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Fintrafficin palvelut vaikuttavat laajasti

Raideliikenne

• 500 000 junaa 

vuosittain

• 82 miljoonaa 

matkustajaa vuosittain

• Rataverkko 6000 km

• 470  ammattilaista

Tieliikenne

• 90 % matkustaja-

liikenteestä maanteillä

• Yli 120 miljoonaa km 

autolla joka päivä

• Tieverkko 78 000 km

• 90 ammattilaista

Meriliikenne

• Viennistä 90 %, tuonnista 

80 % meritse

• 30 000 ulkomaan-

liikenteen aluskäyntiä / v

• 29 satamaa

• 100 ammattilaista

Lennonvarmistus

• Lennonohjausta 22 

lentokentällä

• Vuosittain 280 000 

operaatiota (Helsinki-

Vantaa 190 000)

• 440 ammattilaista

Lisäksi tuotamme liikenteen ekosysteemin toimijoille ja loppukäyttäjille digipalveluita 

ja ajantasaista sekä avointa liikennetietoa..



Digitalisaatiota hyödyntävä liikenne-

järjestelmä tarjoaa uusia 

mahdollisuuksia

Turvallisin, sujuvin ja 

ympäristöystävällisin liikenne

Liikenteen digitaalinen kaksonen

Liikenteen tapahtumat ja infrastruktuuri

Digitaalisen kaksosen tuottaman tiedon hyödyntäminen entistä 
laadukkaampien, yhteentoimivampien, skaalautuvampien ja tehokkaampien 
palveluiden kehittämisessä.

Edellytyksenä liikennealan toimijoiden sopimus yhteisistä käytännöistä ja 
teknologisista ratkaisuista.

Yhteensopivan tiedon jakaminen mahdollistaa:

• reaaliaikaisen tilannekuvan ja toiminnan sen pohjalta

• tehokkaat ja reaaliaikaiset matka- ja kuljetusketjut

• kasvavan ja kannattavan markkinan

• paremmat palvelut

Liikennejärjestelmää, liikennettä ja olosuhteita kuvaava tarkka 
reaaliaikainen virtuaalinen vastine, jonka avulla voidaan kerätä, hallita, 
muuttaa ja jakaa reaalimaailmaa kuvaavaa tietoa, heijastaa tieto 
kulkemaan virtuaalisen ja reaalisen maailman välillä sekä simuloida ja 
ennakoida tulevaisuutta.

Digitaalinen kaksonen kattaa ideaalitilanteessa sekä menneisyyden, 
nykyisyyden että (simuloidun) tulevaisuuden.

• Liikenne koostuu sadoista miljoonista päivittäisistä tapahtumista maalla, 

merellä ja ilmassa.

• Ajoneuvot ja anturit (IoT, Infra, jne.) tuottavat entistä enemmän dataa 

digitaaliseen kaksoseen, liikenteen hallintaan ja älykkäiden palveluiden 

kehitykseen.

• Tiedon parempi hyödyntäminen mahdollistaa liikennepalveluiden 

optimoinnin ja palvelutason parantamisen.

Rajapinnat

Rajapinnat

Reaalimaailma

Digitaalinen

kaksonen

Palvelut
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Miten onnistumme?

28.9.2021 5Pertti Korhonen, Suuri Liikennepäivä 



Siiloutuneesta toimintaympäristöstä kohti 

kestävää liikennejärjestelmää
2020: Matkaketjuvisio ei ole toteutunut 2030: Sujuvat liikenteen ja logistiikan ketjut

Informaatio on hajallaan, data ei kulje läpi

Asiakkaalle ei pystytä tarjoamaan saumatonta

kokonaiskuvaa ja/tai matkaketjukokemusta

Yhtenäisiä pelisääntöjä ei ole

Kokonaisarkkitehtuuri puuttuu

Mekanismit ekosysteemin kehittämiseen 

puuttuvat

Uusi liiketoiminta on vaikeuksissa

Kehityksen

ohjaus, yhteisten

sopimusten ja 

pelisääntöjen 

luominen

Data-alustan

määrittely ja

toteutus

Toimivat palvelut 

kasvukeskuksissa ja 

syrjäseuduilla

Liikenteen ja

logistiikan uusien 

palveluinnovaatioiden 

mahdollistaminen

Kestävä ja 

toimiva 

liikenne-

järjestelmä



Tämä ei ole pelkästään tekninen haaste, 

tarvitsemme yhteistyötä ja pelisääntöjä
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Tehokkaan toimintaympäristön rakennusainekset
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Yhteistyö

• Yhteiskehitysratkaisut

• Investointiratkaisut

• Yhteistyön koordinointi

• Yhteiset tavoitteet

Digitaaliset säännöt

• Yhtenäinen kokoelma 

mallipohjia ja 

standardisopimuksia

• Yhteistyön ja 

tiedonsiirron 

standardit

Infrastruktuuri

• Tekninen tietoalusta

• Data

• Digitaalisen 

liiketoiminnan 

peruspalvelut

Lähde: Fintrafficin sidosryhmähaastattelut, kevät 2020



Liikenteen 
dataekosysteemi 
lyhyesti

• Usean alan toimijat ovat Fintrafficin kutsusta 
rakentamassa yhdessä dataan pohjautuvaa 
liikenteen dataekosysteemiä, josta koko Suomi 
hyötyy koronan jäljiltä muuttuneessa 
toimintaympäristössä.

• Ekosysteemi perustuu avoimuuteen ja 
vapaaehtoisuuteen

• Tavoitteena on luoda avoimiin rajapintoihin 
perustuvaa yhteentoimivuutta

• Ekosysteemissä kilpailijat istuvat saman pöydän 
ääressä määrittelemässä avoimia standardeja

• Käytännön työ tehdään työryhmissä, 
ohjausryhmä tukee

• Rakennusaineksina yhteistyö, 
datainfrastruktuuri ja digitaaliset säännöt
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Mukana jo yli 
120
organisaatiota

Kaikki ovat tervetulleita mukaan!
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Sovelluskehittäjiä

Logistiikkatoimijoita



Miksi mukaan?
Saat käyttöösi

• liikenteen kattavan tilannekuvan ja muuta ilmaista 

dataa pienellä vaivalla standardien rajapintojen kautta

• valmiita rakennuspalikoita

• yhteisen sääntökirjan, jonka avulla tiedät mitä data maksaa, 

mikä on reilu tapa jakaa tulot ja mikä on kehityksen aikataulu

Datan avulla

• pystyt tehostamaan toimintaasi, kun kehityskustannukset 

laskevat

• ymmärrät paremmin omaa ja muiden liiketoimintaa

• voit paremmin analysoida, optimoida ja automatisoida

• ekosysteemin toimijat voivat luoda yhdessä parempia 

palveluja, edullisemmin ja sitä kautta parantaa 

asiakastyytyväisyyttä

• sinulle jää enemmän aikaa kehittää liiketoimintaasi

Liiketoimintasi kasvaa
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Työryhmät työskentelevät 
aktiivisesti

Käytännön työ on käynnistynyt vuoden 2021 alussa 
työryhmissä. Mukaan voi liittyä joustavasti matkan varrella, 
kaikkiin kiinnostaviin ryhmiin:

• Työryhmä 1: Hallinto ja pelisäännöt
(aikaisemmin Visio ja tavoitteet)

• Puheenjohtaja Ismo Vessonen, VTT; Timo Majala / Nodeon

• Työryhmä 2: Liikenteen datan kokonaisarkkitehtuuri

• Puheenjohtaja Jouni Wallander, Solita

• Työryhmä 3: Liikenteen tilannekuva

• Puheenjohtaja Hannu Vesa, CGI

• Työryhmä 4: Logistiikan tiedot ja rajapinnat

• Puheenjohtaja Ilari Kallio, Finnish Logistics Data

• Työryhmä 5: Matkatieto

• Puheenjohtaja Mika Rajanen, Matkahuolto

• Työryhmä 6: EU-yhteistyö ja Gaia-X

• Puheenjohtaja: Päivi Wood, Keskuskauppakamari
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Miten toimimme:

• Käytännön työ tehdään työryhmissä. Jokaisella 
työryhmällä on puheenjohtaja ja sihteeri. Ne 
valitaan toistaiseksi tai vuodeksi kerrallaan.

• Jäsenet: Ryhmään voivat liittyä kaikki halukkaat, 
tekemiseen sitoutuvat tahot.

• Käydyt keskustelut ovat lähtökohtaisesti julkisia, 
ellei toisin sovita.

• Avoimuuden edistäminen: ryhmän hyväksymät 
kokousmuistiot julkaistaan ekosysteemin jäsenille 
+ palautemahdollisuus

• Työryhmien kokoukset pidetään puheenjohtajan 
kutsusta tarpeen mukaan kuitenkin esim. 
vähintään 1 - 2 kk välein.

• Ekosysteemillä on ohjausryhmä, joka on 
valittu edustamaan riittävän kattavasti eri 
toimijoita.

8.12.2021 Fintraffic



Yhteistyön edistyminen

8.12.2021 Esittäjän ja esityksen nimi  |  Julkisuus 14

• Yhteinen visio, keinot ja hyödyt 

määritelty

• Sääntökirjatyö SITRAn Reilun

Datatalouden Pelikirjan pohjalta

valmistumassa lähiviikkoina. 

• Ohjausryhmätyö vakiintunut



Infrastruktuurin rakentaminen etenee

• Nykytilanne ja tavoitetila kuvattu

• Liikenteen datasta eri liikennemuodoissa

• Liikenteen tilannekuvatiedosta

• Logistiikan tiedoista ja rajapinnoista
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Infrastruktuuri



Fintraffic

Pysäkit, asemat, 

solmupisteet

Katuinfran  

perustiedot
Katuinfran  

perustiedotKunto, kiertotiet, 

rajoitukset, yms.

Pysäköinti-

palvelut
Pysäköinti-

palvelutSää- ja 

olosuhdetiedot

Lataus- ja 

tankkauspalvelut
Lataus- ja 

tankkauspalvelutTapahtumatiedot  

yms.  lisätiedot

Väylävirasto, kunnat, urakoitsijat, yksityiset ja joukkoistetut tietopalvelut Sääpalvelut Palvelun-

tarjoajat

Pysäkit, asemat, 

solmupisteetRT-saatavuus

ja RT-sijainti

Liikkumis- ja kuljetus-

palveluiden tarjoajat

Tilannetiedon visio

(Osa)palvelu X

Katuinfran  

perustiedot
Katuinfran  

perustiedotKunnossapito-

ja kelitilanne

Discovery 

service

Katuinfran  

perustiedot
Katuinfran  

perustiedotLiikennevirrat, 

ruuhkat, yms.

Aggregointi

Julkiset palvelut:
● Infrastruktuurin status

(mm. nopeusrajoitukset)
● Liikenteen status

(mm. ruuhkat)

● Kunnossapidon ja kelin

status (mm. auraukset)

Markkinaehtoiset palvelut:
● Liikennepalveluiden RT-

saatavuus ja hinnat
● Liikennevälineiden ja 

kuljetusten RT-sijainti

● Ajantasaiset sää- ja 

olosuhdetiedot

Digitraffic 2.0

Aggregointi

API for API:s

(Finap 2.0)

1-to-1 SLA

Aggregointi

Kyvykkyyksiä:

● Prediktiivinen tieto
● Liikennemuotoja yhdistävä tieto

● Valtion ja kuntien yhdistävä tieto

Data Data

Julkisesti/yhteisesti

rahoitettu data/palvelu

Markkinaehtoinen

data/palvelu

Palvelu Palvelu!
Merkittävä

muutos

! !



Fintrafficin rooli on 
toimia ekosysteemin 
mahdollistajana

• Fintraffic toteuttaa sellaisia osia alustaan, missä ei 
ole kaupallisille toimijoille 
liiketoimintamahdollisuuksia

• Liikenteen reaaliaikainen tilannekuva ja tekninen 
alusta ovat osin jo olemassa ja jaossa 
Fintrafficilla.

• Liikenteen digitaalisen infrastruktuurin kerroksiin 
on tehtävä investointeja, jotka eivät toteudu 
kaupallisesti epävarmojen tuottojen takia.

• Ekosysteemin digitaalista alustaa tulevat 
rakentamaan useat toimijat hajautetulle alustalle. 
Yhteentoimivuus varmistetaan avoimilla 
rajapinnoilla.

• Haluamme kannustaa koko alaa entistä tiiviimpään 
yhteistyöhön.
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• Täytä lomake osoitteessa:

https://www.fintraffic.fi/fi/liikenteen-ekosysteemin-

ajankohtaista

• Samasta osoitteesta löydät myös työryhmien

seuraavat kokoukset. Voit olla mukana niin

monessa työryhmässä kuin haluat

Miten mukaan?

8.12.2021 Fintraffic

https://www.fintraffic.fi/fi/liikenteen-ekosysteemin-ajankohtaista


Yhteenveto
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https://techcommunity.microsoft.com/t5/mic

rosoft-viva-blog/announcing-viva-learning-

public-preview-coming-in-april/ba-

p/2167343



Työ on aloitettu – liikenteen 
dataekosysteemin rakennus 
käynnissä

• Jo 120 liikennealan toimijaa on lähtenyt mukaan 
rakentamaan yhdessä dataan pohjautuvaa 
liikenteen dataekosysteemiä, josta koko Suomi 
hyötyy koronan jälkeen muuttuneessa 
toimintaympäristössä.

• Avoimuuteen ja vapaaehtoisuuteen perustuvan 
työn tavoitteena on luoda avoimiin rajapintoihin 
perustuvaa yhteentoimivuutta ja määritellä yhdessä 
avoimet standardit.

• Käytännön työ on jo käynnistynyt vuoden alussa 
työryhmissä. Mukaan voi liittyä joustavasti matkan 
varrella.

• Tavoitteena on kasvattaa liikennealalla toimivien 
yritysten markkinaa, luoda alalle uusia 
liiketoimintamalleja, tehostaa toimintaa
tiedonjaolla, säästää kustannuksia yhdessä 
kehittämällä ja alentaa liikenteen päästöjä.
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VIDEO: 

https://www.youtube.com/watch?v=d9OHd4Hy-v8

https://www.youtube.com/watch?v=d9OHd4Hy-v8


Kiitos!
Ota yhteyttä:

Janne Lautanala:

janne.lautanala@fintraffic.fi

p. 040 772 5355


