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• Esimerkkejä Tieliikelaitoksen palveluista liikkujille
• Miten nostetaan liikenteen tietopalvelut näkyväksi

osaksi ihmisten elämää

Sampo Hietanen sampo.hietanen@tieliikelaitos.fi
puh. 040 565 7688
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Esimerkkejä Tieliikelaitoksen
palveluista liikkujille
• Liikkujat.com – portaali liikkujille
• Katukanava – vuorovaikutuksen ja turvallisuuden

työkalu
• Mobiilituotteet liikkujalle
• Lauttaportaali – kaikki toimijat yhdessä kyselyssä
• Kelirikko – varmuutta metsäyhtiöille
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Vastuuhenkilö

Sanottavaa
liikenneympäristöstä
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Katukanava toimii näin
• lähetä viestisi

numeroon 16187 tai jätä
viesti internetissä

• Muokkaa viestisi
sisältöä tai paikkaa
internetissä

• Selaa muiden viestejä • Seuraa oman viestisi käsittelyä
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Mobiilitietyö ja Mobiilikeli (+häiriö)

              

      

                 

    

Ja sieltä saatu
vastaus Numeroon 16161

lähetetty viesti

Yhteistyössä:

Ja sieltä
saatu
vastaus

 

Numeroon
16161
lähetetty
viesti

                         

Ja sieltä
saatu
vastaus 

Numeroon
16161 tai
17275
lähetetty
viesti
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Mobiilitiesää ja Mobiililautta

              

      

                 

    

Ja sieltä saatu
vastaus Numeroon 16161

lähetetty viesti

Yhteistyössä:

Ja sieltä
saatu
vastaus

 

Numeroon
16161
lähetetty
viesti

                         

Ja sieltä
saatu
vastaus

 

Numeroon
16161
lähetetty
viesti
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Lauttaportaalista on saatavissa kaikkien Suomen lauttojen (Tieliikelaitos,
Merenkulkulaitos, Ahvenanmaan maakuntahallitus) aikataulutiedot sekä sijainnit
yhdestä osoitteesta:

    www.liikkujat.com/lautta

Lauttaportaali

Ainutlaatuinen palvelu, jonka kautta voi
suorittaa aikataulukyselyjä ja etsiä
karttanäytöltä haluamansa lautat.

Sms-palvelu kokeiltavana numerossa 16161
(esim. lautta nauvo)
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11 Kelirikkoennustepalvelu metsäyhtiöille, palvelukuvaus

Kelirikkopalvelu

Metsäyhtiöiden ongelmana kelirikkoaika, kustannukset 100
M€/v
Metsäyhtiöt toivoneet palvelua, missä he voisivat nykyistä
luotettavammin suunnitella kelirikkokauden kuljetuksia
Tulevaisuudessa hankinta-alueet kasvavat, jolloin tarvitaan
uusia hallintavälineitä puun kuljetusten suunnitteluun
Ennustepalvelua pilotoitu 2002  Suonenjoen ja Leppävirran
urakoissa sekä Itä-Suomessa 2003
Pilottien tulokset olleet tähän asti hyviä

Tieliikelaitos
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17.4.2003 klo 15.00
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• Liikenteen seuranta kuntoon
• Viranomaisen ja palveluntuottajien roolit selviksi
• Ansaintalogiikka arvoketjun loppupäässä kuntoon

Miten nostetaan liikenteen tietopalvelut
näkyväksi osaksi ihmisten elämää

Yritykset

24
h/ 7
vrk
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Liikenteen seuranta kuntoon

• Lähtötiedon ajantasaisuus palveluiden tasolle
• Seurannan voisi hankkia palveluna, jossa toimittaja

vastaa tiedon tasosta
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Viranomaisen ja palveluntuottajien
roolit selviksi

• Liikkujan tietopalvelut ovat osa sisältötuotannon
kenttää – kilpailijoina ovat siis viihdepalvelut

• Markkinat voivat tuottaa kiinnostavia, ihmisen
elämään räätälöityjä palveluita

• Investointien riskejä voidaan vähentää jättämällä
riittävän suuri kenttä palvelun tarjoajille

• Tarvitaan selkeä linja ilmaisen palvelun tasosta
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Ansaintalogiikka arvoketjun
loppupäässä kuntoon

Alustat & 
ohjelmistot

Keräys
Tiedon
raaka-
aineet

Sisältö
&

Saatavuus

Koosta-
minen
Datasta

Informaatioon

Jalostus Jakelu

Laitteet

Palveluntarjoaja

käyttäjä
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Pitää hyväksyä Suomen
geopoliittinen asema

• Nyt ollaan vaiheessa, jossa piloteista pitäisi syntyä
palveluita markkinoille

• Palvelumarkkinalle ei nykyisessä
toimintaympäristössä ole edellytyksiä

• Viranomaisen tuki arvoketjun loppupäähän
•  miljoona euroa palvelumarkkinoille
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Ehdotus palvelumarkkinoiden
edistämiseksi

käyttäjä

palvelun
tarjoaja

Käyttäjä maksaa x euroa
loppukäyttäjähintana

Hintatukea
käytön

mukaan y
euroa

•Edullisemmat loppukäyttäjähinnat
•Tunnettua liikevaihtoa markkinoilla
•Vain olemassaolevasta maksetaan

Yht. 1 milj. euroa
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Aikataulujen valinta joko
kartalta tai valintalistalta (lista
päivittyy valinnan mukaan)

Zoomaustoiminnot ja
lauttareitin tunnistus

Lähtöajan ja lähtöjen
määrän valinnat

Tulostettavan version
valinta

Haettujen lähtöjen
näyttö

 Lauttaportaali, käyttöliittymä
valitun lähtöpaikan etsiminen
kartalta



FITS syysseminaari 16.10.2003 

20  Kelirikkoennustepalvelu metsäyhtiöille, palvelukuvaus

Hoitourakoiden
projektivastaavat

Tierakenteen sulamisennuste
(mahdollinen uusi kehitettävä
tuote)

Tietolajit (intranet-syöttöliittymällä):
•EN_ALKU, ennuste alkamispäiväksi
•PR_VOIM, voimassa olevat painorajoitusmerkit
•EN_LOP, ennuste loppumispäiväksi
•PR_OHI, päättyneet painorajoitukset
•PR_UHKA, voimassa oleva painorajoitusuhka

Hoitourakan
kuljettajat +
aliurakoitsijat

Yleiset sääennusteet

Ennuste/päivitys 2/krt/vko, 04-06 (09-12)

€/v

Uhanalaiset tiet (Tiehallinnolta)

Metsäyhtiöt

UPM-Kymmene

METSÄLIITTO

Metsähallitus

Tietarkastukset

Liite 1

XML-
tiedosto

web

E-mail

XML


