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Joukkoliikenteen viranomaisten velvollisuudet ovat lisääntyneet kilpailutetussa 

liikenteessä lähivuosina. EU:n palvelusopimusasetuksen (PSA) ja kansallisen 

joukkoliikennelain (869/2009) myötä, viranomaiset ovat päässeet paremmin vaikuttamaan 

liikenteen suunnitteluun sekä asiakaspalveluvaatimuksiin. Joukkoliikenteessä on aloitettu 

puhumaan liikkuminen palveluna (MaaS) konseptista, jonka avulla asiakkaalle tuotettavat 

palvelut lisääntyvät. Tässä on tärkeässä roolissa asiakkaille tuotettava kulkuvälineiden 

reaaliaikainen sijaintitieto. 

Tämän työn tarkoituksena oli selvittää, kuinka joukkoliikenteen viranomainen saa linja-

autojen reaaliaikaisen sijaintitiedon hyödynnettäväksi omiin järjestelmiinsä. Työssä on 

selvitetty Lappeenrannan Bussit sovelluksen sekä Digitransit palvelun vaatimukset 

reaaliaikaiselle sijaintitiedolle, sekä eri mahdollisuuksia sen tuottamiselle liikennöitsijän 

toimesta. Tutkimus on toteutettu kvalitatiivisena tapaustutkimuksena.  

Työn tuloksina on laadittu viranomaiselle, liikenteen kilpailutuksissa käytettäväksi, 

vaatimusmäärittelyt myyntilaitteiden osaksi. Lisäksi työssä huomattiin erilaisia 

hyödyntämismahdollisuuksia linja-autojen reaaliaikaiselle sijaintitiedolle.  
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The responsibilities of the authoritative party in public transport have increased with the 

tendered transport during past few years. Service contract regulation of EU and the 

national law of public transport (869/2009) have enabled the authoritative to participate 

more on planning the transportation and customer service demands. In public transport the 

concept Mobility as a Service (MaaS) has been launched and with the help of it, the 

services provided for the customer are increasing. In this the real-time location 

information of transport plays an important role.  

The aim of this research was to clarify how the authoritative of public transport can use 

and implement the real-time location information of coaches for their own systems. In this 

research the requirements for real-time location information of Lappeenranta Bussit 

application and Digitransit services were clarified. Also the possibilities for the transport 

operator to produce this information were studied. The research was implemented as 

qualitative case study.  

As a results of this study, the specifications of requirements for the sales equipment put 

out for tender have been made for the authoritative. Additional to these, multiple options 

for implementing the real-time location information of coaches were found 
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LYHENNELUETTELO 

 

 

Dynaaminen tieto Tiheään päivittyvä tieto, joka pitää päivittää suoraan 

lähdejärjestelmistä. Muun muassa sijaintitieto, häiriötiedotteet, 

liikenne-ennusteet.  

GPS Satelliittipaikannusjärjestelmä 

GTFS General Transit Feed Specification 

GTFS realtime General Transit Feed Specification realtime 

HSL Helsingin seudun Liikenne kuntayhtymä 

LMJ Toimivaltaisten viranomaisten lippu- ja maksujärjestelmä Oy 

MaaS Mobility as a Service 

MaaSiFiE Mobility as a Service for Linking Europe 

Markkinaehtoinen  

liikenne 

Vapaaseen kilpailuun perustuva liikenne. Liikennöitsijä tarvitsee 

kuitenkin toimivaltaisen viranomaisen luvan liikennöintiin. 

OBA One Bus Away 

PSA EU:n palvelusopimusasetus (137/2007) 

PSS  Product-Service System 

Staattinen tieto Harvoin päivittyvä aikataulu- ja reittitieto, riittää kerran  

vuorokaudessa tai harvemmin päivittäminen. Muun muassa 

aikataulu- ja reittitiedot. 

 Waltti TVV lippu- ja maksujärjestelmä Oy:n lippu- ja maksujärjestelmä 
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1 JOHDANTO 

 

Joukkoliikenteessä on tapahtunut lähivuosina merkittäviä muutoksia lainsäädännön 

muututtua. EU:n palvelusopimusasetus (PSA), sekä kansallinen joukkoliikennelaki 

(869/2009) ovat toisaalta vapauttaneet markkinaehtoista joukkoliikennettä, mutta toisaalta 

lisänneet joukkoliikennettä järjestävien viranomaisten vastuuta liikenteestä. 

Joukkoliikenteen järjestämisvastuussa olevia toimivaltaisia viranomaisia on Suomessa 

Elinkeino-, Liikenne- ja Ympäristökeskukset sekä 26 kunnallista viranomaista. Tässä työssä 

on käsitelty yhden toimivaltaisen viranomaisen, Lappeenrannan kaupungin, toimeksiannosta 

linja-autojen reaaliaikaisen sijaintitiedon hyödyntämistä ja tuottamista 

asiakasinformaatiojärjestelmiin. 

 

Lappeenrannan kaupunki on vastannut paikallisliikenteen järjestämisestä toukokuusta 2014 

alkaen. Samalla kaupunki hinnoittelee liikenteen, tekee tarvittavat kampanjat sekä vastaa 

asiakasinformaation tuottamisesta. Kaupunki maksaa liikennöitsijälle kilpailutetun 

sopimuksen mukaisen liikennöintikorvauksen. (Piipponen, 2016) 

 

Tämän työn tavoitteena on selvittää Lappeenrannan joukkoliikenteen reaaliaikaisen 

sijaintitiedon tuottamista asiakasinformaatiosovellukseen. Työn konstruktiivisessa 

osuudessa toteutetaan Lappeenrannan kaupungille määrittely tarjouskilpailun vaatimuksiksi 

liikennöitsijöille, linja-autojen reaaliaikaisen sijaintitiedon tuottamiseksi. Työssä on 

selvitetty asiakasinformaatiojärjestelmien, Lappeenrannan Bussit sekä Digitransit, 

vaatimuksia reaaliaikaiselle sijaintitiedolle. Lisäksi on selvitetty nykyisten 

myyntilaitetoimittajien mahdollisuutta tuottaa vaadittu reaaliaikainen sijaintitieto sekä 

selvitetty muita mahdollisuuksia sen toimittamiseen. Työssä on käsitelty myös reaaliaikaisen 

sijaintitiedon hyödyntämisen tulevaisuuden näkymiä. 

 

Reaaliaikainen sijaintitiedon hyödyntäminen asiakasinformaatiojärjestelmissä on pohjana 

liikkuminen palveluna konseptissa, jonka kehityksessä Suomi on kansainvälisessä kärjessä. 

Kuitenkaan reaaliaikaisen sijaintitiedon tuottamisen edellytyksiä ei ole laajalti selvitetty ja 

kehittäminen on ollut enemmän lippu- ja maksujärjestelmien yhteensovittamisessa.    
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1.1 Työn taustaa 
 

Liikenteen muutoksessa on havaittu kaksi megatrendiä, kaupungistuminen sekä tekniikan 

kehittyminen. Nämä vaikuttavat merkittävästi joukkoliikenteen palveluihin ja ajavat 

kehittämään varsinkin tarpeen mukaisia palveluita. Tärkeä kehityskohde on matkan 

sujuvoittaminen niin, että kokemus matkasta on positiivinen ja sen suunnitteluun ja valintaan 

ei tarvitse käyttää aikaa tai vaivaa. (Bradburn et al., 2014) 

    

Joukkoliikennetoimialalla on alettu puhumaan Mobility as a Service (MaaS) eli liikkuminen 

palveluna konseptista. Siinä asiakas ei hanki enää pelkästään matkalippua vaan liikkumisen 

kokonaisuudessaan. Palveluiden tuottaminen markkinaehtoisesti aloitetaan asiakkaan 

asettamisesta keskiöön ja palvelut ovat asiakkaan saatavilla helposti. MaaS palvelut 

hankitaan yhden tai usean operaattorin ylläpitämästä palvelusta, joiden yhteiskäyttö on 

helppoa. Tieto liikkuu kulkumuodosta riippumatta eri toimijoiden välillä. (Tuominen, 2015) 

 

Henkilöliikenteen ekosysteemi muodostuu liikenteen infrastruktuurista, kuljetuspalveluista, 

informaatiosta sekä niihin liittyvistä maksupalveluista. Tämä muodostaa jatkossa pohjan 

kehittyneille mobiilipalveluille, eli MaaS-palveluille. Kuvassa 1 on kuvattu liikenteen ja 

ICT:n infrastruktuurin roolia MaaS-palveluihin. Niiden kehittäminen digitalisaation pohjalta 

mahdollistaa uusien palveluiden luomisen. (LVM, 2014) 

 

 

Kuva 1. Liikenteen ja ICT:n infrastruktuuri luo pohjan MaaS-tyyppisille 

liikkumispalveluille (LVM, 2014) 
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MaaS-palveluissa liikkuminen ei pohjaudu enää omien kulkuvälineiden hallintaan vaan siinä 

asiakas pystyy yhdistelemään eri kulkumuotoja sekä niiden käyttö räätälöidään 

parhaimmalla mahdollisella tavalla. Tämä räätälöinti lähtee asiakkaan todellisesta tarpeesta. 

(Aalto-Setälä et al., 2016) 

 

Liikkumisen palvelut kehittyvät vaiheittain perusedellytyksistä järjestelmien täydellisiin 

integraatioihin eli MaaS-palveluihin. Jotta päästään näihin täydellisiin integraatioihin, tulee 

olla valmiina eri liikkumisen muodot sekä niihin liittyvät tukitoiminnot. Kuvassa 2 on käyty 

läpi kehityspolku liikkumisen perusedellytyksistä täydellisiin integraatioihin, jotka 

mahdollistavat MaaS-palvelut. Liikkumisen perusedellytyksissä turvataan joukkoliikenne ja 

muut liikkumismuodot. Tässä voi tuottajana olla liikennöitsijä markkinaehtoisessa 

liikenteessä tai viranomainen palvelusopimusasetuksen mukaisessa liikenteessä. 

Liikkumiseen liittyviä palveluita reittioppaina on tuottanut aikaisemmin Suomessa 

liikennöitsijöiden edustajana Matkahuolto Oy sekä Liikennevirasto, Matka.fi palveluna. 

Palveluiden integraatioina on ollut Liikenneviraston koontipalveluun aikataulu- ja reitti-

informaation yhteydet. Edistyneempiä integraatioita edustaa perille.fi tai Matkakeisari 

palvelut. Nämä keräävät eri joukkoliikennetoimijoiden verkkokaupoista tietoa ja vertailee 

niitä. Tämän mahdollistaa palveluiden rajapinnat, joista saa aikataulu- ja hintatiedot. 

Kuitenkaan palveluiden kautta ei saa ostettua suoraan matkalippua vaan sitä varten asiakas 

ohjataan toimijan verkkokauppaan. Täydellisiä integraatioita ei vielä ole, mutta tällä hetkellä 

Suomessa on useita eri yritysvetoisia MaaS-integraatioprojekteja käynnissä. Näitä on Tuup, 

MaaS Global, TeliaSonera sekä Sito. (Bärman, 2016)  
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Kuva 2. MaaS-palvelut kehittyvät vaiheittain (Bärman, 2016). 

 

Korkiakoski (2016) määrittelee MaaS-ideologian keskeisen vision olevan ovelta ovelle 

liikkumispalvelu, jonka avulla voidaan etsiä, tilata, maksaa sekä seurata erilaisia 

matkustusmuotoja sisältävän matkaketjun toteutumista yhdessä käyttöliittymässä. Jotta 

edellä mainittuun toimintaan päästään, tulee nykyisten liikenneoperaattoreiden tarjota 

avoimet rajapinnat: 

- aikataulutietoihin 

- reaaliaikaisiin liikkumisvälineiden sijaintitietoihin ja 

- maksujärjestelmiin. 

(Korkiakoski, 2016)  

 

Borning et al. (2011) ovat tutkineet reaaliaikaisen asiakasinformaation vaikutusta asiakkaan 

kokemaan linja-auton odotusaikaan. Tutkimus osoitti, että asiakas, jolla ei ole käytössä 

reaaliaikaista informaatiota, koki odotuksessa käytetyn ajan pidemmäksi kuin 

todellisuudessa aika oli ollut. Mikäli asiakkaalla oli käytössä reaaliaikaista informaatiota, 

asiakkaiden kokema odotusaika ei ollut pidempi kuin todellinen odotusaika oli. Lisäksi 

reaaliaikaisen sijaintitietoa käyttävän asiakasinformaatiojärjestelmän (OneBusAway) käyttö 

on lisännyt joukkoliikenteen käyttäjien tyytyväisyyttä palveluun, pienentänyt odotusaikoja, 

lisännyt viikossa kuljettuja matkoja joukkoliikenteessä sekä lisännyt myös turvallisuutta ja 

pysäkille käveltyjä matkoja. (Borning et al., 2011)  
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Suomessa on aikaisemmin tuottaneet aikataulu- ja reitti-informaatiota asiakkaille suurten 

kaupunkien viranomaiset eli Helsingin Seudun Liikenne -kuntayhtymä (HSL), Turun seudun 

joukkoliikenne (Föli) ja Tampereen joukkoliikenne. Näiden lisäksi liikennöitsijät ovat 

toteuttaneet itse tuottamansa liikenteen informaatiopalveluita ja Matkahuolto Oy on 

tuottanut valtakunnallista aikataulu- ja reitti-informaatiota. Liikennöitsijöiden tulee 

Joukkoliikennelain 57§ mukaan toimittaa ajantasaiset liikenteen reitti-, pysäkki- ja 

aikataulutiedot toimivaltaisille viranomaisille sekä Liikennevirastolle liikennepalveluista 

tiedottamista varten. Liikennevirasto ylläpitää tähän liittyen Koontikantaa, jossa on 

valtakunnalliset reitti- ja aikataulutiedot. Muiden kuin yllämainittujen toimivaltaisten 

viranomaisten rooli on kasvanut joukkoliikenteen tuottamisessa ja sen myötä 

joukkoliikenteen kehittämistyötä tehdään useissa eri kaupungeissa tällä hetkellä.  

 

Joukkoliikenteen toimivaltaiset viranomaiset ovat perustaneet yhdessä TVV Lippu- ja 

maksujärjestelmä Oy:n (LMJ Oy). Taulukossa 1 on kuvattu Lippu- ja maksujärjestelmä Oy:n 

osakkaat, valtion edustajan eli Liikenneviraston lisäksi. Osakaskaupunkeja on 22 kappaletta 

ja niistä 12 on ottanut Waltti lippu- ja maksujärjestelmän käyttöön. (Waltti, 2016) 

 

Taulukko 1. Lippu- ja maksujärjestelmä Oy:n osakkaat 

Waltti käytössä Waltti ei käytössä  

Hämeenlinna Imatra 

Joensuu Kokkola 

Jyväskylä Meri-Lappi 

Kajaani Pori 

Kouvola Rovaniemi 

Kotka Salo 

Kuopio Savonlinna 

Lahti Seinäjoki 

Lappeenranta Tampere 

Mikkeli Turku 

Oulu  

Vaasa  
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Lippu- ja Maksujärjestelmä Oy:n mukaan Waltti-järjestelmän tavoitteena on: 

- Luoda joukkoliikenteestä helppokäyttöinen ja valtakunnallisesti yhtenäinen 

palvelukokonaisuus eri kohderyhmille. 

- Kehittää ja ylläpitää kaupunkiseutujen yhtenäistä joukkoliikenteen lippu- ja 

maksujärjestelmää. 

- Rakentaa asiakkaiden tarpeita vastaavia liikennepalveluita. 

- Tehdä maksamisesta helppoa koko seudun alueella ja varmistaa, että hinnoittelu on 

oikeudenmukaista ja joustavaa. 

- Taata, että viranomainen saa riittävästi helppokäyttöistä ja ajantasaista tietoa 

suunnittelun, päätöksenteon, kilpailuttamisen ja seurannan tueksi. 

(LMJ, 2016) 

 

Waltin tietokannassa on siihen kuuluvan liikenteen reitti-, aikataulu-, pysäkki- ja 

suoritetiedot. Näiden lisäksi sieltä löytyy hinnoitteluun liittyvät tiedot sekä toteutuneet 

tapahtumat. Tavoitteena TVV lippu- ja maksujärjestelmä Oy:llä on hankkia, kehittää ja 

ylläpitää joukkoliikenteen toimivaltaisten viranomaisten yhteistä lippu- ja 

maksujärjestelmää. Sen saavuttamiseksi yhtiö toimii It-palvelu- ja hankintayhtiönä. 

(Leskinen et al., 2016) 

 

Lappeenrannan kaupunki on mukana LMJ Oy:n kautta Waltti lippu- ja maksujärjestelmässä. 

Siellä ylläpidetään kaupungin järjestämisvastuussa olevan avoimen joukkoliikenteen 

stabiilia aikataulu- ja reittidataa. Waltti-järjestelmästä rekisteröityneet käyttäjät saavat 

rajapinnan kautta datan omien palveluiden hyödynnettäväksi ja kehitettäväksi.  

 

Lappeenrannan kaupungilla on käytössä asiakassovellus, josta näkee linja-autojen 

reaaliaikaisen sijaintitiedon sekä linja-autojen pysäkkikohtaiset aikataulut. Siihen saadaan 

aikataulu- ja reittitieto Waltti-järjestelmästä, mutta linja-autojen reaaliaikainen sijaintitieto 

pitää tuottaa muilla järjestelmillä. Pilottivaiheessa matkapuhelimilla tuotettu reaaliaikainen 

sijaintitieto on onnistunut ja se on ollut kustannustehokas tapa, mutta jatkuvuuden kannalta 

niiden käyttäminen ei ole ollut paras mahdollinen keino. Pidemmän päälle heikkoutena on 

se, että ne ovat irrallaan muusta tekniikasta ja niillä tuotetaan ainoastaan reaaliaikaista 

sijaintitietoa ja se vaatii erillisiä toimenpiteitä kuljettajilta. Olisi parempi, mikäli tämä 

saataisiin yhdistettyä samoihin järjestelmiin, joita käytetään joka tapauksessa linja-autoissa.  
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Gruzdaitis et al. (2015) on tehnyt selvityksen vuonna 2015 Lappeenrannan 

paikallisliikenteen asiakkaan näkökulmasta matkan palvelupolusta, sekä tunnistamaan siinä 

olevat pullonkaulat. Työssä on haettu vastauksia seuraaviin kysymyksiin: 

- Mikä estää palveluiden käytön? 

- Millaiset palvelut tuottaisivat arvoa asiakkaille? 

- Miten niistä pitäisi viestiä? 

- Miten nykyinen palveluiden arvoa ja käyttöä voisi nostaa? 

Selvityksessä käyttäjät on jaettu neljään kategoriaan, luopunut, sopeutuja, noviisi sekä 

sanansaattaja. Näiden pohjalta on selvitetty erilaisia palvelupolkuja sekä niiden pahimpia 

pullonkauloja, jotka estävät paikallisliikenteen käytön tai rajoittaa sitä. Selvityksessä 

havaitut pullonkaulat ovat: 

1) Tiedonhaku 

2) Tietoisuus ja joukkoliikenteen näkyminen vaihtoehtona 

3) Matkustuksen seuranta 

4) Aikataulujen luotettavuus ja häiriötiedottaminen 

(Gruzdaitis et al., 2015) 

 

Selvityksen pohjalta Lappeenrannan kaupunki on aloittanut toimenpiteet 

asiakasinformaation parantamiseksi sekä luotettavuuden lisäämiseksi. Tärkeintä 

asiakasinformaatiossa on saada asiakkaalle tieto, kuinka hän pääsee tarvittaessa paikasta 

toiseen. Lisäksi joukkoliikenteen luotettavuus kasvaa, mikäli asiakas näkee reaaliaikaisesti 

linja-autojen sijainnin. Näitä asioita parantamaan käyttöön on otettu Lappeenrannan Bussit 

sovellus, jossa näkyy aikataulut, reitit sekä linja-autojen reaaliaikainen sijaintitieto. 

Häiriötiedottamisen mahdollisuuksia on kartoitettu ja se on tunnistettu kehityskohteeksi.  
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1.2 Tavoitteet ja tutkimuskysymykset 
 

Tämän työn tavoitteena on selvittää vaatimukset, joiden mukaan liikennöitsijät tuottavat 

reaaliaikaisen sijaintitiedon Lappeenrannan kaupungin järjestelmiin hyödynnettäväksi. 

Siirtomuodon tulee olla sellainen, että nykyiset myyntilaitetoimittajat pystyvät täyttämään 

vaatimukset ja sama data käy mahdollisuuksien mukaan myös muihin järjestelmiin. Lisäksi 

tavoitteena on selvittää muita mahdollisuuksia reaaliaikaisen sijaintitiedon hyödyntämiselle. 

Näiden jälkeen työssä laaditaan viranomaiselle vaatimusmäärittely, jolla liikennöitsijä 

tuottaa reaaliaikaisen sijaintitiedon, hyödynnettäväksi jatkossa tarjouskilpailuissa.  

  

Päätutkimuskysymyksenä on: 

Kuinka linja-autojen reaaliaikainen sijaintitieto saadaan viranomaisen 

hyödynnettäväksi? 

 

Sivukysymyksinä on: 

Missä muodossa reaaliaikainen sijaintitieto siirretään viranomaiselle? 

Millä järjestelmällä liikennöitsijä saa tuotettua reaaliaikaista sijaintitietoa? 

Mihin reaaliaikaista sijaintietoa voidaan hyödyntää? 

 

1.3 Työn rakenne ja rajaukset 
 

Tutkimus rakentuu seuraavasti: Luku 1 koostuu johdannosta, jossa kuvataan taustaa 

tutkimukselle, tutkimuksen tavoitteet ja tutkimuskysymykset sekä työn rakenne ja rajaukset. 

Luku 2 koostuu kirjallisuudesta sekä tämän hetken tiedoista liittyen reaaliaikaiseen 

sijaintitietoon. Luvussa 3 kuvataan käytetyt tutkimusmenetelmät. Tutkimuksen toteutusta 

sekä tuloksia käsitellään luvussa 4 ja luvussa 5 on työn johtopäätökset. Luku 6 on työn 

yhteenveto. Tutkimuksen rakenne on esitetty kuvassa 3.  
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Kuva 3. Tutkimuksen rakenne 

 

Tämä työ on rajattu koskemaan Lappeenrannan kaupungin järjestämän liikenteen 

asiakasinformaatiopalveluita. Selvitykseen on otettu mukaan tällä hetkellä Suomessa 

toimivat myyntilaitetoimittajat ja ulkomaiset toimittajat on rajattu pois. 

Asiakasinformaatiopalvelut tarvitsevat reitti- ja aikatauludatan, joka tämän työn mukaisesti 

on saatavilla LMJ Oy:n Waltti-järjestelmästä, näin ollen liikennöitsijöiden järjestämä 

markkinaehtoinen joukkoliikenne on rajattu tämän työn ulkopuolelle. Myöskään 

liikennöitsijöiden omien järjestelmien mahdollisuutta datan tuottamiseen ei ole käsitelty 

tässä työssä. Tutkimuksessa on selvitetty tarpeet ja mahdollisuudet tiedonsiirtomuodoille, 

mutta varsinainen tiedonsiirtotekniikka on rajattu työn ulkopuolelle.  

 

Työn tarkoituksena on määritellä Lappeenrannan kaupungille vaatimukset seuraaviin 

joukkoliikenteen kilpailutuksiin, jotta reaaliaikainen sijaintitieto saadaan hyödynnettyä 

asiakasinformaatiossa. Nämä vaatimukset tulee kuitenkin olla sellaiset, että 

myyntilaitetoimittajat pystyvät ne täyttämään. Samassa on selvitetty muita mahdollisuuksia 

sijaintitiedon tuottamiseen. Lisäksi on selvitetty haastattelututkimuksella tulevaisuuden 

mahdollisuuksia sijaintitiedon hyödyntämiseen.  
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2 KIRJALLISUUSKATSAUS 

 

2.1 Mobility as a Service (MaaS) 
 

Palvelumarkkinoiden muutos on alkanut teollisuusyritysten huomatessa, että tuotteiden 

myynnistä saatava kate on pienentynyt. Tämän jälkeen tuotteiden yhteyteen on aloitettu 

kehittämään palveluiden markkinoita. Kehityspolut ovat erilaisia toimialoittain, mutta 

kuitenkin kaikilta löytyy yhtäläisyyksiä. Tätä on tukenut vahvasti digitalisaation 

mahdollisuudet. Ensimmäisessä muutosaallossa on ollut mukana helposti digitalisoitavat 

alat kuten valokuvaus. Joukkoliikenteen osalta massiivinen muutosaalto on vielä tulossa. 

Tällä hetkellä muutoksen keskiössä on resurssien jakaminen ja niihin liittyvät digitaaliset 

sovellukset. Tulevaisuuden kehityksenä joukkoliikennealalla on niiden palveluiden 

kehittyminen, jotka eivät varsinaisesti kuljeta ihmistä vaan mahdollistavat sen toiminnan 

tehokkaammin. Näitä elementtejä on esimerkiksi kuljetusten tilaaminen, reitinsuunnittelu, 

kuljetusresurssien allakointi, sekä kaikkia näitä tukevat palvelut. Nämä ovat myös vahva osa 

liikkumisen palvelullistamisessa (Mobility as a Service). (Liikennevirasto, 2015) 

 

Akateemisissa tutkimuksissa ei ole käytetty termiä Mobility as a Service (MaaS) vaan siihen 

viitatessa on käytetty esimerkiksi yleisesti termiä Product-Service System (PSS) (Piirainen 

et al., 2015). Product-Service System, vapaa käännös tuotepalvelu-järjestelmä, tarkoittaa 

tuotteen yhteyteen liittyvää palvelua. Tämän palvelun voi tuottaa useilla eri tavoilla tuotteen 

yhteyteen, mutta tärkeää on, että koko tuotteen elinkaaren aikana tarjotaan asiakkaalle myös 

palvelua. Tämä tarkoittaa kovempia vaatimuksia tuotteelle ja sitä kautta tuottajalla pitää olla 

käsiteltynä tämä lähtien yrityksen liiketoimintastrategiasta, jotta asiaa pystytään 

hyödyntämään kunnolla. Tuotepalvelu-järjestelmään liittyy läheisesti myös palvelun ja koko 

liiketoimintaprosessin mittaaminen, analysointi sekä muutoksiin varautuminen. (Tomohiko 

& Lindahl, 2009) 

 

Piirainen et al. (2015) mainitsee selvityksessään, että varsinaisista MaaS-järjestelmistä on 

julkaistu tutkimuksia varsin vähän. Samassa on mainittu, että alkuun MaaS-järjestelmien 

käyttäjät voivat kokeilla järjestelmää kokeilunhalusta, mutta sen käyttäminen muuttuu 

käytännölliseksi ja kustannustehokkaaksi. Näin ollen MaaS-toimintojen pitäisi suuntautua 

jälkimmäisten osioiden kehittämiseen.  
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Liikkuminen palveluna (MaaS) nähdään palveluekosysteeminä, jossa liikkumisen palvelut 

yhdistetään sujuviksi ja saumattomiksi liikkumispalveluiden matkaketjuiksi, joita tuottaa 

liikkumisoperaattorit luoden lisäarvoa asiakkailleen. MaaS-järjestelmän perusajatuksena 

toimii eri toimijoiden, julkisen ja yksityisen puolen, avoimet tieto- ja palvelurajapinnat. 

Näiden palveluina on matkaketjujen muodostaminen ja yhdistäminen. Käytännössä näissä 

matkaketjuissa liitetään esimerkiksi viimeisten kilometrien taksimatka mukaan 

matkaketjuun kuukausiperusteiseen matkapakettiin. Vähimmillään MaaS-palvelu on kahden 

liikenneoperaattorin tuottama matkaketju. MaaS-palveluiden kehittämisen edistäjäksi on 

selvitetty lippujen ja maksamisen tunnisteperusteinen toiminta, jolloin maksujen 

välittäminen toimii helposti usean eri toimijan välillä matkaketjussa. (Hämeen liitto, 2015)  

 

Liikenteen palveluiden yhteenliitettävyys osoittaa, kuinka hyvin eri palveluiden verkosto on 

saatu integroitua toisiinsa (Coffey et al., 2012).  

 

Digitalisaation avulla on mahdollista tulevaisuudessa parantaa palveluiden saavutettavuutta 

ja vähentää kustannuksia. Kuitenkin eri käyttäjillä ja alueilla on hyvin erilaiset tarpeet ja 

mahdollisuudet, joten digitalisuudesta tarvitaan tietoa ja oppia. Insinööriosaaminen ja 

infrastruktuuri on Suomessa kovatasoista, mutta kuitenkin parannettavaa täytyy hakea 

palveluistamisessa sekä sisällössä. Kysynnän ja tarjonnan kohdentavat palvelut (alustat, 

yhteispalvelupisteet, digitaaliset palvelut ja älykkäät ratkaisut) pärjäävät jatkossa, mikäli 

niille saadaan luotua paikallista tarvetta. Näiden tulee myös parantaa palvelutasoa ja arjen 

sujuvuutta. (Antikainen et al., 2016) 

 

MAASiFiE on eurooppalaisen liikennealan järjestön, CEDR (Conference of European 

Directors of Roads) monikansallisen tutkimusohjelman rahoittama projekti. Sen tavoitteena 

on luoda Euroopan MaaS-Roadmap 2025 sekä tunnistaa ja analysoida erilaisia 

liikkumispalvelumalleja. MaaSiFiE määrittelee MaaS-palveluiden puitteet kuvassa 4. 

Yhtenä osana MaaS-palveluita on kulkuvälineiden reaaliaikainen sijaintitieto. (MaaSiFiE, 

2016) 
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Kuva 4. MaaS-palveluiden puitteet (MaaSiFiE, 2016) 

 

MaaSiFiE (2016) määrittelee MaaS konseptin siten, että sen tavoitteena on järjestää 

kuluttajalle liikkumisen palvelut yhden luukun periaatteella. Näin ollen ne ovat joustavia, 

tehokkaita, käyttäjälähtöisiä, ja ekologisia sekä hyödyntäen eri liikennemuotoja. MaaS 

palveluihin kuuluu matkaketjun lisäksi sen suunnittelun mahdollisuus ja maksaminen sekä 

henkilö- ja tavaraliikenteen hyödyntäminen kokonaisuutena. Lisäksi mukana voi olla 

yhteiskäyttöpalveluita kuten henkilöauton jakaminen. (MaaSiFiE, 2016) 

 

Linja-autojen reaaliaikainen sijaintitieto vähentää asiakkaiden odotusaikoja pysäkillä, lisää 

tehokkuutta ja samalla parantaa turvallisuutta sekä mukavuutta. Mikäli reaaliaikaista 

sijaintitietoa ei ole saatavilla, tutkimuksen mukaan 27% asiakkaista, jotka saapuvat pysäkille 

aikataulun mukaisen kellonajan mukaan, myöhästyvät bussista. Keskimääräinen pysäkillä 

odotusaika on 5 minuuttia ja alle 3% odottaa pysäkillä alle minuutin saapuvaa bussia. 

(Thiagarajan et al., 2010) 
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Lappeenrannan kaupunki mahdollistaa MaaS-operaattoreiden toimintaa siten, että ne voivat 

myydä paikallisliikenteen lippuja ja aikatauludatan saa Waltti-järjestelmästä 

hyödynnettäväksi. Etelä-Karjalan liitto on kehittämässä MaaS-palveluita yhdessä 

kaupunkien sekä Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin kanssa. Näiden palveluiden 

kehittämisessä on tärkeässä roolissa sosiaali- ja terveyspiirin kuljetukset sekä niiden 

linkittäminen avoimeen joukkoliikenteeseen. Liikkumisen ohjauksella pyritään 

vähentämään ihmisten liikkumista pienissä yksiköissä ja vähentämään kokonaisliikkumisen 

tarvetta. Tässä on mukana kaavoituksen ja maankäytön ohjaaminen joukkoliikenteen tukena.  

 

2.2 Reitti- ja aikatauludatan siirtomuoto 
 

Joukkoliikenteen reitti- ja aikatauludatan siirtoon on useita formaatteja. Tähän tutkimukseen 

on selvitetty Lappeenrannan Bussit sovelluksen sekä Liikenneviraston Digitransit hankkeen 

vaatimukset tiedonsiirrolle. Kappaleessa 2.3 on kuvattu järjestelmien vaatimuksia stabiilin 

aikataulu- ja reittidatan kuin myös dynaamisen reaaliaikaisen sijaintitiedon vastaanottamisen 

osalta. 

 

2.2.1 The General Transit Feed Specification (GTFS) 

 

The General Transit Feed Specification (GTFS) on Googlen kehittämä joukkoliikenteen 

staattisen aikataulu- ja reittitiedon esittämismuoto. Tämän avulla joukkoliikenteen toimijat 

voivat julkaista dataa, jotta sovelluskehittäjät voivat tehdä sen pohjalta sovelluksia, jotka 

esittävät datan paremmassa muodossa. (Google, 2016) 

 

Googlen listauksen mukaan tällä hetkellä yli 350 julkista toimijaa ympäri maailmaa on 

avannut liikennedatan GTFS muodossa avoimeksi dataksi kehittäjille, näistä Suomessa 

toimii Liikenneviraston ylläpitämä Matka.fi palvelu (Google Code, 2016). Tämän lisäksi 

yksityisiä avoimen datan julkaisijoita GTFS-muodossa on yli tuhat ympäri maailmaa, mutta 

näiden listausta ylläpitävä palvelu on lopetettu, koska julkaisijoita tulee koko ajan lisää 

(GTFS Data Exchange, 2016).  

 

GTFS on koottu paketti tekstitiedostoja, jotka on pakattu yhteen ZIP-tiedostoon. Jokainen 

tekstitiedosto muodostaa tietyn osan joukkoliikenteen aikataulu- ja reittitiedoista, 
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esimerkiksi pysäkit ja reitit sekä muut aikatauluihin liittyvät tiedot. Google on määritellyt 

kaikille tiedostoille oman GTFS referenssin muotonsa. Tätä datamuotoa voivat käyttää 

esimerkiksi aikataulujen julkaisijat, erilaisten sovellusten tekijät sekä liikennesuunnittelijat. 

Joukkoliikenteen toimijat voivat julkaista GTFS-muodossa olevat aikataulu- ja reittipalvelut 

Googlen kautta, jolloin ne näkyvä esimerkiksi Google Maps-palvelussa sekä muissa 

Googlen sovelluksissa ilmaiseksi. Taulukossa 2 on kuvattu GTFS-formaatin tekstitiedostot 

sekä niiden sisältö. (Google, 2016) 

 

Taulukko 2 GTFS tekstitiedostot.  

Tiedostonimi Pakollisuus Selite 

agency.txt pakollinen määrittelee liikennöisijät, jotka tuottavat palvelua 

stops.txt pakollinen 
yksilöidyt pysäkit, joista otetaan matkustajia tai 
päästetään matkustajia pois 

routes.txt pakollinen liikennöitävät reitit, joita pitkin liikennöidään 

trips.txt pakollinen lähdöt, joita liikennöidään tiettyinä kellonaikoina 

stop_times.txt pakollinen 
kellonaika, jolloin kulkuneuvo on tietyllä lähdön 
pysäkillä 

calendar.txt pakollinen 
päivämäärät, tietty ajanjakso ja viikonpäivät, jolloin 
liikennöidään 

calendar_dates.txt vapaaehtoinen 
tässä voidaan kuvata yksittäiset päivät tarkemmin 
kuin calendar.txt:ssä 

fare_rules.txt vapaaehtoinen hinnoittelusäännöt 

shapes.txt vapaaehtoinen 
säännöt ajettaville reiteille, jotta ohjelmat pystyvät 
piirtämään reitin teiden mukaisesti 

frequencies.txt vapaaehtoinen 
ajanjakso, joka on eri lähtöjen välillä, palvelun 
jaksotus 

transfers.txt vapaaehtoinen jatkoyhteyksien säännöt 

feed_info.txt vapaaehtoinen 
valinnaisia lisätietoja datasta, kuten julkaisija, versio 
tai muita tietoja 

 

 

Waltti-järjestelmässä on rajapinta, josta liikenteenharjoittajat sekä heidän 

myyntilaitetoimittajat pystyvät hakemaan GTFS muodossa stabiilin aikataulu- ja reittitiedot. 
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Alla olevissa kuvissa on esitetty Waltista saatavien GTFS-muodossa olevien pakollisten 

tekstitiedostojen sisältöä Lappeenrannan alueen tiedoista.  

 

Agency.txt tiedostossa esitetään liikennöitsijät, jotka operoivat kyseisellä liikennealueella. 

Siinä on eritelty viranomaisten ylläpitämä liikennöitsijänumero, liikennöitsijän nimi, 

liikennöitsijän kotisivun osoite sekä aikavyöhyke. Esimerkki agency.txt tiedostosta on 

esitetty kuvassa 5.  

 

 

Kuva 5. Agency.txt sisältö 

 

Joukkoliikenteen pysäkit esitetään stops.txt tiedostossa, joka on esitetty kuvassa 6. Siinä on 

pysäkin tunnus, joka on useissa järjestelmissä valtakunnallinen Digiroad tunnus. Tämän 

lisäksi voidaan käyttää valinnaisena kenttänä stop_code, joka on lisätunniste pysäkin 

nimelle. Näiden jälkeen on pysäkin virallinen nimi sekä sen koordinaattitiedot, joiden 

jälkeen pysäkin vyöhyketieto ja valinnaisena kenttänä stop_url, joka on Waltissa pysäkin 

kuntatunnus. Location_type:llä määritellään pysäkin laatu 0= pysäkki ja 1= asema. 

Viimeisenä on pysäkkiä hallinnoiman viranomaisen koodi. 
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Kuva 6. Stops.txt sisältö 

 

Reitit määritellään routes.txt tiedostossa, jossa on reitin tunnus, liikennöitsijänumero, reitin 

numero sekä selite sille ja reitin tyyppi: 

0= raitiovaunu tai muu kiskoilla liikkuva kevyt kulkuväline kaupunkialueella 

1= metro 

2= juna tai muu kiskoilla kulkeva pitkän matkan kulkuväline 

3= linja-auto, lyhyillä tai pitkillä välimatkoilla 

4= lautta 

5= johdinauto 

6= gondolihissi 

7= kiskoja pitkin kulkeva hissi 

Kuvassa 7 on määritelty routes.txt:n sisältö.  

 



22 

 

 

Kuva 7. Routes.txt sisältö 

 

Lähdöt määritellään trips.txt tiedostossa, jossa on reitin tunnus, service_id eli kalenterin 

ajopäivätieto, lähdön tunnus, reitin nimi, sekä suuntatieto (0 tai 1). Block_id on valinnainen 

tieto, jolla voidaan yhdistää useita lähtöjä blokkeihin. Kuvassa 8 on esimerkki trips.txt 

tiedostosta.  

 

 

Kuva 8. Trips.txt sisältö 
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Lähtöjen pysäkit ja niiden järjestys määritellään stop_times.txt tiedostossa. Siinä on lähdön 

tunnus, pysäkille saapumiskellonaika ja lähtökellonaika, pysäkin tunnus, pysäkin 

järjestysnumero lähdöllä sekä pysäkin kilometrit lähdön alusta. Kuvassa 9 on esimerkki 

stop_times.txt tiedostosta.   

 

 

Kuva 9. Stop_times.txt sisältö 

 

Lähtöjen ajopäivätiedot merkitään calendar.txt ja calendar_dates.txt tiedostoihin. Service_id 

eli ajopäivätiedon tunniste, sekä ajopäivät (0= ei ajeta ja 1= ajetaan) määrittelevät minä 

päivinä kyseessä olevana ajanjaksoja lähtöjä ajetaan. Kuvassa 10 on esitetty calendar.txt 

tiedosto. 

 

 

Kuva 10. Calendar.txt sisältö 



24 

 

Calendar.txt tiedostossa olevan päivämääräväliin voidaan tehdä poikkeuksia 

calendar_dates.txt tiedoston avulla. Siinä exception_type 1= ajetaan lisäksi ja 2= ei ajeta, 

kyseisenä ajankohtana. Kuvassa 11 on esimerkki tästä. 

 

 

Kuva 11. Calendar_dates.txt sisältö 

 

2.2.2 GTFS realtime  

 

GTFS realtime on GTFS-muodon lisäys, joka on suunniteltu kuvaamaan 

joukkoliikennevälineiden reaaliaikaista sijaintitietoa. Se on suunniteltu käytettäväksi 

asiakasinformaatiojärjestelmiin sekä avoimiin rajapintoihin, hyödyntäen staattista 

aikataulutietoa GTFS muodossa. Dynaaminen GTFS realtime jakautuu kolmeen eri 

syötetyyppiin: Trip Updates, Service Alerts ja Vehicle Positions. Taulukossa 3 on kuvattu  

näiden syötetyppien sisältöä. (Google Realtime Transit, 2016) 
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Taulukko 3. GTFS realtime syötetyypit 

 

Tiedostonimi Selite 

Trip Updates 

Lähtöjen päivitykset järjestelmään. Vertaa 
todellista pysäkilläoloaikaa staattiseen 
aikataulutietoon. (myöhästymiset, 
reittimuutokset) 

Service Alerts 
Häiriötiedotteet, esimerkiksi yksittäisen pysäkin 
sulkeminen, koko lähdön peruuttaminen. 

Vehicle Positions Kulkuneuvon dynaaminen sijaintitieto 

 

 

Trip Updates syötteet voivat olla tulevaisuuden ennustavia syötteitä tai jo tapahtuneita 

tapahtumia, jotka välitetään eteenpäin. Päivitys voi koskea myös vuoroa, joka on jo ajettu, 

tämä pitää kuitenkin asiakkaalle kertoa jollakin tapaa. Taulukossa 4 on kuvattu tarkemmin 

Trip Updates syötteen sisältö tarkennuksineen. (Google GitHub, 2016) 

 

 

Taulukko 4. Trip Updates syötteen sisältö. 

 

 

Alert syöte kertoo erilaisista mahdollisista ongelmista, joita voi olla kulkuvälineellä. Näitä 

ovat esimerkiksi kalustoon tai säähän liittyvät ongelmat. Taulukossa 5 on kuvattu Alert 

syötteen sisältö. (Google GitHub, 2016) 
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Taulukko 5. Alert syötteen sisältö 

 

 

 

Vehicle Positions määrittelee ajoneuvon reaaliaikaisen sijainnin, joka kohdistetaan vuoron 

sekä ajoneuvon yksilöivillä tiedoilla. Syötteiden sisältö on kuvattu taulukossa 6. (Google 

GitHub, 2016) 
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Taulukko 6. Vehicle Positions syötteiden sisältö. 

 

  

 

2.3 Asiakasinformaatiosovelluksia 
 

Tämä tutkimus on tehty reaaliaikaisen sijaintitiedon hyödyntämisestä Lappeenrannan Bussit 

sovellukseen. Lappeenrannan kaupunki on kuitenkin mahdollisesti ottamassa käyttöön 

Digitransit järjestelmää, joten tässä työssä on käsitelty myös sen vaatimuksia ja 

ominaisuuksia. 

  

2.3.1 Lappeenrannan Bussit sovellus 

 

Lappeenrannan Bussit sovellus on Lappeenrannan kaupungin tilaama sovellus, jonka on 

tuottanut Octo3 Oy. Sovelluksen kehittäminen on tehty yhteistyössä kaupungin, 

Lappeenrannan teknillisen yliopiston sekä Octo3 yrityksen kanssa. Päätös järjestelmän 

toteuttamisesta on tehty, koska on haluttu parantaa asiakasinformaatiota ja on tunnistettu 

ulkomailla käytössä olevia järjestelmiä. Lisäksi järjestelmän investointikustannukset eivät 

ole olleet kaupungille korkeita.  

 



28 

 

Stabiilit aikataulu- ja reittitiedot syötetään liikennöitsijän liikenteen 

suunnittelujärjestelmään, josta ne siirretään Lippu- ja maksujärjestelmä Walttiin GTFS-

pakettina. Waltti-järjestelmästä saa rekisteröityneet käyttäjät haettua liikennemallit GTFS-

pakettina, joka haetaan Octo3:lle käsiteltäväksi. Siellä pakettia muokataan ja poistetaan 

ylimääräiset reitit, joita ei näytetä sovelluksessa. Waltti-järjestelmän paketista tulee kaikki 

Lappeenrannan paikallis- ja lähiliikenteen reitit, mutta niistä näytetään vain 

paikallisliikenteen reitit Lappeenrannan Bussit sovelluksessa. Reaaliaikaisten sijaintitietojen 

hyödyntämisen alkuvaiheessa Lappeenrannassa otettiin käyttöön One Bus Away (OBA) 

järjestelmä, mutta se ei soveltunut parhaiten käyttöön, joten sen tilalle kehitettiin 

Lappeenrannan Bussit sovellus. Kuitenkin aikataulu- ja reittitietojen palvelimena käytetään 

vielä OBA:n testipalvelinta. Erillinen Collector hakee OBA palvelimelta stabiilit aikataulu- 

ja reittitiedot sekä yhdistää niihin linja-autoista saatavan dynaamisen sijaintitiedon ja 

Lappeenrannan Bussit sovellus näyttää nämä asiakassovelluksessa. Kuvassa 12 on kuvattu 

järjestelmien tämän hetkiset yhteydet.  

 

 

Kuva 12. Datan siirtyminen Lappeenrannan bussit sovellukseen 

 

Asiakassovelluksen saa ladattua AppStoresta sekä Google play kaupasta. Siinä näkyy linja-

autojen reaaliaikainen sijainti, joka päivittyy kahden sekunnin välein. Nuoli osoittaa suunnan 
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ja numero linjan jolla auto on. Kuvassa 13 on Lappeenrannan Bussit sovelluksen näkymä, 

kun linjaa ei ole valittuna.  

 

 

Kuva 13. Lappeenrannan Bussit linja-autojen näkyminen 

 

Tietyn linjan valitsemalla sovellus näyttää kyseistä linjaa ajavien autojen sijainnit sekä 

linjalla olevien pysäkkien sijainnit. Pysäkkikohtaisesti näkee myös seuraavat linja-autojen 

saapumisajat linjoittain. Kuvassa 14 näkyy Lappeenrannan yliopiston pysäkin illan lähdöt 

sekä linjat, joita siitä lähtee.  
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Kuva 14. Lappeenrannan Bussit pysäkkiaikojen näkyminen 

 

Lappeenrannan Bussit sovelluksen reaaliaikatietoon tarvitaan GTFS realtime formaatin 

mukaisia päivityspaketteja. Tietosisältönä näissä paketeissa tulee olla: 

- Laitteen tunniste 

- Reitin tunnus, (route_id) 

- Lähetyshetken aikaleima 

- Sijainnin koordinaatit 

- Suuntima 

 

Lappeenrannan Bussit sovelluksessa ei ole tällä hetkellä Trip Update palvelua eli linja-auton 

reaaliaikaisen sijaintitiedon vertaamista stabiilissa aikataulussa olevaan tietoon. Tämän saisi 

tehtyä, mikäli lähetettävään GTFS realtime tiedostoihin saa liitettyä vuoron trip_id:n. 

Matkapuhelimilla toteutettu reaaliaikaisen sijaintitiedon lähettäminen ei mahdollista tätä, 

koska se pitäisi kuljettajan vaihtaa manuaalisesti vuorojen päätepysäkillä ja sitä ei ole haluttu 

tehdä. Mikäli trip_id saadaan liitettyä tietoihin, voisi tallettaa myös historiatietoa 

palvelimille ja niiden pohjalta voisi hyödyntää aikataulusuunnittelussa syntynyttä dataa.  
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Tavoitteena Lappeenrannan kaupungilla on tulevaisuudessa integroida Lappeenrannan 

Bussit sovellus MaaS-operaattoreiden palveluihin ja tuottaa reaaliaikaista sijaintitietoa 

avoimeen rajapintaan. Näin ollen ulkopuoliset toimijat saavat kehitettyä uusia palveluita 

asiakkaille ja hyödynnettyä kaupungin tuottamaa dataa.  

 

2.3.2 Digitransit 

 

Liikennevirasto on yhdessä Helsingin Seudun Liikennekuntayhtymän (HSL) kanssa 

kehittänyt Digitransit palvelua, joka näyttää asiakkaille aikataulu- ja reittitiedot sekä 

joukkoliikennevälineiden reaaliaikaisen sijaintitiedon. HSL käyttää järjestelmästä nimeä 

reittiopas.fi ja se yhdistää pääkaupunkiseudun juna- ja linja-autovuorot yhteen sekä näyttää 

asiakkaalle niistä syntyvät matkaketjut. Samassa yhteydessä Liikennevirasto ylläpitää 

matka.fi palvelua, joka yhdistää koko Suomen linja-autovuorot ja junavuorot matkaketjuiksi. 

(Digitransit, 2016) 

 

Liikenneviraston näkökulmasta kaikki kehitettävät järjestelmät ovat avoimeen lähdekoodiin 

perustuvia, sekä niiden kautta annetaan mahdollisuus eri kehittäjille rakentaa mahdollisia 

sovelluksia. Jatkossakin julkisen rahoituksen kautta ylläpidettävä Digitransitin palvelualusta 

tarjoaa avoimen rajapinnan kautta kehitysmahdollisuuksia kehittäjille.  

 

Tällä hetkellä Digitransit on HSL:n, Liikenneviraston sekä toimivaltaisten viranomaisten 

Lippu- ja maksujärjestelmä Oy:n yhdessä hallinnoima järjestelmä. LMJ selvittää 

osakaskaupunkien kiinnostusta tulla mukaan järjestelmään. Liikenneviraston rooli on 

muuttumassa asiakasjärjestelmien kehittäjästä toimintojen mahdollistajaksi. Kunnes 

liikenteen lakiuudistus, Liikennekaari varmistuu ja siitä selviää Liikenneviraston tehtävät 

tarkemmin, ylläpitää Liikennevirasto Matka.fi palvelua. Jatkossa todennäköisesti 

Liikennevirasto ei kerää ja ylläpidä aikataulu- ja reittitietoja, vaan ne menevät muiden 

ylläpitämiin järjestelmiin. Digitransit järjestelmää kehitetään koko ajan ja siitä julkaistaan 

säännöllisesti päivityksiä. Reaaliaikaisen sijaintitiedon hyödyntäminen on tärkeää ja sen 

mahdollistamista odotetaan viranomaisten puolella. Tällä hetkellä Waltti toimii ainoastaan 

lippu- ja maksujärjestelmänä, mutta jatkossa sen rooli tulee painottumaan enemmän myös 

informaatiojärjestelmäksi.  

 



32 

 

Digitransit järjestelmässä on käytössä Trip Updates, Vehicle Position sekä Service Alerts 

syötteet. Tällä hetkellä HSL liikenteestä Digitransit hyödyntää ainoastaan ajoneuvojen 

reaaliaikaista sijaintitietoa. Tavoitteena kuitenkin on jatkossa saada hyödynnettyä myös 

aikataulujen pysäkkiennusteita sekä häiriötiedotteita.  

 

Järjestelmä käsittelee staattisen aikataulu- ja reittitiedon, sekä reaaliaikaisen sijaintitiedon. 

Kuitenkin Trip Updates ja Service Alerts vaativat erilliset järjestelmät. Häiriötiedottamisen 

Service Alert järjestelmä on tällä hetkellä käytössä vasta HSL liikenteen osalta ja se on 

kehitettävänä muuhun liikenteeseen. (Digitransit, 2016) 

 

Kootun reaaliaikatiedon yhdistäminen Digitransitissa on kuvattu kuvassa 15. Kuvan 

mukainen reaaliaikatiedon hyödyntäminen onnistuu pilotoinnin jälkeen vuoden 2017 aikana. 

Liikennemalli tuotetaan Liikennöinnin suunnittelujärjestelmästä suoraan Digitransitiin tai 

sitten se lähetetään Walttijärjestelmään, josta data siirtyy Liikenneviraston ylläpitämän 

Koontikannan kautta Digitransitiin. Reaaliaikainen sijaintitieto tulee Liikennöinnin 

seurantajärjestelmän kautta Reaaliaikaliikennetiedon käsittely- ja viestijärjestelmän kautta 

Digitransitiin. Tässä samassa yhteydessä on mukana ennustetieto (Trip Updates), 

sijaintitieto (Vehicle Position) sekä häiriötieto (Alert System). (Liikennevirasto, 2016)  
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Kuva 15. Digitransitin reaaliaikatiedon kokoaminen. (Liikennevirasto, 2016)  

 

Digitransit järjestelmä pystyy käsittelemään shape.txt tiedostoa, joten siinä pystytään 

näyttämään käyttäjille vuoron kulkema reitti teitä pitkin. Kuitenkaan Waltti järjestelmä ei 

pysty käsittelemään shape.txt tiedostoa, joten niissä ei näy ajettavat reitit teiden suuntaisesti 

vaan pysäkkiketjujen mukaan.  

 

HSL Reittiopas palvelu näyttää pysäkit sekä reittien aikataulut ja sen avulla pystyy 

suunnittelemaan matkoja. Kuvassa 16 on esitetty Helsingin rautatieasemalta lähteviä 

vuoroja.  
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Kuva 16. Reittiopas.fi palvelun näkymä (Reittiopas.fi 2016) 

 

Lisäksi järjestelmä näyttää yksittäisen reitin aikataulut sekä pysäkit ja mahdolliset häiriöt. 

Kuvassa 17 on esitetty reittioppaan näkymä yksittäisen reitin osalta.  

 

 

Kuva 17. Reittiopas.fi palvelun näkymä yksittäisen reitin osalta. (reittiopas.fi 2016) 

 

Walttialueiden liikenteen aikataulu- ja reittitiedot saadaan Waltista GTFS paketilla. 

Reaaliaikaisen sijaintitiedon hyödyntäminen edellyttää, että niiden mukana tulevat reitin ja 

lähdön tunnisteet ovat samalla tavalla kuin Waltissa. Tämän takia ajoneuvojen sijaintitietoja 

keräävillä järjestelmillä tulee olla Waltin mukaiset reitin ja lähdön tunnisteet. Reaaliaikainen 

sijaintitieto lähetetään Digitransitin järjestelmään GTFS realtime muodossa. Tässä on ollut 

pilottikokeilu Oulun kaupungilla ja se on toiminut.  
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2.3.3 Digitransit Joensuu 

 

Joensuun kaupunki on pilotoinut kesällä 2016 Digitransitin mahdollisuuksia. Siellä on 

rakennettu Digitransit Joensuu, joka hyödyntää Digitransitin alustaa, mutta siinä ei ole vielä 

mukana linja-autojen reaaliaikaisia sijaintitietoja. Kuvassa 18 on näkymä Joensuun 

Digitransitin pääsivulta.  

 

 

Kuva 18. Digitransit Joensuun näkymä (Digitransit Joensuu 2016) 

 

Digitransit Joensuu käyttää stabiilissa aikataulu- ja reittitiedoissa Waltista saatavaa GTFS 

pakettia. Reaaliaikaisen sijaintitiedon hyödyntäminen tarvitsee tiedon GTFS realtime 

muodossa ja siinä pitää olla mukana seuraavat tiedot ja näiden lähetys pitäisi olla 

mahdollisimman tiheään: 

- Ajoneuvon koordinaatit 

- Ajoneuvon yksilöivä id 

- Linjan id / tunnus (route_id) 

- Ajoneuvon suunta  

- Aikaleima, koska sijainti on tallennettu 

Mahdollisesti myös: 

- Ajoneuvon suunta asteina 

- Linjan numerotunnus 
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3 TUTKIMUSMENETELMÄT  
 

Tutkimusmenetelmän valinnassa tulee huomioida, että valinnan tärkein tekijä on 

tutkimuksen tavoitteen määrittely eli tutkimustehtävä, joka huolellisesti tehtynä ohjaa 

menetelmän valinnassa (Hakala, 2010). Ennen tutkimuksen aloittamista tutkijan täytyy 

tehdä useita päätöksiä, jotka vaikuttavat tutkimusmenetelmän valintaan. Ennen aineiston 

keruuta pitää tehdä valinnat neljälle eri tasolle, jotta tutkija saa selville, kuinka lähteä 

keräämään aineistoa. Ensimmäisenä pitää selvittää ongelmanasettelu, jotta tietää miten 

ongelman saa muotoiltua ja rajattua niin, että pystyy aloittamaan sen ratkaisemisen. 

Kuitenkin tulee huomioida, että kvalitatiivisessa tutkimuksessa ongelma saattaa muuttua 

tutkimuksen edetessä. Toisena tasona pitää selvittää tieteenfilosofiset lähtökohdat 

tutkimukselle. Tässä yhteydessä tutkijan pitää selvittää osittain filosofisia ajatuksia ja niiden 

vaikutusta tutkimuksen oletuksiin. Kolmantena tasona on tutkimuksellisen menetelmän sekä 

tutkimusstrategian valinta. Kolme perinteistä tutkimusstrategiaa ovat kokeellinen tutkimus, 

survey-tutkimus sekä tapaustutkimus. Lisäksi valitaan, toteutetaanko tutkimus 

kvantitatiivisena vai kvalitatiivisena tutkimuksena. Neljäntenä tasona on tutkimuksen 

teoreettinen ymmärtäminen eli kuinka tutkimus sidotaan olemassa olevaan teoriaan ja 

kuinka määritellään käsitteet. (Hirsijärvi et al., 2009)  

 

3.1 Tutkimusasetelma ja menetelmät 
 

Tässä tutkimuksessa tutkitaan reaaliaikaisen sijaintitiedon tuottamista eri keinoin sekä sen 

hyödyntämistä tällä hetkellä ja mahdollisia tulevaisuuden kehityspolkuja. 

Tutkimusmenetelmän valintaan ei ole olemassa mitään tarkkoja ohjeita (Patton, 2002). 

Laadullinen tutkimus soveltuu tähän työhön, koska sen tarkoituksena on ymmärtää 

moninaisuutta sekä löytää erilaisia suhteita ja esittää yksittäinen tapahtuma selkeästi. Tässä 

tapaustutkimuksessa on käyty läpi todellisia tilanteita sekä niiden suhteita toisiinsa. 

Tutkittavan aiheen eri puolet tulevat parhaiten esiin, kun käytetään laadullista menetelmää, 

tässä suhteessa tutkimusmenetelmä on myös joustava. (Hirsijärvi et al., 2009)  

 

Tapaustutkimuksessa keskitytään tutkittavaan tapaukseen (Eriksson & Koistinen, 2014), ja 

siinä tutkimuskohteena on yksilö tai ryhmä ja niiden prosessit. Lisäksi siinä halutaan 

selvittää asioita, jotka ovat suhteessa toisiinsa. (Hirsijärvi et al., 2009). Tapaustutkimus sopii 
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tutkimusmenetelmäksi, kun tavoitteena on ymmärtää tutkittavaa tapausta tarkemmin ja 

halutaan tuottaa uusia toimintatapoja. Sillä saadaan kokonaisvaltainen ymmärrys kohteena 

olevasta tapauksesta sen toimintaympäristössä. Tutkimuksen kohde eli tapaus voi olla 

esimerkiksi yrityksen osa, tuote, toiminta tai prosessi. (Ojasalo et al., 2009) 

 

Tapaustutkimus tuottaa intensiivistä tietoa yksittäisestä tapauksesta tai joissain tapauksissa 

pienestä joukosta toisiinsa suhteessa olevista tapauksista (Eskola & Saarela-Kinnunen, 

2010). Tapaustutkimus on hyvä valinta, kun halutaan hyvää taustainformaatiota tutkittavaan 

kohteeseen ja sillä saadaan selville oleellisia tekijöitä ja prosesseja. Sen fokus on kohdistaa 

enemmän selitykseen kuin tulkintaan. Tapaustutkimusta ei pidä kuitenkaan yleistää, koska 

siinä näkyy aina tutkijan kädenjälki, näin ollen tutkijalla on merkittävä rooli 

tapaustutkimuksen toteuttamisessa. (Anttila, 2005) 

 

Laadullisen tutkimuksen pohjalla on todellisen elämän kuvaaminen ja siihen sisältyy 

perusajatuksena moninaisuuden tunnistaminen. Kuitenkaan todellisuutta ei voi liikaa pirstoa 

osiin vaan pitää löytää niiden suhteet toisiinsa ja käsitellä tutkimuksen kohdetta 

kokonaisvaltaisesti. Tavoitteena laadullisessa tutkimuksessa on ymmärtää 

tutkimuskohdetta. Aineistona voi olla vaikkapa vain yksi haastattelu tai useita 

yksilöhaastatteluita. (Hirsijärvi et al., 2009) 

 

Hirsijärvi et al. (2009) kuvaa laadullisen tutkimuksen tyypillisiä piirteitä seuraavasti 

1. Tutkimus on luonteeltaan kokonaisvaltaista tiedon hankintaa ja aineisto kootaan 

luonnollisissa, todellisissa tilanteissa 

2. Suositaan ihmistä tiedon keruun instrumenttina  

3. Käytetään induktiivista analyysia 

4. Laadullisten metodien käyttö aineiston hankinnassa 

5. Valitaan kohdejoukko tarkoituksenmukaisesti, ei satunnaisotoksen menetelmää 

käyttäen 

6. Tutkimussuunnitelma muotoutuu tutkimuksen edetessä 

7. Käsitellään tapauksia ainutlaatuisina ja tutkitaan aineistoa sen mukaisesti 

 

Teemahaastattelu on lomake- ja avoimen haastattelun välimuoto. Siinä on valmiina 

käsiteltävä teema, mutta ei ole tarkkaan rajattu kysymysten järjestystä tai niiden tarkkaa 



38 

 

muotoa (Hirsijärvi et al., 2009). Haastattelun aikana tutkija voi muuttaa suunnitelmaa ja 

jättää pois soveltumattomia kysymyksiä tai vaihtaa niiden järjestystä (Ojasalo et al., 2009).  

 

Ojasalo et al. (2009) määrittelee tapaustutkimuksen neljävaiheisena prosessina. 

Ensimmäisenä vaiheena on alustavan tehtävän tai ongelman määrittely. Toisessa vaiheessa 

tutkittavaan ilmiöön perehdytään lisää ja täsmennetään tutkimuksen aihetta. Kolmannessa 

vaiheessa kerätään empiirinen aineisto ja analysoidaan sitä eri menetelmillä, kuten 

haastatteluilla ja kyselyillä. Tästä vaiheesta voidaan palata tarvittaessa takaisin vaiheeseen 

kaksi. Viimeisenä eli neljäntenä vaiheena on tutkimuksesta syntyvät tulokset, kuten 

kehittämisehdotukset. Kuvassa 19 on kuvattu nämä tapaustutkimuksen vaiheet.  

 

 

Kuva 19. Tapaustutkimuksen vaiheet (Ojasalo et al., 2009) 

 

Tämä tutkimus on toteutettu teemahaastatteluilla, koska työssä on selvitetty eri puolilta 

tutkittavaa aihetta. Lisäksi teemahaastatteluissa on annettu tutkittavan kertoa oma näkemys 

oman kokemuksen pohjalta asioista. Näin ollen on saatu monipuolisemmat tulokset 

haastatteluista, koska on voitu edetä haastateltavan tahdissa.  
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Tapaustutkimus on tutkimuskäsitteistä ylätaso ja sen alle voidaan määritellä lukuisia erilaisia 

tutkimusotteita. Yksi tapa toteuttaa tapaustutkimus on konstruktiivinen tutkimusote, joka on 

kehitetty liiketaloustieteen alalla, mutta sitä pystytään hyödyntämään useilla aloilla. 

Konstruktiivisen tutkimuksen prosessi kattaa kuusi vaihetta, jotka ovat: 

- ongelman määrittely 

- alustavan ymmärryksen hankkiminen tutkimuksen aiheesta 

- ratkaisumallin rakentaminen 

- ratkaisumallin testaaminen 

- ratkaisumallissa hyödynnettyjen teoriamallien linkittäminen teoriaan ja ratkaisun 

todistaminen tieteellisesti 

- ratkaisumallin mahdollisuudet soveltamiseen  

Ratkaisumallina voi olla esimeriksi kaavio, järjestelmä tai muu malli.  

(Kasanen et al., 1991) 

 

Ydinpiirteitä konstruktiiviselle tutkimusotteelle on, että se keskittyy sellaisiin tosielämän 

ongelmiin, jotka ovat tarpeen ratkaista. Lisäksi se on tarkoitettu tuottamaan konstruktion, 

joka ratkaisee kyseessä olevan ongelman ja sitä testataan tutkimuksessa käytännössä. 

Tutkijan ja tutkittavan kohteen hyvin läheinen yhteistyö on avainasemassa 

konstruktiivisessa tutkimusotteessa ja se pohjautuu vahvasti teoreettiseen tietämykseen. 

Lisäksi tulisi peilata tutkimuksessa esiin tulevia löydöksiä teoriaan. (Lukka, 2000) 

 

Kehitettyyn konstruktioon vaikuttavat toiminnan tarpeet (ihmiset, organisaatiot, teknologia) 

ja soveltuva tieto (perusteet, metodologia). Näiden pohjalta konstruktiota tulee perustella ja 

arvioida eri keinoin sekä selvittää sovellus sopivassa ympäristössä ja lisäykset 

tietämyskantaan. Näin toiminnasta tulee kehä, jota käydään läpi ja samalla kehitetään 

konstruktiota. (Peffers et al., 2012) Konstruktioon eli ratkaisumalliin vaikuttavat ongelman 

käytännön relevanssi, kytkentä teoriaan, ratkaisun käytännön toimivuus sekä ratkaisun 

teoreettinen uutuusarvo (Kasanen et al., 1993).  

 

Tämä tutkimus on toteutettu tapaustutkimuksena, jossa on selvitetty asioiden suhteita 

toisiinsa sekä niiden vaikutusta muihin. Tapaustutkimuksessa aineistoa voidaan kerätä 

monilla eri tavoilla kuten haastatteluilla, tilastojen selvittelyllä sekä dokumentoinnilla 

(Eriksson & Koistinen, 2014). Tämä tutkimuksen valintaan on vaikuttanut selvitystyössä 



40 

 

ollut tavoite saada tietoa erilaisista mahdollisuuksista ja keinoista sijaintitiedon tuottamiselle 

ja hyödyntämiselle ilman tutkijan osallistumista itse toimintaan. Näin ollen tapaustutkimus 

antaa hyvän kokonaiskuvan toiminnoista. Näihin liittyvän teorian perehtymisen jälkeen on 

toteutettu haastatteluilla aineiston keruu sekä niitä hyödyntäen kehitetty selvitystyön aiheena 

olevat vaatimukset reaaliaikaisen sijaintitiedon tuottamiselle. Tutkimusotteena on käytetty 

konstruktiivista tutkimusotetta, jonka avulla on pystytty selvittämään tavoitteena olleita 

asioita sekä tekemään ratkaisumallina määritykset.  
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4 TAPAUSTUTKIMUS  
 

Tässä työssä tutkimus on jaettu neljään osaan. Ensimmäisessä vaiheessa on selvitetty eri 

järjestelmiä asiakasinformaatiosovelluksiin, jossa on huomioitu ensimmäisenä 

Lappeenrannan Bussit sovellus, koska siihen liittyen on Lappeenrannan kaupunki tilannut 

selvitystyön. Vertailujärjestelmäksi on valittu tällä hetkellä Liikenneviraston ylläpitämä 

Digitransit palvelu. Toisessa vaiheessa on selvitetty järjestelmien vaatimukset 

reaaliaikaiselle sijaintitiedon tuottamiselle. Kolmannessa vaiheessa työtä on selvitetty 

myyntilaitetoimittajien mahdollisuudet tuottaa reaaliaikaista sijaintitietoa vaatimuksien 

mukaan. Viimeisessä eli neljännessä vaiheessa on selvitetty myös muita mahdollisuuksia 

sijaintitiedon tuottamiselle, sekä hyödyntämismahdollisuuksia. Kuvassa 20 on kuvattu 

tutkimuksen vaiheet.  

 

 

Kuva 20. Tutkimuksen vaiheet 

 

Ensimmäisen vaiheen asiakasinformaatiosovelluksien valintojen jälkeen on selvitetty niiden 

vaatimukset reaaliaikaisen sijaintitiedon toimittamiselle. Lappeenrannan Bussit sovelluksen 

vaatimukset on saatu järjestelmän tehneeltä Octo3 yrityksen projektipäällikkö Ilkka 

Toivaselta sähköpostilla, häneltä ei ole kysytty muita tutkimukseen liittyviä asioita. Tämän 

lisäksi järjestelmään liittyen on haastateltu Lappeenrannan kaupungilta 

tietohallintopäällikkö Juuso Mikkosta, joka on kertonut lisää järjestelmän vaatimuksista sekä 

sen yhteyksistä palvelimiin ja muihin järjestelmiin. Samassa yhteydessä on käyty läpi 

Lappeenrannan Bussit sovelluksen staattisen aikataulutiedon hakeminen Waltti-
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järjestelmästä. Haastattelussa on selvitetty myös järjestelmän tämän hetken ongelmat ja 

mahdollisia kehityskohteita. Haastattelussa on kysytty sovelluksen vaatimukset aikataulu- ja 

reittitiedolle, sekä eri järjestelmien yhteydet. Lisäksi on käyty läpi muita mahdollisia 

hyödyntämistapoja reaaliaikaiselle sijaintitiedolle. Lappeenrannan kaupungilta on 

haastateltu myös kehitysjohtaja Markku Heinosta sekä tekninen johtaja vs. Pasi Leimiä. 

Heiltä on saatu haastatteluissa tietoa kaupungin tahtotilasta joukkoliikenteeseen, 

asiakasinformaatioon sekä muihin kehityshankkeisiin ja tulevaisuuden näkymiin liittyen. 

Haastatteluiden runko on ollut menneisyyden läpikäymisestä, tämän hetken tilanteesta sekä 

tulevaisuudesta kaupungin näkökulmasta. Kyseiset haastattelut on toteutettu Lappeenrannan 

kaupungintalolla siten, että jokainen haastateltava on ollut haastattelussa ainoana 

haastateltavana.  

 

Digitransit sovellukseen liittyvät asiat on selvitetty haastattelulla Liikennevirastossa, jossa 

haastateltavina olivat joukkoliikenneasiantuntija Martin Johansson sekä hankepäällikkö Elsi 

Sarjola. He olivat haastattelussa samaan aikaan ja osittain täydensivät toistensa vastauksia 

kysymyksiin. Digitransitiin liittyen on haastateltu vielä Joensuun kaupungin 

liikenneinsinööriharjoittelija Niko Forsselia. Häneltä on kysytty haastattelussa Joensuun 

kaupungin näkökulmasta Digitransitin vaatimuksia, jotka hän on haastattelun lisäksi 

toimittanut erikseen sähköpostilla.  

 

Vaiheessa kolme, yllä olevien haastatteluiden jälkeen, on järjestelmien vaatimukset 

yhdistetty ja tämän jälkeen on pidetty haastattelut Suomessa käytössä olevien 

myyntilaitteiden toimittajille. Pusatec Oy:stä on haastateltu toimitusjohtaja Pertti Heurlinia 

sekä tuotepäällikkö Erkki Rämöä. Tämä haastattelu on toteutettu Pusatec Oy:n tiloissa 

Naantalissa ja molemmat haastateltavat osallistuivat siihen samaan aikaan. Genimate Oy:n 

haastattelu on pidetty puhelinkeskusteluna toimitusjohtaja Sebastian Jönsaksen kanssa. 

Tämän jälkeen keskustelun asiat on vahvistettu sähköpostilla molemmin puolin. 

Myyntilaitetoimittajien haastattelussa on keskitytty myyntilaitteiden mahdollisuuksiin 

tuottaa haluttua reaaliaikaista sijaintitietoa sekä stabiilin aikataulu- ja reittitiedon käyttöä. 

Lisäksi on käyty läpi näkökulmia tulevaisuuden kehitykseen liittyen.  
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Vaiheessa neljä on selvitetty muita keinoja sijaintitiedon tuottamiselle. Tähän on otettu 

mukaan linja-autovalmistaja Volvon mahdollisuudet datan tuottamiselle. Nämä tiedot on 

saatu sähköpostilla Volvo Finlandin Tero Kujalalta tutkijalle. Asioita on tarkennettu 

sähköpostien välityksellä ja niiden pohjalta on saatu kuva Volvon mahdollisuuksista ja 

heikkouksista reaaliaikaisen sijaintitiedon tuottamiselle. Muita linja-autonvalmistajia 

lähestyttiin tutkimuksen aikana, mutta heiltä ei ole saatu vastauksia tutkimuksen 

kysymyksiin. Kehitysasioita sekä tulevaisuuden vaihtoehtoja on käyty läpi kaikissa 

haastatteluissa ja niitä on kirjattu tutkimuksen tuloksien yhteydessä.  

 

4.1 Tutkimuksen tulokset  
 

Tämän tutkimuksen tulokset jakaantuvat kolmeen osaan. Ensimmäisessä osassa on saatu 

tulokseksi, missä muodossa reaaliaikainen sijaintitieto tulee toimittaa viranomaisen 

järjestelmiin. Näillä vaatimuksilla viranomaiset saavat jatkossa liikennöitsijöiltä 

reaaliaikaisen sijaintitiedon omiin järjestelmiin. Tässä tulee kuitenkin muistaa, että tällä 

hetkellä on sopimuskaudet kesken kaupunkien paikallisliikenteissä ja sopimuksissa on 

määritelty liikennöitsijöiden velvoitteet. Näin ollen, mikäli viranomaiset haluavat, tulee 

heidän toteuttaa väliaikaiset ratkaisut reaaliaikaisen sijaintitiedon tuottamiselle yhteistyössä 

liikennöitsijöiden kanssa. Tässä tutkimuksessa on selvitetty reaaliaikaisen sijaintitiedon 

hyödyntäminen, kuitenkin asiakasinformaatiosovellukset tarvitsevat myös stabiilin 

aikataulu- ja reittitiedon. Tutkimuksen mukaan sen saa hyödynnettäväksi Waltti-

järjestelmästä. Tällöin tulee varmistaa, että reaaliaikaisen sijaintitiedon tunnukset vastaavat 

Waltti-järjestelmän tunnisteita.  

 

Tuloksien toisessa vaiheessa on selvitetty millä järjestelmillä reaaliaikaisen sijaintitiedon saa 

tuotettua vaatimuksien mukaisesti. Tähän on otettu mukaan tällä hetkellä Suomessa toimivat 

linja-autojen myyntilaitetoimittajat, sekä selvitetty muita mahdollisuuksia reaaliaikaisen 

sijaintitiedon tuottamiselle.  

 

Tutkimuksen tuloksien kolmannessa vaiheessa on käyty läpi mahdollisia tulevaisuuden 

suuntauksia joukkoliikenteen asiakasinformaatiosovelluksissa sekä erilaisen datan 

hyödyntämisessä. Samassa on mukana järjestelmien yhteydet jatkossa Lappeenrannan 

Bussit sovelluksen hyödynnettäväksi. 
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4.1.1 Vaatimukset sijaintitiedon tuottamiselle 

 

Lappeenrannan Bussit sovellus sekä Digitransit palvelu käsittelevät stabiilia aikataulu- ja 

reittitietoa GTFS-formaatissa. Molemmat järjestelmät hakevat, Lappeenrannan osalta, 

kyseiset tiedot viranomaisten Waltti-järjestelmästä. Lappeenrannan Bussit sovelluksessa ei 

ole tällä hetkellä muuta mahdollisuutta datan käsittelyyn, mutta tarvittaessa datan 

siirtomuotoa voidaan muokata. Reaaliaikaisen sijaintitiedon tunnisteiden tulee täsmätä 

stabiilin aikataulu- ja reittitietojen kanssa, joten reaaliaikatieto tulee toimittaa GTFS realtime 

muodossa järjestelmiin.  

 

Asiakasinformaatiojärjestelmät tarvitsevat reaaliaikaisen sijaintitiedon yhteydessä lisäksi 

vähintään ajoneuvon tunnisteen, suunnan, aikaleiman sekä ajettavan reitin ja vuoron 

tunnisteet, jotka täsmäävät Waltti-järjestelmän tunnisteisiin. Näiden avulla 

asiakasinformaatiojärjestelmät pystyvät tuottamaan asiakkaille aikataulu- ja reittitietoa sekä 

ennusteen linja-auton saapumisesta pysäkille. Mikäli vuorotunnistetta ei pystytä lähettämään 

asiakasinformaatiojärjestelmään, voidaan kuitenkin reitin tunnisteen avulla näyttää 

asiakkaille aikataulu- ja reittitietoja, mutta ei pystytä tekemään ennusteita pysäkille 

saapumisajasta. Mikäli halutaan tuottaa häiriötiedottamiseen järjestelmä, vaatii se erillisen 

järjestelmän Lappeenrannan Bussit sovelluksen sekä Digitransitin lisäksi. 

 

Tutkimuksen yhteydessä on selvitetty missä muodossa Lappeenrannan kaupunki voi vaatia 

tulevissa tarjouskilpailuissa liikennöitsijöitä tuottamaan reaaliaikaisen sijaintitiedon 

viranomaisen osoittamaan järjestelmään. Näillä vaatimuksilla viranomainen saa 

reaaliaikaisen sijaintitiedon siinä muodossa, että sitä pystyy hyödyntämään Lappeenrannan 

Bussit sovelluksessa sekä Digitransit palvelussa. Alla on esitetty mahdolliset vaatimuksen 

liikennöitsijöille reaaliaikaisen sijaintitiedon tuottamiselle.  
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VAATIMUKSET AJONEUVOJEN MYYNTILAITTEILLE REAALIAIKAISEN 

SIJAINTITIEDON TUOTTAMISEEN 

 

Tämän määrittelyn mukaiset vaatimukset mahdollistavat viranomaisen 

hyödyntävän linja-autojen reaaliaikaista paikkatietoa omissa järjestelmissään 

ja sovelluksissa. Tällä hetkellä Lappeenrannan kaupungilla on käytössä 

`Lappeenrannan Bussit`-sovellus, johon tarvitaan reaaliaikaista linja-autojen 

sijaintitietoa. Viranomainen voi mahdollisesti myöhemmin ottaa käyttöön 

myös häiriötiedotteita jakavan alert-järjestelmän.  

Tilaajalla on rajoittamaton ja pysyvä hyödyntämis-, käyttö- ja luovutusoikeus 

hallinnoimansa järjestelmään toimitettuihin tietoihin, tässä tapauksessa 

ajoneuvojen sijaintitiedot. 

 

 

Viranomaisen velvollisuudet 

 

Viranomainen tuottaa liikenteen aikataulu- ja reittitiedot Waltti-, tai muuhun 

järjestelmään, josta liikennöitsijä, tai liikennöitsijän myyntilaitetoimittaja, saa 

haettua ne GTFS-formaatissa.  

Viranomainen vastaa reaaliaikaisen sijaintitiedon hyödyntämisestä ja siihen 

tarvittavista järjestelmistä, sekä tarjoaa rajapinnan tiedon toimittamiseksi. 

Mahdollisesti käyttöön otettavasta alert-järjestelmän kustannuksista vastaa 

viranomainen. 

 

 

Liikennöitsijän velvollisuudet 

 

Liikennöitsijä vastaa siitä, että käyttämänsä myyntilaitteet tuottavat ja 

lähettävät linja-autojen reaaliaikaista sijaintitietoa viranomaisen erikseen 

määrittelemään rajapintaan. Sijaintitieto tulee lähettää GTFS realtime 

formaatissa viranomaisen määrittelemän väliajoin, tällä hetkellä lähetys tulee 

tapahtua 2 sekunnin välein.  
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Vaatimuksena sijaintitiedon tuottamiseen on alla olevat tiedot: 

 

Laitteen tunniste 

Reitin tunniste (viranomaisen liikennemallista, esim. Waltin route id) 

Vuoron tunniste (viranomaisen liikennemallista, esim. Waltin trip id) 

Lähetyshetken aikaleima 

Sijainnin koordinaatit 

Suuntima (0 tai 1) 

 

Näiden lisäksi viranomaisen mahdollisten uusien järjestelmien tarpeen 

mukaan, voi viranomainen vaatia muita GTFS-RT formaatin mukaisia tietoja. 

Mikäli lisätietojen tuottamisesta syntyy kustannuksia vastaa niistä 

viranomainen 

 

Mikäli viranomainen päättää ottaa käyttöön alert-järjestelmän, tulee 

liikennöitsijän tuottaa siihen erikseen yhdessä sovittavalla tavalla tiedot 

liikenteen häiriöistä, niiltä osin, kun ne johtuvat liikennöitsijästä.   

Liikennöitsijä vastaa kaikista laite- ja järjestelmäkustannuksista, joita syntyy 

näiden vaatimuksien täyttämisestä sekä niihin liittyvistä 

tiedonsiirtokustannuksista.  

 

Lisätietoa GTFS formaatista löytyy: 

https://developers.google.com/transit/gtfs/  

Lisätietoa GTFS-RT formaatista löytyy: 

https://developers.google.com/transit/gtfs-realtime/  

 

Viranomainen ja liikennöitsijä voivat tarvittaessa neuvotella muun formaatin 

käytöstä, mutta päätöksen niiden käyttämisestä tekee viranomainen. Ilman 

muuta sopimusta, liikennöitsijän pitää tuottaa tieto yllä olevassa muodossa. 

 

 

https://developers.google.com/transit/gtfs/
https://developers.google.com/transit/gtfs-realtime/


47 

 

4.1.2 Reaaliaikaisen sijaintitiedon tuottaminen eri järjestelmistä 

 

Tässä tutkimuksessa on selvitetty Suomessa toimivien myyntilaitetoimittajien 

mahdollisuuksia tuottaa reaaliaikaista sijaintitietoa vaaditussa GTFS realtime muodossa. 

Tällä hetkellä Suomessa on myyntilaitemarkkinoilla kaksi toimijaa Genimate Oy sekä 

Pusatec Oy. Tämän työn aikana on haastateltu molempien toimittajien edustajia asian 

selvittämiseksi sekä myös näkemyksiä tulevaisuuden suuntauksista.  

 

Pusatec Oy on kehittänyt uutta myyntilaitteen versiota ja se on tulossa markkinoille. Heillä 

kuitenkin on lähivuosien aikana kehitystyö keskittynyt Waltti-järjestelmän vaatimuksiin 

eikä varsinaiselle muulle kehitystyölle ole jäänyt paljoa aikaa. Kuitenkin uusi myyntilaite 

kerää sijaintitietoa ja lähettää sitä Waltti-järjestelmään rahastustapahtumien yhteydessä, 

stabiilin aikataulu- ja reittidatan Pusatecin järjestelmä hakee Waltin-järjestelmästä. Vaikka 

aikataulu- ja reittitietoja ei käsitellä GTFS-formaatin mukaisesti ohjelmassa, kyseinen laite 

pystyy kuitenkin toimittamaan GTFS realtime muodossa tarvittavia sijaintitietoja myös 

viranomaisten osoittamiin järjestelmiin. Heillä on mahdollista toimittaa useaan eri 

rajapintaan sijaintitietoa myyntilaitteella. Reaaliaikaiseen sijaintitietoon saadaan mukaan 

myös route_id sekä trip_id, jotka tulevat Waltin tunnisteilla. Mikäli kyseessä on joku muu 

kuin Walttiliikenne, Pusatecin myyntilaite voi toimittaa reaaliaikaisen sijaintitiedon mukana 

reitti- ja vuorotunnisteet, mikäli asiakas on heille toimittanut erikseen kyseisen liikenteen 

tunnisteet. Jos asiakkailla on käytössä vanha myyntilaite, joka ei itsessään sisällä gps-

sijaintitietoa, saa heidän yhteistyökumppanilta Kiho-järjestelmän liitettäväksi 

myyntilaitteelle. Tällöin reaaliaikaisen sijaintitiedon lähettäminen onnistuu kuten uudella 

myyntilaitteella.  

 

Genimate Oy:lla on myös mennyt kehitystyö lähiaikoina Waltti-järjestelmän vaatimuksien 

täyttämiseen. Vielä tällä hetkellä kyseisen myyntilaitteen sijaintitiedon pystyy lähettämään 

vain yhteen järjestelmään kerrallaan, mutta jatkossa Genimate kehittää järjestelmää siten, 

että se pystytään toimittamaan useisiin eri rajapintoihin. Myyntilaite ei käsittele dataa GTFS-

formaatin mukaisesti, mutta kuitenkin pystyy siinä muodossa lataamaan dataa, sekä 

toimittamaan sitä eteenpäin. Genimate Oy:n myyntilaitteet hakevat Walttialueilla aikataulu- 

ja reittitiedot GTFS-formaatissa Waltti-järjestelmästä. Reaaliaikaisen sijaintitiedon pystyy 

lähettämään eteenpäin GTFS realtime muodossa.  
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Linja-autojen myyntilaitetoimittajat ovat sitoutuneet GTFS realtime muodossa toimittamaan 

reaaliaikaista sijaintitietoa viranomaisten järjestelmiin. Lisäksi molemmat 

myyntilaitetoimittajat ovat sitä mieltä, että tarvittaessa järjestelmiä kehitetään niin, että 

viranomaisten laatimien tarjouskilpailuiden ehdot täyttyvät. Molemmilla toimittajilla on 

vuosikymmenien kokemus myyntilaitteiden tuotannosta ja viranomaisten vaatimuksista, 

joten tarvittavat vaatimukset tullee täytetyksi. Liikennöitsijöiden pitää käyttää 

myyntilaitteita viranomaisen kilpailuttamassa liikenteessä ja Walttialueilla tulee niihin 

hakea Waltti-järjestelmässä olevat aikataulu- ja reittitiedot. Näin ollen myyntilaitteilla 

tuotettavasta reaaliaikaisesta sijaintitiedosta ei tule lisäkustannuksia tiedonsiirtoon tai 

erillisiin laitehankintoihin vaan ne sisältyvät muutenkin hankittaviin myyntilaitteiden 

kuluihin.  

 

Myyntilaitetoimittajien lisäksi reaaliaikaista sijaintitietoa kerätään jo tällä hetkellä 

ajoneuvojen omien telematiikkajärjestelmien kautta. Tähän työhön on pyydetty Volvo 

Finlandilta sekä Scania Suomelta tietoa heidän tarjoamista telematiikkapalveluista linja-

autojen sijaintitietoon liittyen. Scanialta ei ole saatu vastauksia tämän työn tekemisen aikana, 

mutta Volvon järjestelmän mahdollisuuksia on kuvattu alla tarkemmin. 

 

Volvon telematiikkajärjestelmä on ollut käytössä uusissa Volvo linja-autoissa noin kolme 

vuotta ja tulee vakiona aina uuden linja-auton mukana. Siinä järjestelmä käyttää 

paikannukseen gps-signaalia, joka välitetään palvelimelle edelleen käytettäväksi. 

Kuitenkaan tuo signaali ei ole reaaliaikainen ja pisimmillään päivitysväli voi olla noin 6 

minuuttia. Telematiikkajärjestelmä on suunniteltu enemmän polttoaineenkulutuksen, 

päästöjen, ajoprofiilin, teknisten varoituksien ja tapahtumien keräämiseen kuin 

reaaliaikaiseen sijaintitietoon. Järjestelmästä kuitenkin on mahdollista saada seuraavat tiedot 

reaaliaikaisen sijaintitiedon hyödyntämiseksi: 

- auton tunniste, voidaan erikseen määritellä mitä tässä käytetään 

- kuljettajatieto digipiirturin kautta 

- auton tila, joissa tietona esimerkiksi oven aukaisu tai muu toiminto 

- ajoneuvon nopeus 

- ajoneuvon korkeus merenpinnasta 

- sijainti koordinaattitiedoilla  
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- historiatiedot edellä mainituista tiedoista 

Telematiikkajärjestelmä tuo lisäkuluja myös liikennöitsijälle. Uuden linja-auton mukana 

nämä tulevat mukana, mutta kustannuksena näiden käytöstä on 15€/kk/auto (alv 0%). Mikäli 

nämä telematiikkajärjestelmän haluaa vanhempaan autoon jälkiasennuksena, onnistuu sekin, 

mutta asennuskustannus on 3500€/auto (alv 0%).  

 

Ongelmana reaaliaikaisen sijaintitiedon tuottamiseen asiakasinformaatiojärjestelmiin 

telematiikkajärjestelmästä on linja- ja vuorotunnisteiden puuttuminen. Niitä ei myöskään 

tällä hetkellä saa Volvon järjestelmään. Volvolla on kiinnostusta kehittää varsinkin 

jälkiasennettavan telematiikkajärjestelmän rakennetta siten, että siinä ei olisi niin paljon 

ominaisuuksia kuin tällä hetkellä ja tällöin sen kustannuksia voitaisiin pudottaa. Lisäksi 

Volvolla on tahtoa kehittää asiakkaiden toiveiden mukaan järjestelmiä, joten tässä voi olla 

tulevaisuuden kehityksen mahdollisuuksia.  

 

4.1.3 Tulevaisuuden näkymät 

 

Tällä hetkellä vaikuttaa siltä, että Lappeenrannan kaupunki ottaa käyttöön myös Digitransit 

palvelun, ainakin alkuun Lappeenrannan Bussit sovelluksen rinnalle. Tällöin muuttuu myös 

järjestelmien väliset yhteydet ja tietojen toimittaminen järjestelmien välillä. Tämän 

tutkimuksen mukaan pidemmän päälle ei kannata reaaliaikaista sijaintitietoa tuottaa linja-

autoissa erillisillä matkapuhelimilla, joihin kuljettajien tulee päivittäin syöttää mitä vuoroa 

ajaa milläkin hetkellä. Tässä on epävarmuutena muutostilanteet, koska välttämättä 

kuljettajat eivät muista vaihtaa vuoroa mitä ovat ajamassa. Näin ollen reaaliaikainen 

sijaintitieto tulee tuottaa järjestelmällä, josta on saatavilla Waltti-järjestelmän mukaiset 

reitti- ja vuorotunnisteet. Helpoiten nämä tiedot saa linja-autoissa olevista myyntilaitteista, 

joista löytyy Waltista tulevat tiedot ja niissä on mahdollisuus tuottaa reaaliaikaista 

sijaintitietoa.  

 

Kun reaaliaikainen sijaintieto tuotetaan linja-autojen myyntilaitteilla, ja Digitransit on 

käytössä, selkiytyy järjestelmien väliset yhteydet. Myyntilaite lähettää Digitransitin 

palvelimelle GTFS realtime muodossa reaaliaikaisen sijaintitiedon. Samalle palvelimelle on 

haettu myös Waltista, GTFS muodossa, sinne liikenteen suunnittelujärjestelmästä toimitettu 

reitti- ja aikatauludata. Digitransitin avoimesta rajapinnasta haetaan sekä stabiilit reitti- ja 
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aikataulutiedot että dynaaminen sijaintitieto eri asiakassovelluksiin, kuten Lappeenrannan 

Bussit sovellukseen. Kuvassa 20 on kuvattu järjestelmien yhteydet jatkossa Lappeenrannan 

osalta.  

 

 

Kuva 21. Asiakasinformaatiosovelluksien yhteydet järjestelmiin jatkossa 

 

Avoimen rajapinnan kautta saa haettua dataa ja toiveena Lappeenrannan kaupungilla on 

mahdollisimman monen hyödyntävän dataa omissa sovelluksissa ja sitä kautta lisäävän 

joukkoliikenteen tunnettavuutta. 

 

Tällä hetkellä asiakkaita seurataan joukkoliikennematkojen osalta, mutta mahdollisuuksia 

on jo nyt seurata suuren massan liikkumista matkapuhelinoperaattoreilta saatavan datan 

pohjalta. Tällä hetkellä on tiedossa kodin ja työpaikan väliset liikkumiset, jotka pohjautuvat 

staattiseen tietoon, mutta kehityksenä on kokonaisliikkumisen selvittäminen ja sitä kautta 

joukkoliikennetarjonnan kohdentaminen paremmin.  

 

Reaaliaikainen sijaintitieto tuo lisäarvoa asiakasinformaatiojärjestelmiin ja parantaa 

asiakkaiden matkustuskokemusta, sekä laatua joukkoliikennepalveluista. Mahdollisuuksia 

on kuitenkin myös viranomaisille reaaliaikaisen sijaintitiedon hyödyntämisessä. Mikäli 
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reaaliaikaiset sijaintitiedot tallennetaan ja hyödynnetään historiatietoja, voidaan niitä 

hyödyntää useilla eri tavoilla. Aikataulusuunnittelua pystytään parantamaan, koska on 

todellista tietoa aikataulujen todenmukaisuudesta. Useissa viranomaisten ja 

liikennöitsijöiden välisissä sopimuksissa on määritelty bonuksia ja sanktioita aikatauluissa 

pysymiseen, sekä sanktioita ajamattomista vuoroista. Tällä hetkellä seuranta toimii 

liikennöitsijän ilmoituksesta sekä asiakaspalautteista saatavan tiedon mukaisesti. 

Reaaliaikaisen sijaintitiedon historiatietoa hyödyntämällä voidaan verrata linja-autojen 

todellisia kulkuaikoja aikatauluihin sekä pystyy varmistamaan, että kaikki vuorot on ajettu. 

Mikäli historiatiedotkin julkistetaan avoimen rajapinnan kautta, voi sovelluskehittäjät tehdä 

uusia sovelluksia suoraan kaupungin sekä asiakkaiden tarpeisiin. Samalla Digitransitin 

avoimesta rajapinnasta saa suoraan tarvittaessa kaupungille historiatiedot vuoroista 

hyödynnettäväksi.  

 

Liikkumisen ja liikkumisen palveluiden yhteydessä syntyvän datan käsittely ja 

hyödyntäminen tulee kehittymään jatkossa. Tätä kehitystä tukee jatkossa viranomaisten ja 

liikennöitsijöiden välinen yhteistyö, mutta myös avoimen datan myötä kehityksessä on 

ulkopuoliset yritykset ja oppilaitokset. Lappeenrannan kaupungin rooli kehitystyössä tulee 

korostumaan ja on verkoston toimintaedellytysten mahdollistaja.  

 

4.2 Tuloksien pohdinta  
 

Tämä tutkimus on toteutettu laadullisella teemahaastattelulla. Laadullisen tutkimuksen 

arviointi voidaan tehdä arvioimalla sen luotettavuus. Tähän arviointiin vaikuttaa kuitenkin 

aina tutkija itse, joka on tutkimuksen keskeinen tutkimusväline. Näin ollen luotettavuuden 

arvioinnissa tulee käydä läpi koko tutkimusprosessi (Eskola & Suoranta, 2008). Kuitenkaan 

laadullisen tutkimuksen luotettavuuden arviointiin ei ole selkeää toimintamallia vaan 

arvioinnissa tulee ottaa huomioon tutkimuksen kokonaisuus ja johdonmukaisuus (Tuomi & 

Sarajärvi, 2009).  

 

Tutkimuksen luotettavuuden selvittämiseksi yleensä puhutaan termeillä validiteetti ja 

reliabiliteetti. Näistä validiteetti tarkoittaa tutkimuksen pätevyyttä ja luotettavuutta siten, että 

tutkimuksessa on selvitetty se mitä on ollut tarkoitus selvittää. Reliabiliteetti tarkoittaa 
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laadullisessa tutkimuksessa aineiston keruuta ja sen analysoinnin luotettavuutta. (Anttila, 

2005) 

 

Kyseessä olevan tutkimuksen osalta validiteetti voidaan todentaa sillä, että tutkimuksen 

tuloksena on saatu tilaajalle määrittely, jonka he ovat tilanneet. Tähän liittyen tutkimuksessa 

on selvitetty sitä mikä on ollut tutkimuksen tavoitteena. Pätevyyden osalta tutkimuksen 

tuloksista kertoo myös se, että useat vastaajat ovat kertoneet haastateltavalle samoja asioita. 

Reliabiliteetin osalta tutkimuksessa on käytetty vakiintuneita termejä, joista haastateltavilla 

oli hyvät pohjatiedot ja aineistoa on pystytty analysoimaan niiden mukaisesti. Aineisto on 

kerätty haastatteluilla, joissa haastateltavat ovat pystyneet kertomaan oman näkemyksen 

asiasta. 

 

Tässä tutkimuksessa on pyritty käsittelemään reaaliaikaisen sijaintitiedon tuottamista 

kattavasti eri näkökulmista. Tähän on pyritty päästä tekemällä haastattelut niin, että eri 

teemojen osalta tulee usean eri henkilön näkökulma läpikäydyksi. Tämä on toteutunut 

tutkimuksen aikana ja asioita on selvitetty eri näkökulmista.  

 

Vahvistuvuudella ja vahvistettavuudella varmistetaan tutkimuksen totuusarvo ja sen 

sovellettavuus. Johtopäätökset ja selvitykset tulee esittää seikkaperäisesti, jotta lukija saa 

seurattua tutkimuksen kulkua ja arvioimaan sitä. (Tuomi & Sarajärvi, 2008) Tulosten 

tavoitteena on uudistaa käytänteitä ja tuottaa uusia ratkaisumalleja sekä varmistaa niiden 

toimiminen käytännössä. Niiden käyttökelpoisuudesta ja uutuusarvosta mietitään kuinka 

tulokset ovat laajennettavissa eri tilanteisiin ja kuinka niillä voidaan luoda uusia käytänteitä. 

(Anttila. 2005) 

 

Tässä tutkimuksessa on selvitetty stabiilin ja dynaamisen tiedon siirtomuotoja. Tutkimuksen 

aikana selvisi, että Googlen kehittämät siirtomuodot ovat vakiinnuttaneet asemansa ja niiden 

hyödyntäminen eri järjestelmien välillä vaikuttaa olevan selkeintä. Lisäksi 

joukkoliikennealalla on otettu kyseiset siirtomuodot kaikilla osa-alueilla toimintamalleiksi. 

 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on ollut selventää yhden osan mahdollisuuksia 

liikkumisen palveluissa. Tämä on kuitenkin hyvin merkittävä osa MaaS-ajattelua. 

Reaaliaikaisen sijaintitiedon tuottamisen mahdollisuuksia ei ole paljoa tutkittu ja varsinkin 
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keskisuurten kaupunkien osalta, joissa liikenne on kilpailutettu ja liikennöitsijät vastaavat 

myyntilaitteista, ei ole selvitetty mahdollisuuksia tiedon tuottamiselle. Tutkimuksessa olisi 

voinut selvittää laajemmin eri vaihtoehtoja stabiilin aikataulu- ja reittitiedon sekä 

dynaamisen sijaintitiedon muodoille. Kuitenkin tässä tutkimuksessa selvitetyt GTFS ja 

GTFS realtime muodot ovat muodostumassa alalle vahvaksi toimintamalliksi, vaikka ne 

eivät olekaan virallisia standardeja.  

 

Tutkimuksen tuloksiin on päästy käyttämällä konstruktiivista tutkimusotetta. Ongelman 

käytännön relevanssi on tullut esille tehdyissä haastatteluissa ja se on liitetty MaaS-

palveluiden teoriaan. Ratkaisun käytännön toimivuus on varmistettu myyntilaitetoimittajilta 

saaduilla varmistuksilla vaatimuksien täyttämisestä. Ratkaisumallin uutuusarvo on siinä, että 

vielä tätä ennen ei ole kyseisiä vaatimuksia tehty viranomaisten toimesta.  

 

Liikkumisen palvelut toimialana on muuttumassa lähiaikoina merkittävästi ja tämän 

tutkimuksen teon aikana on tapahtunut muutoksia paljon. Tämä tutkimus on tehty sen 

hetkisillä tiedoilla, joita työn aikana on ollut käytettävissä. Liikennekaari tulee muuttamaan 

merkittävästi liikkumisen toimialaa, mutta vielä ei ole tarkkaa tietoa sen sisällöstä. Sen 

yhteydessä viranomaiset tulevat määrittelemään myös tarkemmin siirtomuodot stabiilille ja 

dynaamiselle tiedolle viranomaisten järjestelmiin. Tällä hetkellä näyttää siltä, että alalla on 

sopeuduttu hyvin näihin siirtomuotoihin ja toivottavasti ne säilyvät jatkossakin, jotta ei 

tarvita uudelleen suunnittelutyötä järjestelmiin.  

 

Jatkotutkimuksen aiheita löytyy liikkumisen palveluiden alalta paljon. Reaaliaikaisen 

sijaintitiedon saaminen mukaan järjestelmien välille on yksi osa MaaS-palveluita. Tämän 

jälkeen tai samassa yhteydessä järjestelmien suunnittelussa tulee selvittää maksamiseen ja 

rahan liikkumiseen liittyvät asiat. Samassa yhteydessä matkaketjuissa tulee myös esille 

vastuut matkan järjestämisestä. Jatkotutkimuksen mahdollisena aiheena on myös datan 

omistaminen sen siirtyessä eri järjestelmien välillä. Lappeenrannan kaupunki pyrkii 

kehittämää avoimen rajapinnan kautta jaettavaa tieto, jotta sitä pystytään hyödyntämään. 

Jatkotutkimuksena on hyvä selvittää eri mahdollisuudet rajapinnan kautta saatavasta 

stabiilista ja dynaamisesta aikataulutiedosta. Datan jakelu on useilla toimijoilla avoimen 

rajapinnan kautta saatavaa, mutta sen oikeellisuuden ja omistamisen vastuut voivat olla 

haasteellisia.  
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Tämän tutkimuksen päätutkimuskysymyksenä oli: 

Kuinka linja-autojen reaaliaikainen sijaintitieto saadaan viranomaisen 

hyödynnettäväksi? 

 

Sivukysymyksinä olivat: 

Missä muodossa reaaliaikainen sijaintitieto siirretään viranomaiselle? 

Millä järjestelmällä liikennöitsijä saa tuotettua reaaliaikaista sijaintitietoa? 

Mihin reaaliaikaista sijaintietoa voidaan hyödyntää? 

 

Tutkimusta voidaan pitää onnistuneena, koska tämän tutkimuksen avulla on saatu vastaus 

kaikkiin tutkimuskysymyksiin. Vastaus päätutkimuskysymykseen saadaan, kun ensin 

käydään sivukysymyksien vastaukset läpi. Reaaliaikainen sijaintitieto siirretään 

viranomaisen järjestelmien hyödynnettäväksi GTFS realtime muodossa hyödyntäen 

viranomaisen järjestelmien GTFS muodossa olevaa stabiilia aikataulu- ja reittitietoa. Tällä 

hetkellä kattavimman reaaliaikaisen sijaintitiedon saa tuotettua myyntilaitteiden avulla, 

koska niissä hyödynnetään jo tällä hetkellä viranomaisen liikennemallia GTFS muodossa. 

Reaaliaikaista sijaintitietoa voidaan hyödyntää asiakasinformaatiopalveluihin, joissa saa 

aikataulu- ja reittitiedot ja ajoneuvojen sijaintitiedot sekä mahdollisesti arviot linja-autojen 

saapumisajoista pysäkeille sekä mahdolliset myöhästymiset. Näiden lisäksi 

asiakasinformaatiopalveluissa voi olla häiriötiedotteen, mutta niiden tuottamiseen tarvitaan 

erillisiä järjestelmiä. Reaaliaikaisen sijaintitiedon avulla viranomaiset pystyvät myös 

seuraamaan paremmin liikennöitsijän palvelua sekä sopimuksen mukaisten vaatimuksien 

täyttymisen.  

 

Vastauksena päätutkimuskysymykseen voidaan pitää, että viranomainen saa reaaliaikaisen 

sijaintitiedon hyödynnettäväksi omiin järjestelmiin, kun vaatii liikennöitsijöiltä sen 

tuottamisen ja toimittamisen GTFS realtime muodossa. Lisäksi reaaliaikaisen sijaintitiedon 

tunnisteiden tulee täsmätä viranomaisen staattisen aikataulu- ja reittitiedon kanssa. 

Liikennöitsijä pystyy tuottamaan parhaiten nämä tiedot myyntilaitteita hyödyntämällä. 
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET  

 

Tämän työn valmistuessa marraskuussa 2016 MaaS Global julkaisi Whim-sovelluksen 

markkinoille. Siinä on yhdistetty Helsingin seudun joukkoliikenne (linja-autot, junat, 

raitiovaunut, metrot) ja vuokra-autot sekä taksimatkat samaan sovellukseen. Kyseessä on 

kuukausihintainen palvelu, joka maksaa alkuvaiheessa 249€ / kuukausi ja sillä saa matkustaa 

joukkoliikenteessä rajattomasti, ja sen lisäksi saa 5500 Whim-pistettä. Nämä oikeuttavat 

noin kymmeneen taksimatkaan sekä kahden päivän ajaksi vuokra-auton. (Whim, 2016) 

 

Lappeenrannan kaupunki ja TeliaSonera ovat tehneet yhteistyösopimuksen, joka on 

hyväksytty teknisessä lautakunnassa 16.11.2016. Sonera Reissu on TeliaSoneran tarjoama 

palvelu, josta asiakas voi ostaa matkapuhelimen sovelluksella matkaketjun, joka muodostuu 

linja-auton ja taksin matkoista. Lisäksi sovelluksessa voi maksaa lipun haetulle 

matkaketjulle. Ensi vaiheessa tämä koskee vain Lappeenrannan paikallisliikennettä, mutta 

jatkossa voi laajentua myös muihin liikenteisiin. Tärkeimpänä osa-alueena tässä on 

mobiilimaksamisen mahdollisuus. (Lappeenrannan kaupunki, 2016) 

 

Liikkumisen palveluissa on menossa paljon eri kehityshankkeita ja niiden osalta tulee uusia 

palveluita markkinoille koko ajan. Tämän työn loppuvaiheessa on tullut MaaS palveluihin 

liittyen yllä mainitut kaksi palvelua, mutta paljon muitakin on kehitysvaiheessa, kuten 

Tuup:n MaaS-palvelu, jossa robottibussit ajavat linjoja. Asiakaspalvelun näkökulmasta 

pienetkin asiat parantavat asiakkaiden kokemaa palvelua ja tällä hetkellä kehitetään 

yksittäisiä asioita. Tutkimuksien mukaan linja-autojen reaaliaikainen sijaintitieto parantaa 

asiakkaiden luotettavuutta ja asiakaspalvelukokemusta. Kuitenkaan tällä hetkellä ei ole 

moniakaan projekteja käynnissä, missä keskitytään reaaliaikaisen sijaintitiedon 

hyödyntämiseen. Useat toimivaltaiset viranomaiset ovat odottamassa valtakunnallista 

Digiroadia ja sen myötä tulevaa reaaliaikaisen sijaintitiedon palveluja. Näiden kehittämistä 

hidastaa kuitenkin liikennöintisopimuksien voimassaolo, koska sen aikana muutoksien ja 

uusien vaatimuksien tekeminen pitää sopia liikennöitsijän kanssa ja niitä ei voi vaatia 

suoraan. Lähivuosina useat kaupunkiliikenteen viranomaiset aloittavat seuraavan 

kilpailutuskierroksen suunnittelun ja uskon, että silloin reaaliaikaisen sijaintitiedon 

tuottaminen lisätään liikennöitsijän velvollisuuksiin, jotta viranomaiset pystyvät 

hyödyntämään sitä omissa järjestelmissä.  
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Tutkimuksen aikana tuli esille lähes kaikissa haastatteluissa, että tällä hetkellä varsinkin 

GTFS on se tiedonsiirtomuoto, jota käytetään eniten eri järjestelmien välillä. Toivottavasti 

Liikennekaaren vaatimuksissa aikataulu- ja reittitietojen siirtomuodoksi tulee GTFS ja sen 

jälkeen reaaliaikaisen sijaintitiedon siirtämiseksi GTFS realtime. Kuitenkin kyseiset 

formaatit ovat laajennettavissa nykyisistä vaatimuksista lisää ja niiden käsittelyyn on jo 

varauduttu useissa eri järjestelmissä.  

 

Viranomaisilla on kiinnostusta avata data avoimeksi ja sen jälkeen, kun dataa on jaettavana, 

voi sen avulla syntyä uusia liiketoimintamahdollisuuksia sekä kehitystöitä. Lappeenrannan 

osalta yliopiston rooli voi lisääntyä tuottaen kaupungille erilaisia mahdollisuuksia.  

 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on ollut selvittää reaaliaikaisen sijaintitiedon tuottamista 

hyödynnettäväksi joukkoliikenteen suunnitteluun ja seurantaa liittyen. Liikkumisen 

palveluita voidaan selvittää laajemmassakin yhteydessä laajentaen kohdetta 

paikallisliikenteestä suuremmalle alueelle. Viranomainen ostaa liikennettä useisiin eri 

tarpeisiin ja niiden tehokas hyödyntäminen on tärkeässä asemassa nykyisessä taloudellisessa 

tilanteessa. Ajoneuvojen tarkempi seuranta mahdollistaa niiden tehokkaamman käytön, 

mutta luo myös uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Asiakkaille, jotka ovat jo linja-autojen 

kyydissä, voidaan kertoa linja-auton sijainti sekä pysäkki, jossa asiakas jää pois kyydistä. 

Tämän lisäksi linja-autoreittien lähellä olevat nähtävyydet voidaan kertoa 

asiakassovelluksessa sekä jatkoyhteydet muihin vuoroihin. Liiketoimintaa saa kehitettyä 

sovelluksessa, mikäli sinne laittaa tietoa asiakkaan lähellä olevista palveluista sekä niissä 

olevista tarjouksista. Näin ollen asiakassovellusta voidaan kehittää eri liikennemuotojen 

välille palvelemaan matkailijoita ja vähemmän joukkoliikennettä käyttäviä ihmisiä. 

Asiakkaan sekä linja-auton sijainnin yhdistämällä saadaan mahdollisuuksia liikkumisen 

palveluihin, jotka opastavat liikkujaa koko matkan ajan.  
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6 YHTEENVETO  
 

Tämä tutkimus on toteutettu laadullisena tutkimuksena ja tarkoituksena oli selvittää, kuinka 

viranomainen pystyy hyödyntämään reaaliaikaisen sijaintitiedon omissa 

asiakasinformaatiojärjestelmissä. Tutkimusotteena on käytetty konstruktiivista 

tutkimusotetta. Työn toimeksiantajana on Lappeenrannan kaupunki, jolla on käytössä 

Lappeenrannan Bussit sovellus, josta näkee linja-autojen reaaliaikaisen sijaintitiedon. 

Tavoitteena kaupungilla on saada selville, kuinka se saa linja-autojen reaaliaikaisen 

sijaintitiedon hyödynnettäväksi omiin järjestelmiin.  

 

Tutkimus käsitti neljä vaihetta, joista ensimmäisenä on selvitetty erilaisia 

asiakasinformaatiojärjestelmiä. Tässä yhteydessä on päädytty käsittelemään Lappeenrannan 

Bussit sovelluksen lisäksi Liikenneviraston ja HSL:n yhteistyönä toteutettua Digitransit 

palvelua, joka on laajenemassa valtakunnalliseksi järjestelmäksi.  

 

Toisessa vaiheessa on selvitetty edellä mainittujen järjestelmien vaatimukset stabiilille 

aikataulu- ja reittitiedolle sekä reaaliaikaiselle sijaintitiedolle. Stabiili tieto haetaan 

järjestelmiin viranomaisten lippu- ja maksujärjestelmä Waltista, josta sen saa 

hyödynnettäväksi GTFS muodossa. Molemmat järjestelmät hyödyntävät reaaliaikaista 

sijaintitietoa GTFS realtime muodossa ja näin ollen saavat linkitettyä staattisen ja 

dynaamisen tiedon toisiinsa, kun ne ovat samassa muodossa. Tässä yhteydessä työtä on 

myös selvitetty GTFS ja GTFS realtime muotojen eri ominaisuuksia sekä niiden vaatimuksia 

datalle. Näistä selvisi, että datan siirtomuotojen käytössä hyödynnetään vain pientä osaa 

erilaisista mahdollisuuksista, joita formaatit tarjoavat. Jatkossa näiden formaattien 

hyödyntämisessä saa enemmän siirrettyä dataa eri järjestelmien välillä kuin tällä hetkellä. 

Reaaliaikaisen sijaintitiedon hyödyntämissä on kolme eri vaihtoehtoa. Ensimmäisenä on 

ajoneuvon sijainnin näyttäminen. Tämä ei tarvitse kuin ajoneuvon koordinaattien 

lähettämisen sitä hyödyntävien järjestelmillä. Kun ajoneuvon sijaintiin liitetään reitti, jota 

linja-auto on kulkemassa, saadaan järjestelmissä jaoteltua autot linjojen mukaan. Mikäli 

ajoneuvosta saadaan lisäksi vielä vuoron tunniste, pystytään tekemään pysäkille 

saapumisajan ennusteita. Näiden hyödyntämiseksi tarvitaan stabiilin aikataulu- ja 

reittitiedon yhdistämistä dynaamiseen sijaintitietoon, joten niissä pitää olla samat tunnisteet. 

Käytännössä stabiilien tietojen haku Waltti-järjestelmästä pitää tehdä dynaamisen 
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sijaintitiedon tuottavaan järjestelmään. Erillinen häiriötiedottamisjärjestelmä vaatii myös 

stabiilien tietojen tunnisteet ja näitä järjestelmiä ei tällä hetkellä ole käytössä, mutta sen saa 

liitettyä asiakasinformaatiojärjestelmiin.  

 

Myyntilaitteiden mahdollisuuksia on käsitelty työn vaiheessa kolme. Samalla on selvitetty 

muita vaihtoehtoja reaaliaikaisen sijaintitiedon tuottamiselle. Suomessa toimii kaksi 

myyntilaitetoimittajaa Pusatec Oy ja Genimate Oy. Molemmat toimittajat ovat tämän 

tutkimuksen aikana ilmoittaneet mahdollisuudet reaaliaikaisen sijaintitiedon tuottamiselle 

halutussa GTFS realtime muodossa. Myyntilaitetoimittajien haastatteluissa on tullut esille 

myös se, että he ovat kehittäneet omaa toimintaansa lähivuosina lähes ainoastaan 

viranomaisten puolelta tulleiden vaatimusten pohjalta. Kuitenkin molemmilla 

järjestelmätoimittajilla on kiinnostusta kehittää toimintaansa ja lisätä palveluita 

asiakkailleen.  

 

Neljännessä vaiheessa työtä on tutkittu muita mahdollisuuksia reaaliaikaisen sijaintitiedon 

tuottamiselle sekä erilaisia hyödyntämismahdollisuuksia sille. Muistakin järjestelmistä, 

kuten ajoneuvojen telematiikkatiedoista, on mahdollista saada sijaintitieto, mutta sen lisäksi 

tarvittavat reitin ja vuoron tunnisteet eivät ole sieltä saatavilla, vaan ne tarvitsevat siihen 

jonkun toisen järjestelmän rinnalle. Näistä tulee liikennöitsijöille lisäkustannuksia, joita ei 

tule myyntilaitteiden kautta, koska ne pitää olla linja-autoissa joka tapauksessa myyntien 

mahdollistamiseksi. Viranomaisilla on tärkeänä tavoitteena tuottaa eri tietoa avoimiin 

rajapintoihin, jotta eri kehittäjät pystyvät tekemään uusia ansaintamalleja datan 

hyödyntämiseksi. Lisäksi Lappeenrannan kaupungilla on tavoitteena mahdollistaa eri 

rooleissa kokeilukulttuurin kautta uusia kehityksiä. Hyödyntämismahdollisuuksia linja-

autojen reaaliaikaiselle sijaintitiedolle on suoraan tullut esille liikennöitsijän tuottaman 

palvelun sopimuksen mukaisuus ja sen tiedon hyödyntäminen liikenteen ja sopimusten 

seurannassa. Toisena tulevaisuuden suuntauksena voi olla myös esimerkiksi mahdollinen 

asiakkaiden matkapuhelinten sijaintitiedon hyödyntäminen joukkoliikenteen reittien 

suunnittelussa. Näin ollen ei suunniteltaisi pelkkää linja-automatkaa vaan 

kokonaismatkustamista. Lisäksi liikkumisen palveluiden kehittyminen mahdollistaa erilaisia 

palvelukokonaisuuksien muodostamisen asiakkaille, joten niidenkin hyödyntäminen 

tulevaisuuden toiminnassa pitää huomioida.  
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Kokonaisuutena liikkumisen palveluiden toiminta on murroksessa ja lähivuosina siinä tulee 

tapahtumaan suuria muutoksia. Näistä tällä hetkellä on jo käynnissä matkojen yhdistäminen 

ja niiden kokonaisuuden maksaminen. Kuitenkin vielä näistä palveluista puuttuu 

sijaintitiedon hyödyntäminen asiakasinformaatiossa, jonka useat kokevat tärkeänä osana 

matkojen suunnittelua ja seurantaa varten. Tämän rooli tulee jatkossa vahvistumaan ja 

kehittymään, kun kilpailutuksia valmistelevilla viranomaisilla on enemmän tietoa ja 

kokemusta asiasta.  

 

Reaaliaikaisen sijaintitiedon liittäminen matkaketjuihin on yksi osa liikkumisen palveluita, 

mutta se tuo merkittävästi uusia mahdollisuuksia asiakasinformaation parantamiseksi.  
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