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SAATE

Projektikoordinaattorina olemme ylpeitä esitellessämme LIIRA-projektin 
tuloksia yhdessä hankkeeseen osallistuneiden kaupunkien ja yritysten 
kanssa. Uskomme, että näillä tuloksilla, opeilla ja uusilla käytännöillä on 
kauaskantoisia vaikutuksia tulevaisuuden liikennepalveluiden synnyssä.  
Nämä yksittäiset pilotit ja datarajapintojen avaukset ovat osa jatkumoa, 
jolla luodaan älyliikenteen palveluille otollinen maaperä kehittyä. 

Tutustu tarkemmin kaupunkien toteuttamiin pilotteihin ja yhteistyöhön 
tuottamastamme LIIRA-projektiesitteestä.

Tampereen Yliopisto

2015 – 2017

Projektipäällikkö, Tampereen Yliopisto,
Johtamiskorkeakoulu
johanna.joensuu@uta.fi
+358 44 0200 386



JANOAMME  
LIIKKUMISEN  
MUUTOSTA
Ilman reaaliaikaista ja kattavaa dataa ei synny sau-
mattomia matkaketjuja tai uusia fiksuja liikkumis-
palveluita. Olipa kyse mistä tahansa älyliikenteen 
ratkaisusta, kuten MaaS-palveluista, älykkäästä 
pysäköinnistä, reaaliaikaisesta liikennevirtojen oh-
jaamisesta tai tehokkaasta joukkoliikenteestä, ne 
kaikki tarvitsevat toimiakseen luotettavan ja katta-
van reaaliaikaisen datan. 

Vaikka liikennedatan digitalisointi etenee vauhdilla, 
seuraavaksi huomio on keskitettävä datan saatavuu-
teen ja jakeluun. Tämän vuoksi LIIRA-hanke on ole-
massa. Sen avulla kaupungit ovat luoneet yhteisiä 
käytäntöjä ja pilotoineet reaaliaikaisten datavaranto-
jen rajapintoja kehittyvien palveluiden tarpeisiin.

Mikä LIIRA on?

Liikenteen reaaliaikaiset rajapinnat (LIIRA) 
-hanke on yksi 6Aika Avoin data -piloteista. 
Se on merkittävä tiennäyttäjä älykkään liik-
kumisen ja älykkään kaupungin pilotoinnissa. 
Projektissa kaupungit ovat saaneet avattua 
tulevaisuuden palveluiden kannalta kriittistä 
dataa ja luoneet käytäntöjä kaupunkienvä-
liseen yhteistyöhön. Tampereen yliopiston 
koordinoimassa hankkeessa ovat olleet mu-
kana Helsinki, Tampere, Turku ja Oulu.



ANNETAAN 
ÄLYLLE 
POLTTOAINETTA
Uudet älyliikenteen palvelut ja sujuvampi arki eivät synny tyhjästä. LIIRA-pilotit rakensivat 
pohjaa monille tuleville palveluille sekä näyttivät tietä, miten vaativiakin kaupunkienvälisiä 
kehittämisprojekteja pystytään toteuttamaan.  

Kaupunkien väliset matkaketjut

Liikenteen sujuvuuspalvelut

Älykäs pysäköinti

Yhteiset reittiopaspalvelut kaupunkien välillä

Katuverkon kunnossapitopalveluiden seuranta 

Menetelmät määrittelytyöhön kaupunkien välillä

Uudet hankintakäytännöt 

Markkinavuoropuhelun käytännöt



HELSINKI
Pysäköinnin luonne  
muuttuu täysin

Vapaiden parkkipaikkojen etsiminen aiheuttaa arviolta nel-
jänneksen Helsingin ydinkeskustan liikenteestä. Mitä jos 
meillä olisi reaaliaikainen tieto siitä, missä vapaita pysäköin-
tipaikkoja on, ja se olisi saatavilla vaikkapa samalla mobiiliso-
velluksella, jolla maksamme pysäköintimme?

Helsingin kaupunki toteutti pilottiprojektin, jonka ansiosta on 
siirrytty iso harppaus kohti tätä tulevaisuuskuvaa. Projektissa 
avattiin parkkiautomaattien data ja rajapinnat mobiilipysä-
köintioperaattorien palveluihin. Näin luotiin, tietosuoja-asiat 
huomioiden, reaaliaikainen tieto siitä, missä milloinkin py-
säköidään. Ilman tätä perustietoa ei autoilijoille voisi tarjota 
vapaiden parkkipaikkojen tilannetietoa, ennustetta tai uusia 
palveluita. Nyt yritykset voivat kehittää uusia palveluita ja so-
velluksia tämän tiedon pohjalta.

Projektin myötä myös Helsingin kaupungin rooli ja hankinta-
tavat ovat kehittyneet. Pelkästä tilaajasta on siirrytty kohti 
alustamaista toimintatapaa. Hankintoja ja kumppanuuksia 
luodessa datan ja rajapintojen avoimuudesta on tullut ylei-
sesti hyväksytty toimintamalli. Reaaliaikainen, avoin data niin 
liikenteestä kuin pysäköinnistäkin tulee olemaan merkittävä 
mahdollistaja uusille palveluille, jotka helpottavat pääkaupun-
kiseudulla liikkuvien arkea.

Lisätietoa 
Helsingin LIIRA-piloteista
Projektipäällikkö, Lauri Uski
lauri.uski@hel.fi



TAMPERE
Liikennevalodata syö ruuhkia

Ei ole yhdentekevää tietää, kuinka pitkään Pyynikintorilla 
palavat punaiset tai miten Tapparan peli ruuhkauttaa Ha-
kametsän valoristeyksiä. Liikennevalojärjestelmistä saata-
va reaaliaikainen data auttaa laskemaan monia liikennettä 
kuvaavia suureita, jotka ovat elintärkeää tietoa liikenteen 
sujuvuutta parantaville palveluille. 

Tampereen kaupunki toteutti ainutlaatuisen pilottiprojektin, 
jossa reaaliaikainen liikennevalodata avattiin hyödynnettä-
väksi, jotta sen päälle voidaan rakentaa uusia palveluita. Nyt 
data mahdollistaa uusien sujuvuus- ja liikennemääräpalvelui-
den kehittämisen sekä analytiikka- ja visualisointisovellukset, 
jotka näyttävät meille kokonaan uuden kuvan kaupungin lii-
kennevirroista. Kaupunki- ja liikennesuunnittelu voivat myös 
hyödyntää käytössä olevaa dataa omien työkalujensa kehit-
tämiseen ja kaupunkilaisten palvelutason parantamiseen. 

Lisätietoa 
Tampereen LIIRA-piloteista
Projektipäällikkö, Mika Kulmala 
mika.kulmala@tampere.fi

Toisena LIIRA-projektina Tampere toteutti GTFS 
Realtime -rajapinnan lisäämisen joukkoliikenneda-
tan päälle. Sillä vahvistettiin merkittävästi olemassa 
olevan datan yhteensopivuutta muiden palveluiden 
kanssa ja siten lisättiin sen houkuttelevuutta palvelu-
kehittäjien suuntaan.

Tampereella LIIRA-hankkeet ovat olleet jatkumoa 
älykkään liikenteen ja liikkumisen palveluiden kehit-
tämiselle.



TURKU
Siirtyi avoimeen reittioppaaseen

Reittioppaiden käyttäminen on julkisen liikenteen matkus-
tajille arkipäivää, mutta kussakin kaupungissa on oma reitti-
opaspalvelunsa. Turussa tähän haettiin muutosta ottamalla 
käyttöön muissa kaupungeissa kehitettyjä palveluita. 

Turku teki rohkean valinnan siirtymällä kaupallisesta reit-
tiopasratkaisusta avoimen datan vaihtoehtoon. Helsingin 
Seudun Liikenne on kehittänyt Liikenneviraston kanssa reit-
tiopas.fi -alustan, johon Turkukin nyt liittyi. LIIRA-projek-
tissa toteutettiin avoin rajapinta, joka mahdollisti alustan 
hyödyntämisen ja loi pohjan myös muiden palveluiden hel-
pommalle kehittämiselle.

Lisätietoa 
Turun LIIRA-piloteista
Kehityspäällikkö, Marko Selin
marko.selin@turku.fi

Toinen LIIRA-pilotti oli kunnossapitokaluston seu-
rantajärjestelmän datan avaaminen. Urakoitsijan 
kaluston liikkumisesta ja toimenpiteistä saadaan nyt 
tuotua dataa jalostettavaksi ja visualisoitavaksi. Käy-
tettävissä oleva data antaa mahdollisuuden uusien 
kunnossapitokokeilujen analyyttiseen seurantaan, 
minkä avulla pyritään parantamaan liikenneolosuh-
teita säätilanteesta riippumatta.



OULU
Tiedät mistä lumet on aurattu

Öisen lumisateen jälkeen on hyödyllistä tarjota jalankulkijoille ja pyöräilijöille tietoa 
siitä, missä kevyen liikenteen väylät on jo puhdistettu tai milloin voi odottaa lumen-
poistoa omalta reitiltä. Reaaliaikainen kunnossapidon tieto katuverkoille on vasta 
kehittymässä, mutta Oulu on LIIRA-projektissaan ottanut askelia tämän haasteen 

ratkaisemiseksi. 

Oulun kaupunki on avaamassa reaaliaikaisen kunnossapitodatan hyödynnettäväk-
si katuverkkojen osalta. Projektin tavoitteena on tarjota mahdollisimman reaa-
liaikainen tieto kunnossapidon tilanteesta yhteistyössä palveluntarjoajien kanssa. 
Pilotti mahdollistaa tulevaisuudessa laajan kunnossapitodatan käytön, koska se 
toteutetaan samalla rajapintamäärityksellä kuin valtakunnallinen tieverkon kun-
nossapitojärjestelmäkin. Olipa kyse katu- tai tieverkosta, avoimen ja reaaliaikaisen 
kunnossapitotiedonhyödyntäminen tulee olemaan mahdollista uusien palveluiden 

kehittämiseksi.

Liikennevaloissa olevien seurantakameroiden kuvavirta ja kameradata avattiin Ou-
lussa kaupungin sisäisten toimintojen ja viranomaisyhteistyön kehittämiseksi. Tämä 
mahdollistaa paremman liikennehallinnan ja luo pohjaa palveluiden kehittämiselle 

– yksityisyyden suojasta tinkimättä.

Lisätietoa 
Oulun LIIRA-piloteista

Liikenneinsinööri, Harri Vaarala 
harri.vaarala@ouka.fi



KAUPUNKIEN 
YHTEISTYÖ



Kaupungeilla on valtavasti dataa, mutta kannattaako 
kaikkea avata, koska avaamisen hyödyt ja kustan-
nukset vaihtelevat? Tätä ongelmaa kaupungit ratkai-
sivat yhdessä kategorisoimalla datalähteet projektin 
aikana. Suoraa hyötyä, uutta liiketoimintaa ja uusia 
palveluita mahdollistavat datalähteet saivat LIIRA-pi-
loteissa huomioita. Osa datalähteistä tuottaa välilli-
siä hyötyjä parempien palveluiden muodossa tai 
tehostaa kaupungin omaa toimintaa tai hankintoja. 
Kategorisointi auttoi tunnistamaan myös avaamisen 
ja jakelun kannalta hyödyttömän datan.
 

Fiksua ja ketterää

LIIRA nosti kaupunkien välisen yhteistyön avoimen lii-
kennedatan osalta täysin uudelle tasolle. Yksittäisten 
pilottien ja kokeilujen ajasta on nyt siirrytty oppien 
jakamisen aikaan. Vaikka kaupungeilla on hyvin erilai-
sia teknisiä ympäristöjä, ja kypsyys ja painopisteet eri 
liikennedatan alueilla vaihtelevat, on uutta yhteistyön 
mallia opittu käyttämään hyvin. 

LIIRAN kokemusten pohjalta raskaasta yhteisestä mää-
rittelystä on siirrytty kohti ketterää referenssitoteutus-
mallia, jossa yksi kaupunki toteuttaa datan avaamisen 
omien tarpeidensa näkökulmasta ja josta muut ottavat 
opit omaan toteutukseensa.



YRITYS- 
YHTEISTYÖ



Uusia markkinoita luova

Muutos yhteistyössä tapahtuu tekemisen kautta. 
Yhteiset määritykset, valinnat ja opit toimivat vain 
jaettuina. Suomi on yrityksille pieni markkina, mut-
ta kaupunkien yhteistyöllä pystytään tarjoamaan 
laajempia markkinoita palveluiden kehittämiseksi.  

LIIRA-pilotit toimivat hyvin yritysten kanssa käytävän 
vuoropuhelun kehittämisessä. Enää kaupunki ei ole 
vain kilpailuttaja ja tilaaja, vaan uusien kaupunkilais-
ten arkea helpottavien palveluiden kasvualusta ja yri-
tysten kumppani.

Yritysten vahva yhteistyö niin rajapintojen avaamises-
sa kuin palveluiden kehittämisessä on luonut useita 
tuotekehitysprojekteja, joiden hedelmiä kuluttajat 
saavat pian hyödyntää.
 






