennuksen luovutuksesta olot ovat muuttuneet ratkaisevasti ja tiloista löytyy
ongelmia. NB-IoT mahdollistaa sen, että antureiden avulla rakennuksesta saadaan
kerättyä tietoa, joka auttaa urakoitsijaa todistamaan, että rakennus on luovutettu
juuri sellaisessa kunnossa kuin pitikin. Tämä tuo varmuutta ja parantaa riskinhallintaa.
”Uusimman tiedon mukaan 26 prosenttia koko nykyisestä rakennuskannasta on ongelmissa. Se tarkoittaa todella montaa rakennusta, joihin tarvitaan IoT-järjestelmiä.
Potentiaali on valtava”, sanoo Polygon Finland Oy:n myynti- ja markkinointijohtaja
Heikki Hemmi.
Polygon on kiinteistövahinkojen korjauksen markkinajohtaja Euroopassa. Yhtiö
ennakoi ja ehkäisee NB-IoT:lla riskejä. Kun dataa kerätään ja hallinnoidaan etänä,
pystytään ennakoimaan ja suunnittelemaan, milloin työvoimaa tarvitaan. Näin säästyy kustannuksia.
NB-IoT:n avulla on mahdollista seurata rakennusten koko elinkaarta. Kun rakennuksista tulee tiedon lähteitä, se tuo uusia liiketoimintamahdollisuuksia kaikille rakennus- ja kiinteistöalan toimijoille.
https://www.polygongroup.com/fi-FI/palvelut/olosuhdehallinta/iot-olosuhdeseuranta/
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PUTKIEN KUNNON VALVOMISTA
Kaukolämpöputken rikkoutuminen voi aiheuttaa merkittäviä vahinkoja muun muassa
ympäröiviin rakenteisiin. Kaupungin keskustassa kaukolämpöputken rikkoutuminen
johtaa usein joukkoliikenteen erikoisjärjestelyihin ja hidastaa kaupunkilaisten liikkumista.
Energialaitokset tarvitsevat olosuhteiden hallintaa, jotta kaukolämpöverkon mahdolliset vuodot voidaan paikantaa entistä nopeammin. Ratkaisu on NB-IoT, jonka
ansiosta voidaan seurata myös maan alla sijaitsevia kohteita. Sen radiosignaalin
läpäisykyky on parempi kuin perinteisissä toteutuksissa ja anturin akkukin kestää
useita vuosia.
”Oulun alueella on tuhansia valvottavia kaivoja”, sanoo Oulun Energia Oy:n lämpöpalvelujohtaja Kimmo Alatulkkila. ”Jo yhden kaivon tarkistamisessa on melkoisesti
työtä, sillä sen ympärille pitää tehdä tarvittavat liikennejärjestelyt ja kaivo pitää
tuulettaa ennen alas laskeutumista. NB-IOT:lla toteutetulla kaivovalvonnalla voidaan
havaita jo varhaisessa vaiheessa mahdolliset vuotopaikat. Se karsii turhaa työtä, ja
vaurioriski pienenee merkittävästi.”
Oulussa selvitetään parhaillaan, mitä muita uusia mahdollisuuksia NB-IoT-teknologia
sekä 5G voivat tuoda kaupunki-infrastruktuuriin, palveluihin, liikkumiseen ja asumiseen. NB-IoT on tulevaisuudessa keskeinen osa älykkäiden kaupunkien infrastruktuuria.
https://www.telia.fi/yrityksille/artikkelit/artikkeli/kaukolampoverkon-valvonta-hyodyttaa-energiayhtioita
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Yhdysvallat

TULVAVAHINKOJEN ENNAKOIMISTA
Nevadan autiomaassa paistaa yleensä aurinko. Kun vettä tulee, sitä voi tulla niin
paljon, että viemärit eivät vedä. Siksi Las Vegasissa on alettu käyttää NB-IoT-antureita, joiden keräämän tiedon pohjalta voidaan antaa varhaisia varoituksia tulevista
tulvista.
T-Mobile, Ericsson ja Qualcomm ovat yhdessä rakentaneet NB-IoT-ratkaisun, jolla
Las Vegas nostaa älykaupunkistatustaan ja houkuttelee alueelle lisää teknologiapohjaisia investointeja.
Qualcommin varatoimitusjohtaja Vieri Vanghi vannoo NB-IoT:n nimeen.
”Tulevaisuus edellyttää skaalautuvia langattomia tekniikoita, jotka tukevat alempaa
virrankulutusta ja parantavat kattavuutta.”
Las Vegasissa käytetään NB-IoT:ta myös energiankulutuksen vähentämiseen. Kaupungin valopylväisiin on asennettu antureita, joilla mitataan lämpötilaa, kosteutta ja
ilman kaasuja.
T-Mobile aikoo avata valtakunnallisen NB-IoT-verkon Yhdysvalloissa kesään 2018
mennessä.
https://www.ericsson.com/en/news/2017/8/ericsson-iot-achievements--smart-cities
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KIRJOHYLKEIDEN SUOJELEMISTA
Eläinten luontainen elinpiiri on uhattuna kaikkialla maailmassa. Monet lajit ovat vaarassa kadota, luonnon monimuotoisuus kärsii ja ravintoketju häiriintyy. Jotta uhanalaisia lajeja voidaan suojella, on tärkeää ymmärtää, mitkä tekijät ovat olennaisia
niiden hengissä säilymisen kannalta.
Vodafone on etsinyt Skotlannissa yhdessä merinisäkkäiden tutkimusinstituutin SMRU:n kanssa järjestelmällisesti tietoa yhden uhanalaisen lajin, kirjohylkeiden, liikkeistä ja terveydestä.
Tiedonhaussa on hyödynnetty NB-IoT:a. Hylkeisiin kiinnitetään sensoreita, jotka
välittävät dataa niiden sijainnista ja toiminnoista. Tarkoitus on saada kokonaiskuva
hylkeen käytöksestä ja selvittää, voiko lajin vähenemistä jotenkin estää. Kun muun
muassa saadaan tietää, missä päin merialueita kirjohylkeet erityisesti viihtyvät, voidaan eri keinoin vähentää häiriöitä näillä alueilla. NB-IoT:n avulla saadaan signaaleja
myös paikoista, joihin perinteiset mobiiliteknologiat eivät ulotu.
Laajalle maantieteelliselle alueelle sijoitettujen laitteiden tietoja pystytään yhdistämään ja samalla minimoimaan virrankulutus sekä tarve vaihtaa akkuja. Samalla minimoidaan virrankulutus sekä tarve vaihtaa akkuja. Näin villieläinten ja niiden elintapojen ajasta ja paikasta riippumaton tutkiminen tehostuu ja helpottuu.
https://www.gsma.com/iot/wp-content/uploads/2017/08/LPWA-Enabling-Extreme-Wildlife-Tracking.pdf
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ÄLYPYSÄKÖINNIN VAUHDITTAMISTA
Kaupungistumisen myötä parkkipaikan löytämisestä tulee yhä pahempi päänsärky ja
auton käytöstä suurempi ilmansaasteiden aiheuttaja.
NB-IoT-teknologian ansiosta puhelinoperaattorit voivat tehokkaasti välittää reaali
aikaista tietoa pysäköintimahdollisuuksista autoilijoiden mobiililaitteisiin. Deutsche
Telekom on testannut älykästä LPWA-pysäköintijärjestelmää Saksan Bonnissa ja
kokeilut sitä kaupallisessa verkossa Hollannissa.
Näin se toimii: Parkkipaikalle sijoitetaan sensori, joka välittää sovellukseen tiedon,
onko paikka varattu. Alueella liikkuvat autoilijat saavat tiedon älypuhelimensa sovellukseen, jos he ovat ladanneet sen ja valinneet ”Aloita pysäköinti” -toiminnon. Yhtä
lailla on mahdollista välittää tietoa liikennevalojen tavallista pidemmistä jonoista tai
laittomasti pysäköidyistä ajoneuvoista. Näin säästyy paljon aikaa, hermoja ja polttoainetta.
Älykäs pysäköinti on yksi askel matkalla kohti joustavien liikennevirtojen kaupunkeja, järkevää kaupunkisuunnittelua ja päästöjen vähenemistä. Jos tietyt parkkipaikat
ovat vapaina tiettynä aikana päivästä, käyttöastetta voidaan nostaa alentamalla
näiden aikojen parkkimaksuja. Vastaavasti halutuimpien aikojen maksuja voidaan
nostaa.
https://www.gsma.com/iot/wp-content/uploads/2017/08/LPWA-Making-Parking-Smarter-V4.pdf
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ÄLYKKÄÄN PYÖRÄILYN LEVITTÄMISTÄ
Älypyöräpalvelu on Kiinan ensimmäinen laaja NB-IoT-sovellus. Sen kehittivät China
Mobile -operaattori ja Kiinan johtava älypyöräyhtiö Mobike. Yhtiöt haluavat edistää
älykästä matkustamista ja lyhyiden matkojen ympäristöystävällistä kulkemista. Nyt
älypyöriä on jo miljoonia eri puolilla maailmaa.
Pyörissä on GPS-paikannusjärjestelmä, IoT-siru ja patentoitu älylukkoteknologia.
Pyörien liikkumista pystytään seuraamaan ja saamaan siten tärkeää tietoa eri alueiden liikennetilanteesta. Ratkaisusta tekee erityisen taloudellisen se, että älykäs lukko
toimii vuosia kestävilla paristoilla ja käyttää kapeaa kaistaa vähällä virralla.
Käyttäjä tarvitsee älypuhelinsovelluksen, jotta hän löytää lähimmän pyörän. Lukon
saa auki helposti käyttäjän omalla koodilla. Kun pyöräilijä on määränpäässään, hän
voi jättää pyörän telineeseen ja lukita sen, jonka jälkeen seuraava käyttäjä pystyy
ottamaan sen käyttöönsä.
Shanghaissa keväällä 2016 lanseerattu maailman laajin älypyörien jakelualusta laajeni vajaassa vuodessa kymmeniin kaupunkeihin Kiinassa ja maailmalla.
https://www.qualcomm.com/news/releases/2017/05/22/qualcomm-china-mobile-research-institute-and-mobike-plan-commence-first-its
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VENEPUMPPUJEN MARKKINOIMISTA
Moni avoveneen omistaja stressaa siitä, kertyykö veneeseen sateella vettä. Tähän
pulmaan tuo helpotusta pilssipumppu, joka toimii aurinkoenergialla. Se on maailman
ensimmäinen merioloihin kehitetty NB-IoT-sovellus.
Norjan Telia kehitti avoveneisiin tarkoitetun SUB-pumpun yhdessä norjalaisen
start-up-yrityksen kanssa. Verkkoon yhdistetty laite tunnistaa automaattisesti veneen sadevesitason, pumppaa veden tarvittaessa pois ja lähettää tiedon veneilijälle.
Veneilijä voi seurata tilannetta matkapuhelimen sovelluksesta.
Laitteessa on sisäänrakennettuna akku, sensorit, GPS ja NB-IoT-moduuli. ”Tämä
on loistava esimerkki siitä, miten uusi teknologia ja digitaaliset ratkaisut helpottavat
jokapäiväisiä ongelmia ja veneen omistajien arkea”, sanoo Telia Norjan varatoimitusjohtaja Jon Christian Hillestad.
Norjan Telia suunnittelee myös ”digitaalista työkalupakkia”, jonka avulla yritysten
on entistä helpompi tarttua IoT-ratkaisuihin. Paljon uusia mahdollisuuksia tarjoavat
esimerkiksi sensorit, jotka voivat olla postimerkin kokoisia. Ne voivat löytää paikkansa yhtä hyvin maanviljelyksen kuin pysäköinnin tai ilmanpuhdistuksenkin uusista
ratkaisuista.
https://www.mobileeurope.co.uk/press-wire/nb-iot-all-at-sea-with-telia-project-as-operator-launches-new-toolkit
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ENERGIANKULUTUKSEN SEURAAMISTA
Singaporelainen matkapuhelinyhtiö M1 on rakentanut yhteistyössä Nokian kanssa
Kaakkois-Aasian ensimmäisen NB-IoT-verkon. Samalla alkoi uudenlaisen energiankulutusmittarin käytön pilotti yhteistyössä Keppel Electrics -sähköyhtiön kanssa.
Keppel pilotoi NB-IoT-pohjaista mittaria, joka sopisi jatkossa niin kaupalliseen
tuotantoon kuin yritysten ja kuluttajienkin käyttöön. Energian ja veden kulutusta
mitataan entistä tehokkaammin ja säästetään siten kustannuksia. Myös kulutuksen
seurantaan on kehitetty aivan uusia tapoja.
”Asiakkaat voivat seurata kulutusta reaaliajassa entistä edullisemmin. Näemme
myös, millaista kysyntää olisi sovelluksille, jotka auttavat kuluttajia käyttämään sähköä taloudellisemmin”, kertoo Keppel Electrics -yhtiön tomitusjohtaja Janice Bong.
Singaporen hallitus on nimennyt IoT:n keskeiseksi osaksi kansallista strategiaa.
Tarkoitus on edistää älyhankkeiden leviämistä esimerkiksi tekemällä testejä, joissa
tuhansia datasensoreita sijoitetaan lukuisiin sovelluksiin kaupunkiliikenteessä. Näin
pystytään lisäämään kansalaisten tietoisuutta ympäristöasioista ja vähentämään
päästöjä.
http://www.zdnet.com/article/m1-launches-singapore-nb-iot-network/
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NB-IOT LUO UUSIA YHTEYKSIÄ
NB-IoT:stä käytetään myös nimiä NarrowBand IoT ja LTE cat NB1. Se on yksi
3GPP:n luomista 4G-mobiilistandardeista ja sitä käytetään sellaisten pienten datamäärien siirtoon, joiden kaksisuuntainen siirtonopeus on enintään 250 kbps. Se on
optimaalinen sensoreiden tuottamalle mittausdatalle.
NB-IoT mahdollistaa entistä laajemman laitekirjon kytkemisen verkkoon sekä laitteiden ja palvelujen yhdistämisen mobiilitietoliikenteessä. Standardoimiseen ovat
osallistuneet maailman suurimmat tietoliikenneyritykset, kuten Ericsson, Huawei,
Intel, Nokia ja Telia. Standardi valmistui keväällä 2016.
Perinteiseen mobiiliteknologiaan verrattuna NB-IoT:n merkittävin hyöty on energiatehokkuus. Yhteys on lepotilassa, kun sitä ei käytetä. Tämä mahdollistaa sellaisten
pienten laitteiden käytön, joiden akku kestää pitkään. NB-IoT:n tietoturvataso on
korkea, koska siinä hyödynnetään samaa teknologiaa kuin 4G-mobiililiikenteessä.

HALUATKO TIETÄÄ LISÄÄ?
Ota yhteyttä, klikkaa tästä.
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