
Telia City Vitality Insights

HOUKUTTELEVIA, 
ELÄVIÄ JA KESTÄVIÄ 
KAUPUNKEJA
Matkapuhelinverkostamme saatavien liikkumistietojen 
perusteella älykkäät kaupungit voivat parantaa asuk-
kaiden ja vierailijoiden kaupunkikokemusta. Samalla 
nämä tiedot tarjoavat luotettavan keinon kaupunki-
suunnittelun vaikutusten tarkasteluun.

Telia City Vitality Insights antaa kaupungille strategisen  
työkalun, jonka tuottaman tiedon avulla voidaan suunnitella 
kehitystoimenpiteitä ja mitata niiden vaikutusta.

TEE KAUPUNGISTASI HOUKUTTELEVAMPI ASUKKAILLE 
JA VIERAILIJOILLE

Telia City Vitality Insights tarjoaa rikasta ja päivittyvää tietoa keskustan elävyydestä sekä 
keskustaan suuntautuvista ihmisvirroista. Palvelusta saatavaa tietoa voidaan käyttää 
strategisena kehittämisen, suunnittelun ja mittaamisen työkaluna arvioitaessa kaupunki-
suunnittelun, tapahtumien ja matkailun vaikutuksia. Tiedon avulla on mahdollista seurata 
kaupungin elävyyden kehitystä ajan saatossa sekä tarkastella sen ainutlaatuista pulssia.

KAUPUNGIN SYKE

MIKÄ VAIKUTUS TAPAHTUMALLA ON 
KAUPUNKIIN JA MITKÄ TAPAHTUMAT 
HOUKUTTELEVAT ENITEN KÄVIJÖITÄ?

MITKÄ KAUPUNGIN KESKUSTAN 
ALUEET HOUKUTTELEVAT VÄHÄN 

/ PALJON IHMISIÄ? OVATKO NÄMÄ 
ALUEET KEHITTÄMISEN TARPEESSA?

MITEN KESKUSTA VETÄÄ ASUKKAITA 
JA ULKOPAIKKAKUNTALAISIA?

MISTÄ TAPAHTUMAKÄVIJÄT TULEVAT? 
MITÄ MARKKINOINTIIN TEHDYT 

INVESTOINNIT TUOTTAVAT (ROI)?

MITÄ VAIKUTUKSIA RAKENNUSTYÖ-
MAALLA ON KAUPUNKIIN?

MISTÄ KAUPUNGISSA VIERAILEVAT 
IHMISET TULEVAT? MITÄ VAIKUTUKSIA ON 

KOHDENNETULLA MARKKINOINNILLA?

TAPAHTUMIEN VAIKUTUS

KÄVIJÖIDEN VIRTA

KAUPUNGIN KESKUSTAN AKTIIVISUUS

Telia City Vitality Insights visualisoi kaupungin ihmisvirtoja anonymisoitujen 
ja yhdistettyjen tietojen perusteella. Tietoja kerätään automaattisesti Telian 
matkapuhelinverkosta, joka on Pohjoismaiden kattavin



Bring your city planning 
into the digital age

INSIGHTS DELIVERY

CITY CENTRE
ACTIVITY

• Subscription service updated on a monthly basis
• Online dashboards in Tableau Online
• Summary report for a wider distribution and a

high level view
• Interactive dashboards for more indepth analyses
• Historical data (12 months) available from start

Services and facilities in the city becomes more 
relevant and comfortable for inhabitants and visitors 
when they're based on real needs and facts rather 
than guesswork. With City Vitality Insights you're able 
to follow up on activities faster and more accurate 
than ever before. Replace, or use as a complement, 
those traditional methods of time consuming 
observational studies or surveys conducted years 
ago.

By using these kinds of insights, cities will make 
better use of their resources and are able to measure 
the impact on city investments, making sure the they 
develop in a way that meet actual needs.

EVENT IMPACT VISITOR FLOW

DECISIONS WORTH 
MILLIONS SHOULDN'T 
BE BASED ON 
GUESSWORK

Do you want to get in touch?
Visit us at
https://iot.teliacompany.com/cvi 

Integrity first
The service is based on anonymized and aggregated mobility 
data automated from Telia Company’s mobile network. Only 
grouped movement patterns are used, and the data is 
irreversibly anonymized which means individuals cannot be 
identified as all personal information is removed. 

MILJOONIEN EUROJEN 
PÄÄTÖSTEN EI PITÄISI 
PERUSTUA ARVAILUIHIN

Kaupungin palvelut ovat asukkaille ja vierailijoille 
miellyttävämpiä ja ne voidaan kohdentaa parem-
min, kun palvelut pohjautuvat todellisiin tarpeisiin 
arvailuiden sijasta. City Vitality Insightsin avulla 
pystyt seuraamaan toimenpiteiden vaikutusta 
nopeammin ja tarkemmin kuin koskaan ennen. 
Näin voit korvata – tai täydentää – aikaa vieviä 
perinteisiä menetelmiä kuten havainto- ja kysely-
tutkimuksia.

City Vitality Insightsin tietoa käyttämällä voit 
paremmin hyödyntää kaupunkisi resursseja ja 
pystyt mittaamaan investointien vaikutuksia. 
Samalla varmistat, että kaupunkisi kehitys vastaa 
asukkaiden ja vierailijoiden todellisiin tarpeisiin. 

Tuo kaupunkikehityksesi 
digiaikaan

TAPAHTUMIEN 
VAIKUTUS

KESKUSTAN 
ELÄVYYS

KÄVIJÄVIRRAT

PALVELUN SISÄLTÖ
•	 Kuukausittain päivittyvä tilauspalvelu
•	 Online dashboardit Tableau Onlinessa
•	 Yhteenvetonäkymä laajempaan jakeluun
•	 Interaktiiviset visualisoinnit syvällisempiä 

analyysejä varten
•	 Heti saatavissa oleva historiatieto 

Haluatko ottaa yhteyttä?
Vieraile	osoitteessa	www.telia.fi/cvi	

Yksityisyys edellä
Palvelu perustuu anonymisoituihin ja yhdistettyihin 
liikkumistietoihin, jotka on kerätty automaattisesti Telian 
matkapuhelinverkosta. Tiedot ovat peruuttamattomasti 
anonymisoituja, mikä tarkoittaa, että kaikki henkilötiedot 
on poistettu ja yksilöitä ei voida datasta tunnistaa.


