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Sisältö

●Tieliikenteen automaatio

●Uudet liikenteen palvelut ja kokeilut (muutamia esimerkkejä)

●MaaS

●Liikenneviraston tiedot, tietopalvelut ja avoin data

Digitalisaatio murtaa rakenteita!

Tieto on muutoksen mahdollistaja!
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Automaatio

●Tieliikenteessä automaatiota (Taso 1) jo 1990-luvulta 
lähtien; mm.  lukkiutumattomat jarrut, ajovakauden 
hallinta ja vakionopeudensäädin.

● Rajoitettu automaatio (Taso 2) jo saatavilla: adaptiivinen  
vakionopeudensäädin, kaistavahti.

● Automaattiajaminen (Taso 3) maantie- ja 
moottoritieympäristössä on tulossa vuoteen 2020 
mennessä. Silti kuljettajan tulee olla valmiina ottamaan 
ajoneuvon hallinta yllättävien tilanteiden sattuessa.

●Täysin automaattinen ajaminen (Tasot 4-5) joskus 203X 
jälkeen. Rajatuilla alueilla kuten terminaaleissa myös 
tätä aiemmin mm. joukkoliikennevälineet.
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Vaatimukset tietoinfralle 1

● Tieverkon digitaalisen kuvauksen tulee olla niin 
tarkka, että satelliittipaikannettu ajoneuvo voi seurata 
tielinjaa myös silloin, kun tien pinta on lumen, jään tai 
muun aineen peittämä.

● Tavoite: alle 1 m tarkkuus 99 % ajasta 

● Tieverkon digitaalisen kuvauksen tulee kattaa

• kaistojen fyysiset ja maalatut ominaisuudet

• vauriot (kuopat, urat jne.)

• ajolinjojen, nopeuksien ja jarrutuspaikkojen 
mediaanit 

• valaisin- ja muiden pylväiden, aurausmerkkien (-pylväiden) sekä muiden ajoneuvon anturien näkemien 
rakenteiden tarkan sijainnin: 

• Jatkuva satelliittipaikannuksen tarkentamisen tarve

● Hätätilanteita varten kuvauksen tulee mahdollistaa väistöliikkeet yllättävien esteiden esiintyessä ajokaistalla

● Kuvaus globaalisti yhdenmukainen

● Tasot (1-2), 3, 4

● Osaltaan tienpitäjän vastuulla
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Vaatimukset tietoinfralle 2

● Automaation toimivuus ja tehokkuus paranee, jos automaattiset ajoneuvot on 
kytketty taustajärjestelmiin "pilvessä" ja jos siellä oleva tieto on 
mahdollisimman ajantasaista ja laadukasta. 

● Ajantasaisen liikennetiedon ja tilannekuvan 
laadun nostaminen korkealle tasolle

● Ajoneuvojen itse taustajärjestelmiin 
tuottavan tiedon määrän huomattava 
lisääntyminen auttaa! 

● Liikenteen- ja häiriönhallintasuunnitelmien 
yksityiskohtaisuus ja niiden käyttöottoon 
liittyvän tiedotuksen laatu

●Tienpitäjän vastuulla turvallisuustieto, 
liikenteenohjaustieto ja liikenteen- ja 
häiriönhallintasuunnitelmat
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● Tienpitäjällä tai pilvessä oleva tieto siirretään ajoneuvoon ajoneuvojen välisen tai 
ajoneuvon ja infrastruktuurin välisen tiedonvälityksen keinoin: yhteistoiminnalliset 
järjestelmät (cooperative systems) 

● Laajentavat ajoneuvojen "näkemää" osaa liikennejärjestelmästä omien anturien 
näkemäalueen ulkopuolelle. 

● Ajoneuvovalmistajat laitevalmistajineen ovat viime vuosina panostaneet 
voimakkaasti lyhyen kantaman tiedonsiirtoon 5,9 GHz:n taajuudella 
(tiedonsiirtomajakat). 

● Tiedonsiirtomajakan kantavuus vain 500-800 m - tieverkon kattava varustaminen 
ei taloudellisesti mielekästä

● Matkapuhelinverkkojen hyödyntäminen ns. runkoratkaisuna – tiedonsiirtomajakat 
kriittisissä kohteissa, liikennevaloissa jne. 

● Tasot 3 ja 4

● Osaltaan tienpitäjän 
vastuulla
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Liikenteen uudet palvelut ja äly

Tieliikenteen automaatio: Tieliikenteen automatisoinnin etenemissuunnitelma 
ja toimenpideohjelma 2016-2020

● Työssä määritellään etenemissuunnitelma tieliikenteen automatisoinnille ja erityisesti 
automaattiajamiselle Suomessa vuoteen 2020. 

● Näkökulma painottuu Liikenneviraston, Trafin ja yleensä LVM:n hallinnonalan toimiin 
automaattiajamisen mahdollistamiseksi kansallisten linjausten mukaisesti. Työn perustana on 
LVM:n robotisaation kansallinen toimintasuunnitelma 2015.

● Valmisteilla automaattiajamisen testialueen perustaminen Tunturi – Lapissa. Samassa 
yhteydessä mahdollinen MaaS -kokeilu Levi-Kittilä alueella, ”Case –Aurora.”

● Yhdessä Trafin kanssa valmisteilla testauksen mahdollistaminen myös yleisillä teillä.

Liikennelabra

● Vaihe I viedään datan ja ITS direktiivin mukaisten turvatietojen hankinnan kehittämisen osalta 
loppuun suunnitellusti vuoden 2015 aikana.

● Sopimuksia tullee muutamia ja tietoja tuottavia ajoneuvoja sopimusten piirissä tällä hetkellä 
noin tuhat.

● Labran Vaihe II suunnataan ja toiminta aktivoituu kesällä 2015.
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Nordicway – Coop
● Yhteistoiminnallisten palveluiden (C-ITS, Cooperative ITS) pilotointi

matkapuhelinverkkoilla

●Tavoitteena selvittää
• tekninen toimivuus, etenkin 

tiedonsiirron nopeus
• vaikutukset
• hyödyt ja kustannukset

● Laajamittaisen toteutuksen 
valmistelu 2015-2017

● Suomi-Ruotsi-Norja-Tanska 
(FI: PK -seutu päätiet, VT1 Hki - Turku)

●Mahdollinen pilotti myös Tunturi - Lapissa ”Case Aurora” 

●Palvelut: häiriövaroitukset, kelivaroitukset, anturiajoneuvodata

● Koordinaattori ja vaikutustutkimustyö on kilpailutettu ja Konsortion valinta 
sopimusneuvotteluvaiheessa.  

● Budjetti 5,2 M€, CEF -tukea haettu 50%
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Liikenteen uudet palvelut ja kokeilut



9

Liikennelabra kehittää uudenlaista 
hankintaa
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Mitä labrassa jo saatu aikaan….
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LVM: ””Liikenne palveluna” (Mobility as a Service, MaaS) on uusi toimintatapa, 
jossa tietoa ja digitalisaatiota hyödyntämällä luodaan yhteistyössä julkisen 
sektorin, elinkeinoelämän ja käyttäjien kesken käyttäjälähtöisiä liikenne- ja 
kuljetuspalveluita tuottava saumattomasti yhteentoimiva ja kestävä 
liikennejärjestelmä. ” LVM.n määritelmä kuvaa MaaSin huomattavan laajana, 
koko liikennettä ja liikenteen palveluja (ml. infra) koskevana. 

KV – maailmassa MaaS on lanseerattu termillä Liikkuminen palveluna ja pitää 
sisällään kapeamman näkökulman keskittyen nimenomaan asiakaslähtöisiin 
liikkumisen palveluihin ja niiden ostamisen mahdollistamiseen kokonaisuutena 
tai osina asiakkaan toivomusten mukaan.

Mitä on MaaS



Koti
Vihtavuori

Kongressi-
keskus

Katajanokka

Maija tilaa edellisenä
iltana matkapuhelimella
liput matkalle Helsinkiin. 

Maksutavaksi hän valitsee
kertamaksun, joka

sisältää koko matkan.

Robottiauto noutaa hänet
kotiovelta sovittuna aikana ja kun 

Maija valitsi edullisemman
vaihtoehdon, hakee auto kyytiin

myös naapurin Liisan

Juna on hiukan myöhässä ja lähtöraidekin on 
muuttunut – tieto tulee Maijan puhelimeen 

reaaliaikaisena ja samalla hän saa puhelimeensa
alennuskoodin, jolla aamukahvi aseman

kahvilassa on hieman edullisempi.

Ennen saapumistaan Helsinkiin Maija saa automaattisen 
ilmoituksen jatkoyhteyksistä Katajanokalle. 

Jatkoyhteyksvaihtoehdoissa on huomioitu, että juna on 
hitusen myöhässä aikataulustaan. 

Puhelin opastaa Maijan jäämään
oikealla pysäkillä sekä kävelyreitin 

kongressikeskukselle. 

Tampereella Maija vaihtaa junaa. Hän olisi 
voinut toki valita kalliimmankin suoran

junan, mutta päätyi halvempaan. 
Junamatkoja operoi kaksi eri operaattoria, 
mutta se ei Maijan matkatekoa vaikeuta.

Maija valitsee
jatkoyhteysvaihtoehdoksi matkan

ratikalla.  Käyttämänsä palvelu
tunnistaa suunnitelman

muutoksen ja siirtää osan
maksusta ao. palvelun tuottajalle.

SITOn alkuperäistä tarinaa mukaellen.

Maijan matka kun MaaS on täysimääräisesti käytössä

Helsinki 
rautatieasema

Jyväskylä
rautatieasema
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Liikennevirasto ja MaaS

Tavoitepohja strategiasta:

● Olemme suunnanäyttäjä sekä aktiivinen toimija ja motivaattori uusien liikenteen ja liikkumisen palveluiden 
luomisessa. (Livi –strategia)

● Liikkuminen ja kuljettaminen on helppoa yli liikennemuotojen. Kansalaisilla ja elinkeinoelämällä on käytössään 
tarpeitaan vastaavat, korkealuokkaiset liikenteen palvelut. Asiakkailla on käytössään ajantasainen ja ennakoinnin 
mahdollistava liikenteen tilannekuva. (Liti –strategia)

● Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyön toimintamallit mahdollistavat uusia palveluita asiakkaalle nopeasti ja 
tehokkaasti. Palveluja luodaan yhdessä asiakkaiden ja kehittäjäyhteisöjen kanssa. (Liti –strategia)

MaaS näkyy tällä hetkellä Liikenneviraston tekemisessä:
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Joukkoliikenne
• Joukkoliikenteen 

toimintalinjat
• Joukkoliikenteen 

palvelutasomäärittelyt
• Asemat ja matkustajainfo
• Joukkoliikenteen rahoituksen 

ja tukien kohdentaminen
• Henkilökuljetusuudistustyöh

ön osallistuminen?
• Liikkumisen ohjauksen 

valtionavustukset
• ….

Tieto/tietovarannot
• Joukkoliikenteen kokonaisarkki-

tehtuurityö
• Joukkoliikenteen 

koontitietokanta
• Avoin reittiopas
• Lippu- ja maksujärjestelmien 

yhteentoimivuus
• MaaS –palveluiden tarvitsema 

tuki
• Digiroad, Digitraffic
• Sujuva
• Tilannekuva
• Systemaattinen tietojen 

avaamistyö
• ….

Sidosryhmäyhteistyö 
ja viestintä
• Cedr GB MaaS
• Osallistuminen 

lainsäädäntöuudistus
valmisteluun

• Osallistuminen white 
paper valmisteluun….

• MaaS
mittaristotyöhön 
osallistuminen

• …

Infra
• Riitävän

tietoliikenneinfran
varmistaminen

• Automaation 
vaatimukset infralle
ja kunnossapidolle

• Joukkoliikenneinfra
(kaistat, valoetuudet, 
pysäkit, asemat)

• Vaihtoehtoiset 
polttoaineet esim. 
sähköautojen 
latausverkko…

T&K ja kokeilut
• MaaSsin

vaikutusarviointityöhön 
osallistuminen

• Seinäjoki case
• Aurora case
• CEDR Mobility & ITS –

tutkimusohjelma
• NordicWay MaaS –osuus
• Liikennelabran

jatkosuunnittelu
• Joukkoliikenne, liikkumisen 

palvelut, liikkumisen ohjaus 
yms. … 13



Kelirikko -palvelu

● Postin jakeluautot kertovat, missä on kelirikkoa – tiedot kaikkien saatavilla 
uudessa verkkopalvelussa

● Postin jakeluautoihin on asennettu anturit, jotka mittaavat tienpohjan kuntoa 
ajetulla reitillä. Jakeluautoihin asennettavat laitteet ovat pieniä, eivätkä ne häiritse 
jakelutyötä. Laitteet toimivat asennuksen jälkeen automaattisesti, eikä niihin 
tarvitse esimerkiksi kirjautua.

● Reaaliaikaiset mittaustulokset ovat kaikkien saatavilla avoimessa palvelussa, 
johon pääset tästä linkistä: http://bifi.se/MapGeo.aspx.
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Liikenteen uudet palvelut ja kokeilut

http://bifi.se/MapGeo.aspx


Merenkulun älyväylä hanke

●Hankkeen tavoitteena on tutkia ja kuvata merenkulun älyväylä -
konsepti, joka tähtää alusliikenteen navigointiturvallisuuden 
ja väylien kuljetustehokkuuden kehittämiseen.

●Hankkeen I vaiheessa kehitetään navigoinnissa tarvittavia 
tietotuotteita ja palveluja esim. reaaliaikaisen 
vedenkorkeustiedon, elektronisten merikarttojen ja 
syvyysmallien, turvalaitteiden kaukohallinnan, merisää- sekä 
olosuhdetietojen ja merenkulun turvallisuustiedotteiden osalta.

●Vaiheessa II pilotoidaan näitä uudistettuja tuotteita ja palveluja 
asiakasjärjestelmissä esim. laivasimulaattorissa ja aluksille 
kehitettävässä, älykkäässä navigointijärjestelmässä.

●Hankkeella tuetaan ja edistetään IMO:n eNavigation strategian 
toteutumista
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Liikenteen uudet palvelut ja kokeilut



ITS Direktiivin toimeenpano

● ITS direktiivin toimeenpano 

• Määrittelyvaihe sekä liikenteen ajantasatietojen että 
multimodaalitietojen osalta käynnissä.

• Toimeenpanovaiheessa ”Liikenteen maksuttomien turvatietojen” 
toteutus”. (LVM/Livi/Trafi)

• Toimeenpano vastuutettu Liikenneviraston osalta viraston sisällä eri 
yksiköille.

• Liikkumisen palvelut ja älyliikenne –yksikkö koordinoi 
kokonaisuutta.
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Liikenteen uudet palvelut ja kokeilut



Tilannekuvapalvelu
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http://portal.liikennevirasto.fi/sivu/www/f/



Liikennetilannepalvelun käyttömäärä 
maailman kärkeä

Vuonna 2014 maailman 4. eniten osumia kerännyt ArcGIS Online –palvelu 
Listan ensimmäisenä weather.gov (USA)
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Avoimet dynaamiset teemakartat 5/2015
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Liikenneviraston tietotarpeet

●Liikenne- ja väylätiedot 

●Liikkuminen ja kuljetukset

●Paikkatiedot

●Yhdyskuntarakenne

●Asiakkaiden tarpeet ja palautteet 

●Toimintaympäristö
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Haminan 12 metrin väylä – pintaa 
syvemmältä

21



Tietojen avaaminen
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Johtavana periaatteena on että kaikki Liikenneviraston tiedot ovat saatavilla

1) ilman käyttörajoituksia

2) Ilman maksuja

3) itsepalveluperiaatteella toimivien sähköisten rajapintojen kautta

http://portal.liikennevirasto.fi/sivu/www/f/aineistopalvelut/avoin_data#.VSvcI8lvJyE



Avoin data palvelu
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http://portal.liikennevirasto.fi/sivu/www/f/aineistopalvelut/avoin_data



Digiroad palvelu
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http://www.digiroad.fi/



Digitraffic palvelu
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http://www.infotripla.fi/digitraffic/doku.php?id=start



Open Digitraffic - hits
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Summary by Month 
 

          

Month 
Daily Avg Monthly Totals 

Hits Files Pages Visits Sites KBytes Visits Pages Files Hits 
 

          
Feb 2015 364002 358423 65957 4370 13541 334600922 74293 1121278 6093198 6188034 

Jan 2015 141483 135525 45093 233 15045 294558405 7239 1397904 4201279 4385983 

Dec 2014 83127 77710 32640 291 15042 182820681 9034 1011861 2409037 2576967 

Nov 2014 28334 24295 10409 314 14120 77061140 9441 312281 728853 850046 

Oct 2014 18930 17633 8360 85 9623 56326331 2650 259183 546641 586850 

Sep 2014 12852 11894 5103 62 9829 39503938 1860 153100 356841 385577 

Aug 2014 9495 8649 3998 49 11076 31285968 1528 123955 268125 294369 

Jul 2014 7519 6845 4112 46 9181 24363090 1449 127476 212214 233103 

Jun 2014 8042 5543 4009 25 8937 16535165 755 120289 166301 241261 

May 2014 4923 4357 333 33 6934 7286816 1031 10340 135091 152631 

Apr 2014 94 38 51 10 252 87268 326 1538 1155 2835 

Mar 2014 384 127 170 15 13 5499 15 170 127 384 
 

          
Totals 1064435223 109621 4639375 15118862 15898040 

 



Tiedon hyödyntämisen ekosysteemi
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Fiksut väylät ja älykäs liikenne 

– sinua varten.


