
Älykkäillä palveluilla

maailman turvallisin, 

sujuvin ja ympäristö-

ystävällisin liikenne
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Fintraffic lyhyesti

Tarjoamme ja kehitämme liikenteenohjauksen ja 

-hallinnan palveluita maalla, merellä ja ilmassa.

Lisäksi tuotamme liikenteen ekosysteemin 

toimijoille ja loppukäyttäjille digipalveluita sekä 

ajantasaista ja avointa liikennetietoa.

Palvelumme tukevat kansalaisten liikkumista, 

elinkeinoelämän tarpeita ja kuljetuksia, 

turvallisuusviranomaisten toimintaa sekä 

Suomen kilpailukykyä ja hyvinvointia.

Meillä työskentelee 1100 ammattilaista.



Meidän tehtävämme

Fintrafficin tehtävänä on varmistaa turvallinen, 

sujuva ja ympäristöystävällinen liikkuminen 

Suomen maanteillä, raiteilla, vesillä ja ilmassa. 

Autamme ihmiset ja tavarat perille

turvallisesti, sujuvasti ja ympäristöä huomioiden.

Tässä tehtävässä tärkein välineemme 

on ajantasainen tieto. 

Me tiedämme, millainen Suomen

liikennejärjestelmän tila tiettynä ajanhetkenä 

on ja mitä liikenteessä juuri nyt tapahtuu – ja 

huolehdimme myös siitä, että tämä tilannekuva on 

reaaliaikaisesti kaikkien sitä tarvitsevien käytössä.

Luomme Suomeen maailman mittakaavassa 

ainutlaatuisen liikennetoimijoiden verkoston, 

liikenteen ekosysteemin. 



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..





LIIKENNEVISIO 2030

Tulevaisuuden liikennejärjestelmää muokkaavat sekä liikenne-

muotokohtaiset sekä liikennemuodot ylittävät kehityskaaret

Dronet ovat on yhteydessä liikenteen 

ekosysteemiin ja tuottavat dataa

Etälennonjohtopalvelut 

yleistymässä

Satamat ja alukset optimoivat 

toimintaa dynaamisesti

Liikennemuodot ylittävä reaaliaikainen 

tilannekuva makro- ja mikrotasolla

Laivojen etä-

ohjattavuus yleistyy

Junien nopeustasot kasvaneet merkittävästi

Autonomiset bussit

Sähköiset 

autonomiset autot

Autonomisia autoja, 

etäohjausta hallituilla teillä

Autonomiset kulkuneuvot 

yhteydessä toisiinsa ja infraan

Etäohjattavien 

lentokoneiden määrä 

kasvanut

Älykkäät ajoneuvot ovat 

yhteydessä toisiinsa

Rekkojen autonominen letka-ajo 

moottoritiellä

Raideliikenne on kokenut 

matkustajavyöryn

Uudet turvalaitejärjestelmät 

mahdollistaneet suuremmat liikennemäärät

Automatisoitu / 

etäohjattu 

raideliikenne

Automaattinen dronejen

ohjausjärjestelmä

Meriväylät ovat 

älykkäitä, merimerkit ja 

havainnointilaitteet 

keräävät tietoa 

ympäristöstä

Etäohjatut 

alukset laajoilla 

autonomisilla 

ominaisuuksilla 

Drone-rekisteri ja dronet

liikenteenohjauksen piirissä

Ihmisiä 

kuljetetaan 

droneilla

Liikenteenohjauksen automaatio, valtakunnallisia 

liikennemuodot ylittäviä ohjauskeskuksia

Älykkäät liikennevalot, merkit ja 

kamerat

5G yhteydet mahdollistavat 

uuden teknologian käyttöönoton

Data broker -toimija kerää ja jalostaa tietoa 

koko ekosysteemin käytettäväksi

Liikenne on joukkoistunut 

ja sähköistynyt

Päästöjen merkittävä 

pienentyminen

Kuljettajien huomio 

vapautuu muihin tehtäviin

Kulkuneuvot luovat 

tilannekuvan

Ruuhka- ja tiemaksut
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ÄLYKÄS
LIIKENNE- JA 
KULJETUS-

JÄRJESTELMÄ

Ihmiset ja organisaatiot oppivat enenevissä määrin hyödyntämään teknologiaa



Tieliikenteen-
ohjaus



Tieliikenteenohjaus

• Fintrafficin tieliikenteenohjaus vastaa 

tieliikenteen hallinnasta Suomen maanteillä 

vuorokauden kaikkina aikoina, vuoden 

jokaisena päivänä.

• Tarjoamme ja kehitämme palveluratkaisuja, 

jotka mahdollistavat turvallisen ja sujuvan 

liikenteen maamme tieverkolla. 

• Palveluihimme kuuluvat tieliikenteen ohjaus ja 

hallinta, tienvarsiteknologia, tiesääpalvelut 

sekä tieliikenteen tuote- ja  

palvelukehitys ja tilannekuvajärjestelmät.

• Henkilöstömäärä noin 80.





Liikenteen 
ekosysteemi



Liikenteen ekosysteemi 

• Kehitämme liikenteen tulevaisuutta, jossa 

yksi suuri tavoite on maailman 

mittakaavassa ainutlaatuisen, tietoa 

taitavimmin hyödyntävän liikennetoimijoiden 

verkoston synnyttäminen Suomeen. 

• Jotta tämä voi toteutua, tarvitaan 

liikennealan toimijoiden tiivis yhteistyö, 

liikenteen digitaalinen infrastruktuuri 

sekä yhdessä sovitut digitaaliset 

liikennesäännöt.





Liikennemuotojen 
ekosysteemi

• Tiivis yhteistyö Väyläviraston, 
Traficomin ja operatiivisten 
avainkumppaneiden kanssa 
eri liikennemuodoissa: 
Poliisi, VR, Finnair, Finnpilot

• Liikennejärjestelmän
infrastruktuurin ja 
tapahtumien reaaliaikainen 
mallinnus, digitaalisen 
kaksosen luominen

Liikenteen 
ekosysteemi

• Liikennemuodot ylittävä, 
liikennejärjestelmätaso

• Tiivis yhteistyö Väyläviraston,
Traficomin, sovelluskehittäjien, 
älyliikennetoimijoiden, 
matka-ja kuljetus-
operaattoreiden jne. kanssa 

• Pitää sisällään osa-alueet: 
• Liikennealan toimijoiden 

yhteistyö
• Liikenteen digitaalinen 

infrastruktuuri
• Digitaaliset 

liikennesäännöt

Tieliikenteen 
ekosysteemi

Raideliikenteen 
ekosysteemi

Meriliikenteen 
ekosysteemi

Lentoliikenteen 
ekosysteemi

Liikenteen 
ekosysteemi



MITEN? Liikenteen ekosysteemi – mikä se on?

• Tulevaisuuden liikennejärjestelmä tarvitsee koko alan 
yhteistyötä.

• Laaja joukko liikennealan toimijoita on Fintrafficin
kutsusta rakentamassa yhdessä dataan pohjautuvaa 
liikenteen ekosysteemiä, josta koko Suomi hyötyy 
koronan jäljiltä muuttuneessa toimintaympäristössä. 

• Ekosysteemi perustuu avoimuuteen ja 
vapaaehtoisuuteen. Mukaan on liittynyt jo yli 70 
organisaatiota. 

• Tavoitteena on luoda avoimiin rajapintoihin perustuvaa 
yhteentoimivuutta (interoperability). Ekosysteemissä 
kilpailijat istuvat saman pöydän ääressä 
määrittelemässä avoimia standardeja. 

• Käytännön työ tehdään työryhmissä. Työryhmät ovat 
käynnistyneet ja mukaan voi liittyä joustavasti matkan 
varrella.



Fintrafficin palvelut



Tarjoamme monipuolisesti dataa ja palveluita



Tarjoamme monipuolisesti dataa ja palveluita

- operatiiviset järjestelmät

• Datan vastaanotto & käsittely

Tieliikenteen olosuhdealusta

• Kumppaninäkymä tieliikenteen 
olosuhdetietoihin

WebKeli



Näin voit hyödyntää palveluitamme

• Tie-, rata- ja meriliikenteen avointa dataa

• Yli 100 rajapintaa

• Yli 10 miljoonaa rajapintakutsua päivässä

• Yli teratavu dataa päivässä

• Aktiivinen käyttäjäyhteisö

• Miten voin sitä hyödyntää?

• Käytä dataa Digitrafficin rajapinnoista

• Tuo datasi saataville Digitrafficin kautta

• Myy dataasi Digitrafficin kautta

• Tuo datasi näkyville Liikennetilanne-palveluun



Linkkejä

• https://www.fintraffic.fi/fi/liikenteenekosysteemi

• https://www.digitraffic.fi/

• https://liikennetilanne.fintraffic.fi/

• https://liikenne.palautevayla.fi/feedback

https://www.fintraffic.fi/fi/liikenteenekosysteemi
https://www.digitraffic.fi/
https://liikennetilanne.fintraffic.fi/
https://liikenne.palautevayla.fi/feedback


Kiitos!

Mika Ahvenainen

mika.ahvenainen@fintraffic.fi

040 720 4393

mailto:mika.ahvenainen@fintraffic.fi

