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TIIVISTELMÄ 

Tässä työssä on kartoitettu MaaS-palvelualustan teknisiä vaatimuksia siitä 

näkökulmasta, että tällä hetkellä kehitteillä olevat MaaS-taustajärjestelmät 

olisivat mahdollisimman yhteensopivia eri liikkumispalveluntarjoajien ja 

reittioppaiden käyttämien aikataulutietojen ja maksujärjestelmien kanssa. 

Työssä kartoitettiin Suomessa ja ulkomailla jo olemassa olevia MaaS-hankkeita 

ja liikenteen tietojärjestelmiä. 

 Löydösten perusteella voidaan liikenteen tietojärjestelmien olevan 

murrosvaiheessa: yhteinäiset standardit ovat vasta muodostumassa, 

tietojärjestelmät ovat osittain hajaantuneet. Avoimen tiedon ja rajapintojen 

avaamisen osalta työ on jo aloitettu. Liikennekaari-hankkeen toteutuessa 

avattavien maksujärjestelmien ja aikataulutietojen määrittelyt ovat teknisesti 

vasta luonnosasteella.  

MaaS-taustajärjestelmien kehittäjien, liikkumispalveluntarjoajien ja 

maksuliikenteen järjestelmien tarjoajien yhteistyö on välttämätöntä helposti 

yhteensopivien ja skaalautuvien liikenteen palvelujen takaamiseksi. 

Työssä on myös koostettu Kuusamossa Rukan alueella liikennöivälle SkiBus-

linja-autolle GTFS-Static -muotoiset aikataulutiedostot. Aikataulutiedostot on 

toteutettu Liikenneviraston RAE-työkalulla, joka on tarkoitettu julkisen 

liikenteen aikataulutiedostojen koostamista varten.  

Tästä työstä voivat hyötyä esimerkiksi kaupunkien liikennesuunnittelijat, 

liikennöitsijät, MaaS-palveluiden kehittäjät sekä kaikki sellaiset henkilöt, jotka 

ovat kiinnostuneita tietämään, kuinka tietotekniikkaa hyödynnetään tällä 

hetkellä liikenteen palvelullistamiseksi. 
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ABSTRACT 

Mobility as a Service (MaaS) platforms should be compatible and scalable with 

systems used by public transport agencies, transport operators, and also with 

journey planners and different payments systems. In this thesis, the technical 

requirements of Mobility as a Service- platforms are mapped. Furthermore, 

national and international MaaS projects and traffic information systems are 

studied.  

Based on the findings, traffic information systems are still fragmented and 

standards are under development. The recent law proposal (2016) by the 

Ministry of Transport and Communications forces transport providers to 

provide open public interfaces for payments and schedule data but they aren’t 

defined technically, yet. To provide good interoperability, collaboration between  

transport and payment system providers is crucial. 

As a use case, GTFS-static schedule format files for a bus route operating in 

the ski center Ruka area and connecting also the city of Kuusamo were created 

in the experimental section of this thesis. GTFS-files were created with Finnish 

Transport Agency’s RAE GTFS editor which is a tool for public transport 

agencies to provide their schedule data. 

The results of this thesis can be exploited by city planners, developers of MaaS 

services and people interested in servitization of transport.  
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LYHENTEIDEN JA MERKKIEN SELITYKSET 

ITS  Intelligent Traffic System – älyliikenne 

AV Autonomous vehicle – autonominen kulkuneuvo 

RTS Real-Time System – reaaliaikainen tietojärjestelmä 

RPA Robotic Process Automation - ohjelmistorobotiikka 

API Application programming interface - ohjelmointirajapinta 

GTFS General Transit Feed Documentation -  Googlen kehittämä standardi 

aikatauludatan jakamiseen  

GTFS-RT General Transit Feed Documentation-Real-Time 

MaaS Mobility As A Service - Liikenne palveluna 

SIRI   (Service Interface for Real Time Information) - 

yhteiseurooppalainen rajapintastandardi aikataulujen, ajoneuvojen ja 

yhteyksien reaaliaikatietojen välittämiseen  

Ubigo Göteborgissa 2014 pilotoitu MaaS-hanke 

 joukkoliikennetoimijoiden välillä. 

QR  Quick Response. Etäluettava koodi jonka avulla voidaan välittää 

osoitelinkkejä esimerkiksi tunnistusta varten.   

IaaS Infrastructure as a Service 

PaaS Platform as a service 

SaaS Software as a Service 

CSV Comma-separated values. Tiedostomuoto, jolla tallennetaan 

yksinkertaista taulukkomuotoista tietoa tekstitiedostoon. 

 

 

 

 



 

1. JOHDANTO 
 

Ihmisten keskittyminen kasvukeskuksiin tekee liikkumisesta haasteellista. Sujuva 

yksityinen liikenne ei ole enää mahdollista. Liikennevälineet ja tekniikka niiden 

ympärillä muuttuu, mutta ihmisen tarve liikkumiseen säilyy ennallaan. Ihmiset 

liikkuvat  myös enemmän kuin aikaisemmin kasvukeskusten väkimäärän lisääntyessä 

ja liikkumisen tarpeiden lisääntyessä. Kysyntää on eri liikkumismuodoille ja etenkin 

näiden järkevälle yhdistelylle. 

    Suomessa on useita irrallisia liikenteen tietojärjestelmiä, jotka keräävät monenlaista 

dataa liikenteestä: niin julkisesta liikenteestä kuin yksityisautoilustakin. Tässä 

diplomityössä selvitetään miten julkisen liikenteen tietojärjestelmiä voidaan 

nykyisellään hyödyntää kaupallisten liikkuminen palveluna –sovellusten kehityksessä 

ja miten järjestelmiä tulisi kehittää MaaS-sovellusten kehitystyön helpottamiseksi. 

    Liikkuminen palveluna –konseptin tavoitteena on tehdä päivittäisestä liikkumisesta 

saumattomasti eri liikennemuotoja yhdistävä palvelu, joka opastaa käyttäjänsä ovelta 

ovelle. Palvelu huolehtii liikennevälineiden yhdistämisestä ja maksuista. 

Loppukäyttäjän tarvitsee vain tietää minne hän haluaa matkustaa. 

Tällä hetkellä liikkumista helpottamaan on tehty useita irrallisia sovelluksia, jotka 

ovat toki käyttökelpoisia, mutta loppukäyttäjän täytyy löytyy oikea sovellus oikeaan 

tarkoitukseen ja osata käyttää yhtä aikaa eri sovelluksista saatavaa tietoa. MaaS-

ajattelumallin tavoitteena on saada yhdistettyä kaikki matkan aikana tarvittava tieto ja 

matkan maksaminen yhteen sovellukseen, jolloin liikkumisesta syntyy palvelu. 

    Älylaitteiden yleistyminen, tietoverkkojen kehitys ja datan kerääminen 

mahdollistavat tietoteknisen infrastruktuurin älykkäille liikennejärjestelmille. Uusien 

palveluiden ilmestyminen markkinoille on vain ajan kysymys. 

Suomessa MaaS-pilottihankkeita on tällä hetkellä käynnissä kolme: Sonera reissu, 

Tuup ja MaaS Globalin Whim-pilotti. 

Myös ulkomailla on useita projekteja käynnissä. Parhaillaan tutkitaan myös 

liiketoimintamalleja. Koska varsinaisia palveluita ei vielä kuitenkaan ole on tärkeää 

kartoittaa mitä teknisiä vaatimuksia MaaS-palveluiden kehittämisessä on.  

Tässä työssä tehdään kirjallisuuskatsaus koskien Suomen tämän hetkisten liikenteen 

tietojärjestelmiä ja rajapintoja. Liikenteen tietojärjestelmiä on paljon ja ne on 

rakennettu eri tekniikoilla. Standardien puutteesta johtuen järjestelmiä on vaikea saada 

integroitua. Yhteiset standardit edesauttaisivat mobiliteettioperaattoreiden pääsyä 

markkinoille.  

Tässä työssä tutkitaan Sipilän 2015 hallituksen liikennekaari-lakiehdotuksen myötä 

tulevien maksu ja aikataulu raja- pintojen vaikutusta MaaS-palveluiden kehitykseen.  

Työssä kartoitetaan minkälaisia nykyjärjestelmien pitäisi olla, jotta niiden tarjoamaa 

dataa voitaisiin hyödyntää helposti MaaS-palveluissa. Työssä määritellään 

kokonaiskuva MaaS-järjestelmien teknisistä vaatimuksista. Tavoitteena on muodostaa 

kokonaiskuva siitä minkälaisia järjestelmien tulisi olla, että ne skaalautuisivat myös 

laajemman maantieteellisen alueen tarkoituksiin.  

Työssä toteutetaan esimerkkitapaus MaaS-palvelun aikataulutiedojen digitali- 

soimiseksi reittioppaaseen avoimen rajapinnan taakse. Aikataulutietojen koostaminen 

lakiehdotuksen mukaiseen muotoon voi olla kireästä aikataulusta johtuen haasteellista 

etenkin pienten yritysten kannalta.  

MaaS-palveluiden mahdollistavat tekijät voidaan erotella lainsäädännöllisiin, 

tietoteknisiin ja ihmisen käyttäytymiseen  liittyviin tekijöihin. Digitaalisen tiedon 

saatavuus ja tietotekniikan kehitys mahdollistavat MaaS-palveluiden infrastruktuurin. 
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Lainsäädäntö perustuu kaupunkien ruuhkautumisen ja kasvihuonepäästöjen kasvun 

estämiseen. Toisaalta myös ihmisten halu omistaa omat ajoneuvonsa on vähentynyt.  

Nämä tekijät synnyttävät tarpeen yksityisautoilua vähentäville lakimuutoksille, joiden 

myötä syntyy tarve tehostaa julkista liikennettä. Kehittämisen apuvälineenä käytetään 

tietotekniikkaa ja tavoitteena on luoda tehokkaampia, edullisempia ja ympäristö-

ystävällisempiä liikkumisen palveluita. 
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2.  LIIKENTEEN DIGITALISAATIO 
 

 

Digitalisaatio ei ole pelkästään digitaalisen tiedon hallintaa tietojärjestelmissä, vaan 

uuden arvon tuottamista tiedon avulla [1]. Julkisen liikenteen näkökulmasta 

digitalisaatio avaa uusia mahdollisuuksia tehokkaan joukkoliikenteen toteuttamiseksi.  

 Teknologian kehittyminen mahdollistaa suurien tietomäärien keräämisen ja sitä 

kautta tuo tiedon lähemmäksi ihmistä, mutta tieto on osattava myös suodattaa ja 

käsitellä ensin tietojärjestelmien avulla. Hajaantunut tieto täytyy kerätä toisistaan 

erillään olevista ”siiloista” ja yhdistelemällä saada aikaan lisäarvoa tuottava palvelu. 

Oikealla tavalla jalostettu ja käsitelty tieto tuottaa loppukäyttäjälleen hyötyä 

esimerkiksi hyvin toimivan joukkoliikenteen reittioppaan muodossa. 

 Uusia tietojärjestelmiä suunnitellessa on tärkeää ottaa huomioon niiden 

yhteensopivuus ja skaalautuvuus. Esimerkkinä voidaan käyttää terveydenhuollon 

järjestelmien integraatioiden vaikeuksia [2]. Potilastietojärjestelmät eivät kyenneet 

vaihtamaan tietoa keskenään ja tiedot olivat hajallaan eri paikoissa. Tästä syystä on 

tärkeää suunnitella tietojärjestelmät yhteisten standardien mukaisiksi. Hajaantuneet 

sinällään toimivat järjestelmät on myöhemmin vaikea integroida osaksi suurempaa 

järjestelmää.   

Digitalisaatio on mukana uusien palveluiden alalle saamisessa. Suomesta puuttuu 

kuitenkin vielä yhtenäinen tietotekninen infrastruktuuri. Kaikilla julkisen liikenteen 

tarjoajiella ei ole tarvittavia rajapintoja tai ne eivät ole yhtenäisen standardin mukaisia 

 

2.1. Liikennekaari 

Suomessa eletään parhaillaan liikenteen lakimuutosten aikaa. Elinkeinon 

harjoittaminen liikennesektorilla on jo pitkään perustunut moniin lupiin ja sääntöihin. 

Palvelut on ensin tuotettu ja vasta sitten tarjottu asiakkaille. Uusien yrittäjien ja sen 

muota uusien palveluiden tuleminen markkinoille on ollut käytännössä hyvin vaikeaa. 

Asiakaslähtöisten ja markkinaehtoisten julkisen liikenteen palveluiden syntyminen 

edellyttää, sitä että alalle pääsyä helpotetaan.  

Lainsäädännön tarkoitukseksena tulisi olla markkinaehtoisten liikenteen 

palveluiden syntyminen ja yleisen turvallisuuden takaaminen. Tulevaisuuden 

liikenteen kannalta olennaista on, että tiedot ja tietojärjestelmät ovat yhteen toimivia 

ja rajapinnat avoimia. Liikennekaaressa esitetään, että liikkumispalveluja koskevat 

olennaiset tiedot avataan. Liikennekaaressa säädetään myös lippu- ja 

maksujärjestelmien yhteen toimivuudesta. 

Suomen hallituksen vuonna 2015 tekemässä esityksessä ehdotetaan säädettäväksi 

uusi liikennekaari-lakiehdotus digitaalisen kasvuympäristön rakentamiseksi sekä 

säädösten sujuvoittamiseksi. Liikennekaari tulisi voimaan 1.7.2018. ”Tavoitteena on 

edistää uusien palvelumallien syntymistä ja näin vastata entistä paremmin käyttäjien 

tarpeisiin. Tarkoituksena on edistää liikennejärjestelmän tarkastelemista 

kokonaisuutena sekä helpottaa markkinoille tuloa ja järjestelmän eri osien yhteen 

toimivuutta. ”Liikennekaari mahdollistaa uudenlaiset, laadukkaat liikennepalvelut 

asiakkaille”. [3] Liikennekaarella tavoitellaan ”turhan sääntelyn ja byrokratian 

purkamista sekä tuottavuuden parantamista” [4].  
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2.1.1 Rajapintojen avaaminen 

Liikennekaari velvoittaa liikkumispalveluiden tarjoajat avaamaan olennaiset tietonsa 

avoimien rajapintojen kautta. Lakimuutoksen on tarkoitus astua voimaan 1.7.2018 ja 

siirtymäaikaa rajapintojen avaukselle on lakiehdotuksessa annettu yksi vuosi. 

Käytännössä olennaisia tietoja ovat ainakin aikataulu, reitti-, pysäkki-, hinta-, 

esteettömyys- ja saatavuustiedot. Suurimpien kaupunkien tiedot ja lisäksi 

reaaliaikainen sijaintitieto löytyvät jo Digitransit-rajapinnan kautta. 

Rajapintojen tarkempi määrittely tapahtuisi tarkemmin valtioneuvoston 

asetustasolla. Rajapintojen käyttämät tekniikat tulisi määritellä riittävän tarkasti, jotta 

niitä voitaisiin helposti liittää mihin tahansa MaaS-taustajärjestelmään. Tähän tulisi 

kiinnittää huomiota ennen kuin rajapintoja  pakotetaan avaamaan. Pahimmassa 

tapauksessa lainsäädännön tuloksena on kasa toisistaan eroavia rajapintoja joiden 

liittäminen on jälkikäteen vaikeaa. 

Liikennekaari-lakiehdotuksessa todetaan seuraavasti: ”jatkossa tietoja ei olisi pakko 

toimittaa erikseen viranomaisen ylläpitämään järjestelmään, vaan liikennepalvelujen 

tuottajat voisivat valita, avaisivatko ne itse omien järjestelmiensä rajapinnat 

koneluettavassa muodossa”. Rajapintojen ja niiden kautta välitettyjen tietojen tulisi 

olla tässäkin tapauksessa yhtenäisiä ja ne tulisi olla listattuna esimerkiksi Liikenne- ja 

viestintäministeriön internetsivuille. 

Liikennevirasto tulee myös tarjoamaan työkaluja olennaisten tietojen jakamista 

varten. Tällä on merkitystä etenkin pienten liikennepalveluntarjoajien tietojen 

digitalisoinnin kannalta. Käytännössä pienet yritykset voivat siirtää digitalisoidut 

aikataulutiedostonsa GTFS-formaatissa Digitransitiin. [3]  

 

2.1.2. Lippu- ja maksujärjestelmät 

MaaS-taustajärjestelmät välittävät matkalipun liikkumispalveluntarjoajan 

lippujärjestelmästä asiakkaan mobiililaitteeseen. Matkaliput todennetaan tunnisteen 

avulla ja tunnisteena voidaan käyttää esimerkiksi QR-koodia. 

Tällä hetkellä liikkumispalveluntarjoajien lippu- ja maksujärjestelmät ovat suljettuja 

järjestelmiä, joista ei pysty välittämään lippuja eteen päin myytäväksi. MaaS-

operaattoreiden tulee pystyä ostamaan ja välittämään lippuja asiakkailleen.  

 Liikennekaari pakottaa tie- ja raideliikenteen henkilökuljetuspalvelun tarjoajien 

avaamaan lippujen myyntirajapinat MaaS-operaattoreille ja muille 

liikkumispalveluntarjoajille kertamatkaan oikeuttavan lipputuotteen osalta sekä 

varaamaan etukäteen matkan, jonka hinta vaihtelee kuljetun matkan tai käytetyn ajan 

perusteella. Jälkimmäisella tarkoitetaan etenkin takseja ja jo tällä hetkellä esimerkiksi 

Taksiliiton Yrityspalvelu Oy:n taxi-api-rajapinta tarjoaa jo edellä mainitun valmiuden 

[5].  

Lippu- ja maksujärjestelmien rajapintojen avaaminen on välttämätön ja  iso askel 

MaaS-palveluiden kehittymiseksi. Se antaa pohjan liikkumispalveluntuottajien ja 

MaaS-operaattoreiden yhteistyölle ja järjestelmien integraatioille. 
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2.1.3 Vaikutukset taksiliikenteeseen 

Liikennekaaren toteutuessa taksiliikenteen sääntely vähenisi merkittävästi. 

Nykyisellään taksien määrä ja toiminta-alue sekä palveluaika on ennalta määrätty. 

Käytännössä rajattu taksilupien määrä estää uusien toimijoiden pääsyn markkinoille. 

Lakiehdotus mahdollistaa taksiliikenteen avaamisen kilpailulle ja sitä kautta enemmän 

valinnanvaraa asiakkaille.Taksimatkojen tilaaminen mobiilisti ja yhdistäminen osaksi 

MaaS-matkaketjuja mahdollistetaan digitalisaation avulla. Taksiliikenteen täydellinen 

vapautuminen ei kuitenkaan vielä toteudu. Tämä estää esimerkiksi Uber-taksien 

toiminnan Suomessa ja on vastoin Euroopan Unionin yleistä jakamistalouden 

ohjeistusta [6]. 

 

 

Taulukko 1.   Liikennekaari-lakiehdotuksen vaikutukset taksiliiketoimintaan 

 2016 2017 

Taksilupien määrä Rajattu kiintiö Rajoittamaton 

Taksimatkan hinta Käytännössä kiinteä Hinnoittelu vapautuu. 

Trafi voi puuttua 

kohtuuttomuuksiin 

Taksien luvanvaraisuus Taksilupa autokohtainen -Taksilupa 

toimijakohtainen 

-Myös henkilö- ja 

tavaraliikenneluvalla saa 

harjoittaa taksiliikennettä 

Taksiyrittäjyyden 

edellytykset 

-Yrittäjäkurssi 

-Taksikurssi 

-Oikeustoimikelpoisuus 

-Pysyvä toimipaikka 

Suomessa 

-Asinmukainen 

vakavaraisuus 

-Riittävä ammatillinen 

pätevyys 

Taksinkuljettajan 

vaatimukset 

Taksinkuljettajan ajolupa 

edellyttää koulutusta, 

koetta, 

paikallistuntemusta, 

terveyttä ja rikostaustan 

tarkistusta 

Taksinkuljettajan ajolupa 

edellyttää terveyttä ja 

rikostaustan tarkastusta. 

Taksin toiminta-alue Määrätty 

Päivystysvelvollisuus 

Valtakunnallinen 

Pääasiallinen toiminta-

alue ja palveluaika 

ilmoitettava 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

12 

2.2  Jakamistalous 

Jakamistalouden idea on lisätä yksityisomistuksessa olevien resurssien käyttöastetta, 

josta hyötyvät niin kuluttajat kuin kansantalouskin. Liikkumisen markkinat ovat 

muuttumassa tuotteiden omistamisesta palveluiden ostamiseen. [7] Jakamistalous on 

sekin seurausta digitalisaatiosta, koska tietoa vapaana olevista resursseista voidaan 

jakaa helposti käyttäjien kesken. Jakamistaloutta esiintyy eri muodoissa, mutta kaikille 

systeemeille yhteistä on tietotekniikan hyödyntäminen. Esimerkki jakamistaloudesta 

on Airbnb, jonka välityksellä voi ilmoittaa oman asuntonsa tilapäisesti vuokrattavaksi.  

Jakamistalous tuo yksityisille kuluttajille mahdollisuuden saada pääomalleen 

tuottoa. Tämä voi vähentää työttömyyttä ja lisätä talouskasvua. EU:n linjauksessa 

todetaankin, että Uberin ja Airbnb:n kaltaisia palveluita ei saisi kieltää. Tosin 

jakamistalouteen liittyvässä lainsäädännössä on vielä paljon epäselvyyksiä. 

Auton omistaminen maksaa keskimäärin 500 euroa kuukaudessa. Suuremmissa 

taajamissa oman auton käyttäminen päivittäiseen liikkumiseen ei ole monessa 

tapauksessa järkevää eikä ehkä mahdollistakaan.  

Markkinoille onkin tullut viime aikoina yhteiskäyttöautoja ja autojen 

vertaisvuokrausta tarjoavia yrityksiä, joiden palveluiden yhdistäminen osaksi MaaS-

ekosysteemiä on luontevaa. Autonvuokrausta tarjoava 24rent ja autonvertais-

vuokrausta eli oman auton vuokraamista välityspalvelun avulla tarjoava Shareit Blox 

Car ovat esimerkkejä tämän hetkisistä palveluista. Perinteiseen autonvuokraukseen 

verrattuna 24rent toimii ainoastaan mobiilisovelluksen ja web-portaalin välityksellä, 

joten varsinaista asiakaspalvelua ei enää tarvita. Shareit Blox Car’in liiketoimintamalli 

on samankaltainen kuin yksityisasuntoja lomailukäyttöön tarjoavalla Airbnb’llä. 

Ihmiset vuokraavat joutilaina olevia autojaan palvelun välityksellä. 

 Iso-Britanniassa autot ovat keskimäärin on 96% ajasta pysäköitynä ja vain 4% 

liikenteessä. Koko vuorokauden liikenne pystyttäisiin hoitamaan 10%:lla nykyisestä 

ajoveuvomäärästä, pysäköintitilaa jäisi muuhun tarkoitukseen ja ruuhkat vähenisivät. 

[8]  

Googlen tavoitteena on vähentää autoja 90% nykyisestä. Se on suuri tavoite kun 

otetaan huomioon että esimerkiksi Lissabonissa huipputunnin liikennemäärän 

hoitamiseksi tarvittaisiin kuitenkin 35% nykyisestä ajoneuvokannasta. Joka 

tapauksessa yhteiskäyttöautojen käytön lisääntyminen ja  parkissa tyhjänpanttina 

seisovien yksityisautojen vähentyminen on oikea suunta liikennemäärien kasvun 

hallinnassa. Googlen näkemyksen taustalla on autonomisten kulkuneuvojen 

lisääntyminen. Jaetut yhteiskäyttöautot ja myöhemmin tekniikan mahdollistamat 

autonomiset kulkuneuvot tulevat vähentämään ruuhkia ja pienentämään päästöjä sekä 

myös säästämään ihmisten matkustamiseen käyttämää aikaa. [9] 
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3. LIIKKUMINEN PALVELUNA 

3.1  MaaS-palvelun tunnusmerkit 

MaaS-termi on suhteellisen nuori. Se juontaa juurensa sanasta ”XaaS” eli ”Anything 

as a Service. Tällä hetkellä MaaS käsitetään useampia liikkumismuotoja älykkäästi 

yhdistäväksi palveluksi, joka voisi korvata tulevaisuudessa yhä useamman 

yksityisauton.  

Liikkumisen palvelut voidaan luokitella eri tasojen avulla, riippuen siitä kuinka 

monipuolisia liikkumismuotoja palvelu sisältää. Yksinkertaisimmillaan liikkuminen 

palveluna voi olla pelkästään yhden liikkumismuodon tarjoava palvelu, esimerkiksi 

leasing-auto, vuokrattava kaupunkipyörä tai yhteiskäyttöautopalvelu. Yleisin 

esimerkki yksinkertaistetusta MaaS-palvelusta lienee Uber-taksi [10]. 

Monipuolisimmillaan se voisi olla kaikki käyttäjän liikkumistarpeet kattava 

kuukausimaksullinen sopimus MaaS-operaattorin ja tilaajan välillä. Palveluun voisi 

sisällyttää siten myös esimerkiksi lentomatkustamisen ja hotellimajoituksen. 

Tällä hetkellä pilotoitavien MaaS-palveluiden tasot vaihtelevat junan ja 

taksimatkan yhdistävästä mobiilisovelluksesta koko kaupungin julkisen liikenteen 

kattavaan (bussit, junat, raitiovaunut, taksit, yhteis- ja vuokra-autot) kokeiluun. 

Suurimpaan osaan pilotteja on sisällytetty ainakin mobiilisovellukseen integroitu 

reittiopas ja  mobiilimaksaminen. Kuvassa 1 on esitetty havainnekuva palvelun 

muodostavista osista: infrastruktuurista, palveluntarjoajista ja MaaS-palvelualustasta. 

[11] 

 
 

Kuva 1. Liikkuminen palveluna – infrastruktuuri.  
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3.2 Kotimaiset MaaS-kokeilut 

Hyvän MaaS-palvelun tärkeimpinä ominaisuuksina pidän matkaketjun muodostamista 

mahdollisimman monen liikennevälineen avulla, laajaa toiminta-aluetta ja maksamista 

saumattomasti saman sovelluksen avulla. 

Suomessa ei tällä hetkellä ole varsinaisesti valmista MaaS-mobiilisovellusta, mutta 

kuitenkin kolme eri pilottia on saatu käyntiin. Tämänhetkiset sovellukset palvelevat 

vain hyvin rajattua käyttäjäryhmää. Helsingin seudulla syksyllä 2016 toimintansa 

aloittava MaaS Globalin pilottihanke tulee olemaan ensimmäinen suuremman 

mittakaavan MaaS-kokeilu Suomessa. Vastaavan kokoinen hanke on toteutettu 

Ruotsissa vuosina 2013-2014. 

 

 

Taulukko 2.  MaaS-sovellusten ominaisuudet tällä hetkellä 

 Ylläs 

Around 

Sonera 

Reissu 

Tuup Whim  

(Maas Global) 

Toiminta-alue Kolarin 

kunta 

Hämeenlinna Turku, 

Hyvinkää 

Pääkaupunkiseutu 

Matkaketjun 

muodostaminen 

X X X X 

Matkustusmuodot:     

Bussi X  X X 

Juna  X X X 

Taksi X X X X 

Auton vuokraus   X X 

Citypyörä   X X 

Maksaminen 

samalla 

sovelluksella 

X X Sovelluksella 

voi ostaa 

bussilippuja 

Turussa ja 

Hyvinkäällä. 

X 

Taksin jakaminen X X   

 

 

Ylläs Around on Suomen ensimmäinen MaaS-palvelu. Se on toteutettu Kolarin 

kunnan alueella palvelemaan ensisijaisesti Ylläksen alueella vierailevia turisteja. 

Palvelun avulla pystyy yhdistämään linja-auton ja taksin. Tyypillinen sovelluksella 

tehty matka alkaa Kittilän lentokentältä tai Kolarin juna-asemalta ja päättyy Ylläksen 

lomakylään.[12] 

 

Sonera Reissu on Hämeenlinnan alueella toimivan palvelun avulla voi yhdistää juna- 

ja taksimatkan. Taksimatkan saa sovelluksen avulla halvemmalla ja taksin voi jakaa 

toisen samaan suuntaan matkaavaan kanssa. 

 

Tuup on enemmänkin sovelluskirjasto, joka kokoaa sisäänsä muita liikkumisen 

apuvälineksi tarkoitettuja sovelluksia. Kuvassa 2 näkyy sovelluksen 

korttipakkamainen rakenne, joka sisältää koko suomen kattavan reittioppaan, mutta 
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matkoja voi maksaa vain kulkuväline kerrallaan ja vain Turun ja Hyvinkään 

paikallisliikenteessä. Tuup-sovelluksen palvelut välilehdellä on eräänlaisia kortteja 

joista avautuu linkki ulkopuoliseen sovellukseen. Positiivista on kuitenkin Turun ja 

Hyvinkään matkalippujen ostaminen suoraan sovelluksella.  

 

 

 
Kuva 2. Kuvakappaus Tuup-sovelluksesta  

 

 

Maas Global aloitti toimintansa Helsingissä 2016. Yrityksen kehittämä Whim-

sovellus on ollut testikäytössä kesän 2016 ja sovellus on tulossa 100 varsinaisen 

käyttäjän testattavaksi syksyllä 2016. 

 Sovelluksen voi ostaa eri palvelutasoisina kuukausimaksullisina paketteina 

hintojen vaihdellessa 89 eurosta 317 euroon. Yhteistä kaikille palvelutasoille on 

HSL:n kausilippu, jolla pystyy matkustamaan Helsingin julkisilla kulkuneuvoilla 

rajoituksetta. Muita sovelluksen matkaketjuissa käytettyjä kulkuneuvoja ovat taksit ja 

vuokra-autot.  

 Kuukausisopimukset sisältävät eri määrän Whim-pisteitä. Ideana on, että pisteillä 

voi ostaa taksimatkoja ja vuokrata autoja. Myöhemmin palveluun saatetaan lisätä 

esimerkiksi vuokrattavia sähköpolkupyöriä. Matkaketjun eri osissa voisi siis käyttää 

kulloinkin käyttötarkoitukseen parhaiten sopivaa liikkumismuotoa. Tämä on eräs 

MaaS:n etu.  

 

Kutsuplus oli Helsingin seudun liikenteen ja Ajelo Oy:n automatisoitu 

kutsuliikennepalvelu, jonka toiminta perustui dynaamiseen reititysalgoritmiin. 
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Kutsuplus oli toiminnassa vuosien 2013 – 2015 välillä. Se kehitettiin Aalto-yliopiston 

tutkimusprojektina. Käyttäjät pystyivät tilaamaan kyydin lähtöpaikastaan 

(käytännössä lähimmältä bussipysäkiltä) haluttuun määränpäähän ja järjestelmän 

muutti minibussin reittiä aina uuden tilauksen syntyessä.  

Matkat tilattiin ja maksettiin erillisen portaalin kautta. Kun asiakas etsi matkaa 

algoritmi etsi lähistöllä olevat autot ja laski matka-ajan auton matkareitin ja liikenteen 

ruuhkautumisen perusteella. Asiakas pystyi sitten valitsemaan hänelle sopivimman 

kyydin. Halvemmat kyydit olivat hitaampia ja nopeammat puolestaan kalliimpia. 

Matkan maksettuaan asiakas sai matkalipun mobiilisti. Autoon pääsi kyytiin erillisellä 

kaksimerkkisellä tunnistekoodilla. Tilauksen pystyi hoitamaan myös tekstiviestillä. 

Käyttäjän ja MaaS-ideologian näkökulmasta palvelu olisi kuitenkin vaatinut erillisen 

mobiilisovelluksen.  

Kun samalle suunnalle matkustavien asiakkaiden pysyi kohtuullisen kokoisena 

matkojen hinta oli huomattavasti halvempi kuin taksilla, mutta toisaalta matka-aika 

pysyi kohtuullisena. Kutsuplussan toiminta loppui, koska toimintaa jouduttiin 

tukemaan julkisista varoista, eikä toiminnalle löytynyt jatkajaa. [13] 

Kutsuliikennepalvelut ovat osa älykkäitä liikennejärjestelmiä, joiden tarkoitus on 

vähentää kaupunkien ruuhkautumista ja vähentää päästöjä. Kutsuplus onnistui tässä 

teknisesti, mutta toiminnan laajentamiseksi ei ollut resursseja. 

 Oulussa keväällä 2017 aloittanut Kyyti on mobiilisovelluksella tilattava 

halpataksipalvelu. Palvelu on kustannustehokas sillä se  hyödyntää taksin jakamista ja 

matkat maksetaan etukäteen, jolloin kuljettajan ei tarvitse rahastaa asiakkaita erikseen.  

 

Go now! on 24 Rental Network Oy:n lanseeraamaa minuuttihinnoiteltu 

yhteiskäyttöautopalvelu. Mobiilisovellus näyttää vuokrattavat yhteiskäyttöautot 

kartalla, eikä itse vuokraustapahtumassa tarvita henkilökuntaa, sillä auton ovet 

aukeavat samalla mobiilisovelluksella. Käyttäjän vastuulle jää kuvata auto ja säilyttää 

valokuvat kuukauden ajan vuokraushetkestä. Käyttäjän on myös tankattava auto  jos 

polttoainetta on vähemmän kuin 30% tankin tilavuudesta. 

  

OP Kulku tarjoaa leasing-autoja myös yksityisasiakkaille. Leasing-sopimuksia 

solmitaan enenevissä määrin myös yksityisten käyttäjien kanssa. Perushintaiseen 

palveluun kuuluu auto ja sen huollot, premium-pakettiin sisältyvät edellisten lisäksi 

myös vakuutus,  renkaiden vaihto ja säilytys sekä auton pesut.  

 

 

 

3.3. MaaS-kokeilut ulkomailla 

Liikkuminen palveluna on vasta konsepti, jonka liiketoimintamalleja ja teknisiä 

ratkaisuja ollaan vasta suunnittelemassa. Ruotsissa vuosina 2013-2014 toteutettu 

UbiGo oli ensimmäinen MaaS-pilotti. Reitityksen ja maksujärjestelmän tarjovaa 

MaaS-pilottihanketta ei ole toistaiseksi toiminnassa muualla kuin Suomessa.  

Mualla Euroopassa kuten Saksassa Deutsche Bahn ja Ranskassa SNFC ovat 

kehittäneet multimodaalisia liikkumisen palveluita (käytännössä junan ja taksin tai 

yhteiskäyttöauton yhdisteleviä).  
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Berliinissä on aloitettu Allygator-kutsuliikennepilottihanke. Toimintaperiaate on 

samanlainen kuin Helsingissä toimineella Kutsuplussalla. Tällä hetkellä koekäytössä 

oleva palvelu pyrkii laajentumaan Saksan sisällä ja myös muualle Eurooppaan. 

 

GOSMART MaaS-pilottihanke toteutettiin 2013-2014 Göteborgissa Ruotsin valtion 

teknologiarahoitusorganisaatio Vinnovan rahoituksella. Perustetun fiktiivisen 

yrityksen avulla kokeiltiin liiketoimintamallin toimivuutta käytännössä.  

 Projektiin osallistuneet 200 käyttäjää saivat käyttöönsä julkisen liikenteen 

kulkuneuvojen lisäksi, yhteiskäyttöautot, kaupunkipolkupyörät, taksit ja vuokra-

autot.Palvelua käytettiin mobiilioptimoidun WEB-käyttöliittymän avulla ja siinä oli 

myös ympärivuorokautinen puhelinpäivystys. Pilottiin osallistuneet olivat tyytyväisiä 

ja toivoivat jatkoa palvelulle. 

Projektin jälkeen perustettu UbiGo Ab jatkoi liiketoimintaa, mutta 

rahoitusvaikeudet taustajärjestelmän kehitystä ja yhteensopivuusongelmat 

liikenteenharjoittajien tietojärjestelmien kanssa pakottivat lopettamaan 

liiketoiminnan. 

Chalmersin yliopiston ja Ericssonin yhteistyönä ja hankkeelle on kaavailtu jatkoa 

vuodeksi 2017. Taustajärjestelmän ulkoistaminen vähentää liiketoiminnan 

aloittamisen kynnystä, sillä raskasta infrastruktuuria ei tarvitse luoda operaattorin 

toimesta. [10] 

 

Uber on maailmanlaajuisesti toimiva henkilökuljetusta tarjoava palvelu, jonka 

toiminta perustuu jakamistalouteen ja tietojärjestelmien hyödyntämiseen. Uber-

kuljettajat työskentelevät itsenäisesti omilla autoillaan ja valitsevat työvuoronsa itse.  

Mobiilisovelluksen avulla voidaan tilata ja seurata taksin saapumista 

noutopaikkaan sekä maksaa matka. Taksinkuljettaja saa omaan sovellukseensa 

kuittauksen kun maksu on suoritettu.  

Uberin  toiminta on tällä hetkellä kiistanalainen monessa Euroopan maassa ja 

Suomessa Uber-muotoisen taksiliikenteen harjoittaminen on kielletty  vaikkakin se on 

vastoin Euroopan Unionin yleistä jakamistalouden ohjeistusta. Keskustelua ovat 

herättäneet Uber-kuljettajien verojen maksaminen sekä tämän kaltaisen 

liikkumismuodon yleisen turvallisuuden takaaminen.  
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4. MAAS-PALVELUALUSTOJEN TEKNISET EDELLYTYKSET 
 

 

Tässä kappaleessa käsitellään MaaS-palvelualustojen rakennetta infrastruktuurin, 

rajapintojen sekä alustan ja algoritmien osalta. Langattomien tietoverkkojen 

kehittyminen ja älylaitteiden yleistyminen on mahdollistanut uusien palvelujen 

kehittymisen. Toimiva tietotekninen infrastuktruuri on perusedellytys, mutta sen 

lisäksi tarvitaan avoimia rajapintoja joiden päälle pystytään rakentamaan varsinaisia 

palveluita.  

Kuvassa 3 esitetään MaaS-palvelualustan esimerkkiarkkitehtuurikuvaus. MaaS-

taustajärjestelmä sisältää kaiken käyttäjän matkustamiseen liittyvän tiedon, kuten 

matkahistorian ja sijainnin. Se sisältää reittioppaan ja on yhteydessä eri 

liikennöitsijöiden järjestelmiin. Taustajärjestelmä välittää myös matkustajan 

tunnisteen ja on yhteydessä maksuoperaattorin, jonka kautta matkustajaa voidaan 

laskuttaa suoraan luottokortilta.  [14]. 

 

 

 
Kuva 3. MaaS-järjestelmän esimerkkiarkkitehtuurikuvaus. 

4.1. Infrastruktuuri 

Langattomien tietoverkkojen kattavuus ja laatu on Suomessa hyvä, erityisesti 

taajamissa ja kasvukeskuksissa nopeudet ja kapasiteetti ovat tällä hetkellä riittäviä. 

Mobiilisti käytettyjen palvelujen lisääntyessä verkon kapasiteetti ei välttämättä riitä. 

Mobiiliverkon kehitykseen tulisi kiinnittää huomiota käyttäjämäärien ja mobiili-

palveluiden lisääntyessä. Liikkumisen palvelujen loppu käyttäjien asiakas-sovellusten 

käyttöliittymät on useimmiten rakennettu mobiilialustalle. Vähintään 3G-tasoinen 



 

 

19 

tiedonsiirto on välttämätöntä sujuvaan käyttöön. Taajama-alueiden matkavies-

tinverkot ovat Suomessa hyvällä tasolla ja teleoperaattorit tarjoavat mobiiliverkkojaan 

myös laajakaistakäyttöön. Kuvassa 4 on esitetty MaaS-järjestelmän tiedonsiirron 

riippuvuus langattomista tietoverkoista. 

 

Älylaitteiden yleistyminen. Älypuhelinta käytti vuonna 2015 69% suomalaisista ja 

16-24 vuotiaista 96 prosentilla oli käytössään älypuhelin. [15] Älylaitteiden tulo osaksi 

ihmisten arkea on lisännyt erilaisten sovellusten tarjontaa.  Käyttäjillä on älypuhelimen 

ansiosta pääsy tietoverkkoon milloin vain. Mobiilimaksaminen ja reittioppaat ovat 

olleet jo joitakin vuosia käytettävissä älypuhelimella. Liikkumisen palvelujen 

sovellukset ovat luontevaa jatkoa tälle kehitykselle. 

 

Avointen ohjelmointirajapintojen lisääntyminen on näkyvä suuntaus nykyajan 

ohjelmistokehityksessä. Kaikille sovelluskehittäjille avoimet rajapinnat lisäävät 

suoraan kehitettävien sovellusten määrää jättäen loppukäyttäjälle enemmän 

valinnanvaraa. Kuvassa 5 on esitetty avointen ohjelmointirajapintojen merkitys 

sovelluskehitykselle. Julkisen liikenteen rajapintojen avaaminen kiihdyttää myös 

liikenteen palvelujen sovellusten kehittämistä, sillä esimerkiksi aikataulu ja 

maksutiedot ovat helpommin saatavilla. 

 

GPS-Paikannus. Kohteiden maantieteellinen paikannus kuuluu olennaisena osana 

MaaS-järjestelmään. Paikannettavia kohteita ovat itse palvelun käyttäjät ja 

kulkuneuvot. Lisäksi paikkatietoaineistoa kerätään esimerkiksi bussipysäkeiden 

sijainneista. GPS-paikannuksen tarkkuus riippuu monesta osatekijästä. Käytännössä 

perustason GPS-vastaanottimilla päästään 3-15 metrin paikannustarkkuuteen 95% 

ajasta, mikä on riittävä MaaS-järjestelmien kannalta. Paikannustarkkuuteen 

vaikuttavat mm. satelliittiyhteyden estävät korkeat rakennukset, maaston kohoumat, 

puut, sisätilat ja liikkuminen. Liikkumisen vuoksi GPS-vastaanottimen käyttämä 

satelliittijoukko saattaa muuttua ja johtaa paikantamisen epätarkkuuteen.  

Matkapuhelinverkkoja hyödyntävä A-GPS eli avustettu satelliittipaikannus 

nopeuttaa paikantamista varsinkin ensimmäisen käynnistyksen ”Cold Start” 

yhteydessä. Avustettu paikannus toimii myös pienemmällä määrällä 

satelliittiyhteyksiä. Yleensä vaaditaan vähintään neljä näkyvää GPS-satelliittia. 

Matkapuhelinverkkoja hyödyntävä paikannus toimii myös sisätiloisa, toisin kuin 

puhdas GPS-tekniikka. A-GPS on nopeuttanut vastaanottimien herkkyyttä ja 

toimintanopeutta sekä pienentänyt paikannukseen tarvittavan virran kulutusta, mikä 

on tärkeää mobiililaitteiden kannalta. [16] 

 

Pilvipalvelut voidaan jakaa kolmeen kategoriaan: Infrastructure-as-a-Service (IaaS), 

Platform-as-a-Service (PaaS) ja Software-as-Service [17]. MaaS-taustajärjestelmän 

rakentaminen pilvipalvelun päälle on mielekästä monestakin syystä. Pilvipalvelut 

tarjoavat teoriassa rajattoman laskentakapasiteetin, eikä kapasiteetin tarvetta tarvitse 

etukäteen tietää. Toisaalta laskentakapasiteetti skaalautuu dynaamisesti tilanteen 

mukaan esimerkisi ruuhka-aikoina. Pilvipalveluiden palvelimet on myös hajautettu eri 

sijainteihin, mikä lisää toimintavarmuutta. Kiinteät kustannukset ovat pieniä ja 

palvelun käyttöönotto ei vaadi samanlaisia investointeja kuin oman palvelinfarmin 

perustaminen. MaaS-taustajärjestelmä voidaan rakentaa IaaS- tai PaaS-mallilla. 
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Infrastructure-as-a-service on käytännössä palvelimen vuokrausta kolmannelta 

osapuolelta. Palvelu sisältää palvelimen, massamuistia ja tietoliikenteen. Laskutus 

tapahtuu käytön mukaan. Kaikissa pilvipalveluissa tulisi selvittää tietoturvan taso. 

Platform-as-a-Service sisältää palvelimen, massamuistia, tietoliikenteen ja 

käyttöjärjestelmän. Käyttöjärjestelmän päälle on edelleen mahdollista asentaa 

virtuaalipalvelimia, tietokantoja ja väliohjelmisto (Middleware). Middleware koostuu 

Web-kerroksesta ja sovelluskerroksesta. 

Koska palvelimet sijaitsevat fyysisesti käyttäjän ulottumattomissa tietoturvaa on 

mahdotonta kontroilloida. (Pois sulkien Trusted Cloud -malli, jossa verkko on 

suljettu.) Yleensä pilvipalveluntarjoajat tarjoavat palvelimiaan Public Cloud -mallin 

mukaisesti, eli palvelimia käyttää yhtä aikaa monta eri asiakasta. Pilvipalvelun 

valinnassa tulisi ottaa huomioon, että MaaS-taustajärjestelmässä käsitellään. 

henkilötietoja kuten Mydata  ja luottokorttitiedot.   

 

My Datalla, suomennettuna omadatalla, viitataan ihmiskeskeisiin henkilötiedon 

don organisointitapoihin, jossa yksityisyydensuojan ja pirstaleisuuden haasteita  

pyritään ratkaisemaan asettamalla ihminen tiedon hallinnan keskiöön. [18] 

My Data -ajattelussa käyttäjällä olisi mahdollisuus hallita itsestään kerättyä tietoa, 

esimerkiksi siirtää omaa paikkatietohistoriaansa MaaS-operaattorin käyttöön palvelun 

kehittämistarkoituksessa. Kerätty oma data tulisi olla mahdollista siirtää anonyymisti 

palvelun käyttöön. Internetin hakukoneiden keräämät hakusanat ja niiden avulla 

kohdennetut tulokset (tai markkinointi) on esimerkki omadatan käytöstä.  

 

 

 

 

 

 
 

Kuva 4. MaaS-järjestelmän paikannus ja tiedonsiirto. 
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Kuva 5. Avointen rajapintojen merkitys sovelluskehitykselle. 

4.2. Joukkoliikenteen ohjelmointirajapinnat Suomessa 

Tietojärjestelmät voidaan jakaa kolmeen eri ryhmään sen mukaan kuinka laajoja 

liikkumisen palveluja ne mahdollistavat, eli kuinka kehittyneitä palveluista voidaan 

tehdä.  Välttämättömien staattisten rajapintojen ryhmään kuuluvat matkaketjujen 

muodostamisessa käytetyt reittioppaiden rajapinnat. Edistyneemmät rajapinnat 

tarjoavat esimerkiksi interaktiivista liikenteen sujuvuustietoja ja erittäin laajojen 

ryhmän rajapinnat ovat dynaamisia. Esimerkkinä dynaamisesta rajapinnasta on 

pysäköintilaitosten vapaiden paikkojen määrän kertova rajapinta. Kuvassa 6 on 

luokiteltu välttämättömät staattiset, laajoja palveluita mahdollistavat interaktiiviset ja 

dynaamiset eritäin laajoja palveluja mahdollistavat joukkoliikenteen rajapinnat 

Suomessa. [19] 

Liikennevirasto ylläpitää ja kehittää eri tarkoituksiin suunniteltuja liikenteen 

tietojärjestelmiä. Järjestelmät voidaan jakaa karkeasti liikenneväyläinformaation, 

rataliikenteen tietojen ja aikataulutietoja tarjoaviin rajapintoihin. 

 Tämän hetkinen staattinen Matka.fi-rajapinta sisältää julkisen joukkoliikenteen 

aikataulutiedot GTFS- ja Kalkati.net -formaateissa koko maasta. Palvelusta puuttuu 

pienempien kaupunkien paikallisliikenteen tietoja. Lisäksi eri kaupungeilla on omat 

järjestelmänsä aikatauludatan jakoa varten. [19] 

Liikennevirasto on tällä hetkellä kehittämässä syksyllä 2016 julkaistavaa 

dynaamista Digitransit-matkaopasta, jonka kehitystyöhön kunnat voivat osallistua. 

Digitransitin rajapinta yhdistää joukkoliikenteen aikataulut sovitussa formaatissa ja 
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kaupungit voivat päivittää aikataulutietonsa sinne. Digitransit tarjoaa myös 

reaaliaikaista sijaintitietoa suurimpien kaupunkien osalta. 

 

 
Kuva 6. Liikenteen tietojärjestelmien luokittelu MaaS-palveluiden kehityksen 

näkökulmasta. 

 

4.2.1 Digitransit 

Digitransit on maanlaajuinen dynaaminen reititysrajapinta. Sen tarkoitus on koota 

koko Suomen aikataulutiedot  yhden reittioppaan tietokantaan ja vähentää 

tarvittavien rajapintojen määrää. Tie- ja raideliikenteen rajapinnat olivat ennen eri 

tekniikoilla toteutttuja ja hajallaan. Reittioppaan avoimien rajapintojen kautta on 

mahdollista hyödyntää MaaS-palvelualustan tarvitsemia reititystietoja koko maan 

julkisesta liikenteestä vain yhden rajapinnan kautta. 
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Routing API. Digitransitin reitityksen tarjoava Routing API kokoaa aikataulu-tiedot 

eri kaupunkien ylläpitämistä GTFS-standardin mukaisista aikataulutiedos- 

toista. Tämä mahdollistaa matkareittien kyselyn koko maan laajuisesti, mutta edel-

lyttää kaupunkien liikennelaitoksien säännöllistä aikataulutietojen päivitystä pal-

veluun. Toisaalta aikataulutietojen ajantasaisuus vaatii joka tapauksessa yhteistyötä 

rajapinnan tarjoajan ja aikataulujen tuottajan välillä. 

Routing API tarjoaa reaaliaikaista tietoa kulkuneuvojen liikkeistä ja 

häiriöistä.Rajapinta palauttaa myös ennusteen saapumisajasta esimerkiksi tietylle 

pysäkille. Kuvassa 7 on esitetty rajapinnan arkkitehtuurikuvaus alkuperäistä 

dokumentaatiota mukaillen [20]. Selkeyden vuoksi kuvasta on jätetty pois 

geokoodauksen ja karttaruutujen tietokannat. Reaaliaikainen sijaintitieto parantaa 

joukkoliikenteen laatua, sillä julkisen liikenteen pysyminen aikataulussaan on kiinni 

monesta muuttujasta. Ruuhkat, sääolosuhteet, matkustajien määrä, onnettomuudet ja 

muut liikenteen häiriöt vaikuttavat. Tutkimuksen mukaan ihmisiä ei niin paljon 

häiritse se, että julkinen liikenne on myöhässä, vaan se että kulkuneuvon saapumisaika 

ei ole tiedossa [21]. 

Tällä hetkellä digitransitin rajapinta tarjoaa reaaliaikaista sijaintitietoa vain HSL:n 

liikkennöimältä alueelta ja Oulusta sekä VR:n rataliikenteestä. Rajapintaan olisi 

mahdollista lisätä myös muiden kaupunkien reaaliaikatiedot GTFS-RT muodossa.  

Digitransitin etuna on se, että koko maan aikataulutiedot on koottu yhden rajapinnan 

alle. Vastaavaa koko maan kattavaa reititysrajapintaa ei ole vielä muualla kuin 

Suomessa. Rajapinta tarjoaa aikataulutietojen lisäksi myös avoimen lähdekoodin Open 

Street Maps kartat. Digitransitin reittiopas perustuu Open Trip Planner reittioppaaseen.  

Digitransitin palvelinpuolen päälle on kehitetty WEB-käyttöliittymä, jonka kauttaa 

voidaan tehdä reittihakuja koko maan alueelta.  

 

 
Kuva 7. Digitransitin ohjelmointirajapintojen pelkistetty arkkitehtuurikuvaus. 
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4.2.2. Reittioppaat ja rajapinnat kaupungittain 

Suomen kuusi suurinta kaupunkia tarjoavat aikataulutietonsa sekä staattisessa 

muodossa että reaaliaikaisena syötteenä. Osa rajapinnoista on SIRI-pohjaisia ja osa 

GTFS tai GTFS-RT toteutuksia. SIRI-rajapinnat ovat pääosin SOAP-arkkitehtuurin 

mukaisia kun taas GTFS-RT hyödyntää Suurimmilla kaupungeilla on omat sähköiset 

reittioppaansa web-pohjaisina toteutuksina. Niiden käytettävyys ei ole kovin hyvä 

varsinkaan mobiililaitteilla. 

 

Pääkaupunkiseudulla HSL:n liikennöimällä alueella eli Helsingissä, Espoossa ja 

Vantaalla sekä lähikunnissa Keravalla, Kirkkonummella ja Sipoossa on käytössä 

yhteinen sähköinen reittiopas. 

 

Turussa on käytössä selainpohjainen reittiopas. Aikataulutiedot ja bussien 

ajantasaiset sijaintiedot. Turun joukkoliikenteellä on käytössään erillinen mobiili-

sovellus lippujen ostamista varten. Sovelluksen on toteuttanut IQ Payments Oy. 

Turun joukkoliikenne, Föli tarjoaa sekä staattista, että reaaliaikaista tietoa Turun 

seudun joukkoliikenteen bussien liikennöinnistä. 

 

Oulun joukkoliikenteellä on käytössään erillinen mobiilisovellus lippujen ostamista 

varten. Sovelluksen on toteuttanut iQ Payments Oy. Reittiopasta voi käyttää 

mobiilisti. Oulun joukkoliikenne tarjoaa rajapintoja Oulun joukkoliikenteen 

pysäkkiennusteista, bussien ajantasaisesta sijaintitiedosta ja häiriötiedotteista. 

Rajapinnat ovat koekäytössä. [22] Tampereella on myöskin käytössä WEB-

pohjainen reittiopas. 
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Taulukko 3. Suurimpien kaupunkien joukkoliikenteen sovellukset ja reittioppaiden 

rajapinnat 

 

4.2.3. Laajoja palveluja mahdollistavat rajapinnat 

Avoimen datan saatavuus on viime vuosina kasvanut. Myös liikenteen palveluita 

parantavia rajapintoja avataan jatkuvasti lisää. Sivostolle Apisuomi.fi on kerätty tietoa 

avoimista rajapinnoista.  

Taksiliiton yrityspalvelut on toteuttanut rajapinnan taksien sijaintia ja tilaamista 

varten. Se ei tosin ole avoin mutta taksien lisääminen MaaS-palveluun tuo lisäarvoa. 

Monilla kaupungeilla on pysäköintilaitosten tila- ja sijaintitietoja tarjoavia avoimia 

rajapintoja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pääkaupunkiseutu 

(HSL) 

Tampere Turku Oulu 

Reittiopas www.reittiopas.fi http://reittiop

as.tampere.fi 

http://rei
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oli.fi 

www.oulun

liikenne.fi 

(Infotripla) 

Mobiilisovellus 

lipun ostamista 

varten 

HSL Mobiililippu  Föli 

(Android

) 

PayiQ 

Oulunjoukk

oliikenne 

(Android) 

PayiQ 

Rajapinta 

aikataulutietoja  

varten 

 

matka.fi http://data.its 

factory.fi 

data.foli.

fi 

vaatii  

käyttö- 

oikeuden 

Rajapinta 

reaaliaikaista 

seurantaa varten 

developer.reittiopa

s.fi 

http://data.its 

factory.fi 

data.foli.

fi 

vaatii  

käyttö- 

oikeuden 

http://www.oulunliikenne.fi/
http://www.oulunliikenne.fi/
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Taulukko 4. Avoimia liikenteen palvelujen ohjelmointirajapintoja 

Rajapinta Keskeisimmät palvelut Formaatti 

Taxi-api.fi -taksien sijainti 

-tilaaminen 

-hinta-arvio 

REST, JSON 

24Rent-yhteiskäyttöautot -ajoneuvojen sijainti- ja 

saatavuustiedot 

REST, JSON 

HSL:n 

Liityntäpysäköintipalvelu 

-Pääkaupunkiseudun 

liityntäpysäköintipaikat 

GeoJSON 

Oulun pysäköinti API 

 

 GeoRSS 

 

HERE Routing API -Reititys kahden sijainnin 

välillä 

-Reaaliaikainen 

liikennetieto 

REST, JSON 

 

4.3. Palvelualusta ja algoritmit 

 

MaaS-taustajärjestelmä on reaaliaikainen hajautettu tietojärjestelmä. Reaaliaikaisen 

järjestelmän määritelmän mukaan tietojärjestelmällä on vaatimukset vasteajan ja 

tiedon paikkansa pitävyyden suhteen [23]. Kulkuneuvot ja niillä matkustavat 

asiakkaat ovat jatkuvassa liikkeessä ja niiden sijaintia pitää pystyä käsittelemään 

nopeasti ja tarkasti. Liikenteen tietojärjestelmissä tämä tarkoittaa sitä että esimerkiksi 

kulkuneuvojen sijainti ja ennustettu saapumisaika täytyy päivittyä määrättyjen 

aikarajojen puitteissa. Reaaliaikaisessa järjestelmässä vasteajalle on määritelty 

aikarajat minkä sisällä järjestelmän on vastattava kutsuun. Taulukossa 3 on esitetty 

miten vastaajn keskiarvo ja ylä- ja alarajat lasketaan. Vakiot εU ja , εL ovat aina 

nollaa suurempia järjestelmän kumulatiivisesta viiveestä johtuen [23]. 

  

Taulukko 5. Vasteajan laskeminen. 

Vasteajan keskiarvo tR  
Vasteajan yläraja tR +  εU 

Vasteajan alaraja tR −  εL 

εU , εL →  0 + 
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Hajautetun järjestelmän komponentit kommunikoivat tietoverkon välityksellä ja 

niillä on yhteinen tavoite. Tyyppiesimerkki hajautetusta tietojärjestelmästä on 

asiakas-palvelin -malli. MaaS-taustajärjestelmä yhdistää toisiinsa komponentteja 

kuten: asiakassovellukset, reittiopas ja maksujärjestelmä. MaaS-taustajärjestelmän 

ohjelmointirajapinnan ja verkkokerroksen välissä on väliohjelmisto eli middleware. 

Kuvassa 8 on käytössä kolmea eri reaaliaikaisesti päivittyvää dataa: ajoneuvojen 

sijainti (Vehicle Positions), matkan etenemisen seuranta (Trip updates) ja 

Poikkeustiedotteet (Service Alerts). Oheisen kuvaan esimerkissä ajoneuvojen sijainnin 

GTFS-RT standardin mukaisen syötteen päivitysväli on 15 sekuntia. 

 

 
Kuva 8. GTFS-RT syötteiden päivitysvälit vaihtelevat. 

 

 

Reaaliaikaiset tietojärjestelmät jaetaan nopean vasteajan omaaviin koviin ”Hard Real-

Time” ja hitaampiin ”Soft Real-Time” järjestelmiin. Kovia järjestelmiä käytetään 

lähinnä aika ja virhekriittiisissä sovelluksissa kuten lentokoneteollisuudessa ja 

sotilaskäytössä. Liikenteen tietojärjestelmissä käytetään hitaampia päivitysvälejä. 

Esimerkiksi kulkuneuvojen sijaintitiedon päivitysväli voi olla hyvin useiden sekuntien 

luokkaa. Pehmeiden järjestelmien datamäärät ovat myös suurempia ja virhekriittisyys 

sallivampaa [24]. 

 MaaS-järjestelmän suorituskyky riippuu monesta osatekijästä. Käyttäjän tekemä 

reittihaku mobiililaitteella ei saa kestää kohtuuttoman kauan. Sovelluksen vasteaikaan 

vaikuttavat esimerkiksi mobiililaitteen paikannus, reittioppaaseen eli ”Journey 

Plannerille” tehdyn kyselyn prosessointi ja  mobiiliverkon nopeus. Toisessa päässä 

järjestelmää vaikuttavat ajoneuvon sijaintitiedon lähetys ja muut syötteet. 
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Ajoneuvoilta tulevat syötteet täytyy vielä käsitellä MaaS-taustajärjestelmässä. 

Taustajärjestelmä on koko ajan tasalla ajoneuvojen liikkeistä ja häiriötiedotteista. 

 

4.3.1. Reittiopas - Journey Planner 

Journey plannerin eli reittioppaan tarkoitus on yksinkertaisesti luoda paras matkaketju 

lähtöpaikan ja määränpään välille. Reittioppaille voidaan usein asettaa 

hakuparametreja, joita voivat olla mm. nopein, halvin, vaihtojen välttäminen ja 

esteettömyys. Reittioppaat perustuvat aikataulutietoihin ja hakualgoritmihin. 

Reittiopas on keskeinen osa MaaS-taustajärjestelmää ja sen toimintavarmuus ja 

suorituskyky ovat tärkeitä ominaisuuksia. Esimerkiksi Web-palvelimella sijaitsevan 

toimivan reittioppaan vasteaikojen pitää olla kohtuullisia.  

Yleisimmin käytössä olevat GTFS-formaatin tiedostot sisältävät pysäkkien 

paikkatiedot. Reitin kustannus eli nopeus pystytään laskemaan pysäkkien euklidisen 

etäisyyden ja keskinopeuden tai GTFS:n sisältämän stoptimes.txt-tiedoston 

perusteella. 

Reittioppaat jaetaan reaaliaikaisiin ja staattisiin. Reaaliaikaisen informaation 

lisääntyessä (esimerkiksi bussien sijaintitiedot) reittioppaiden algoritmejä on edelleen 

jouduttu kehittämään. Reittioppaiden algoritmit perustuvat Dijkstran algoritmiin. 

Dijkstran [18] algoritmilla pystytään aina ratkaisemaan lyhimmän polun ongelma, 

mutta se ei ole tarpeeksi tehokas suurten graafien tapauksessa. [25] 

 

4.3.2. Reititysalgoritmit 

Dijkstran algoritmi on vuonna 1959 julkaistu algoritmi, joka etsii graafille lyhimmän 

polun alkusolmusta kaikkiin muihin solmuihin. Esimerkiksi kuvan 9 sovellus 

pohjautuu tähän algoritmiin. Algoritmi asettaa ensin lähtösolmun arvon nollaksi ja 

muissa äärettömäksi. Dijkstran algoritmista on olemassa eri variantteja. Reittioppaissa 

käytetyt algoritmit perustuvat dijkstran algoritmiin. Dijkstran algoritmin esitys 

tekstimuodossa: 

 

1) Liitä kuhunkin solmuun etäisyysarvo ja aseta se nollaksi lähtösolmussa ja 

muissa äärettömäksi. 

2) Anna kullekin solmulle ominaisuus ”vierailematon”. Aseta kulkija 

lähtösolmuun. 

3) Tarkastele solmun, jossa kulkija on, kaikkia sellaisia naapureita, joissa kulkija 

ei ole vieraillut. Laske niiden etäisyys lähtösolmusta. Se on kulkijan solmun 

etäisyys + kaaren pituus. Jos etäisyys on pienempi kuin ko. naapurisolmussa 

oleva etäisyysarvo, muuta se.  

4) Kun kaikki naapurit on tarkasteltu, merkitse solmu, jossa kulkija on vieraillut. 

Solmua, jossa on vierailtu, ei tarkastella enää ja siinä oleva etäisyys on 

lopullinen ja minimi.  

5) Siirrä kulkija siihen vierailemattomaan solmuun, jonka etäisyys lähtösolmuun 

on pienin ja toista askeleesta 3 kunnes kaikki solmut on käyty läpi.  
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Kuva 9. Dijkstran algoritmi sovellettuna maantieteellisen etäisyyden laskentaan. 

 

 

A*-algoritmi (A-tähti) on muunnos dijkstran algoritmista, joka etsii lyhintä polkua 

joka suuntaan käyden lopulta läpi kaikki graafin solmut. A*-algoritmissa suunta 

tiedetään ja se pystyy etenemään tehokkaammin kohti maalisolmua, sillä se ei laske 

kaikkia mahdollisia kustannuksia toisin kuin Dijkstran algoritmi. Kokonaiskustannus 

f koostuu kustannuksesta solmujen välillä g ja heuristisesta kustannusarviosta 

kyseisestä solmusta maalisolmuun h. 

 

𝑓(𝑛) = 𝑔(𝑛) + ℎ(𝑛) 
 

Graafin esiprosessoinnin avulla pystytään vähentämään lyhimmän polun laskemista. 

Tällä on merkitystä reittioppiden sisältämän datamäärän kasvaessa, sillä ilman 

esiprosessointia matkaketjun laskeminen suuresta graafista on hidasta ja kuluttaa 

samalla palvelimen laskentatehoa, kun taas esiprosessoitu data vie ainoastaan 

levytilaa. [26] 
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4.3.3. Rajapintastandardit 

General Transit Feed Specification Static (GTFS Static) on staattisen 

aikatauludatan jakamista varten luotu teollisuusstandardi. Se on käytetyin aikataulujen 

koneluettava muoto. Liikenteen palveluntarjoajat koostavat omat GTFS-muotoiset 

tiedostonsa, joiden perusteella aikatauludataa pystytään hyödyntämään reittioppaissa. 

Google esitteli GTFS:n vuonna 2006 ja on käyttänyt sitä omassa Google Transit -

palvelussaan siitä lähtien. Nykyään se on suosituin aikatauludatan jakamiseen 

tarkoitettu formaatti. Se koostuu kuudesta pakollisesta seitsemästä optionaalisesta 

CSV(Comma-separated values) tiedostossa, jossa jokainen tiedosto pitää sisällään 

pilkuin erotellun taulukon.  

Kuvassa 10 on esitetty GTFS-formaatin pakolliset tekstitiedostot , jotka 

muodostavat yhdessä tietokantamaisen rakenteen, jossa jokaisen tekstitiedoston joku 

sarake viittaa toisee tekstitiedoston johonkin sarakkeeseen. Viitatut sarakkeet pitävät 

sisällään joko perusavaimen tai vierasavaimen tiedoston pakollisuudesta 

riippuen.GTFS-tiedostoja voidaan luoda ja muokata tarkoituksenmukaisten editorien 

avulla. GTFS-RT-syötteet ovat (Real-Time) ovat reaaliaikaisen sijaintitiedon 

jakamista varten. SIRI (The Service Interface for Real Time Information) on 

vaihtoehtoinen SOAP-arkkitehtuuriin ja XML-tiedostoihin perustuva Euroopassa 

yleisesti käytössä oleva rajapintastandardi.  

 

 

 

 
Kuva 10. GTFS:n välttämämättömien tiedostojen väliset suhteet. 
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Taulukko 6. GTFS-syötteen sisältämät tiedostot 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiedosto Pakollinen Kuvaus 

agency.txt X Liikenteen 

palveluntarjoajan tiedot 

stops.txt X Pysäkkien paikkatiedot 

routes.txt X Linjojen kuvaukset.  

trips.txt X Yksittäisten matkojen 

kuvaukset 

stop_times.txt X Pysäkkien lähtö- ja 

saapumisajat 

calendar.txt X Linjojen liikennöintiajat 

calendar_dates.txt  Poikkeukset 

liikennöinnissä 

fare_attributes.txt  Hintatiedot 

shapes.txt  Linjojen piirtämisen 

muotoilua avustava 

frequencies.txt  Lähtöjen tiheyttä kuvaava  

transfers.txt  Pysäkkien väliset siirrot  

feed_info.txt  Lisätietoja  
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5. CASE  RUKA 
 

 

Kuusamon kaupunki ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ovat käynnistäneet 

selvityksen MaaS-palveluiden kehittämiseksi hiihtokeskus Rukalla. Projektin 

tarkoituksena on tehdä liikkumisesta helppoa ja riittävän edullista, jotta yhä useampi 

vaihtaisi yksityisautoilun liikkumispalveluiden käyttöön. Hiihtokeskuksella on oma  

sisäinen Rukan lähiympäristössä liikennöivä ilmainen bussikuljetus sekä Rukan ja 

Kuusamon välillä liikennöivä maksullinen bussikuljetus. Lentoaseman ja Kuusamon 

väliset bussiyhteydet ovat myös olemassa. 

Bussien aikataulutiedot löytyvät ainoastaan perinteisessä muodossa, niitä ei ole 

toistaiseksi saatavilla sähköisten reittioppaiden kautta. On huomattu että etenkin 

Kuusamoon lentäen saapuvat matkailijat tarvitsisivat digitaalista reittiopasta. 

 Aikataulutietojen kokoaminen sähköiseen reittioppaaseen on ensimmäinen askel 

kohti liikkumisen palveluja Rukalla. Aikataulutiedostojen koostamisen jälkeen ne 

siirretään haluttujen sähköisten reittioppaiden käyttöön ja bussiliikenteen staattisia 

aikatauluja pystytään hyödyntämään matkaketjujen muodostoksessa eri reittioppailla, 

kuten Google Transit ja Matka.fi. 

5.1 Aikataulutietojen digitalisointi RAE-työkalulla 

Tällä hetkellä markkinoilla on joitakin GTFS-tiedostojen koostamiseen tarkoitettuja 

editoreita sekä tiedostojen validointiin tarkoitettuja työkaluja.  

Liikenneviraston reitti- ja aikataulutyökalulla voidaan tallentaa 

joukkoliikennereittejä pysäkkikohtaisine aikatauluineen. Työkalun WEB-

käyttöliittymän avulla koostetut reitit voidaan lähettää suoraan viranomaiselle 

hyväksyttäväksi ja ladata GTFS-muotoisena tiedostopakettina. 

 Viranomaisen RAE-työkalussa hyväksymät reitit siirtyvät viikonloppuisin 

automaattisesti Liikenneviraston joukkoliikenteen koontitietokantaan ja esimerkiksi 

matka.fi-palveluun. RAE-työkalussa on käytössä Digiroad-aineiston pysäkit. [27] 

Digiroad sisältää kattavasti kaikki sinne lisätyt paikallisliikenteen, kaukoliikenteen ja 

pikavuorojen pysäkit. Tietokantaan voidaan tehdä myös virtuaalipysäkkejä, eli 

pysäkkejä joita ei fyysisesti ole olemassa. Rukan Skibussin tapauksessa tietokantaan 

lisättiin virtuaalipysäkki, koska varsinaista pysäkkiä ei bussin pysähtymispaikalla  

ollut. 

5.1.1. Reitin perustietojen tallentaminen 

GTFS-tiedostorakenteessa reitistä tallennetaan perustietoja agency.txt, routes.txt ja 

calendar.txt tiedostoihin. RAE työkalun ”lisää reitti”-toiminnon avulla reitin 

perustiedot saadaan tallennettua helposti. Kuvassa 11 pakollisia tietoja ovat kaikki 

muut paitsi reitin otsatunnus, eli esimerkiksi tässä tapauksessa linjan kolme tunnus on 

”3R – Rukalle”. 
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Kuva 11. Kuvakaappaus RAE-työkalun perustietojen tallentamisesta. 

 

5.1.2. Pysäkkiketjun lisääminen 

Ruka – Kuusamo reitin aikataulutietojen digitalisointi aloitettiin lisäämällä reitille 

pysäkit. Jos pysäkkiä ei löydy valmiiksi Digiroadin tietokannasta, se voidaan lisätä 

sinne. Katuverkon osalta pysäkkejä ja niiden nimiä ylläpitää kunta. Rukan sisäisen 

liikenteen osalta kaikkien pysäkkien lisääminen ei onnistunut suoraan kartalta, sillä 

kaikkia pysäkkejä ei löytynyt Digiroadista.  

Lisääminen tapahtuu yhteistyössä kunnan kanssa. Matkustajien kannalta on 

tärkeää, että reittikartoissa ja Google Mapsiin tulevassa aineistossa pysäkeillä on samat 

nimet. Myös linja-autojen rahastuslaitteet käyttävät pysäkkien nimiä. Nimien merkitys 

korostuu jos jossakin vaiheessa pysäkeille lisätään fyysiset nimikilvet, joista 

matkustajat näkevät minkä nimisellä pysäkillä he ovat. 

Virtuaalipysäkin luominen sen sijaan onnistui ottamalla yhteyttä Digiroadin 

operaattoriin sähköpostitse. 

Pysäkit valitaan kartalta klikkaamalla. Pysäkkien välistä järjestystä voi muuttaa 

jälkikäteen samoin kuin pysäkkiketjun voi kääntää päin vastaiseksi. Tämä helpottaa 

eri suuntaan kulkevan reitin luomista valmiista pysäkkiketjusta. Työkalu muodostaa 

pysäkkiketjun automaattisesti, jonka jälkeen syötetään kuvassa 12 näkyvät 

pysäkkikohtaiset saapumis- ja lähtöajat. Pysäkkien välimatka lasketaan 

automaattisesti.  
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Kuva 12. Reitin ”3K” Ruka - Kuusamo pysäkkiketju. 

5.1.3. Ajopäiväkalenterin ja ajovuorojen tallentaminen 

Jokaiselle reitille täytyy määritellä ajopäiväkalenteri. Ajopäiväkalenteri määrittää 

milloin reitillä on ajettavia vuoroja. Myös valmiiksi tehtyjä ajopäiväkalentereita voi 

hyödyntää. Liikennevirasto ylläpitää tiettyjä paikallisliikenteen käyttämiä 

ajopäiväkalentereita, joiden etu on se, että esimerkiksi juhlapyhien ja koulujen 

vaihtuvat päivämäärät päivittyvät liikenneviraston toimesta. 

 Ajopäiväkalenterissa määriteltyjä päiviä käytetään kun luodaan reitin ajovuorot. 

Jokaiselle ajovuorolle määritetään sen lähtöaika ja käytetty ajopäiväkalenteri. Tällä 

kombinaatiolla saadaan muodostettua reitin kaikki ajovuorot. Kuvista 13-14 näkyy 

ajopäiväkalenterin ja ajovuorojen tallentaminen graafisella käyttöliittymällä.  
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Kuva 13. Ajopäiväkalenterin luominen.  

 

 

 
 

Kuva 14. Reitin vuorojen tallentaminen. 

 

5.1.4. GTFS-syötteen testaaminen 

RAE-työkalun export-ominaisuuden avulla koostetut reitit pystyy lataamaan GTFS-

syötteenä pakatussa zip-formaatissa. Työkalussa itsessään ei ole mahdollistuutta 

reittien tarkempaan, esimerkiksi pysäkki tai vuorokohtaiseen tarkasteluun. GTFS-

syötteen testaus suoritettiin Googlen Feed Validator [26] ja Schedule Viewer [27] -

ohjelmilla. 
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 Feed Validator on komentorivityökalu, jonka avulla tarkastetaan syntaksivirheet ja 

mahdolliset varoitukset. Virheet ja varoitukset on listattuna Feed Validatorin 

dokumentaatiossa. Feed Validatorilla testattu kolme reittiä sisältänyt tiedosto sisälsi 

varoituksen ”Too Fast Travel” -varoituksen, joka johtui virheellisestä pysäkin 

pysähtymisajasta. Korjauksen jälkeen GTFS-syöte oli validi. 

 Schedule Viewer on reittien tarkasteluun tarkoitettu työkalu jota voidaan ajaa 

käyttää paikallisesti WEB-selaimen välityksellä. GTFS-syötteen reittejä pystyy 

selaamaan pysäkki ja vuorokohtaisesti. Schedule Viewerin avulla reitit näkyvät saman 

kaltaisesti kuin Google Transitissa.  

Reitit testattiin yksi kerrallaan, siten että ensin tarkastettiin arkipäivien aikataulujen 

paikkansa pitävyys ja sitten poikkeuksellisten päivien aikataulut. Kaikkia arkipäiviä ei 

käyty systemaattisesti läpi vaan tarkastelu suoritettiin pistokoemaisesti. Lisäksi reittien 

voimassaolojat tarkastettiin. Kuvassa 15 on esitetty Feed Validatorin HTML-raportti 

reitistä 1.  

 

 

 
Kuva 15. Reitin 1. GTFS-validoinnin tulokset. 
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6. TULOSTEN ARVIOINTI 
 

 

Suomen joukkoliikenteen tietojärjestelmät ovat pitkään olleet suljettuja ja tiettyyn 

tarpeeseen rakennettuja. Viime vuosina useita ohjelmointirajapintoja on kuitenkin 

avautunut vapaaseen käyttöön. Yhdessä liikennekaaren vapautusten kanssa sekä 

ihmisten asennemuutosten myötä on paremmat mahdollisuudet toteuttaa järkeviä, 

markkinaehtoisia liikkumisen palveluita suurimpiin asutuskeskuksiin.  

 Tekniikka uusille liikkumisen palveluille on  ollut jo joitakin vuosia olemassa. 

Lakimuutoksilla  tulee olemaan  kiihdyttävä vaikutus uusien palveluiden syntyyn. 

Tarjonnan lisääntyessä myös kilpailu asiakkaista tulee kasvamaan kun 

joukkoliikenteen markkinat vapautuvat taksien osalta. On mielenkiintoista nähdä 

saadaanko tulevaisuudessa esimerkiksi raideliikenteeseen uusia toimijoita palvelun 

laadun parantamiseksi.  

 Yhteinäisten standardien puuttuminen ja riippuvuudet vanhoihin järjestelmiin 

vaikuttavat yhä. Näyttää kuitenkin siltä, että aikataulusyötteiden jakamisessa eniten 

käytetty standardi on tällä hetkellä GTFS.  Tässä työssä liikenneviraston RAE-

työkalulla toteutettu GTFS-aikatauluaineisto oli suhteellisen yksinkertainen toteuttaa 

ja sitä voidaan hyödyntää suoraan kansallisessa Digitransit-reittioppaassa sekä Google 

Transitissa.  

Tuleva lakimuutos edellyttää kaikilta  liikennöitsijöiltä aikataulutietojen 

digitalisointia ja tarjoaa työkalun tätä varten. On hyvä ja tarpeellinen asia, että 

liikennöitsijöille on kehitetty helppokäyttöinen työkalu aikataulujen digitalisointia 

varten. Suomessa ollaan ensimmäisten valtioiden joukossa kannustamassa 

liikennöitsijöitä joukkoliikenteen paveluluistamiseen. 

Avoimeksi kysymykseksi jää kuitenkin vielä kuinka Liikennekaari 

lakiehdotuksessa mainitut matkalippujen myyntirajapinnat tultaisiin toteuttamaan. 

Mitään yhtenäistä sopimusta tai teknistä kuvausta ei ole vielä olemassa. 

Liikkumisen palvelut kuten Kutsuplus, Uber ja OP Kulku ovat osoittautuneet 

suosituiksi. MaaS Globalin pääkaupunkiseudun pilottihankkeen tuloksia odotetaan 

vielä. Yksityisleasingin suosio on noussut myös Suomessa. 

Tämä työ on lyhyt katsaus viimeisen parin vuoden liikenteen palveluiden 

kehitykseen ja siitä saattaa olla apua niin liikkumisen palveluiden kehittäjille kuin 

kuntien liikenneinsinööreille ja muille aiheesta kiinnostuneille. 
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7.  YHTEENVETO 
 

 

Liikennekaari-lakiehdotuksen muutokset tukevat liikkumisen palveluiden kehitystä. 

Lakimuutoksen velvoittamat rajapintojen avaukset liikennepalveluille luovat pohjan 

liikkumisen palveluiden kehitykselle.  Ensimmäiset liikkumisen palvelut Suomessa ja 

myös ulkomailla ovat vasta kehitteillä, eräitä pääkaupunkiseudun 

yhteiskäyttöautopalveluita ja Whim-pilottia  lukuunottamatta. Kutsuliikennepalvelu 

Helsingissä jouduttiin lopettamaan kun lisäinvestointeja palvelun tuottavaksi 

saamiseksi ei tehty.  

Julkista liikennettä pidetään yleisesti hyvänä liikkumisen muotona, varsinkin 

tiheään asutuilla kaupunkialueilla. Useiden eri kulkuneuvojen yhdistely tietotekniikan 

avulla  matkaketjuiksi parantaa julkisen liikenteen tehokkuutta. Pääkaupunkiseudulla 

yhteiskäyttöauto on jo nyt vaihtoehto oman auton omistamiselle. Suhtautuminen 

ajokortin hankintaan ja oman  auton omistamiseen on muuttumassa nuorten 

keskuudessa. 

Teknologia joustavia, multimodaalisia liikkumisen palveluita tarjoville 

operaattoreille on olemassa.  Kehityksen pääpaino on MaaS-taustajärjestelmän 

kehittäminen olemassa olevia maksujärjestelmiä ja reittioppaita hyödyntäen. Maas 

Global, Sonera ja Ericsson ovat jo rakentaneet järjestelmiä pilottihankkeita varten. 

Pilottihankkeissa kerätään parhaillaan arvokasta käyttäjäkokemusta ja tutkitaan 

liiketoimintamallien toimivuutta. 

  Suomen liikenteen tietojärjestelmät ovat yleisesti ottaen hyvin yhteensopivia 

liikkumisen palveluiden kehittämiseksi. Rata-  ja tieliikenteen tietojärjestelmät on 

yhdistetty saman reaaliaikaista informaatiota tarjoavan reittioppaan alle.  Myös 

lainsäädännön uudistuksilla tuetaan aikatauludatan digitalisointa ja jakamista sekä 

taksiliikenteen kasvua.  

 Olemassa olevien julkisten kulkuneuvojen aikataulujen koostaminen avoimen 

rajapinnan taakse on askel eteenpäin liikkumisen palveluiden kehittämiseksi. Tässä 

työssä toteutettu paikallisliikenteen aikataulujen koostaminen toteutettiin siltä osin 

kuin se oli mahdollista eli  kahden reitin osalta. Loppujen neljän reitin koostaminen 

edellyttää vielä pysäkkien nimeämistä ja lisäämistä tietokantaan.  
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