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Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli toteuttaa soveltuvuusselvitys Polarin urhei-
lukellojen keräämän GNSS-datan käyttämisestä lämpökarttaominaisuuden luo-
miseen Polar Flow -mobiilisovellukseen. Polar Electro Oy on suomalainen ur-
heiluteknologian kehittäjä ja laitevalmistaja. 
 
Soveltuvuusselvitys toteutettiin kehittämällä uusi ominaisuus Polar Flow -
Android-sovelluksen harjoitusanalyysinäkymään, josta käyttäjä pystyy tarkaste-
lemaan keskisykettänsä, keskinopeuttansa sekä liikehdintäänsä pelikentällä 
harjoituksen aikana lämpökartan avulla. Ominaisuutta testattiin realistisissa olo-
suhteissa kuplahallissa pelatuilla tennisharjoituksilla. Testiharjoituksista kerä-
tyllä palautteella ominaisuutta jatkokehitettiin ja paranneltiin. 
 
Ensimmäisenä opinnäytetyössä esitellään työtä yleisellä tasolla sekä perehdy-
tään työssä käytettäviin käsitteisiin. Sen jälkeen käydään läpi työn toteutuksen 
yksityiskohdat Polar Flow -Android-sovellukseen. Lopuksi käydään läpi yhteen-
veto tehdystä työstä. 
 
Työn lopputuloksena on toimiva lämpökarttaominaisuus, jonka kautta käyttäjä 
pystyy tarkastelemaan keskisykettään, keskinopeuttaan sekä liikehdintäänsä 
pelikentällä harjoituksen aikana lämpökartan avulla. 
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The goal of this thesis was to create a proof of concept heatmap feature for Po-
lar Flow’s Android application using the GNSS-data provided by Polar’s sport 
watches. Polar Electro Ltd. is a Finnish company that specializes in sport tech-
nology and device production. 
 
The proof of concept was realized by developing a new feature for Polar Flow 
Android application’s training analysis view. Via the newly developed feature, 
the user can analyze their average heart rate, average speed and their move-
ment in the field during an exercise with the help of a heatmap. The feature was 
tested under realistic conditions by tennis exercises played in air-supported 
domes. The feature was improved and developed further by the feedback re-
ceived from conducted test exercises. 
 
The thesis starts by introducing the work and the terms used in the work in a 
general level. It is followed by a chapter about the specifics about implementa-
tion of the feature to Polar Flow Android application. The summary of the thesis 
is at the end. 
 
The finished work is a working heatmap feature that can be used to analyze av-
erage heart rate, average speed and the movement in the field during an exer-
cise via a heatmap. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Keywords: heatmap, proof of concept, software development, sport watches, 
mobile applications 
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SANASTO 

API Application programming interface. Ohjelmointiraja-

pinta. 

Flow Polar Flow. Tämän opinnäytetyön yhteydessä tarkoite-

taan aina Polar Flow’n Android-sovellusta. 

GNSS Global Navigation Satellite System. Maailmanlaajuinen 

satelliittipaikannusjärjestelmä. 

Heatmap Lämpökartta, jolla voidaan visualisoida dataa värien 

avulla matriisissa. 

Kotlin  JVM-tavukoodiksi kääntyvä ohjelmointikieli. 

MVVM  Model-View-ViewModel. Ohjelmistoarkkitehtuurityyli, 

jonka tavoitteena on erottaa dataosuus käyttöliittymästä. 
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1 JOHDANTO 

Työn toimeksiantajana toimi Polar Electro Oy. Polar on suomalainen langatto-

mien sykemittaukseen liittyvien laitteiden, harjoitustietokoneiden sekä erilaisten 

ohjelmistojen ja teknologioiden kehittäjä ja valmistaja. Polarin pääkonttori sijait-

see Pohjois-Pohjanmaalla Kempeleessä ja yrityksen palveluksessa on noin 1200 

ihmistä maailmanlaajuisesti. (1.) 

Polar tuottaa jatkuvasti uusia tuotteita sekä palveluja ja kehittää uusia ominai-

suuksia jo olemassa oleville tuotteilleen ja palveluilleen. Tiettyjen uusien ominai-

suuksien luomiseksi vaaditaan soveltuvuusselvitystä, jotta uusi idea tai mene-

telmä voidaan osoittaa toteuttamiskelpoiseksi.  

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli toteuttaa soveltuvuusselvitys lämpökart-

taominaisuuden luomiseksi Polar Flow -mobiilisovellukseen Polarin rannelaittei-

den tuottamalla GNSS-datalla. GNSS-data on maailmanlaajuisen satelliittipai-

kannusjärjestelmän tuottamaa paikanmääritysdataa. Tavoitteena on kehittää 

ominaisuus Flow’hun, jonka avulla käyttäjä pystyy analysoimaan keskinopeut-

tansa, keskisykettänsä ja liikehdintäänsä pelikentällä harjoituksen aikana lämpö-

kartasta. Soveltuvuusselvityksellä tutkitaan, että voidaanko Polarin laitteiden 

tuottamaa GNSS-dataa hyödyntää luotettavan lämpökarttaominaisuuden luo-

miseksi Polar Flow -mobiilisovellukseen. 

Käytetyt tekniikat ja työkalut ovat tunnettuja ja standardoituja. Työhön kuuluvan 

sovelluksen kehityksessä käytetään uusimpia ja suositusten mukaisia Android-

ohjelmistokehitysmenetelmiä ja -työkaluja. Työn painopiste on Polarin rannelait-

teiden tuottaman datan tehokas hyödyntäminen lämpökarttaominaisuuden luo-

miseksi Polar Flow -mobiilisovellukseen. Syksyn 2019 aikana kehitetyistä työn 

väliversioista kerätyllä palautteella työtä paranneltiin ja jatkokehitettiin. Ominai-

suutta testattiin syksyn aikana pääasiassa kuplahalleissa ja lyhyempiä testejä 

suoritettiin ulkona mahdollisimman avarilla alueilla.  
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2 KÄSITTEET, MENETELMÄT JA TYÖKALUT 

Tässä luvussa tutustutaan työssä käytettyihin menetelmiin, työkaluihin ja käsit-

teisiin. 

2.1 Lämpökarttamittaus 

Lämpökarttamittaus on menetelmä, jossa useiden datapisteiden tiheyttä ja levin-

neisyyttä havainnollistetaan matriisissa värien avulla (2). Lämpimät värit kuvas-

tavat alueita, joille datapisteitä on jakautunut tiheämmin, ja kylmät värit kuvastat 

alueita, joille datapisteitä on jakautunut harvempaan (kuva 1). 

 

KUVA 1. Esimerkki Google Maps SDK for Android -kirjaston lämpökartasta (3) 
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2.2 Datan kulku rannelaitteelta mobiililaiteelle 

Polar Flow -sovelluksessa käsiteltävä data on pääosin peräisin Polarin sykemit-

tareilta. Datan siirtyminen rannelaitteelta mobiililaitteelle tapahtuu parittamalla 

ensin puhelin ja rannelaite toistensa kanssa Bluetoothilla, jonka jälkeen aloite-

taan datan synkronointi laitteelle, puhelimelle sekä etäpalvelimelle. Sovellus 

kommunikoi Polarin laitteiden kanssa PFTP-kirjastoa hyödyntäen (kuva 2).  

 

KUVA 2. Polar Flow’n arkkitehtuurikaavio 

Tässä työssä käsiteltävänä datana on Polarin rannelaitteilta (kuva 3) saatavat 

harjoituksen aikaiset prototiedostot (4). Prototiedostoissa olevan GNSS-datan pi-

tuus- ja leveyspiirien datapisteet muunneltiin koodissa lämpökarttaan soveltu-

viksi. 
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KUVA 3. Polar Vantage V -rannesykemittari 

2.3 Työkalut 

Työn kehittämiseen käytettiin Android Studiota, jolla Polar Flow -sovellusta jatko-

kehitettiin vastaamaan opinnäytetyön tavoitteita. Datan havainnollistamiseksi 

käytettiin AndroidHeatMap-kirjastoa. 

2.3.1 Android Studio 

Android Studio on virallinen ohjelmointiympäristö Android-sovellusten kehittämi-

seen ja se perustuu IntelliJ IDEA -ohjelmointiympäristöön. Android Studio sisäl-

tää IntelliJ IDEA:n tarjoamien ominaisuuksien lisäksi muun muassa myös moni-

käyttöisen Gradle-rakennusjärjestelmän, tehokkaan ja monipuolisen emulaatto-

rin, yhtenäisen alustan kaikille Android-laitteille kehittämiseen sekä kattavat tes-

taustyökalut ja -rajapinnat. (5.) 

2.3.2 AndroidHeatMap 

AndroidHeatMap on Heartland Software Solutions Oy:n kehittämä avoimen läh-

dekoodin lämpökarttakirjasto Androidille. Kirjaston avulla lämpökartan pystyy luo-

maan pienoisohjelmana haluttuun näkymään ja sen eri attribuutit ovat yksinker-

taisesti muokattavista joko XML-tiedoston tai koodin kautta. (6.) 
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2.4 Ohjelmistokehitysmenetelmät ja -työkalut 

Työn toteuttamisessa käytettiin uusimpia ja suositusten mukaisia kehitysmene-

telmiä ja työkaluja.  

2.4.1 Kotlin 

Kotlin on alustariippumaton ja yleiskäyttöinen ohjelmointikieli. Se on suunniteltu 

olemaan täysin yhteen toimiva Java-ohjelmointikielen kanssa. Kotlin kääntyy 

JVM-tavukoodiksi, jonka ansiosta sitä voidaan ajaa Java-virtuaalikoneita tuke-

vissa ympäristöissä. (7.) 

Googlen 7.5.2019 antaman suositusten mukaan Kotlin on suositeltu ohjelmointi-

kieli Android-sovellusten kehittämiseen (8). 

2.4.2 MVVM 

MVVM (Model-View-ViewModel) on ohjelmistoarkkitehtuurityyli, jonka pääasialli-

sena tavoitteena on erottaa sovelluksen dataosuus käyttöliittymästä. MVVM kos-

tuu kolmesta osasta (kuva 4): 

1. Model kuvaa sovelluksen data- ja logiikkaosuutta. 

2. View on kokoelma näkyvissä olevia elementtejä. Se tarkkailee ViewMode-

lilta havaittavissa olevien muuttujien datojen muutoksia ja päivittää käyttö-

liittymän elementtejä muutoksen mukaan. 

3. ViewModel on vuorovaikutuksessa Model-osan kanssa ja valmistelee ha-

vaittavissa olevat muuttujat View-osan tarkasteltavaksi. ViewModel myös 

käsittelee View-osan tapahtumat, kuten painikkeen painallukset. (9.) 

MVVM-ohjelmistoarkkitehtuurityyli tukee Googlen suosittelemia ohjelmointikäy-

tänteitä vankkarakenteisen ja tuotantotasoisen mobiilisovelluksen rakenta-

miseksi (10).  
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KUVA 4. Kaavio MVVM-ohjelmistoarkkitehtuurityylistä (11) 
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3 LÄMPÖKARTTAOMINAISUUDEN KEHITTÄMINEN 

Työn kehittäminen aloitettiin kartoittamalla työn tavoitteet ja aikataulu. Alustavan 

suunnitelman mukaisesti tarkoituksena oli tehdä täysin erillinen mobiilisovellus, 

johon lämpökarttaominaisuus kehitettäisiin. Ensimmäisien viikkojen aikana kui-

tenkin havaittiin, että toimivin tapa toteuttaa soveltuvuusselvitys on rakentaa läm-

pökarttaominaisuus suoraan Polar Flow -Android-sovellukseen. Uuteen sovelluk-

seen olisi täytynyt luoda muun muassa tiedostonsiirtojärjestelmä mobiililaitteen 

ja rannelaitteen välillä sekä rannelaitteilta saatujen tiedostojen purkujärjestelmä. 

Edellä mainitut ominaisuudet ovat kuitenkin jo valmiiksi toteutettuina Flow’ssa, 

joten ajankäytön kannalta oli järkevintä keskittyä soveltuvuusselvityksen kannalta 

oleellisimman lämpökarttaominaisuuden kehittämiseen ja siirtyä kehittämään 

ominaisuutta suoraan Polar Flow -mobiilisovellukseen. 

Lämpökarttaominaisuus luotiin Flow’n harjoitusanalyysinäkymään harjoituksille, 

joita pelataan ulkopelikentillä. Tätä soveltuvuusselvitystä varten keskityttiin ten-

nikseen, mutta ominaisuutta pystytään hyödyntämään muihinkin ulkona pelatta-

viin urheilulajeihin. Lämpökartta avataan harjoitusanalyysinäkymän kautta, jolloin 

avautuu täysin uusi lämpökartalle luotu näkymä. Näkymästä käyttäjä pystyy tar-

kastelemaan keskisykettänsä, keskinopeuttansa ja liikehdintäänsä pelikentällä 

lämpökartan avulla harjoituksen keston perusteella (kuva 5). Myös kentän uudel-

leenkalibrointiin on mahdollisuus näkymästä avattavan uudelleenkalibrointinäky-

män kautta. Lämpökarttanäkymästä pystyy valitsemaan halutun kohdan harjoi-

tuksesta liukusäätimellä tai vaihtoehtoisesti halutun erän pystyy valitsemaan pai-

nikkeella listasta, jos harjoituksessa on käytetty manuaalisia kierroksia. Käyttäjä 

jakaa harjoituksen kierroksiin harjoituksen aikana manuaalisen kierrosaikaomi-

naisuuden avulla. 
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KUVA 5. Kuvakaappaus lämpökarttanäkymän ensimmäisestä versiosta 

3.1 Kentän koordinaattien kalibrointi 

Polarin rannelaitteet antavat luotettavaa ja todella tarkkaa GNSS-dataa. Harjoi-

tuksien analyysiin data on erittäin hyödyllistä, sillä käyttäjä pystyy tarkastelemaan 

liikehdintäänsä harjoituksen aikana Google Maps API:n tarjoaman kartan avulla 

harjoitusanalyysinäkymästä.  

Pelikentän luotettavan kalibroinnin luominen osoittautui kuitenkin varsin haasteel-

liseksi. Ensimmäisessä toteutuksessa keskityttiin kentän kalibrointiin kävelemällä 

pelikentän ympäri harjoituksen alussa minimileveys- ja pituuspiirien sekä maksi-
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mileveys- ja pituuspiirien nauhoittamiseksi. Opinnäytetyössä keskityttiin erityi-

sesti tennikseen, joten käyttäjän liikehdintää havainnointiin lämpökartasta, joka 

piirrettiin tenniskenttäpiirroksen päälle. Kalibroinnin epäonnistuessa kuitenkin 

pienimmätkin virhearvot vaikuttivat koko analyysin luotettavuuteen, mikä oli huo-

mattavissa erityisen helposti tenniskentän kokoisella alueella tehdyssä testinau-

hoituksessa, jossa alkukalibroinnin virhearvot aiheuttivat datapisteiden näkymi-

sen liian keskellä pelikenttää. 

Kentän kalibrointi kävelemällä sen ympäri harjoituksen alussa osoittautui myös 

varsin riskialttiiksi tavaksi suorittaa kalibrointi. Lämpökarttaominaisuus olisi ollut 

käytännössä käyttökelvoton, jos käyttäjä olisi unohtanut kiertää kentän harjoituk-

sen aikana tai jos käyttäjä poistuisi pelikentältä harjoituksen aikana. 

Toinen kalibrointiyritys toteutettiin Polarin rannelaitteiden tarjoaman manuaali-

kierrosaikaominaisuuden avulla. Harjoituksen alussa mentiin seisomaan peliken-

tän nurkkaan muutamaksi sekunniksi, jotta saataisiin nauhoitettua nurkkakoordi-

naatin arvot mahdollisimman tarkasti, jonka jälkeen rannelaitetta näpäyttämällä 

siirryttiin seuraavalle kierrokselle ja käveltiin seuraavaan nurkkaan ja siirryttiin 

seuraavalle kierrokselle rannelaitteen kautta. Tämä toteutettiin kaikille pelikentän 

nurkille. Kalibrointiprosessi osoittautui kuitenkin käyttökokemuksena epämiellyt-

täväksi, vaikka teoriassa edellä mainittu kalibrointikeino olisi mahdollistanut to-

della tarkan lopputuloksen. 

Kolmantena vaihtoehtona toteutettiin alueen valinta Google Maps API:n kautta. 

Kalibroinnin alustavat arvot otettiin harjoituksen aikana kerätyistä maksimi- ja mi-

nimileveys- ja pituuspiireistä. Käyttäjä pystyy halutessaan vielä tarkentamaan va-

littua aluetta avaamalla lämpökarttanäkymästä uudelleenkalibrointinäkymän, 

josta lämpökartassa käytettävää aluetta pystyy uudelleenkalibroimaan.  

3.2 Uudelleenkalibrointinäkymä 

Alueen reuna-arvojen asettaminen lämpökarttanäkymässä tapahtuu harjoituksen 

aikana kerätystä GNSS-datasta otettujen maksimi- ja minimileveys- ja pituuspii-

rien avulla. Automaattinen reuna-arvojen asettaminen toimii melko tarkasti, jos 

koko harjoituksen aikana on pysytty pelikentän alueella ja nauhoituksessa on 
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saatu koordinaatit talteen pelikentän reunoista. Kuitenkin vain harvoissa tapauk-

sissa alueen automaattinen kalibrointi onnistuu riittävän tarkasti ja lämpökartassa 

ilmenee arvojen vääristymiä runsaasti. 

Uudelleenkalibroimisen kannalta käytännöllisemmäksi tavaksi todettiin alueen 

kalibrointi uudelleen Google Maps API:n tarjoaman satelliittikartan kautta (kuva 

6). Uudelleenkalibrointinäkymä avataan lämpökarttanäkymän yläreunassa ole-

valla painikkeella. Kalibroitava alue muodostetaan automaattisesti luodun alueen 

pohjalta punaisen laatikon muotoiseksi satelliittikarttaan. Kentän uudelleenkalib-

rointi tapahtuu punaisen laatikon kulmia siirtämällä. Harjoituksesta kerätyt koor-

dinaattipisteet skaalataan lämpökarttanäkymässä olevaan tenniskenttäpiirrok-

seen valintalaatikon koon ja sijainnin perusteella ja lämpökarttanäkymä päivite-

tään vastaamaan uudelleenmääriteltyä aluetta uudelleenkalibrointinäkymästä 

poistuttaessa. 
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KUVA 6. Uudelleenkalibrointinäkymä 

3.3 Lämpökartan värit 

Lämpökartassa värit ovat tärkeä osa datan visualisoimisessa käyttäjälle. Lämpi-

mämmillä väreillä viestitään käyttäjälle datapisteiden keskittymän intensiteettiä. 

Lämpimämmät värit kertovat, mihin kohtaan lämpökarttaa datapisteitä on sijoittu-

nut enemmän, kun taas viileämmät värit kuvaavat alueita, joille datapisteitä on 

sijoittunut vähemmän. Edellä mainittua tapaa käytettiin tässä työssä käytetyssä 

lämpökartassa (taulukko 1).  
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TAULUKKO 1. Lämpökartassa käytetyt värit 

Lämpökartan värin skaala Värin heksadesimaali 

0.0 #808080 

0.5 #0028CE 

0.85 #00D120 

0.95 #FF9933 

1.0 #D10027 

. 
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4 TOTEUTUS 

Työssä toteutettu lämpökarttaominaisuus on pääosin täysin erillinen osuus 

muista Polar Flow’n ominaisuuksista, mutta se tarvitsee kuitenkin osan harjoituk-

sen aikana kerätystä datasta. Siispä järkevin sijoitus ominaisuudelle oli harjoitus-

analyysinäkymä. Lämpökarttaominaisuuden näkymä avataan harjoitusanalyy-

sinäkymästä ja avaamisen yhteydessä lämpökartan Activity-luokalle viedään har-

joituksesta tarvittavat datat harjoitusanalyysinäkymän kautta. 

Ominaisuuden kehityksessä hyödynnettiin MVVM-arkkitehtuurityyliä. Mallin mu-

kaisesti lämpökarttanäkymässä tapahtuvat muutokset, kuten liukusäätimen ar-

von muuttaminen, lähetettiin ViewModel-osuudelle, jossa muuttuneen arvon poh-

jalta tehtiin tarvittavat muutokset kaikkiin liukusäätimen arvoon kytköksissä ole-

viin arvoihin. Lämpökarttanäkymän puolella ViewModelissa muuttuvia LiveData-

arvoja tarkastellaan ja UI-komponentteja päivitetään aina muutoksen tapahtu-

essa (kuva 7). 

 

KUVA 7. Lämpökartan datapisteiden tarkastelua ViewModelista lämpökart-

tanäkymässä 

Lämpökartan toteuttamiseen käytetiin avuksi AndroidHeatMap-kirjastoa, jotta so-

veltuvuusselvitys saataisiin valmiiksi nopeammin. Kirjaston avulla lämpökartan 

perusominaisuudet saatiin nopeasti implementoitua työssä toteutettuun lämpö-

karttanäkymään. Lämpökartan asetuksia oli yksinkertainen muuntaa koodissa 



 

21 

sekä xml-tiedoston kautta, joten visuaalinen hienosäätö oli varsin vaivatonta kol-

mannen osapuolen kirjastolla (kuva 8). 

 

KUVA 8. Lämpökartan asetusten ja värien asettamista koodissa 

Työn lämpökartta käyttää hyödyksi harjoituksessa kerättyjä koordinaattipisteitä. 

Harjoituksen koordinaattipisteet täytyi kuitenkin skaalata liukulukuina välille 0.00–

1.00 ennen niiden asettamista lämpökartan käytettäväksi. Tämä toteutettiin otta-

malla talteen harjoituksen aikana kerätyistä koordinaattipisteistä maksimi- ja mi-

nimileveys- ja pituuspiirit, jonka jälkeen maksimi- ja minimiarvojen perusteella 

harjoituksen koordinaattipisteet skaalattiin liukuluvuiksi välille 0.00–1.00 (kuva 9). 
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KUVA 9. Maksimi- ja minimiarvojen keräämistä harjoituksen koordinaateista 

Soveltuvuusselvityksen aikana todettiin, että vain harvoissa tapauksissa alueen 

automaattinen kalibrointi kuitenkaan onnistuu riittävän tarkasti ja lämpökartassa 

ilmenee sen vuoksi runsaasti arvojen vääristymiä. Tästä syystä työssä kehitettiin 

alueen uudelleenkalibrointimahdollisuus Google Maps API:n tarjoaman satelliitti-

kartan kautta. Karttaan luodaan automaattisesti kerättyjen maksimi- ja minimi-

koordinaattiarvojen perusteella laatikko, joka on muokattavissa uuden alueen 

luomiseksi. Aluetta hyödynnetään koordinaattiarvojen skaalaamisessa lämpö-

karttaan uudelleenkalibrointinäkymästä poistuttaessa. 

Lämpökarttanäkymässä olevien keskisyke-, keskinopeus-, aika- ja lämpökartan 

datapistearvojen tarkastelu toteutettiin suhteuttamalla näkymässä näytettävät ar-

vot liukusäätimen arvon perusteella. Esimerkiksi liukusäätimen arvon ollessa 

maksimaalinen myös kaikkien näkymässä näkyvien keskiarvojen laskennassa 

otettiin huomioon jokainen harjoituksen aikana kerätty arvo, kun taas liukusääti-

men ollessa puolillaan huomioon otettiin vain puolet arvoista. 
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Lämpökarttanäkymään lisättiin myös mahdollisuus eri segmenttien tarkasteluun 

harjoituksesta, jos harjoituksessa on käytetty manuaalisia kierroksia. Segment-

tien tarkastelu tapahtuu lämpökarttanäkymässä olevan listan kautta, joka luo-

daan silloin, kun harjoitus sisältää manuaalisia kierrosaikoja. Listasta valitun ma-

nuaalisen kierroksen perusteella lasketaan käsiteltävän segmentin keskiarvot 

sekä karttaan piirretään ainoastaan kyseiseltä aikaväliltä kerätyt datapisteet 

(kuva 10).  

 

KUVA 10. Lämpökarttaominaisuuden viimeisin versio 
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5 JATKOKEHITYS 

Opinnäytetyö todettiin soveltuvuusselvityksen osalta valmiiksi ominaisuuden toi-

sen version valmistuttua. Tämän työn viimeiseen versioon jäi kuitenkin vielä ke-

hittämisvaraa sekä tiettyjä haasteita, jotka täytyy ratkaista, ennen kuin lämpökart-

taominaisuutta voisi alkaa kehittämään Polar Flow -mobiilisovellukseen viralli-

sena ominaisuutena. 

5.1 Datapisteiden piirtyminen oikealle kohdalle 

Suurimmaksi haasteeksi osoittautui datapisteiden oikealla kohdalla näkyminen 

tenniskenttäpiirroksessa lämpökarttanäkymässä (kuva 11). Suoritettavan harjoi-

tuksen pelikentän täytyisi olla nykyisellä toteutuksella täydellisesti pohjois-ete-

läsuuntaisesti, jotta pisteet näkyisivät tarkasti oikeilla kohdilla tenniskenttäpiirrok-

sessa (kuva 12). Tämä johtuu siitä, että alueen kalibrointi tapahtuu keräämällä 

maksimi- ja minimileveys- ja pituuspiirit harjoituksen aikana rannelaitteen 

GNSS:n kautta saaduista koordinaattiarvoista, mutta esimerkiksi maksimi- ja mi-

nimileveyspiirit eivät välttämättä aina ole samoilla pituuspiireillä, mikä saa aikaan 

epämuodostuman alueessa. 

Ongelman ratkaisuksi on syytä jatkokehittää uudelleenkalibrointinäkymää. Lopul-

liseen versioon olisi syytä kehittää näkymä, jossa alueen koon pystyy lukitse-

maan halutun pelikentän kokoiseksi ja jossa alueen siirtely onnistuu yksinkertai-

semmin siirtämällä koko aluetta kerralla. Myös ennalta määritetyn alueen kään-

tely uudelleenkalibrointinäkymässä tulisi olla mahdollista, jotta arvoja voitaisiin 

skaalata helpommin lämpökarttanäkymässä pelikenttäpiirrokseen. 

Lisäksi ennalta määritetyt alueet tulisi tallentaa muistiin paikalliseen tietokantaan 

esimerkiksi Room-kirjaston avulla, jotta samalla pelikentällä pelattaessa käyttä-

jän ei tarvitsisi suorittaa uudelleenkalibrointia joka kerta. Room-kirjasto tarjoaa 

SQLiten ylle abstraktiokerroksen, mikä mahdollistaa vankemman käsiksi pääsyn 

tietokantaan samalla hyödyntäen kaiken tehon SQLitestä. Room-kirjasto auttaa 

kätkemään sovelluksen tietoja mobiililaitteelle, ja kyseisen kätkön kautta käyttä-

jällä on jatkuva pääsy sovelluksen tärkeisiin tietoihin internetyhteydestä riippu-

matta. (12.)  
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KUVA 11. Datapisteiden piirtyminen vinoon lämpökartan ensimmäisessä 

versiossa 
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KUVA 12. Liikehdintä kuvan 11 harjoituksessa Google Mapsissa havainnollistet-

tuna 

5.2 Kotitekoinen lämpökartta 

Lämpökarttaan käytettiin tätä soveltuvuusselvitystä varten Heartland Software 

Solutions Oy:n kehittämää avoimen lähdekoodin AndroidHeatMap-kirjastoa. Kir-

jasto soveltui mainiosti soveltuvuusselvitykseen, mutta kehittämisen yhteydessä 

havaittiin, että kirjaston lämpökartta tuottaa heikkotehoisissa puhelinmalleissa 

suorituskykyongelmia runsaasti koordinaattipisteitä sisältävien harjoitusten läm-

pökartan piirtämisen yhteydessä. Ominaisuuden lopullista versiota varten tulisi 

siis kehittää sisäinen versio lämpökarttaosuudesta, jotta suorituskykyongelmiin 

voitaisiin vaikuttaa tehokkaammin. 
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5.3 Tarkemman analyysin mahdollistaminen 

Käyttäjän harjoituksen aikaisen liikkeen tulisi olla helposti analysoitavissa lämpö-

karttanäkymästä, jotta harjoituksen aikaista dataa voisi hyödyntää esimerkiksi 

valmennuskäyttöön. Käyttäjä kykenee nykyisen toteutuksen avulla tarkastele-

maan, mille kohtaa pelikenttää käyttäjän harjoituksen aikainen liike on sijoittunut. 

Lämpökartasta havaitun liikkeen sijoittumisen perusteella käyttäjä pystyy myös 

analysoimaan harjoituksen aikaista pelityyliään: pelattiinko harjoituksen aikana 

hyökkäävästi vai puolustavasti.  

Jotta lämpökarttanäkymää voisi hyödyntää myös valmennuskäytössä tehok-

kaasti, ominaisuutta varten olisi hyvä olla olemassa tapa merkitä lajikohtaiset pis-

teet rannelaitteen kautta. Edellä mainitun ominaisuuden olemassaolo tehostaisi 

lämpökartan kautta analysointia, sillä käyttäjän liikkeen perusteella pystyttäisiin 

analysoimaan myös pelityylin vaikutusta pelatun pelin lopputulokseen. 

Ominaisuuden viimeisimmässä versiossa lämpökarttanäkymän liukusäädin vaa-

tisi myös jatkokehitystä tarkemman analyysiin mahdollistamiseksi. Liukusäädin 

on lukittuna kokonaislukujen 1–100 välille, mutta suurin osa harjoituksista sisältää 

kuitenkin enemmän kuin 100 datapistettä, joten yksityiskohtainen analyysi aino-

astaan liukusäätimellä oli hieman epäkäytännöllistä. Työn viimeisessä versiossa 

toteutus sopeutuu kuitenkin yleisen tason analyysiin, sillä liukusäätimen arvon 

perusteella lasketaan lämpökarttaan ainoastaan keskiarvoja sykkeestä, nopeu-

desta, harjoituksen kestosta ja piirrettävien datapisteiden määrästä. 
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6 YHTEENVETO 

Opinnäytetyön tavoitteena oli toteuttaa soveltuvuusselvitys lämpökarttaominai-

suudelle Polar Flow -mobiilisovellukseen. Ominaisuus luotiin osaksi Polar Flow  

-Android-sovelluksen harjoitusanalyysinäkymää. Uudella ominaisuudella pystyi 

tarkastelemaan harjoituksen aikaista keskisykettä, keskinopeutta sekä liikehdin-

tää pelikentällä lämpökartan avulla. 

Lämpökarttaominaisuuden soveltuvuutta Flow’hun arvioitiin syksyn aikana sovel-

tuvuusselvityksen avulla. Kehitetystä ominaisuudesta saatiin syksyn kuluessa 

palautetta ja sitä jatkokehitettiin väliversioista saadun palautteen perusteella. So-

veltuvuusselvitys todettiin valmiiksi sovelluksen toisen version valmistuttua. Lo-

pullinen versio ominaisuudesta oli suunnattu pääosin tennisharjoituksiin, mutta 

ominaisuus olisi helposti laajennettavissa melkeinpä kaikkiin ulkona pelattaviin 

urheilulajeihin. 

Työn loputtua ei vielä päätetty Polar Flow -mobiilisovelluksen lämpökarttaominai-

suuden kohtalosta, mutta työn aikana kerätystä palautteesta havaittiin, että omi-

naisuudelle löytyisi kuitenkin runsaasti mielenkiintoa. 

Työn lopputulos vastaa työn alussa määriteltyjä tavoitteita. Tämä opinnäytetyö 

oli valtavan opettavainen kokemus itselleni. Täysin uuden ominaisuuden luomi-

nen Flow’hun oli mainio tapa perehtyä Polar Flow -mobiilisovelluksen toimintaan 

ja rakenteeseen. En ollut vielä ennen tämän opinnäytetyön aloittamista juuri saa-

nut mahdollisuutta perehtyä sovelluksen rakenteeseen, joten tämä työ helpotti 

suuresti kehitystyöni aloittamista Flow’n parissa. 
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