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Tekoäly ja IoT- vesiriskien ja vesivarojen hallinnassa
Alustavia tuloksia (ÄlyVesi 2019) – sininen biotalous 5.11.2019)
http://www.syke.fi/hankkeet/alyvesi

Ilma-aluskuvaukset – Jonas Stjernberg

Konenäköpalvelut – Teemu Heikkilä
hydrologia, seuranta ja kartoitus

Liiketoiminta, konenäkö, IoT, ennustaminen – Jari Silander

KIITOS!
Joel Pyykkö, Oskari Lehto - Emblica
Olli Borg, Juho Ahola – BvDrone
Jari Hakala, Jyrki Nieminen, Jarkko Koskela, Krister Karttunen, Terhi Ryttäri, Ari
Mäkelä, Mika Visuri, Olli Malve, annotoijia - SYKE



BV comBeyond Visual

DRONE

Ilmakuvaukset Älyvesi -
projektissa



BVdrone on vaativien olosuhteiden droneoperaattori

• Lennätämme lähellä (<10m) ja tarkasti
sekä kaukana ja pitkään (>6h)

• Tarjoamme vaihtoehdon miehitetylle
ilmailulle, myös kaukana ja korkealla

• Osallistumme tutkimushankkeisiin ja
käytännön kokeiluihin
dronepotentiaalin löytämiseksi

• Teemme mielellämme yhteistötä
sensori-, analytiikka ja datankäsittely-
organisaatioiden kanssa

2018: Ensimmäiset 100kg siviilidronelennot Suomessa

2019: Hylkeiden laskentademo 45kg VTOL dronella Ahvenanmaalla



Älyvesi projektissa tarvitaan tarkkoja kuvia

Valittiin mahdollisimman edullinen drone
Kamera ja datan analysointi keskiössä
• 20 Mpx kamera toimii – tarkkuutta tarvitaan 1-4mm GSD
DJI Phantom 4 Pro (tai Mavic 2 Pro) soveltuvat kohtalaisesti
• Kuvaukset hitaita; ilmanopeus 1-2 m/s; akunkesto rajoittaa
• Dronen navigointijärjestelmän epätarkkuudet; korkeusvaihtelut matalalla
• Mahdollista operoida soutuveneestä sekä huonoistakin laskeutumispaikoista
Työtehokkuus tippuu helposti
• Tehtävänsuunnittelu sekä itse lennonsuoritusohjelmistot
• Datan hallinta; päivässä syntyy 20+ GB dataa
• Akkujen lataus lämpimässä kelissä



Kuvauskorkeudet 5 – 16m; 1,5 – 4mm GSD

16m 5m



30m on jo liian korkea luotettavalle tunnistamiselle testatulla
dronella



SenseFly siivellä testataan sekä multispektri- ja näkyvän
valon kameraa isojen alueiden kartoittamiseksi

20Mpx –vastaavakuin
Phantom 4 Pro:ssa



Multispektrikameralla peltojen ja
metsien kunto selviää paremmin

NDVI; mitä punaisempi sitä heikompi kunto (ja kuivempi) NDRE kertoo lehtivihreän määrästä sekä
lannoitustarpeesta



~350 GB kuvia tuotettu projektin aikana

69 lentoa Suomessa ja 39 lentoa Virossa
• 11 lentopäivää Suomessa
• 3 lentopäivää Virossa
• 3 pilottia

Pääosa materiaalista kuvattu 16m korkeudesta maan päällä ja 5m korkeudesta
veden päällä



Ilmakuva

Koulutusdata

Ennuste

Neuroverkko

Tekoäly: Älyvesi -projektissa



Vedenkorkeuden mittaus

- Tarkoitus tutkia vedenkorkeuden mittauksen
automatisoitavuutta

- Käyttää asemalle asennettuja riistakameroita, sekä fidusiaaleja
- Fidusiaalien ja mittasauvan tunnistus tapahtuu neuroverkoilla



Vedenkorkeuden mittaus

Asema
Tunnistetut

elementit



Vedenkorkeuden mittaus



Vieraslajien tunnistus

- Tarkoitus kartoittaa vieraslajien esiintymistä maastosta
droneilla

- Dronet suorittavat ylilentoja laajoista alueista, kuvaten ne
samalla

- Opetimme neuroverkkoja tunnistamaan vieraslajit kuvista, jotka
järjestelmä merkkaa karttaan torjuntaa tehostamaan



Vieraslajien tunnistus

Kuvassa jättiputki merkattu ruskealla



Vieraslajien tunnistus

Päädyimme ristivalidaatiolla 93% tarkkuuteen







Vesikasvien tunnistus

- Projektin tarkoitus tunnistaa vesikasveja dronekuvista
- Samoja ylilentoja kuin edellä
- Samat neuroverkot tunnistavat esimerkiksi ulpukoita



Vesikasvien tunnistus



Annotointityökalu

Kehitimme työkalun vieraslajien ja vesikasvien tunnistavien mallien koulutukseen:



Annotointi
Biomassa
Vesikasvillisuus
Vieraslajit
Hydrologia
IoT

Liiketoiminta, konenäkö, IoT, ennustaminen
Älyvesi -projektissa



KONEEN OPETUS
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Tulokset
- Kuvien laadun tärkeys
- Opetuksen työläys
- Kuvausetäisyyden valinta



BIOMASSA (Porvoo, Ruutinlampi, Kirkkonummi)



LAJIT
(Oulu, Viro, Lahti)

Tulokset: Prosessia on parannettava
Vaikuttavuus: Kysyntää ja kiinnostusta on
Laajennettavuus: Erinomainen
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DRONE

LAJIT

Tulokset:
• 5 m hyvä lentokorkeus (vesikasvit)
• kuvien laatu tärkeä
• pitää miettiä mitä ja miten opetetaan

Vaikuttavuus: Nopeimmin vieraslajien kautta

Laajennettavuus: ?



Hydrologia: Uoman tilanne  – jäätilanne
(liike, tila)

Tulokset
+ Lupaavia tuloksia
- Kamerapaikkoja pitää muuttaa
Vaikuttavuutta
+ Uoman tila vedenkorkeusasemilta
- Asennustyö, asemakohtainen kalibrointi,
- Vain avovesikaudelle
+ Maastokäyntien määrän vähentäminen

Laajennettavuus

+ Erinomainen, kuvia lisää opetukseen
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IoT
Tulokset
+ Kattavuus vain vähän pienempi
- Pieniä eroja tuloksissa
+ Tarjonta kasvaa nopeasti
Vaikuttavuus
+ Luotettavuus kasvaa
+ Asemakäyntejä voidaan vähentää
merkittäväsi
Laajennettavuus
+ Asemia nopeasti lisää
- Tuloksia tulee arvioida jatkossa
-/+ Soveltuvuu erinomaisesti II-luokan
asemille
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KIITOS!
Jari Silander, SYKE + 358 50 477 2869
Jari.silander@ymparisto.fi
www.syke.fi
Teemu Heikkilä, CEO +358 (0) 400 963 509
teemu@emblica.com
www.emblica.fi
Jonas Stjernberg, CEO +358-440-662566
jonas@BVdrone.com
www.BVdrone.com

VIESTINTÄ
Näkyvyys: yli 50 eri maata (4 eri kieltä)
Video: suomi, englanti
Sosiaalinen media: eri kielillä,
yli 20 000 pelkästään videolla
Muu: TV ja artikkeleita


