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3 Hankkeen perustiedot

4 Tiivistelmä (julkaistaan internetin tietopalvelussa)
 

4.1 Hankkeen julkinen tiivistelmä (tavoitteet, toimenpiteet, tulokset) 

Liikenteen reaaliaikaiset rajapinnat -hanke toteuttaa 6Aika-strategian ja sen avoin data -teeman tavoitteita.

Hankkeessa Tampere, Helsinki ja Oulu avaavat liikenteen reaaliaikaisia rajapintoja avoimen datan periaatteiden

mukaisesti hyödyntäen yhteisiä ja yhdessä sovittuja ja kehitettyjä toimintamalleja, julkaisualustoja, lisenssimalleja ja

standardeja. Tässä hankkeessa avattavat liikenteen reaaliaikaiset rajapinnat liittyvät seuraaviin liikenteen osa-

alueisiin: tie- ja katuverkon kunnossapito, liikenteen ohjaus, julkinen liikenne ja pysäköinti.

 

Avoimen datan periaatteiden mukaan avatut reaaliaikaiset rajapinnat liikenteen järjestelmiin edesauttavat älyliikenteen

palvelujen kehittämistä. Älyliikenteen ratkaisuilla voidaan parantaa ihmisten sujuvaa, turvallista ja ympäristöystävällistä

liikkumista.  Suomessa ja kansainvälisesti panostetaan voimakkaasti älyliikenteeseen kasvavien liikennemäärien ja

kaupungistumisen aiheuttamien haasteiden ratkaisemiseksi.

 

Nyt avattavat liikenteen reaaliaikaiset rajapinnat luovat uusia mahdollisuuksia kehittää entistä parempia ja uusia

käyttäjäryhmiä palvelevia sovelluksia ja palveluita. Uusien innovaatioiden kautta nykyiset ja uudet yritykset voivat

synnyttää kansainvälisestikin vientikelpoista liiketoimintaa. Kansainvälisesti katsoen älyliikenne on yksi

kiinnostavimmista kasvualoista, jolla odotetaan tulevaisuudessa olevan hyvin merkittävä liiketoimintapotentiaali.

Reaaliaikainen ja tarkka tieto tavaroiden ja ihmisten liikkumisesta on tärkeää tutkimusaineistoa myös yliopistoille ja

muille tutkimusorganisaatioille.
 
 

4.2 Hankkeen nimi englannin kielellä 

6AIKA: Open Real Time Interfaces in Transport and Traffic
 
 

4.3 Hankkeen julkinen tiivistelmä englannin kielellä 

Open real time interfaces in transport and traffic’ project is aligned with the objectives of the 6Aika strategy set by the

six largest cities in Finland. In this project, four cities Tampere, Helsinki, Oulu and Turku will create open interfaces to

their data systems related to transport and traffic. The interfaces concerning road and street maintenance, public

transport, traffic management and parking are opened in accordance with the principles of open data. The data that

will be made available through these interfaces, will contribute to the development of new intelligent transport services

and solutions, the solutions that make the transport of people and goods smooth, safe and environment-friendly by

using the latest communications and IT technologies. In Finland, there is currently a strong emphasis in intelligent

transport services and solutions due to the challenges caused by strong urbanization and growing volumes of traffic.

Also internationally, intelligent transport is one of the most interesting areas of growth, expected to have a very

significant market potential in the future.

Perustele, miksi hanke toteutetaan yhteishankkeena.

Liikenteen reaaliaikaiset rajapinnat -hanke on 6Aika -strategian Avoin data ja rajapinnat - teeman pilottihanke.
Hankkeen tavoitteena on pilotoida liikenteen reaaliaikaisten rajapintojen avauksia neljässä kaupungissa (Tampere,
Helsinki, Oulu, Turku). Avaamalla rajapintoja yhteistyössä useiden kaupunkien kesken luodaan yrityksille ja
tutkimusorganisaatioille mahdollisuus hyödyntää nyt avattavia rajapintoja tehokkaasti omassa liiketoiminnassa,
tuotekehityksessä ja tutkimuksessa. Hankkeen toteutus vaatii sekä keskitettyä koordinointia että kaupunkikohtaisia
toimenpiteitä ja siksi hanke toteutetaan kaupunkien yhteishankkeena.

Hankkeen julkinen nimi

6AIKA: Liikenteen reaaliaikaiset rajapinnat
Alkamispäivämäärä

1.3.2015
Päättymispäivämäärä

28.2.2017
Toimintalinja

2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen
Erityistavoite

5.1. Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen
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5 Hankkeen tarve, tavoitteet ja kohderyhmä
 

5.1 Mihin tarpeeseen tai ongelmaan hankkeella haetaan ratkaisua? Miten hanke on valmisteltu? Miten

valmistelussa on otettu huomioon aiemmin rahoitettujen hankkeiden tulokset? 

Älyliikenteen avulla tehostetaan liikenneinfrastruktuurin ja liikennevälineiden käyttöä hyödyntämällä tieto- ja

viestintäteknologian mahdollisuuksia. Liikenne on mahdollistaja, jonka avulla parannetaan työllisyyttä, palveluiden

saatavuutta, elinkeinoelämää ja alueiden kehittymistä. Liikennemäärät kasvavat kaupungeissa voimakkaasti, jolloin

tulee tarve parantaa liikenteen sujuvuutta, tehokkuutta, turvallisuutta ja ympäristöystävällisyyttä. Uuden

liikenneinfrastruktuurin rakentaminen ei usein ole mahdollista, joko tiukan taloudellisen tilanteen vuoksi tai koska

kaupungissa ei yksinkertaisesti ole enää tilaa rakentaa uusia teitä tai siltoja. Älyliikenne on merkittävä tekijä, jonka

avulla olemassa olevaa infrastruktuuria ja liikennevälineitä voidaan hyödyntää nykyistä paremmin.

 

Avoimen datan periaatteiden mukaan avatut reaaliaikaiset rajapinnat liikenteen järjestelmiin ovat merkittävä

mahdollistaja älyliikenteen palvelujen kehittämisessä. Hyödyntämällä reaaliaikaista tietoa liikenteestä voidaan

älyliikenteen ratkaisuilla parantaa ihmisten sujuvaa, turvallista ja ympäristöystävällistä liikkumista. Suomessa toimii

runsaasti älyliikennesektorilla toimivia yrityksiä (älyliikenteen etujärjestössä ITS Finland ry:ssä on yli 80 jäsenyritystä),

joiden yhteisenä tavoitteena on edistää Suomen kehittymistä maailmanlaajuisesti merkittäväksi älyliikenteen

innovointi- ja kehittämiskeskukseksi.

 

Tässä hankkeessa avattavat liikenteen reaaliaikaiset rajapinnat liittyvät seuraaviin liikenteen osa-alueisiin: tie- ja

katuverkon kunnossapito, liikenteen ohjaus, julkinen liikenne ja pysäköinti. Useimmilla osa-alueilla ei vielä ole

saatavana hyvälaatuisia reaaliaikaisia rajapintoja, jotka mahdollistaisivat laadukkaiden loppukäyttäjän sovellusten ja

palveluiden luomisen. Yksittäiset jo avatut rajapinnat ovat yleensä kaupunkikohtaisia, jolloin yhtä kaupunkia varten

kehitetty palvelu tai sovellus ei voi toimia toisessa kaupungissa. Tässä hankkeessa on tarkoitus avata reaaliaikaiset

liikenteen rajapinnat siten, että kehitettäviä sovelluksia ja palveluita voidaan saumattomasti käyttää kaikissa

toteuttavissa kaupungeissa. Uudet toteutukset ovat helposti siirrettävissä myös muihin kuutoskaupunkeihin, sekä

muihin kaupunkeihin Suomessa tai ulkomailla.

 

Kaupunkien ja virastojen avaama julkinen avoin data on useimmiten ollut staattista dataa, jota päivitetään vain

määräajoin. Kaupungit ja virastot ovat avanneet vain harvoja reaaliaikaisia rajapintoja, joten toimintamallit rajapintojen

avaamisessa eivät vielä ole vakiintuneet. Tässä hankkeessa pilotoidaan yhteisiä toimintamalleja, joilla kaupungit voivat

julkaista yhteensopivia reaaliaikaisia rajapintoja.

 

Miten hanke on valmisteltu?

 

Hanketta on valmisteltu rinnakkain 6Aika-ohjelman Avoin data ja rajapinnat – kärkihankkeen kanssa. Pilottihanke

tukeutuu 6Aika-ohjelman Avoin data ja rajapinnat – kärkihankkeeseen monilla osa-alueilla. Hankevalmistelussa on

pyritty huomioimaan myös muut avoimen datan kansalliset ja kansainväliset hankkeet, joiden tuloksia on hyödynnetty

esimerkiksi hankkeen toimintamallien suunnittelussa. Hankkeessa mm. hyödynnetään kansallisia ja kansainvälisiä

standardeja, jotka takaavat laajemman yhteensopivuuden muiden toimijoiden kanssa niin Suomessa kuin

kansainvälisestikin.

 

Hanketta on valmisteltu rinnakkain myös Työ- ja Elinkeinoministeriön INKA-ohjelman ("Innovatiiviset Kaupungit")

kanssa. INKA-ohjelman Älykäs kaupunki ja uudistuva teollisuus -teemaa hallinnoi Tampereen kaupunki. Kumppaneina

toimivat Lahti, Oulu, Pääkaupunkiseutu ja Turku.

 

ITS Factory on Tampereen kaupunkiseudun, tutkimuslaitosten ja alan yritysten yhteistyönä syntynyt älyliikenteen

valtakunnallinen innovaatio-, kokeilu- ja kehitysympäristö. Hankkeen valmistelussa on hyödynnetty ITS Factoryn

yritysverkostoa, josta on kerätty tietoa, minkälaisia avoimiin reaaliaikaisiin liikenteen rajapintoihin liittyviä tarpeita alan

yrityksillä on.
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Kaupungit ovat vahvasti mukana valtakunnallisessa ITS Finland – verkostossa, jossa avoin data ja avoimet rajapinnat

on tunnistettu yhdeksi tärkeäksi mahdollistajaksi älyliikenteen kehityksessä. ITS Finlandin isännöimässä Euroopan

suurimmassa älyliikennetapahtumassa ITS European Kongressissa 16.–19.6.2014 yhtenä pääteemoista oli liikenteen

avoin data. Kongressin osana oli myös ensimmäinen ”ITS in your pocket” sovelluskehityskilpailu, jossa jaettiin

palkintoja Euroopan parhailla avointa dataa ja avoimia rajapintoja hyödyntäville mobiilisovelluksille. Kongressista ja

sovelluskilpailusta saatuja oppeja on hyödynnetty myös tämän hankkeen valmistelussa.

 

Liikenne- ja Viestintäministeriön kansallinen älyliikennestrategia on julkaistu huhtikuussa 2013. Strategiassa on

osoitettu tehtäviä kaupungeille, yliopistoille ja ITS Factoryn tyyppisille innovaatioympäristöille liittyen liikenteen datan ja

rajapintojen avaamiseen sekä niiden hyödyntämiseen liiketoiminnassa ja tutkimuksessa. Tässä hankkeessa

toteutetaan LVM:n strategian mukaisia toimenpiteitä.

 

Älyliikenne on myös kansainvälisesti merkittävä alue. EU on laatinut direktiivin (EU Directive 2010/40/EU) älyliikenteen

kehittämisestä, joilla pyritään ratkaisemaan lisääntyneestä liikenteestä aiheutuneet haasteet älyliikenteen avulla.

Direktiivissä asetetaan ensisijaisiksi toimintatavoiksi liikennedatan hyödyntäminen, sovelluskehitys ja järjestelmien

yhteensopivuus.

 

Miten valmistelussa on otettu huomioon aiemmin rahoitettujen hankkeiden tulokset?

 

Hankkeessa tullaan hyödyntämään EAKR-hankkeiden " Tampereen älyliikenteen testauskeskus - ITS FACTORY

2014" (hakemus 821586) ja "Avoimen datan liikennedataan keskittyvä tietovarastopilotti" (hakemus 819381) tuloksia.

 

Käynnissä on lisäksi useita muita hankkeita eri kaupungeissa, joiden tuloksia voidaan hyödyntää tässä hankkeessa ja

joissa voidaan hyödyntää tämän hankkeen tuloksia.
 
 

5.2 Mitkä ovat hankkeen tavoitteet? 

Liikenteen reaaliaikaiset rajapinnat –pilottihankkeen tavoitteena on:

 

1.	Avata liikenteen reaaliaikaisia rajapintoja seuraaviin liikenteen osa-alueisiin liittyen: tie- ja katuverkon kunnossapito,

liikenteen ohjaus, julkinen liikenne ja pysäköinti.

2.	Avata rajapintoja muodossa ja tavoilla, jotka mahdollistavat laadukkaiden loppukäyttäjän sovellusten ja palveluiden

luomisen.

3.	Avata reaaliaikaiset liikenteen rajapinnat siten, että kehitettäviä sovelluksia ja palveluita voidaan saumattomasti

käyttää kaikissa toteuttavissa kaupungeissa.

4.	Pilotoida 6Aika-ohjelman Avoin data ja rajapinnat – kärkihankkeen prosesseja, strategioita ja toimintamalleja

reaaliaikaisten rajapintojen osalta.

5.	Tehdä yhteistyötä kehittäjien ja kehittäjäyhteisöjen kanssa pilottisovellusten luomisessa nyt avattavia rajapintoja

hyödyntäen.

6.	Julkaista yhteistyössä kehittäjien (pk-yritykset, start-upit ja yksittäiset kehittäjät) kanssa sovelluksia ja palveluita

loppukäyttäjille, ja siten varmistaa niiden käytettävyys, hyödyllisyys ja mahdollinen liiketoimintapotentiaali.

7.	Hyödyntää kansallisia ja kansainvälisiä rajapintastandardeja, jotka mahdollistavat ratkaisujen yhteensopivuuden ja

skaalautuvuuden Suomessa ja kansainvälisesti.

8.	Julkaista avattavat datalähteet 6Aika ohjelmassa luotavissa avoimen datan katalogeissa.

9.	Osallistua 6Aika Avoin data -kärkihankkeessa laadittavan API-strategian luontiin ja toteuttamiseen.

10.	Luoda yrityksille kehitys- ja testiympäristö avoimeen dataan, avoimiin rajapintoihin sekä liikenteeseen ja

liikkumiseen liittyvien sovellusten kehittämiselle.

11.	Luoda yrityksille markkinoita reaaliaikaiseen liikennedataan liittyvälle liiketoiminnalle.

12.	Levittää hankkeen aikana syntyneitä ratkaisuja myös kuutoskaupunkien ulkopuolelle kansalliseen ja
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kansainväliseen käyttöön.
 
 

5.3 Mikä on hankkeen uutuus- tai lisäarvo? Mitä toimintatapojen muutosta halutaan saada aikaan? 

Tavoitteena reaaliaikaisten liikenteen rajapintojen avaamisella on mahdollistaa kansallisella ja kansainvälisellä tasolla

ainutlaatuisten sovellusten ja palveluiden luominen. Hanke kehittää osaltaa älyliikenteen ja erityisesti sen tuottaman ja

tarvitseman datan ympärille syntyvää ekosysteemiä.

 

Tieverkossa, kulkuneuvoissa, muissa liikennejärjestelmissä, sekä liikkujien mukana on jatkossa yhä enemmän

verkkoon kytkeytyneitä laitteita, joiden reaaliaikaista dataa on mahdollista hyödyntää uusissa sovelluksissa ja

palveluissa. Suomen kaupunkien kehittynyt ja hyvin ylläpidetty infrastruktuuri tukee mahdollisuutta kehittää ja kokeilla

täällä sovelluksia joiden markkinat tulevat lähivuosina olemaan maailmanlaajuiset.

 

Miksi tässä hankkeessa keskitytään juuri mainittuihin liikenteen osa-alueisiin? Tässä vastauksia:

- Tie- ja katuverkon kunnossapito. Teiden ja katujen kunnossapito on erityisesti Suomen ilmasto-olosuhteissa erittäin

haastavaa. Kunnossapidon suorat kustannukset ovat vuosittain huomattavat, sen lisäksi epäsuoriksi kustannuksiksi on

luettava liukastumisista ja muista vastaavista vahingoista aiheutuvat kustannukset, jotka ovat vuosittain kymmenien

miljoonien luokkaa. Reaaliaikainen ja tarkka tieto tie- ja katuverkon kunnossapidosta mahdollistaa palveluita ja

sovelluksia, jotka auttavat kohdistamaan kunnossapitoa oikein, seuraamaan sen toteutumista ja tuloksellisuutta, ja

informoimaan liikkujia vahinkojen minimoimiseksi. 

- Liikenteen ohjaus. Uusi tekniikka mahdollistaa liikkujien kahdensuuntaisen vuorovaikutuksen liikenteenohjauksen

kanssa. Lähivuosina tulevat yleistymään erilaiset liikenteen automatiikat ja mm. autojen välinen kommunikaatio, joiden

odotetaan lopulta johtavan liikenteen pitkälle menevään digitalisaatioon ja robotisaation, joista odotetaan todella

merkittävää liiketoimintaa jo kymmenen vuoden sisällä. Siksi aihe kiinnostaa hyvin monia suomalaisia älyliikenteen

toimialalla toimivia yrityksiä. Ensimmäisenä askeleena tuohon suuntaan liikenteen ohjauksen reaaliaikaiset rajapinnat

mahdollistavat liikenteen ohjauksen tietojen välittämisen ajoneuvon kuljettajalle, ja erilaisia liikennevalojen toimintaan

ja etuisuuksiin liittyviä sovelluksia, joilla jo Suomessa on kohtalaisen suuret markkinat, mutta maailmanlaajuisesti

valtavat.

- Julkinen liikenne. Julkisen liikenteen reaaliaikaiset rajapinnat mahdollistavat sovellukset, jotka mm. vähentävät

pysäkeillä odotteluun käytettävää aikaa, ja parantavat siten julkisen liikenteen palvelutasoa ja asiakastyytyväisyyttä.

Paremmin asiakkaan tarpeita palveleva joukkoliikenne aiheuttaa vastaavasti merkittäviä ympäristöhyötyjä. Julkinen

liikenne on merkittävä elementti liikenteen muuttuessa nykyistä enemmän palveluksi. "Liikenne palveluna" tai "Mobility-

as-a-Service" kehityksessä julkinen liikenne täydentää yritysten tarjoamia liikennepalveluita, ja mahdollistaa

uudenlaisten kattavien liikennepalveluiden nopean kehityksen. Siinä kehityksessä julkisen liikenteen palveluista

rajapintojen yli saatava reaaliaikainen tieto on välttämättömyys.

- Pysäköinti. Merkittävä osa kaupunkikeskustojen autoliikenteestä on pysäköintipaikan etsimistä. Reaaliaikainen ja

tarkka tieto vapaista pysäköintipaikoista vähentää merkittävästi tuota liikennettä, kun se saatetaan avointen

rajapintojen ja niitä hyödyntävien sovellusten avulla autoilijoiden tietoon. Alkuvaiheessa tietoa on avattavissa

isommista pysäköintilaitoksista, mutta jatkossa tulee mahdolliseksi myös kadunvarsipysäköinnin tietojen kerääminen ja

avaaminen.

 

Kansainvälisesti katsoen älyliikenne on yksi kiinnostavimmista kasvualoista, jolla odotetaan tulevaisuudessa olevan

hyvin merkittävä markkinapotentiaali.  Autoteollisuuden ja IT-alan investoinnit ennakoivat älyliikenteen läpilyöntiä jo

lähitulevaisuudessa ja sitä kautta suurta kysyntää liikenteen ja liikennejärjestelmien reaaliaikaisille rajapinnoille sekä

avoimelle datalle.
 
 

5.4 Mitkä ovat hankkeen varsinaiset kohderyhmät? 

Hankkeen varsinaiset kohderyhmät ovat pk-yritykset ja start-upit jotka hyödyntävät liikenteen avoimia rajapintoja ja

reaaliaikaista liikennedataa liiketoiminnassaan.
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5.5 Mitkä ovat hankkeen välilliset kohderyhmät? 

Hankkeen välilliset kohderyhmät ovat:

- Tampereen, Helsingin, Oulun ja Turun kaupungit, jotka voivat hyödyntää toteutettavia rajapintoja myös omassa

toiminnassaan, tai jotka saavat mahdollisuuden käyttää muiden osapuolten toteuttamia avoimia rajapintoja

hyödyntäviä sovelluksia ja palveluita.

- Tutkimus- ja koulutusorganisaatiot, jotka hyödyntävät rajapintoja ja dataa tutkimuksessa sekä koulutuksessa.

- Kuntalaiset jotka voivat hyödyntää kaupunkien avaamaa dataa uusien sovellusten ja palveluiden muodossa.

- Kehittäjäyhteisöt, jotka voivat kehittää ja kokeilla omia sovellusideoitaan.

- Muiden kuutoskaupunkien kaupunkiseudut ja muut Suomen kunnat, joihin levitetään hankkeessa toteutettuja

ratkaisuja, malleja ja kokemuksia.
 

6 Toteutus ja tulokset
 

6.1 Mitkä ovat hankkeen konkreettiset toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi? 

Liikenteen reaaliaikaiset rajapinnat –pilottihankkeessa Tampere, Helsinki, Oulu ja Turku avaavat yhteneväisesti

liikenteen reaaliaikaisia rajapintoja avoimen datan periaatteita noudattaen yritysten, kehittäjien ja tutkimuslaitosten

käyttöön. Toimenpiteet ovat:

 

1.	Liikenteen reaaliaikaisten rajapintojen avaaminen kaupungin sisäiseen tai kaupungin tilaamaan tietojärjestelmään. 

a.	Teiden ja katujen kunnossapitoon liittyvien reaaliaikaisten rajapintojen avaaminen. Esimerkiksi

kunnossapitoajoneuvojen sijaintitieto, ja suoritettava kunnossapitotoimenpide (auraus, heikoitus, harjaus, suolaus,

jne.)

b.	Liikenteen ohjaukseen liittyvien reaaliaikaisten rajapintojen avaaminen. Esimerkiksi liikennevalojen reaaliaikainen

tieto, risteysten sensoreiden keräämä tieto, liikennelaskureiden tieto. Liikennekameroiden tallentamat ajantasaiset

tilannekuvat liikenteestä.

c.	Julkiseen liikenteeseen liittyvien reaaliaikaisten rajapintojen avaaminen. Esimerkiksi liikennevälineiden reaaliaikainen

sijainti, pysäkiltä nousseiden henkilöiden määrä tai liikennevälineen täyttöaste.

d.	Pysäköintiin liittyvien reaaliaikaisten rajapintojen avaaminen. Esimerkiksi pysäköintitalon vapaat paikat,

pysäköintiautomaattien reaaliaikainen tieto (kuinka monta paikkaa maksettu tietyllä ajanhetkellä).

2.	Liikenteen reaaliaikaisista rajapinnoista saatavan datan jakelu sovelluksille ja sovelluskehittäjille. Kaupungin sisäiset

tietojärjestelmät eivät yleensä tue datan jakelua suurelle käyttäjämäärälle. Datan jakelua varten on silloin tarve

pystyttää datapalvelin, joka välittää reaaliaikaisen datan yhtäaikaisesti kymmenille jopa sadoille käyttäjille.

3.	Liikenteen reaaliaikaisten rajapintojen määrittelyn ja toteuttamisen koordinointi kaupunkien välillä, jotta varmistetaan

toteutettavien rajapintojen yhteensopivuus.

4.	Rajapintojen avaamiseen, datan jakeluun ja muihin hankkeeseen liittyvien ostopalveluiden hankinta ja hankintoihin

liittyvä päätöksenteko.

5.	Viestintä osana 6Aika ohjelmaa, sekä viestintä sidosryhmille, kuten älyliikennealan yrityksille, kehittäjille,

tutkimuslaitoksille sekä kuutoskaupunkien lisäksi muille kaupungeille ja julkisille toimijoille.

6.	Hankkeen raportointi.

7.	Osallistuminen kärkihankkeen API-strategian luomiseen

8.	Avattavien rajapintojen julkaisu 6Aika-ohjelmassa luotavissa avoimen datan katalogeissa.
 
 

6.2 Mitä tuloksia hankkeella saadaan aikaan? Mitä lyhyen ja pitkän aikavälin vaikutuksia sillä on? 

Liikenteen reaaliaikaiset rajapinnat – pilottihankkeen lyhyen aikavälin vaikutuksia:

1. Toteuttavat kaupungit saavat avattua liikenteeseen liittyviä rajapintoja joko kaupungin sisäiseen tai kaupungin

tilaamaan tietojärjestelmään. Rajapinnat avataan avoimen datan periaatteiden mukaisesti, ja tiedot niistä lisätään

avoimen datan katalogeihin.

2. Pk-yritykset, muu kehittäjäyhteisö, yliopistot ja muut tutkimuslaitokset saavat käyttöönsä laadukasta reaaliaikaista

dataa liikenteestä, yhdenmukaisella tavalla neljästä kaupungista. Reaaliaikainen liikennedata tukee pk-yritysten t&k

toimintaa uusien sovellusten ja palveluiden kehittämiseksi.
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3. Yritysten ja muun kehittäjäyhteisön kanssa tehtävän yhteistyön tuloksena liikenteen reaaliaikaisten rajapintojen ja

avoimen datan pohjalta syntyy uusia sovelluksia ja palveluita loppukäyttäjille. Uusien sovellusten ja palveluiden

luominen antaa mahdollisuuksia myös uudelle liiketoiminnalle ja uusien startup yritysten perustamiselle.

4. Liikenteen reaaliaikaisista rajapinnoista saatava data voidaan jaella datapalvelimen kautta yhtäaikaisesti kymmenille

jopa sadoille käyttäjille.

5. Rajapintojen avaamiseen, datan jakeluun ja muihin hankkeeseen liittyvien ostopalveluiden hankinnan kautta

yritykset saavat referenssejä muualla Suomessa ja kansainvälisesti tehtäviä hankkeita varten.

6. Hankkeessa edistää läheistä yhteistyötä kaupunkien, tutkimuslaitosten, pk-yritysten sekä kehittäjäyhteisöjen

kanssa.

 

Liikenteen reaaliaikaiset rajapinnat – pilottihankkeen pitkän aikavälin vaikutuksia:

1. Pilottihankkeen mukaisesti muut kuutoskaupungit ja muut Suomen kaupungit voivat avata omia liikenteen

reaaliaikaisia rajapintoja pilottihankkeeseen osallistuneiden kaupunkien mallin mukaisesti.

2. Osa kehitetyistä sovelluksista ja palveluista saavuttavat uusia käyttäjäkuntia, ja niitä kehittäneillä pk-yrityksillä ja

muilla kehittäjillä on mahdollisuus lanseerata niitä muihin Suomen kaupunkeihin tai käytettäessä hyväksi

kansainvälisiä standardeja, myös kansainvälisesti. Uudet asiakkaat ja laajeneva käyttäjäkunta mahdollistavat

liiketoiminnan kehityksen ja edistävät työllisyyttä yrityksissä.

3. Liikkumiseen kehitetyillä sovelluksista ja palveluilla voi olla merkittäviä suoria hyötyjä kaupunkilaisille, yrityksille ja

kaupunkiorganisaatioille. Joukkoliikennesovellukset nostavat joukkoliikenteen suosiota ja asiakastyytyväisyyttä.

Liikenteen ohjaukseen liittyvät sovellukset auttavat liikkujia välttämään poikkeustilanteita, jotka aiheuttavat vaaraa tai

ruuhkia. Teiden ja katujen kunnossapitoon liittyvät sovellukset auttavat kunnossapitäjää käyttämään resurssit

tehokkaasti, ja informoivat kaupungin asukkaita kunnossapitotoimenpiteistä, ja toimimaan sen tiedon pohjalta.

Pysäköintisovellukset vähentävät pysäköintipaikan etsimiseen kuluvaa aikaa, ja siten vähentävät turhaa ajoa

kaupunkien keskustoissa. Hanke tukee siten merkittävästi ympäristöystävällisen ja vähähiilisen liiketoiminnan

kehitystä.

4. Yliopistot ja muut tutkimuslaitokset käyttävät uusia datalähteitä tutkimukseen ja koulutukseen, mikä edesauttaa

julkaisuja ja korkealaatuista opetusta. Lisäksi yliopistojen tutkimus ja opetus tuottavat osaavaa työvoimaa vastaaviin

tehtäviin jatkossakin.

5. Ostopalveluiden hankinnan kautta referenssejä saaneet yritykset voivat tarjota palveluitaan ja tuotteitaan vastaaviin

hankkeisiin Suomessa ja kansainvälisesti.

6. Pilottihankkeessa havaitut parhaat käytännöt, työkalut ja ratkaisut pyritään dokumentoimaan ja jakamaan avoimesti

6Aika ohjelman sisällä sekä kansallisesti että kansainvälisesti.
 
 

6.3 Miten hakemuksen kohteena olevaa toimintaa jatketaan ja tuloksia sekä kokemuksia hyödynnetään

hankkeen päättymisen jälkeen? 

Liikenteen reaaliaikaiset rajapinnat – pilottihankkeessa avatut liikenteen reaaliaikaiset rajapinnat pysyvät hyödyntäjien

käytössä myös hankkeen loputtua. Kehitetyt palvelut ja sovellukset pysyvät käytössä ja uusia ja parempia sovelluksia

tulee tekniikan ja päätelaitteiden kehittymisen myötä. Avoimen datan toimintatavan juurtuessa 6Aika ohjelman myötä,

avointen rajapintojen ylläpitoa ja kehittämistä jatketaan osana normaalia kaupungin toimintaa.
 

7 Kustannusarvion ja rahoitussuunnitelman tiivistelmä

 

 Hankkeen kustannukset ja rahoitus

Hankkeelle haetaan ennakkoa

¨ Kyllä     ý Ei
Kustannusmalli

Flat rate 24 % palkkakustannuksista
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8 Muilta rahoittajilta haettu rahoitus
 

8.1 Mitä sitovia sopimuksia tai aiesopimuksia on rahoitussuunnitelmassa esitetyistä muun julkisen

rahoituksen, kuntarahoituksen ja yksityisen rahoituksen osuuksista (ml. omarahoitusosuus)? 

Kuutoskaupungit ovat yhteisesti sitoutuneet maksamaan hankkeen omarahoitusosuuden. Tarkemmin tästä on sovittu

yhteishankkeen yhteistyösopimuksessa (toimitetaan liitteenä).
 
 

8.2 Onko hankkeeseen haettu tai ollaanko hakemassa rahoitusta muilta rahoittajilta? Mistä ja milloin

rahoitusta on haettu? Kuinka paljon rahoitusta on haettu tai myönnetty? 

Hankkeeseen ei ole haettu eikä haeta rahoitusta muilta rahoittajilta.
 

9 Yhteydet muihin hankkeisiin
 

9.1 Mihin muihin Manner-Suomen rakennerahasto-ohjelmasta rahoitettaviin hankkeisiin tai

hankekokonaisuuksiin hakemus liittyy ja miten? (Merkitse myös hakemusnumerot tai hankekoodit.) 

Hanke on osa 6Aika – avoimet ja älykkäät palvelut –strategian toteutusta. 6Aika-strategia on rakennerahasto-

ohjelmakauden kestävän kaupunkikehityksen strategia (yhdennetyn alueellisen strategian pohjalta, ITI = Integrated

Territorial Investment). Kuutoskaupunkien yhteisen 6Aika-strategia yhdistää rakennerahasto-ohjelman toimintalinjat

Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR TL 2) sekä Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

(ESR TL3) ja Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen (ESR TL4).

 

Liikenteen avoimet rajapinnat -pilottihanke tukeutuu 6Aika-ohjelman Avoin data ja rajapinnat – kärkihankkeeseen

monilla osa-alueilla.  Pilottihanke tulee noudattelemaan kärkihankkeen prosesseja datan avaamisessa ja julkaisussa.

Pilottihankkeessa avattavat datalähteet tulevat näkyviin kärkihankkeen datakatalogiin. Pilottihankkeesta osallistutaan

kärkihankkeessa laadittavan API-strategian luontiin ja toteuttamiseen.  Kehittäjäyhteisöjen kanssa toimitaan

yhteistyössä kärkihankkeen rinnalla. Pilottihankkeessa toimitaan kärkihankkeen tavoitteiden mukaisesti mm.

järjestelmien yhteentoimivuuden, standardiratkaisujen ja datan rakenteiden harmonisoinnin osalta.
 
 

9.2 Mihin muista rahoituslähteistä rahoitettaviin hankkeisiin tai hankekokonaisuuksiin hakemus liittyy ja

miten? (Merkitse myös hakemusnumerot tai hankekoodit, jos niitä on.) 

Hanke ei liity suoraan muista rahoituslähteistä rahoitettaviin hankkeisiin.

 

Liikenteen reaaliaikaiset rajapinnat -pilottihanke toimii mahdollistajana Työ- ja Elinkeinoministeriön INKA-ohjelman

Älykäs kaupunki ja uudistuva teollisuus – teeman hankkeille. Teemaan liittyviä hankekokonaisuuksia ovat mm.

”Liikenteen reaaliaikainen tilannekuva” ja ”Liikenne palveluna”, jotka voivat hyödyntää tässä pilottihankkeessa

avattavia liikenteen reaaliaikaisia rajapintoja.

Kustannukset Yhteensä €
1 Palkkakustannukset 232 000
2 Ostopalvelut 425 000
3 Kone- ja laiteinvestoinnit 0
4 Rakennukset ja maa-alueet 0
5 Muut kustannukset 0
6 Flat rate 55 681
Kustannukset yhteensä 712 681
7 Tulot 0

Nettokustannukset yhteensä 712 681

Rahoitus Yhteensä € Osuus nettokus-
tannuksista (%)

1 Haettava EAKR- ja valtion
rahoitus 477 501 67
2 Kuntien rahoitus 235 180 33
3 Muu julkinen rahoitus 0 0
4 Yksityinen rahoitus 0 0

Rahoitus yhteensä 712 681 100

Kustannusarvio yhteensä 712 681
Rahoitussuunnitelma
yhteensä 712 681
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10 Maantieteellinen kohdealue

 

Jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa, mikä on toteutuspaikan osoite?

11 Hakijan osaaminen, hankkeen riskiarviointi ja ohjausryhmä
 

11.1 Minkälainen on hakijan osaaminen ja kokemus hankkeiden toteuttamisesta ja hankesuunnitelman

mukaisesta sisällöllisestä teemasta? 

Tampereen yliopisto on toteuttanut kahdella edellisellä ohjelmakaudella useita kymmeniä rakennerahastohankkeita.

Hakijalla on vahva osaaminen projektien hallinnosta ja EU-projektien erityiskysymyksistä. Organisaatiossa on

projektitoimijoille oman verkostonsa, jonka kautta osaamista on vahvistettu ja jonka kautta on mahdollista saada

keskitetysti tietoa ja tukea mm. EU-projektien erityiskysymyksissä.
 
 

11.2 Minkälaisia riskejä hankkeen toteuttamiseen liittyy ja miten riskejä hallitaan?

 

11.3 Esitys hankkeen ohjausryhmän kokoonpanoksi 

Projektille asetetaan ohjausryhmä, johon kullakin hankkeen toteuttajalla on oikeus nimetä oma edustajansa. Projektin

osapuolten edustajien lisäksi ohjausryhmässä toimii rahoittajaviranomaisen edustaja sekä mahdollisesti muita

osapuolten kutsumia asiantuntijoita. Alustava ehdotus Liikenteen reaaliaikaiset rajapinnat –hankkeen ohjausryhmäksi:

Mika Kulmala, Tampereen kaupunki (älyliikenneratkaisut Tampereen kaupungissa)

Jukka Talvi, Oulun Kaupunki

Mikko Lehtonen, Helsingin Kaupunki

Marko Selin, Turun kaupunki

Tero Piirainen, Tampereen yliopisto, ITS Factory

NN, 6Aika ohjaus/johtoryhmän jäsen

Matti Saastamoinen, 6Aika Avoin Data kärkihankkeen projektipäällikkö

NN, Uudenmaan liiton edustaja (rahoittaja)

Seppo Haataja, Tredea Oy (INKA, Avoin Tampere)

Jukka Lintusaari, Tampereen yliopisto

¨ Hankkeen toiminta kohdistuu yhden
maakunnan alueelle

ý Hankkeen toiminta kohdistuu usean
maakunnan alueelle

¨ Hankkeen toiminta on valtakunnallista

Maakunnat

Pirkanmaa, Uusimaa, Varsinais-Suomi, Pohjois-Pohjanmaa
Seutukunnat

Helsingin, Oulun, Tampereen, Turun
Kunnat

Helsinki, Oulu, Tampere, Turku

Jakeluosoite Postinumero Postitoimipaikka

Riski
Toimenpiteet riskin toteutumisen todennäköisyyden
pienentämiseksi

Kaupunkien välinen yhteistyö vähäistä
Yhteistyön koordinointiin varataan resursseja,
kommunikoidaan aktiivisesti, toimitaan läpinäkyvästi

Kaupungit eivät löydä tapoja avata rajapintoja
yhteisessä muodossa

Pyritään toteuttamaan ratkaisuja mahdollisimman
joustavasti, huomioimaan kaupunkien tarpeet ja
toimintaympäristön vaatimukset mahdollisimman aikaisessa
vaiheessa

Avatuille rajapinnoille ei tavoiteta riittävästi hyödyntäjiä

Hyödynnetään olemassa olevia yritys- ja kehittäjäverkostoja
ja niiden kautta kannustetaan toteuttamaan sovelluksia,
palveluita, ja tutkimusta käyttäen useamman kaupungin
rajapintoja.

Reaaliaikaisten rajapintojen avaaminen aiheuttaa
teknisiä ongelmia kaupungin sisäisiin tietojärjestelmiin
tai ulkoisilta toimittajilta tilattuihin järjestelmiin.

Datan jakelussa käytetään teknologioita ja menetelmiä, joita
on jo käytetty joukkoliikennedatan välittämiseen vastaavissa
tapauksissa. Yhtäaikaisten käyttäjien aiheuttama kuormitus
siirretään ulkoiselle datapalvelimelle.
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Ohjausryhmän kokoonpano tarkentuu hankkeen käynnistymisen jälkeen.
 

12 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantatiedoista
 

Tuotosindikaattorit 
Toimintalinja 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen  
Erityistavoite 5.1. Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen 

13 Horisontaaliset periaatteet
 

13.1 Sukupuolten tasa-arvo

 

13.2 Kestävä kehitys

Muuta tukea kuin rahoitustukea saavat yritykset 4
Yritykset, jotka tuen seurauksena tuovat uuden tai merkittävästi parannetun tuotteen markkinoille (tuote
on uusi markkinoilla)

3

Yritykset, jotka tuen seurauksena kehittävät uuden tai merkittävästi parannetun tuotteen markkinoille
(tuote ei ole uusi markkinoilla)

5

Yritykset, jotka käynnistävät tuen seurauksena t&k&i-toiminnan tai t&k&i-yhteistyön yliopistojen,
korkeakoulujen tai tutkimuslaitosten kanssa

3

Yritykset, joihin syntyy tuen seurauksena uusiutuviin energiaratkaisuihin tai vähähiilisyyden tukemiseen
perustuvaa uutta liiketoimintaa, esim. tuovat markkinoille uuden tuotteen tai palvelun

3

Osaamisintensiiviset start-up yritykset, joilla on merkittävät valmiudet uuden tuotteen, palvelun tai
tuotantomenetelmän kehittämiseen tuen seurauksena

2

Yritysten avoimen tiedon ja rajapintojen avulla toteuttamat uudet sovellukset 4

Kyllä Ei Perustelu
Hankkeessa on tehty toimintaympäristön
analyysi sukupuolinäkökulmasta ¨ ý Ei ole tehty analyysiä.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu
hankkeen toiminnassa
(valtavirtaistaminen) ¨ ý Ei ole huomioitu.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten
tasa-arvon edistäminen ¨ ý Ei ole hankkeen päätavoitteena.
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14 Liitteet
 

Pakolliset liitteet

Yhteishankkeen sopimus
 

Muut liitteet

Vaikutuksen kohde

Vaikutusaste

Perustelu
Välitön
vaikutus

Välillinen
vaikutus

Ekologinen kestävyys

Luonnonvarojen käytön kestävyys 7

Uudet älyliikenneratkaisut parantavat liikenteen
ympäristöystävällisyyttä ja edistävät
luonnonvarojen kestävää käyttöä esim.
vähentämällä paineita uusien teiden
rakentamiseen.

Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien
vähentäminen 7

Uudet älyliikenneratkaisut vähentävät liikenteen
CO2-päästöjä.

Kasvillisuus, eliöt ja luonnon
monimuotoisuus 3

Uudet älyliikenneratkaisut vähentävät paineita
esim. uusien teiden rakentamiseen, jolloin
luonnolle jää enemmän tilaa myös
kaupungeissa.

Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma
(ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 3

Uudet älyliikenneratkaisut vähentävät liikenteen
päästöjä.

Natura 2000 -ohjelman kohteet 3

Uudet älyliikenneratkaisut vähentävät paineita
esim. uusien teiden rakentamiseen, jolloin
rakentamispaineet Natura 2000 kohteissa ja
niiden läheisyydessä pienenevät.

Taloudellinen kestävyys

Materiaalit ja jätteet 5

Uudet älyliikenneratkaisut parantavat liikenteen
ympäristöystävällisyyttä, energiatehokkuutta  ja
luonnonvarojen kestävää käyttöä, esim.
tehostamalla kuljetuskaluston käyttöä.

Uusiutuvien energialähteiden käyttö 5
Uudet älyliikenneratkaisut parantavat sähköisen
liikenteen, esim. sähköautojen käytettävyyttä.

Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä
kehittäminen 9

Liikenteen reaaliaikaiset rajapinnat antavat uusia
liiketoimintamahdollisuuksia paikallisille pk-
yrityksille, jotka voivat kehittää uusia ratkaisuja
myös vientimarkkinoille.

Aineettomien tuotteiden ja palvelujen
kehittäminen 9

Uudet älyliikenneratkaisut ovat useimmiten
aineettomia tuotteita ja palveluita, esim. mobiili-
tai verkkosovelluksia.

Liikkuminen ja logistiikka 9

Uusilla liikenteen reaaliaikaisiin rajapintoihin
perustuvilla älyliikenneratkaisuilla on merkittävä
positiivinen vaikutus liikkumisen ja logistiikan
sujuvuuteen, turvallisuuteen ja
ympäristöystävällisyyteen.

Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus

Hyvinvoinnin edistäminen 7

Uudet älyliikenneratkaisut mahdollistavat
erityisryhmien, esteettömyyden ja palveluiden
saavutettavuuden  huomioimisen paremmin
liikenteen palveluissa.

Tasa-arvon edistäminen 3

Avoimet rajapinnat antavat mahdollisuudet
tuottaa edullisia älyliikenneratkaisuja kaikille
käyttäjäryhmille.

Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen
yhdenvertaisuus 3

Avoimet rajapinnat antavat mahdollisuudet
tuottaa edullisia älyliikenneratkaisuja kaikille
käyttäjäryhmille.

Kulttuuriympäristö 1 Ei merkittäviä vaikutuksia.

Ympäristöosaaminen 5

Älyliikenteen ratkaisut luetaan usein Cleantech
sektorin osaksi, sillä ne edistävät liikenteen
ympäristöystävällisyyttä ja energia- sekä
materiaalitehokkuutta.
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Hakija vakuuttaa tässä hakemuksessa ja sen liitteissä antamansa tiedot oikeiksi.
 

Viranomaisella on oikeus tarkastaa hakijaa koskevat verovelkatiedot, arvonlisäverovelvollisuutta koskevat tiedot sekä

muut tarvittavat toiselta viranomaiselta saatavat tiedot, joilla voi olla vaikutusta rahoituksen myöntämiseen.

Yhteishankkeessa tarkastusoikeus koskee kaikkia hakijoita ja tuen siirto –menettelyssä hakijan lisäksi kaikkia tuen

siirronsaajia.

Lomake jätetään järjestelmässä viranomaiskäsittelyyn Katso-tunnistautuneena roolilla EURA 2014 -

asiointi/nimenkirjoittaja. Tämä korvaa perinteisen allekirjoituksen. Paperilomaketta ei allekirjoiteta käsin eikä sitä

lähetetä postitse viranomaiselle

Päiväys ja hakijaorganisaation sähköinen allekirjoitus
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Hakijan (päätoteuttajan) taustalomake

 

1 Tarve, tavoitteet ja toteuttajan rooli

Hakijan (päätoteuttajan) nimi

Tampereen Yliopisto
Y-tunnus

0155668-4
Organisaatiotyyppi

Yliopisto
Organisaatiotyypin mukainen omarahoitusosuuden laji

Kuntarahoitus
Jakeluosoite

Kanslerinrinne 1
Postinumero

33014
Postitoimipaikka

Tampereen yliopisto
Hakijan (päätoteuttajan) yhteyshenkilö

PIIRAINEN TERO VEIKKO
Yhteyshenkilön puhelinnumero

03-355111
Yhteyshenkilön sähköpostiosoite

tero.piirainen@uta.fi
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2 Toteutus ja tulokset

Mihin tarpeeseen tai ongelmaan hankkeella haetaan ratkaisua? Mitkä ovat hankkeen tavoitteet ja uutuus- tai lisäarvo?

Tampereen yliopistolla on ollut merkittävä rooli älyliikenteen, avoimen datan ja liikennesovellusten kehittämisessä, sekä alaan liittyvässä tutkimustoiminnassa, joka on
perustunut jo avattuun liikennedataan, lähinnä joukkoliikenteen dataan. Tutkimuksessa liikenteen dataa on hyödynnetty liikenteen ja liikkumisen analyysissä, mutta sitä on
jatkossa mahdollista laajentaa muillekin tutkimusaloille, kuten käyttöliittymät, pelitutkimus, aluetieteet ja kaupunkisuunnittelu, jotka kaikki ovat Tampereen yliopiston
vahvuusalueita.

Tampereen yliopisto on mukana ITS Factoryssa, joka on Tampereen kaupunkiseudun, tutkimuslaitosten ja alan yritysten yhteistyönä syntynyt älyliikenteen valtakunnallinen
innovaatio- kokeilu- ja kehitysympäristö. Olemme olleet vahvasti vaikuttamassa yhteenliittymässä tehtyihin strategisiin valintoihin, joissa avoimella datalla ja
sovelluskehityksellä on merkittävä osuus älyliikenteen liiketoiminnan kehityksissä. Tampereen yliopisto on kahdessa kehityshankkeessa kerännyt yhteen merkittävän
kehittäjäyhteisön (noin 200 kehittäjää tai kehittäjätiimiä), rakentanut kehittäjiä ja sovelluksia palvelevan datapalvelimen, sekä aktiivisesti jakanut dataa liikennesovelluksille,
joita kolmen vuoden aikana on Tampereen seudulla syntynyt lähes 30. Käyttäjiä noilla palveluilla on tällä hetkellä 30000. Osa palveluista on jo tällä hetkellä siirtymässä
liiketoiminnassa vaiheeseen, jossa niillä on mahdollista siirtyä käyttämään puhtaasti kaupallisia palveluita. Tuota siirtymää olemme nyt tukemassa myös tämän hankkeen
kautta.

Tässä hankkeessa avattavat liikenteen reaaliaikaiset rajapinnat laajentavat merkittävästi yrityksille sekä muille kehittäjille tarjottavia mahdollisuuksia. Joukkoliikenteen
rajapintojen osalta on nähty, että reaaliaikaiset rajapinnat tuottavat kaikista eniten lisäarvoa palveluiden käyttäjille, siten niillä on myös merkittävin liiketoimintapotentiaali,
mikä kiinnostaa sovellusten ja palveluiden kehittäjiä laidasta laitaan: Pk-yrityksiä, start-upeja ja yksittäisiä kehittäjiä. Datan avoimuus on merkittävä tekijä uusien palveluiden
synnyssä, liikkeellelähdön nopeudessa, sekä tulevissa liiketoimintamahdollisuuksissa.

Datan avoimuus on merkittävä tekijä myös tutkimuksellisesti. Avoin tarkka ja reaaliaikaisesti saatavilla oleva liikennedata avaa uusia tutkimusmahdollisuuksia, joita aiemmin
ei ole päästy kokeilemaan. Hyvälaatuinen ja kattava data mahdollistaa myös uudenlaista kansainvälistä yhteistyötä, sillä se toimii houkuttimena monelle ulkomaiselle
tutkimuslaitokselle tai tutkimusryhmälle, joilta tällaiset mahdollisuudet vielä puuttuvat.

Uutuus- tai lisäarvo

Tavoitteena on mahdollistaa kansallisella ja kansainvälisellä tasolla ainutlaatuisten sovellusten ja palveluiden luominen sekä edelläkävijän asema alan tutkimuksessa.
Esimerkiksi seuraavilla osa-alueilla on mahdollisuus tämän hankkeen kautta toimia kansainvälisenä edelläkävijänä:
- liikkujien (jalankulkija, pyöräilijä, ajoneuvot) reaaliaikainen syöte tai palaute liikenteen ohjaukselle avoimia rajapintoja hyödyntäen
- talvikunnossapidon reaaliaikainen tilannekuva ja palautekanavat, sitä kautta kustannustehokas ja tuloksekas kunnossapito
- pysäköinnin liittäminen osaksi muita palveluita
- optimaalinen ja dynaaminen joukkoliikennetarjonta keskisuurissa kaupungeissa
- kokonaisvaltaiset liikkumispalvelut, "liikkuminen palveluna".
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Mitkä ovat hankkeet konkreettiset toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi? Mitä tuloksia hankkeella saadaan aikaan?

Tampereen yliopisto vastaa hankkeessa projektin hallinnasta, datan jakelusta, sekä datan käytön edistämisestä yhteistyössä pk-yritysten, kehittäjäyhteisöjen, 6Aika
ohjelman ja sen kärkihankkeiden
kanssa.

Datan jakelu
- Liikenteen reaaliaikaisista rajapinnoista saatavan datan jakelu sovelluksille ja sovelluskehittäjille, mm. pk-yrityksille, start-upeille ja muille kehittäjäryhmille.
- Jatkamme kahdessa aiemmassa hankkeessa kehitetyn datapalvelimen kehitystä siten, että se tukee uusia datalähteitä, ja pystyy palvelemaan laajempaa kehittäjä- ja
sovellusmäärää.
- Datan jakelussa välitämme kaikkien hankkeen toteuttajakaupunkien (Tampere, Helsinki, Oulu, Turku) reaaliaikaista liikennedataa.
- Datapalvelimen kaikki data on avointa dataa ja luotava ohjelmistokoodi avointa lähdekoodia. Siten palvelimen osalta tulosten hyödyntäminen muissa hankkeissa ja
liiketoiminnassa on yksinkertaista hankkeen aikana ja sen jälkeenkin.

Datan käytön edistäminen
Liikenteen reaaliaikaisista rajapinnoista saatavan datan käytön edistäminen:
- Laajennamme tiedonsaantimahdollisuuksia mm. uutiskirjeiden avulla
- Kehitämme wikiä tiedonjakokanavana, hankkeelle perustetaan oma wiki-sivusto josta voi seurata hankkeen suunnitelmia, toteutumista, uusia rajapintoja sekä niihin
liittyvää dokumentaatiota
- Järjestämme kehittäjätapahtumia ja sovelluskilpailuja, tai osallistumme muiden tuottamiin kilpailuihin aktiivisena järjestäjänä
- Viestimme avoimesta liikennedatasta myös hankkeen kohderyhmänä olevien pk-yritysten ja kehittäjäryhmien ulkopuolelle, eri sidosryhmille, kuten älyliikennealan
yrityksille, tutkimuslaitoksille sekä kuutoskaupunkien lisäksi muille kaupungeille ja julkisille toimijoille.
- Kaikkien avattavien rajapintojen tiedot julkaistaan myös 6Aika-ohjelmassa luotavissa avoimen datan katalogeissa.
- Kaupunkien avaamat liikenteen reaaliaikaiset datat ovat hankkeen kautta saatavana API-rajapinnan kautta, joka mahdollistaa suuren joukon sovelluksia ja sovellusten
käyttäjiä. Odotamme sovelluksille hankkeen aikana kymmeniä tuhansia käyttäjiä.

Toimintamallit ja kulttuuri
- Hankkeessa luotava ketterä toimintamalli liikenteen avoimen datan jakeluun rajapintojen kautta on sovellettavissa myös muille toimialoille, ja on käytettävissä myös
kaupunkien tekemissä hankinnoissa.

Projektin hallinta
Tampereen yliopisto vastaa hankkeen suunnittelusta, hallinnasta, koordinoinnista ja raportoinnista.
- Projektin hallinta, koordinointi, raportointi
- Datan jakelu sovelluksille hankinta
- Viestinnän ja tapahtumien hankinta
- Rajapinta kärkihankkeeseen
- Osallistuminen kärkihankkeen API-strategian luomiseen.

Tampereen yliopistossa on ollut merkittävää tutkimustoimintaa, joka on perustunut jo avattuun liikennedataan, lähinnä joukkoliikenteen dataan. Tähän hankkeeseen liittyen
toimintaa on tarkoitus laajentaa datan ja rajapintojen testaukseen, käyttäen hyödyksi mm. erilaisia visualisointeja. Tässä hankkeessa ei panosteta merkittävästi varsinaisten
esimerkkisovellusten toteutukseen, mutta datan ja rajapintojen laadun varmistamiseen voidaan tuottaa erilaisia testejä, demosovelluksia ja visualisointeja, joita on
mahdollista tehdä esimerkiksi projektitöinä tai lopputöiden yhteyessä.
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De minimis -tuki-ilmoitus
 

1 Harjoittaako hankkeen hakija hankkeessa taloudellista toimintaa, jossa on kyse tavaroiden tai palvelujen tarjoamisesta tietyillä markkinoilla?

¨ Kyllä     ý Ei
 

2 Osallistuuko hankkeen toimenpiteisiin hyödynsaajina taloudellista toimintaa harjoittavia organisaatioita?

¨ Kyllä     ý Ei

Hankkeen kustannusarvio
 

Kustannusmalli

ý Flat rate 24 % palkkakustannuksista

¨ Flat rate 15 % palkkakustannuksista

¨ Kertakorvaus (lump sum)

¨ Kaikki kirjanpidon kustannukset ilmoitetaan tosiasiallisesti aiheutuvien kustannusten mukaan
 

 Hankkeen kustannukset

ý Arvonlisävero jää hakijan lopulliseksi kustannukseksi. Ilmoitettaviin kustannuksiin sisältyy alv.

¨ Arvonlisävero ei jää hakijan lopulliseksi kustannukseksi. Kustannukset on ilmoitettu verottomina.

1 Palkkakustannukset

Tehtävä
Kokoaikainen/
osa-aikainen Henkilötyökk 2015 2016 2017 Yhteensä

Projektipäällikkö Kokoaikainen 24 40 000 50 000 10 000 100 000
1Yhteensä 24 40 000 50 000 10 000 100 000

Kustannusten perustelut

Projektipäällikkö / Tampereen yliopisto (ITS Factory devITS)
- Projektin hallinta, koordinointi, raportointi
- Datan jakelu sovelluksille hankinta
- Viestinnän ja tapahtumien hankinta
- Rajapinta kärkihankkeeseen
- Osallistuminen kärkihankkeen API-strategian luomiseen
- Kehittäjäyhteistyö yhdessä kärkihankkeen kanssa.
- Datan ja rajapintojen laadun varmistamiseen käytettävien testien, demosovellusten ja visualisointien suunnittelu ja töiden ohjaus esimerkiksi projektitöinä tai lopputöiden
yhteyessä.

Tulostettu 25.2.2015 20:33:40 EURA 2014 -järjestelmä

Hakemusnumero: 301011 Hankekoodi: 

Hankkeen nimi: 6AIKA: Liikenteen reaaliaikaiset rajapinnat

4 (8)



2 Ostopalvelut

Kustannus 2015 2016 2017 Yhteensä
Liikenteen reaaliaikaisen datan jakelu sovelluksille ostopalveluna 40 000 50 000 10 000 100 000
Viestintä, materiaalit, konsultointi, tapahtumat ja muut ostopalvelut 6 000 10 000 4 000 20 000
2 Yhteensä 46 000 60 000 14 000 120 000

Kustannusten perustelut

Liikenteen reaaliaikaisen datan jakelu sovelluksille ostopalveluna

Viestintä, materiaalit, konsultointi, tapahtumat ja muut ostopalvelut

3 Kone- ja laitehankinnat

Kustannus 2015 2016 2017 Yhteensä
3 Yhteensä 0 0 0 0

Kustannusten perustelut

4 Rakennukset ja maa-alueet

Kustannus 2015 2016 2017 Yhteensä
4 Yhteensä 0 0 0 0

Kustannusten perustelut

5 Muut kustannukset

Kustannus 2015 2016 2017 Yhteensä
5 Yhteensä 0 0 0 0

Kustannusten perustelut
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Hankkeen rahoitussuunnitelma
 

 Rahoitus hankkeen kustannuksiin

 

2 Kuntien rahoitus

6 Flat rate

Kerroin 2015 2016 2017 Yhteensä
24.00 % 9 600 12 000 2 400 24 000
6 Yhteensä 9 600 12 000 2 400 24 000

1 - 6 Hankkeen kustannukset

1 - 6 Yhteensä
2015 2016 2017 Yhteensä

95 600 122 000 26 400 244 000

7 Tulot

Tulot 2015 2016 2017 Yhteensä
7 Yhteensä 0 0 0 0

Nettokustannukset yhteensä

Yhteensä
2015 2016 2017 Yhteensä

95 600 122 000 26 400 244 000

1 Haettava EAKR- ja valtion rahoitus

1 Yhteensä
2015 2016 2017 Yhteensä

64 052 81 740 17 688 163 480

2.1 Kuntien rahoitus, tuensaajan omarahoitus

Rahoitus 2015 2016 2017 Yhteensä
Kuntien rahoitus: Tuensaajan omarahoitus 15 774 20 130 4 356 40 260
2.1 Yhteensä 15 774 20 130 4 356 40 260
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3 Muu julkinen rahoitus

 

4 Yksityinen rahoitus

2.2 Kuntien rahoitus, ulkopuolinen rahoitus

Rahoitus 2015 2016 2017 Yhteensä
Tampereen kaupunki 15 774 20 130 4 356 40 260
2.2 Yhteensä 15 774 20 130 4 356 40 260

2.1 - 2.2 Kuntien rahoitus yhteensä

2.1 - 2.2 Yhteensä
2015 2016 2017 Yhteensä

31 548 40 260 8 712 80 520

3.1 Muu julkinen rahoitus, tuensaajan omarahoitus

Rahoitus 2015 2016 2017 Yhteensä
Muu julkinen rahoitus: Tuensaajan omarahoitus 0 0 0 0
3.1 Yhteensä 0 0 0 0

3.2 Muu julkinen rahoitus, ulkopuolinen rahoitus

Rahoitus 2015 2016 2017 Yhteensä
3.2 Yhteensä 0 0 0 0

3.1 - 3.2 Muu julkinen rahoitus yhteensä

3.1 - 3.2 Yhteensä
2015 2016 2017 Yhteensä

0 0 0 0

4.1 Yksityinen rahoitus, tuensaajan omarahoitus

Rahoitus 2015 2016 2017 Yhteensä
Yksityinen rahoitus: Tuensaajan omarahoitus 0 0 0 0
4.1 Yhteensä 0 0 0 0
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4.2 Yksityinen rahoitus, ulkopuolinen rahoitus

Rahoitus 2015 2016 2017 Yhteensä
4.2 Yhteensä 0 0 0 0

4.1 - 4.2 Yksityinen rahoitus yhteensä

4.1 - 4.2 Yhteensä
2015 2016 2017 Yhteensä

0 0 0 0

1 - 4 Rahoitus hankkeen kustannuksiin yhteensä

1 - 4 Yhteensä
2015 2016 2017 Yhteensä

95 600 122 000 26 400 244 000
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Hakijan (osatoteuttajan) taustalomake

 

1 Tarve, tavoitteet ja toteuttajan rooli

Hakijan (osatoteuttajan) nimi

Tampereen kaupunki
Y-tunnus

0211675-2
Organisaatiotyyppi

Kunta
Organisaatiotyypin mukainen omarahoitusosuuden laji

Kuntarahoitus
Jakeluosoite

PL 487
Postinumero

33101
Postitoimipaikka

Tampere
Hakijan (osatoteuttajan) yhteyshenkilö

Mika Kulmala
Yhteyshenkilön puhelinnumero

050-3826455
Yhteyshenkilön sähköpostiosoite

mika.kulmala@tampere.fi
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2 Toteutus ja tulokset

Mihin tarpeeseen tai ongelmaan hankkeella haetaan ratkaisua? Mitkä ovat hankkeen tavoitteet ja uutuus- tai lisäarvo?

Tampere on yksi Suomen suurimmista kasvukeskuksista. Älyliikenteen avulla tehostetaan liikenneinfrastruktuurin ja liikennevälineiden käyttöä Tampereen seudulla
hyödyntämällä tieto- ja viestintäteknologian mahdollisuuksia.

Liikennemäärät kasvavat Tampereella voimakkaasti, jolloin tulee tarve parantaa liikenteen sujuvuutta, tehokkuutta, turvallisuutta ja ympäristöystävällisyyttä. Älyliikenne on
merkittävä tekijä, jonka avulla infrastruktuuria ja liikennevälineitä voidaan hyödyntää nykyistä paremmin. Avoimen datan periaatteiden mukaan avatut reaaliaikaiset
rajapinnat liikenteen järjestelmiin ovat merkittävä mahdollistaja älyliikenteen palvelujen kehittämisessä.

Tampereella toimii useita älyliikennesektorilla toimivia yrityksiä. ITS Factory on Tampereen kaupunkiseudun, tutkimuslaitosten ja alan yritysten yhteistyönä syntynyt
älyliikenteen valtakunnallinen innovaatio-, kokeilu- ja kehitysympäristö. Hankkeella vahvistetaan Tampereen ja ITS Factoryn asemaa kansallisesti ja kansainvälisesti
merkittävänä älyliikenteen innovointi- ja kehittämiskeskuksena.

Avattavat liikenteen reaaliaikaiset rajapinnat avataan yhteistyössä muiden hankkeen toteuttajien kanssa siten, että kehitettäviä sovelluksia ja palveluita voidaan
saumattomasti käyttää kaikissa toteuttavissa kaupungeissa, ja myöhemmin myös muissa kaupungeissa. Se vähentää kustannuksia ja varmistaa avattavien rajapintojen
paremman hyödynnettävyyden yritysten, kehittäjien ja tutkimuslaitosten näkökulmasta.

Hanke tukee Tampereen hallinnoimaa INKA-ohjelman Älykäs kaupunki ja uudistuva teollisuus -teemaa ja sen älyliikenteeseen liittyviä hankekokonaisuuksia ”Liikenteen
reaaliaikainen tilannekuva” ja ”Liikkuminen palveluna”.

Uutuus- tai lisäarvo

Tavoitteena reaaliaikaisten liikenteen rajapintojen avaamisella on mahdollistaa kansallisella ja kansainvälisellä tasolla ainutlaatuisten sovellusten ja palveluiden luominen.
Palveluita ja sovelluksia, joita liikenteen reaaliaikaiset rajapinnat mahdollistavat ovat esimerkiksi: joukkoliikenteen kehittyneet mobiilisovellukset, pysäköinnin reaaliaikainen
opastus, liikennevalojen ohjaus kevyttä liikennettä suosien, ajoneuvojen tiedonvaihto liikenteenohjauksen kanssa, kunnossapidon reaaliaikainen tilannekuva.
Kansainvälisesti katsoen älyliikenne on yksi kiinnostavimmista kasvualoista, jolla odotetaan tulevaisuudessa olevan hyvin merkittävä markkinapotentiaali.  Esimerkiksi
autoteollisuuden ja IT-alan investoinnit tulevaisuudet ajoneuvoteknologiaan kuten robottiautoihin ennakoi älyliikenteen läpilyöntiä jo lähitulevaisuudessa. Hankkeen ansiosta
Tampereen seudun asukkaat pääsevät nauttimaan edistyksellisistä älyliikenteen palveluista jo nyt.
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De minimis -tuki-ilmoitus
 

1 Harjoittaako hankkeen hakija hankkeessa taloudellista toimintaa, jossa on kyse tavaroiden tai palvelujen tarjoamisesta tietyillä markkinoilla?

¨ Kyllä     ý Ei

Mitkä ovat hankkeet konkreettiset toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi? Mitä tuloksia hankkeella saadaan aikaan?

Datan avaaminen:

Tampereella datan avauksen painopiste on liikenteen ohjaukseen (liikennevalot) ja julkiseen liikenteeseen liittyvät reaaliaikarajapinnat. Niiden toimenpiteet:
- Liikenteen ohjaukseen liittyvien reaaliaikaisten rajapintojen avaaminen.
Tampereen kaupunki on hankkinut uuden liikennevalojen keskusjärjestelmän, johon hankitaan laadukas reaaliaikaista tilannedataa tarjoava rajapinta. Rajapintaa tullaan
kehittämään seuraavien 2 vuoden aikana yrityksiltä, kehittäjiltä ja tutkijoilta saadun palautteen mukaisesti. Kyseeseen tulevat esimerkiksi liikennevalojen reaaliaikainen
tieto, risteysten sensoreiden keräämä tieto ja liikennelaskureiden tieto.
- Julkiseen liikenteeseen liittyvien reaaliaikaisten rajapintojen avaaminen:
1) Joukkoliikenteen nousijatiedon avaus. Nousijatieto mahdollistaa mm. sovellusten esittää joukkoliikennevälineen täyttöasteen pysäkillä odottaville.
2) Tampereen Palveluliikenteen (Pali) pikkubussien liittäminen reaaliaikaisen joukkoliikennedatan osaksi.
3) Tampereen bussien reaaliaikaisen sijaintitiedon välittäminen OGC:n standardille WMS-rajapinnalle, joka mahdollistaa datalle runsaasti uusia käyttötapauksia, esimerkiksi
käyttäen Oskari.org -palvelualustaa.
4) Reaaliaikaisen joukkoliikennedatan välitys kansainvälisissä GTFS-RT standardimuodossa.

Hankkeessa selvitetään mahdollisuudet kunnossapidon ja pysäköinnin rajapintojen avauksiin, ja mahdollisuuksien mukaan avataan uusia rajapintoja tai parannetaan jo
olemassa olevien toiminnallisuutta ja kattavuutta:
- Teiden ja katujen kunnossapitoon liittyvien reaaliaikaisten rajapintojen avaaminen. Tampereella on hankittu kunnossapitoon liittyvä rajapinta, mutta se ei ole kattava (vain
osa kalustosta mukana) ja sen toiminta ei ole vielä luotettavaa. Tavoitteena on saada laadukas ja kattava rajapinta teiden ja katujen kunnossapidon reaaliaikaiseen
seurantaan. Esimerkiksi kunnossapitoajoneuvojen sijaintitieto, ja suoritettava kunnossapitotoimenpide (auraus, heikoitus, harjaus, suolaus, jne.).
- Pysäköintiin liittyvien reaaliaikaisten rajapintojen avaaminen. Esimerkiksi pysäköintiautomaattien reaaliaikainen tieto (kuinka monta paikkaa maksettu tietyllä ajanhetkellä).
Tampereen pysäköintitaloihin on tehty rajapinta, katuvarsipysäköinnin rajapinta on seuraava merkittävä rajapinta jolle on selvä käyttötarve.

Datan jakelu ja datan käytön edistäminen
- Liikenteen reaaliaikaisista rajapinnoista saatavan datan jakelu sovelluksille ja sovelluskehittäjille tapahtuu pääasiallisesti ITS Factoryn kautta, hankkeen koordinaattorina
toteuttajana toimivan Tampereen yliopiston hallinnoimana.
- Avattavien rajapintojen julkaisu 6Aika-ohjelmassa luotavassa Tampereen avoimen datan katalogissa.
- Liikenteen reaaliaikaisista rajapinnoista saatavan datan käytön edistäminen tapahtuu pääasiallisesti ITS Factoryn kautta, hankkeen koordinaattorina toimivan Tampereen
yliopiston hallinnoimana.

Toimintamallit ja kulttuuri
- Liikenteen reaaliaikaisten rajapintojen toteuttaminen kaupungin sisäisiin tai kaupungin tilaamiin tietojärjestelmään otetaan 6Aika ohjelman tuloksena osaksi kaupungin
normaalia toimintaa ja mukaan hankintaprosesseihin.

Lisäksi kaupungin vastuulla on rajapintojen avaamiseen, datan jakeluun ja muihin hankkeeseen liittyvien ostopalveluiden hankinta ja hankintoihin liittyvä päätöksenteko.
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Hankkeen kustannusarvio
 

Kustannusmalli

ý Flat rate 24 % palkkakustannuksista

¨ Flat rate 15 % palkkakustannuksista

¨ Kertakorvaus (lump sum)

¨ Kaikki kirjanpidon kustannukset ilmoitetaan tosiasiallisesti aiheutuvien kustannusten mukaan
 

 Hankkeen kustannukset

¨ Arvonlisävero jää hakijan lopulliseksi kustannukseksi. Ilmoitettaviin kustannuksiin sisältyy alv.

ý Arvonlisävero ei jää hakijan lopulliseksi kustannukseksi. Kustannukset on ilmoitettu verottomina.

1 Palkkakustannukset

Tehtävä
Kokoaikainen/
osa-aikainen Henkilötyökk 2015 2016 2017 Yhteensä

Projektipäällikkö Osa-aikainen 8 14 000 20 000 6 000 40 000
1Yhteensä 8 14 000 20 000 6 000 40 000

Kustannusten perustelut

- Kaupungin sisäinen koordinaatio
- Päätöksenteko
- Rajapinta-avausten kartoitus ja suunnittelu
- Yhteyshenkilö tiedon tuottajiin ja yksiköihin
- Ostopalveluiden valmistelu, kilpailutus, hankinta ja seuranta
- Hankkeen osatoteutuksen hallinta, koordinointi, raportointi, maksatushakemukset ja muut hankehallinnolliset asiat

2 Ostopalvelut

Kustannus 2015 2016 2017 Yhteensä
Liikenteen reaaliaikaisten rajapintojen avaamiskustannukset 40 000 40 000 0 80 000
2 Yhteensä 40 000 40 000 0 80 000

Kustannusten perustelut

Liikenteen reaaliaikaisten rajapintojen avaamiskustannukset ja yhteentoimivuuden rakentaminen. Rajapintojen avaamiseen liittyvät ostopalvelut, sisältäen toteutusten
ylläpito- ja kehityskulut hankkeen aikana.
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3 Kone- ja laitehankinnat

Kustannus 2015 2016 2017 Yhteensä
3 Yhteensä 0 0 0 0

Kustannusten perustelut

Ei kone- tai laitehankintoja

4 Rakennukset ja maa-alueet

Kustannus 2015 2016 2017 Yhteensä
4 Yhteensä 0 0 0 0

Kustannusten perustelut

Ei rakennusten tai maa-alueiden hankintoja

5 Muut kustannukset

Kustannus 2015 2016 2017 Yhteensä
5 Yhteensä 0 0 0 0

Kustannusten perustelut

Ei muita kustannuksia

6 Flat rate

Kerroin 2015 2016 2017 Yhteensä
24.00 % 3 360 4 800 1 440 9 600
6 Yhteensä 3 360 4 800 1 440 9 600

1 - 6 Hankkeen kustannukset

1 - 6 Yhteensä
2015 2016 2017 Yhteensä

57 360 64 800 7 440 129 600

7 Tulot

Tulot 2015 2016 2017 Yhteensä
7 Yhteensä 0 0 0 0
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Hankkeen rahoitussuunnitelma
 

 Rahoitus hankkeen kustannuksiin

 

2 Kuntien rahoitus

 

3 Muu julkinen rahoitus

Nettokustannukset yhteensä

Yhteensä
2015 2016 2017 Yhteensä

57 360 64 800 7 440 129 600

1 Haettava EAKR- ja valtion rahoitus

1 Yhteensä
2015 2016 2017 Yhteensä

38 432 43 416 4 985 86 833

2.1 Kuntien rahoitus, tuensaajan omarahoitus

Rahoitus 2015 2016 2017 Yhteensä
Kuntien rahoitus: Tuensaajan omarahoitus 18 928 21 384 2 455 42 767
2.1 Yhteensä 18 928 21 384 2 455 42 767

2.2 Kuntien rahoitus, ulkopuolinen rahoitus

Rahoitus 2015 2016 2017 Yhteensä
2.2 Yhteensä 0 0 0 0

2.1 - 2.2 Kuntien rahoitus yhteensä

2.1 - 2.2 Yhteensä
2015 2016 2017 Yhteensä

18 928 21 384 2 455 42 767

3.1 Muu julkinen rahoitus, tuensaajan omarahoitus

Rahoitus 2015 2016 2017 Yhteensä
Muu julkinen rahoitus: Tuensaajan omarahoitus 0
3.1 Yhteensä 0 0 0 0
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4 Yksityinen rahoitus

3.2 Muu julkinen rahoitus, ulkopuolinen rahoitus

Rahoitus 2015 2016 2017 Yhteensä
3.2 Yhteensä 0 0 0 0

3.1 - 3.2 Muu julkinen rahoitus yhteensä

3.1 - 3.2 Yhteensä
2015 2016 2017 Yhteensä

0 0 0 0

4.1 Yksityinen rahoitus, tuensaajan omarahoitus

Rahoitus 2015 2016 2017 Yhteensä
Yksityinen rahoitus: Tuensaajan omarahoitus 0
4.1 Yhteensä 0 0 0 0

4.2 Yksityinen rahoitus, ulkopuolinen rahoitus

Rahoitus 2015 2016 2017 Yhteensä
4.2 Yhteensä 0 0 0 0

4.1 - 4.2 Yksityinen rahoitus yhteensä

4.1 - 4.2 Yhteensä
2015 2016 2017 Yhteensä

0 0 0 0

1 - 4 Rahoitus hankkeen kustannuksiin yhteensä

1 - 4 Yhteensä
2015 2016 2017 Yhteensä

57 360 64 800 7 440 129 600
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Hakijan (osatoteuttajan) taustalomake

 

1 Tarve, tavoitteet ja toteuttajan rooli

 

2 Toteutus ja tulokset

Hakijan (osatoteuttajan) nimi

Oulun kaupunki
Y-tunnus

0187690-1
Organisaatiotyyppi

Kunta
Organisaatiotyypin mukainen omarahoitusosuuden laji

Kuntarahoitus
Jakeluosoite

PL 27
Postinumero

90015
Postitoimipaikka

Oulun kaupunki
Hakijan (osatoteuttajan) yhteyshenkilö

Jukka Talvi
Yhteyshenkilön puhelinnumero

+358 44 703 2108
Yhteyshenkilön sähköpostiosoite

jukka.talvi@ouka.fi

Mihin tarpeeseen tai ongelmaan hankkeella haetaan ratkaisua? Mitkä ovat hankkeen tavoitteet ja uutuus- tai lisäarvo?

Kadunpitäjillä eräs keskeinen tarve on liikenteestä kertyvän tiedon parempi hyödyntäminen omassa toiminnassa sekä jakaminen vapaasti kolmansien osapuolien
hyödynnettäväksi. Tiedon avulla voidaan ohjata toimintaa todellisen tarpeen perusteella ja toisaalta kehittää uutta liiketoimintaa. Eli toisaalta voidaan saada säästöjä
julkisen sektorin toimintaa kehittämällä ja toisaalta tuloja uuden liiketoiminnan kautta. Tarpeet ovat käytännössä samat kaikissa kaupungeissa, jonka vuoksi Suomessa
tehdyillä liikennealan innovaatioilla on potentiaaliset markkinat kansainvälisestikin.

Uutuus- tai lisäarvo

Kyseessä olevia datalajeja ei ole aikaisemmin tässä mittakaavassa avattu ja hyödynnetty. Ajantasaista liikennetietoa voi yhdistellä muiden tietolajien kanssa ja luoda täysin
uudenlaista tietoa, joka ei olisi muuten mahdollista. Datan avaaminen vaatii uudenlaista osaamista julkiselta sektorilta ja liikennetiedolla on hyvät edellytykset toimia tässä
suunnannäyttäjänä. Käytännön työ tilataan hyvin usein yrityksiltä ja liikennedatan ympärille voi hyvinkin muodostua eräänlainen ekosysteemi Suomessa. Datan avaaminen
tukee käynnissä olevia hankkeita, kuten joukkoliikenteen reaaliaikaisen informaatiojärjestelmän toteutus, ajantasaisen pysäköinnin opastuksen laajentaminen, liikennevalo-
ohjauksen kehittäminen ja punaista päin ajamisen seuranta sekä valvonta.
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De minimis -tuki-ilmoitus
 

1 Harjoittaako hankkeen hakija hankkeessa taloudellista toimintaa, jossa on kyse tavaroiden tai palvelujen tarjoamisesta tietyillä markkinoilla?

¨ Kyllä     ý Ei

Hankkeen kustannusarvio
 

Kustannusmalli

ý Flat rate 24 % palkkakustannuksista

¨ Flat rate 15 % palkkakustannuksista

¨ Kertakorvaus (lump sum)

¨ Kaikki kirjanpidon kustannukset ilmoitetaan tosiasiallisesti aiheutuvien kustannusten mukaan
 

 Hankkeen kustannukset

¨ Arvonlisävero jää hakijan lopulliseksi kustannukseksi. Ilmoitettaviin kustannuksiin sisältyy alv.

ý Arvonlisävero ei jää hakijan lopulliseksi kustannukseksi. Kustannukset on ilmoitettu verottomina.

Mitkä ovat hankkeet konkreettiset toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi? Mitä tuloksia hankkeella saadaan aikaan?

Datan avaaminen
- Liikennevalojen sekunnin välein kertyvä tilatieto (opastimet, ilmaisimet, erikoistoiminnot)
- Ajantasaiset liikennekameratiedot 10-20 sekunnin välein
- Joukkoliikenteen ennustetut lähtöajat jokaiselle pysäkille, bussien ajantasainen sijaintitieto ja joukkoliikenteen häiriötiedot
- Pysäköintilaitosten tilatiedot (vapaat paikat, täynnä, suljettu).

Datan jakelu ja datan käytön edistäminen
- Jakelurajapintoja yhdenmukaistetaan helposti käytettävään muotoon.
- Kehittäjäyhteistyötä pyritään edistämään. Kehittäjäyhteistyötä tehdään yhteistyössä muiden 6Aika-hankekaupunkien kanssa.
- Liikennedataa hyödyntäviä sovelluksia markkinoidaan Oulunliikenne.fi -palvelussa
- Uusien datalajien jakelu liitetään osaksi Oulunliikenne.fi -palvelua
- Hyödynnettävä data esitetään kartan päällä
- Raakadatasta muokataan havainnollisia ja helposti hyödynnettävissä olevia tietoja (esim. liikennevalodatasta liikennemäärät ja punaista päin ajamisen määrät)
- Liikennedatan päälle pyritään tekemään automaattitoimintoja, jotka kertovat toiminnan laadusta sekä viestivät toimenpidetarpeesta (esim. liikennevalojoen säätötarve)

Toimintamallit ja kulttuuri
- Hankkeen eri osapuolet valmistelevat yhdessä parhaita käytäntöjä datan määrittelyyn ja avaamiseen sekä uusien hankintojen yhteydessä että olemassa olevien
järjestelmien osalta.
- Esimerkiksi kunnossapidon seurantatietojen osalta selvitetään ja valmistellaan alueurakkoihin vakioehdot, joita noudattamalla kaikista urakoista saadaan jatkossa
ajantasaista tietoa kunnossapitotoimenpiteiden suorittamisesta vakioidussa ja helposti hyödynnettävässä muodossa.
- Hankkeessa luodaan uudenlaista yhteistyön kulttuuria eri kaupunkiseutujen kesken.
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1 Palkkakustannukset

Tehtävä
Kokoaikainen/
osa-aikainen Henkilötyökk 2015 2016 2017 Yhteensä

Projektipäällikkö Osa-aikainen 2 3 333 4 000 667 8 000
Suunnittelija Osa-aikainen 3 5 000 6 000 1 000 12 000
1Yhteensä 5 8 333 10 000 1 667 20 000

Kustannusten perustelut

Projektipäällikkö koordinoi Oulun osallistumista sekä vastaa ostopalveluiden hankinnasta. Suunnittelija kartoittaa ja suunnittelee rajapintojen avausta sekä testaa avattavaa
dataa.

2 Ostopalvelut

Kustannus 2015 2016 2017 Yhteensä
Liikenteen reaaliaikaisten rajapintojen avaamiskustannukset ja yhteentoimivuuden rakentaminen. 16 667 20 000 3 333 40 000
Liikenteen reaaliaikaisen datan jakelu sovelluksille ostopalveluna 8 333 10 000 1 667 20 000
Muut ostopalvelut 8 333 10 000 1 667 20 000
2 Yhteensä 33 333 40 000 6 667 80 000

Kustannusten perustelut

Valtaosa ostopalveluiden kustannuksista kertyy datarajapintojen aukaisemisesta. Kyseessä on olemassa olevien järjestelmien tietojen tuottamisesta yleisesti
koneluettavaan muotoon. Oulun osalta kustannuksista valtaosa tulee liikennevaloista ja liikennekameroista. Ouluun on muiden hankkeiden myötä tulossa kattavat ja
ajantasaiset tiedot joukkoliikenteestä sekä pysäköinneistä, joita muokataan samaan formaattiin muiden kaupunkien kanssa. Oulunliikenne.fi –palvelu toimii datan
näyteikkunana sekä esimerkkipalveluna siitä, miten tietoa voidaan esittää. Muut ostopalvelut koskevat lähinnä suunnittelua ja muut asiantuntijatyötä erityisesti
kunnossapitotiedon keräämiseen ja hyödyntämiseen, jossa korostuu teknisten ongelmien sijaan uuden toimintamallin sisään ajaminen kaupunkiorganisaatiossa.

3 Kone- ja laitehankinnat

Kustannus 2015 2016 2017 Yhteensä
3 Yhteensä 0 0 0 0

Kustannusten perustelut

4 Rakennukset ja maa-alueet

Kustannus 2015 2016 2017 Yhteensä
4 Yhteensä 0 0 0 0
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Hankkeen rahoitussuunnitelma
 

 Rahoitus hankkeen kustannuksiin

Kustannusten perustelut

5 Muut kustannukset

Kustannus 2015 2016 2017 Yhteensä
5 Yhteensä 0 0 0 0

Kustannusten perustelut

6 Flat rate

Kerroin 2015 2016 2017 Yhteensä
24.00 % 2 000 2 400 401 4 801
6 Yhteensä 2 000 2 400 401 4 801

1 - 6 Hankkeen kustannukset

1 - 6 Yhteensä
2015 2016 2017 Yhteensä

43 666 52 400 8 735 104 801

7 Tulot

Tulot 2015 2016 2017 Yhteensä
7 Yhteensä 0 0 0 0

Nettokustannukset yhteensä

Yhteensä
2015 2016 2017 Yhteensä

43 666 52 400 8 735 104 801

1 Haettava EAKR- ja valtion rahoitus

1 Yhteensä
2015 2016 2017 Yhteensä

29 257 35 108 5 853 70 218
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2 Kuntien rahoitus

 

3 Muu julkinen rahoitus

 

4 Yksityinen rahoitus

2.1 Kuntien rahoitus, tuensaajan omarahoitus

Rahoitus 2015 2016 2017 Yhteensä
Kuntien rahoitus: Tuensaajan omarahoitus 14 409 17 292 2 882 34 583
2.1 Yhteensä 14 409 17 292 2 882 34 583

2.2 Kuntien rahoitus, ulkopuolinen rahoitus

Rahoitus 2015 2016 2017 Yhteensä
2.2 Yhteensä 0 0 0 0

2.1 - 2.2 Kuntien rahoitus yhteensä

2.1 - 2.2 Yhteensä
2015 2016 2017 Yhteensä

14 409 17 292 2 882 34 583

3.1 Muu julkinen rahoitus, tuensaajan omarahoitus

Rahoitus 2015 2016 2017 Yhteensä
Muu julkinen rahoitus: Tuensaajan omarahoitus 0
3.1 Yhteensä 0 0 0 0

3.2 Muu julkinen rahoitus, ulkopuolinen rahoitus

Rahoitus 2015 2016 2017 Yhteensä
3.2 Yhteensä 0 0 0 0

3.1 - 3.2 Muu julkinen rahoitus yhteensä

3.1 - 3.2 Yhteensä
2015 2016 2017 Yhteensä

0 0 0 0
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4.1 Yksityinen rahoitus, tuensaajan omarahoitus

Rahoitus 2015 2016 2017 Yhteensä
Yksityinen rahoitus: Tuensaajan omarahoitus 0
4.1 Yhteensä 0 0 0 0

4.2 Yksityinen rahoitus, ulkopuolinen rahoitus

Rahoitus 2015 2016 2017 Yhteensä
4.2 Yhteensä 0 0 0 0

4.1 - 4.2 Yksityinen rahoitus yhteensä

4.1 - 4.2 Yhteensä
2015 2016 2017 Yhteensä

0 0 0 0

1 - 4 Rahoitus hankkeen kustannuksiin yhteensä

1 - 4 Yhteensä
2015 2016 2017 Yhteensä

43 666 52 400 8 735 104 801
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Hakijan (osatoteuttajan) taustalomake

 

1 Tarve, tavoitteet ja toteuttajan rooli

 

2 Toteutus ja tulokset

Hakijan (osatoteuttajan) nimi

Helsingin kaupunki
Y-tunnus

0201256-6
Organisaatiotyyppi

Kunta
Organisaatiotyypin mukainen omarahoitusosuuden laji

Kuntarahoitus
Jakeluosoite

Kansakoulukatu 3 (PL 2100)
Postinumero

00099
Postitoimipaikka

Helsingin kaupunki
Hakijan (osatoteuttajan) yhteyshenkilö

Mikko Lehtonen
Yhteyshenkilön puhelinnumero

040-580 3101
Yhteyshenkilön sähköpostiosoite

mikko.j.lehtonen@hel.fi

Mihin tarpeeseen tai ongelmaan hankkeella haetaan ratkaisua? Mitkä ovat hankkeen tavoitteet ja uutuus- tai lisäarvo?

Helsingin liikennejärjestelmä on liikennemääriltään, ruuhkaisuudeltaan ja häiriöherkkyydeltään eri mittaluokassa kuin muut alueet Suomessa. Kaupungin tavoitteena on
parantaa liikennejärjestelmän toimivuutta, tehokkuutta ja turvallisuutta älyliikenteen avulla.

Helsingin asukasluku ja työpaikkamäärä kasvavat merkittävästi tulevaisuudessa. Älyliikenteen ratkaisut tarjoavat merkittäviä liikenteellisiä hyötyjä suhteellisen edullisesti
perinteisiin infrastruktuuri-investointeihin verrattuna.

Useimmat älyliikenteen sovellukset ja palvelut perustuvat liikenteen ajantasaiseen tietoon, ns. liikenteen tilannekuvaan. Tilannekuva määritellään ja toteutetaan yhteistyönä,
johon osallistuvat liikennealan keskeiset toimijat, kuten Helsinki ja sen yhteistyökaupungit, valtion liikenneviranomaiset ja kehittäjäyhteisö. Tilannekuva koostuu erilaisista
julkisen ja kaupallisen sektorin avoimista tai suljetuista tietolähteistä, niiden varaan rakentuvista osioista liittyen datan jakeluun ja julkaisuun, sekä toiminnallisista dataa
jalostavista komponenteista. Tällainen modulaarinen rakenne asettaa erityisen suuret vaatimukset avoimille ja yhtenäisille rajapinnoille.

Avattavat liikenteen reaaliaikaiset rajapinnat avataan yhteistyössä muiden hankkeen toteuttajien kanssa siten, että kehitettäviä sovelluksia ja palveluita voidaan
saumattomasti käyttää kaikissa toteuttavissa kaupungeissa, ja myöhemmin myös muissa kaupungeissa. Se vähentää kustannuksia ja varmistaa avattavien rajapintojen
paremman hyödynnettävyyden yritysten, kehittäjien ja tutkimuslaitosten näkökulmasta.

Kaupungin tavoitteena on mahdollistaa toimijoiden ekosysteemi, jonka kehittämät ratkaisut ovat keskenään yhteensopivia ja hyödyntävät julkista dataa. Konseptin
ensimmäinen sovelluskohde on liikenteen tilannekuva.

Uutuus- tai lisäarvo

Tavoitteena reaaliaikaisten liikenteen rajapintojen avaamisella on mahdollistaa kansallisella ja kansainvälisellä tasolla ainutlaatuisten sovellusten ja palveluiden luominen.
Helsingin erityispiirteitä ovat mm Mobility as a Service –konseptin tarpeet sekä Helsinki-Tallinna –kaksoiskaupunki –tavoitteet joiden perusteella ihmisten ja tavaroiden
liikkumista ja arjen sujumista tullaan yhtenäistämään, luoden siten erityisiä paineita rajapinnoille.
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De minimis -tuki-ilmoitus
 

1 Harjoittaako hankkeen hakija hankkeessa taloudellista toimintaa, jossa on kyse tavaroiden tai palvelujen tarjoamisesta tietyillä markkinoilla?

Mitkä ovat hankkeet konkreettiset toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi? Mitä tuloksia hankkeella saadaan aikaan?

Datan avaaminen
- Rajapintojen avaamiseen ja muihin hankkeeseen liittyvien ostopalveluiden hankinta ja hankintoihin liittyvä päätöksenteko.
- Teiden ja katujen kunnossapitoon liittyvien reaaliaikaisten rajapintojen avaaminen. Esimerkiksi kunnossapitoajoneuvojen sijaintitieto, ja suoritettava
kunnossapitotoimenpide (auraus, heikoitus, harjaus, suolaus, jne.). Helsingin kaupungin virastoista Stara suorittaa suuren osan kaupungin kunnossapitourakoinnista sekä
hallinnoi kaupungin kaikkea liikkuvaa kalustoa. Staran tavoitteena on saada kaikki liikkuva kalusto telemetrian piiriin, ensi vaiheessa operatiiviset työkoneet. Näiden
tuottamaa auraus-, hiekoitus- ym tietoa on jo pilotoitu ja jaettu avoimena datana, mistä on syntynyt mm auratkartalla.com ja muita vastaavia kolmansien osapuolien
toteuttamia sivustoja. Kunnossapidon data on toistaiseksi testiluonteista ja nojaa laitevalmistajien omiin rajapintoihin ja formaatteihin. Laajamittaisessa käytössä
ajantasainen kunnossapidon data on merkittävä tietolähde liikenteen uusille palveluille sekä sidosryhmille liittyen esim kaupunkien ilmanlaatuun. Tavoitteena on saada
laadukas ja kattava rajapinta teiden ja katujen kunnossapidon reaaliaikaiseen seurantaan.
- Liikenteen ohjaukseen liittyvien reaaliaikaisten rajapintojen avaaminen. Esimerkiksi liikennevalojen reaaliaikainen tieto, risteysten sensoreiden keräämä tieto,
liikennelaskureiden tieto. Helsingin kaupungin liikennevalojärjestelmä on valtaosin vanhaa tekniikkaa, mutta tietyiltä alueilta (Ruoholahti, Jätkäsaari) on saatavissa
ajantasaista ajoneuvomäärien laskentatietoa. Helsingin kaupunki on tulevaisuudessa uusimassa liikennevalojen keskusjärjestelmiä, missä yhteydessä voidaan ottaa
liikennevalot keskeiseksi tietolähteeksi. Tätä varten tarvitaan laadukas reaaliaikaista tilannedataa tarjoava rajapinta.
- Julkiseen liikenteeseen liittyvien reaaliaikaisten rajapintojen avaaminen. Esimerkiksi pysäkiltä nousseiden henkilöiden määrä ja/tai liikennevälineen täyttöaste.
Joukkoliikenteen reaaliaikaiset rajapinnat ovat melko hyvällä tasolla HSL-alueella. HSL toteuttaa seuraavan sukupolven reittioppaan yhdessä Liikenneviraston (matka.fi)
kanssa 2015-16, mikä edellyttää uusia rajapintoja ja samalla mahdollistaa uusia palveluja, Vastaavasti Mobility as a Service (MaaS) –operaattorien käynnistyminen
edellyttää uusia rajapintoja mahdollistamaan uudenlaista kaupallista toimintaa.
- Pysäköintiin liittyvien reaaliaikaisten rajapintojen avaaminen. Pysäköintiin liittyvä tieto on yksi kysytyimmistä avoimen datan tiedoista mistä Helsinkiä lähestytään.
Kaupalliset pysäköintioperaattorit kykenevät toimittamaan ajantasaista tietoa laitostensa toiminnasta, mutta toistaiseksi omissa formaateissaan, tästä käydään parhaillaan
sopimusneuvotteluja. Ulkoalueiden ja kadunvarsien pysäköintiin ei ole vielä keruukeinoja, mutta tämän kehittäminen on Helsingin liikenteen tilannekuvan ensimmäisen
vaiheen tehtäviä. Ajantasaiseen pysäköinti-informaatioon ei ole valmiita malleja, mutta Tampereen ja HSL:n alustavat Datex2-pohjaiset mallit tarjoavat perustan yhtenevälle
kansalliselle rajapinnalle, joka tulee synkronisoida kansainvälisen kehityksen kanssa.

Datan jakelu ja datan käytön edistäminen
- Liikenteen reaaliaikaisista rajapinnoista saatavan datan käytön edistäminen tapahtuu tämän hankkeen lisäksi Helsingin kaupungin kehittäjäyhteistyön (dev.hel.fi) ja HSL:n
kehittäjäyhteistyön (dev.hsl.fi) kautta.
- Avattavat tiedot kytketään Helsinki Region Infoshareen (www.hri.fi) joka on kaupungin ylläpitämä pk-seudun avoimen datan ja rajapintojen katalogi. Jos 6Aika ohjelman
osana syntyy alueellisia tai valtakunnallisia datakatalogeja, liitetään uudet rajapinnat luonnollisesti myös niiden katalogien tarjontaan.
- Helsinki tukee vahvasti vuosittaista Apps4Finland –avoimen datan kilpailua, jossa on joka vuosi liikkumiseen liittyvät uudet sovellukset suosituin kilpailukategoria. Uudet
rajapinnat ovat luontainen osa kilpailun pohjamateriaalia.

Toimintamallit ja kulttuuri
- Liikenteen rajapinnat tukevat Liikenteen Tilannekuvan yhteydessä kehitettävää ns Sandbox-mallia, joka mahdollistaa uudenlaisia hankintamalleja ja palvelu- ja
toimittajahallintaa
- Liikenteen reaaliaikaisten rajapintojen toteuttaminen kaupungin sisäisiin tai kaupungin tilaamiin tietojärjestelmään otetaan 6Aika ohjelman tuloksena osaksi kaupungin
normaalia toimintaa ja mukaan hankintaprosesseihin.
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¨ Kyllä     ý Ei

Hankkeen kustannusarvio
 

Kustannusmalli

ý Flat rate 24 % palkkakustannuksista

¨ Flat rate 15 % palkkakustannuksista

¨ Kertakorvaus (lump sum)

¨ Kaikki kirjanpidon kustannukset ilmoitetaan tosiasiallisesti aiheutuvien kustannusten mukaan
 

 Hankkeen kustannukset

¨ Arvonlisävero jää hakijan lopulliseksi kustannukseksi. Ilmoitettaviin kustannuksiin sisältyy alv.

ý Arvonlisävero ei jää hakijan lopulliseksi kustannukseksi. Kustannukset on ilmoitettu verottomina.

1 Palkkakustannukset

Tehtävä
Kokoaikainen/
osa-aikainen Henkilötyökk 2015 2016 2017 Yhteensä

Liikenneinsinööri Osa-aikainen 8 14 000 20 000 6 000 40 000
1Yhteensä 8 14 000 20 000 6 000 40 000

Kustannusten perustelut

- Kaupungin sisäinen koordinaatio
- Päätöksenteko
- Rajapinta-avausten kartoitus ja suunnittelu
- Yhteyshenkilö tiedon tuottajiin ja yksiköihin
- Ostopalveluiden valmistelu, kilpailutus, hankinta ja seuranta
- Hankkeen osatoteutuksen hallinta, koordinointi, raportointi, maksatushakemukset ja muut hankehallinnolliset asiat

2 Ostopalvelut

Kustannus 2015 2016 2017 Yhteensä
Liikenteen reaaliaikaisten rajapintojen avaamiskustannukset 40 000 40 000 0 80 000
2 Yhteensä 40 000 40 000 0 80 000

Kustannusten perustelut

Liikenteen reaaliaikaisten rajapintojen avaamiskustannukset ja yhteentoimivuuden rakentaminen. Rajapintojen avaamiseen liittyvät ostopalvelut, sisältäen toteutusten
ylläpito- ja kehityskulut hankkeen aikana.
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3 Kone- ja laitehankinnat

Kustannus 2015 2016 2017 Yhteensä
3 Yhteensä 0 0 0 0

Kustannusten perustelut

4 Rakennukset ja maa-alueet

Kustannus 2015 2016 2017 Yhteensä
4 Yhteensä 0 0 0 0

Kustannusten perustelut

5 Muut kustannukset

Kustannus 2015 2016 2017 Yhteensä
5 Yhteensä 0 0 0 0

Kustannusten perustelut

6 Flat rate

Kerroin 2015 2016 2017 Yhteensä
24.00 % 3 360 4 800 1 440 9 600
6 Yhteensä 3 360 4 800 1 440 9 600

1 - 6 Hankkeen kustannukset

1 - 6 Yhteensä
2015 2016 2017 Yhteensä

57 360 64 800 7 440 129 600

7 Tulot

Tulot 2015 2016 2017 Yhteensä
7 Yhteensä 0 0 0 0
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Hankkeen rahoitussuunnitelma
 

 Rahoitus hankkeen kustannuksiin

 

2 Kuntien rahoitus

 

3 Muu julkinen rahoitus

Nettokustannukset yhteensä

Yhteensä
2015 2016 2017 Yhteensä

57 360 64 800 7 440 129 600

1 Haettava EAKR- ja valtion rahoitus

1 Yhteensä
2015 2016 2017 Yhteensä

38 432 43 416 4 985 86 833

2.1 Kuntien rahoitus, tuensaajan omarahoitus

Rahoitus 2015 2016 2017 Yhteensä
Kuntien rahoitus: Tuensaajan omarahoitus 18 928 21 384 2 455 42 767
2.1 Yhteensä 18 928 21 384 2 455 42 767

2.2 Kuntien rahoitus, ulkopuolinen rahoitus

Rahoitus 2015 2016 2017 Yhteensä
2.2 Yhteensä 0 0 0 0

2.1 - 2.2 Kuntien rahoitus yhteensä

2.1 - 2.2 Yhteensä
2015 2016 2017 Yhteensä

18 928 21 384 2 455 42 767

3.1 Muu julkinen rahoitus, tuensaajan omarahoitus

Rahoitus 2015 2016 2017 Yhteensä
Muu julkinen rahoitus: Tuensaajan omarahoitus 0
3.1 Yhteensä 0 0 0 0
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4 Yksityinen rahoitus

3.2 Muu julkinen rahoitus, ulkopuolinen rahoitus

Rahoitus 2015 2016 2017 Yhteensä
3.2 Yhteensä 0 0 0 0

3.1 - 3.2 Muu julkinen rahoitus yhteensä

3.1 - 3.2 Yhteensä
2015 2016 2017 Yhteensä

0 0 0 0

4.1 Yksityinen rahoitus, tuensaajan omarahoitus

Rahoitus 2015 2016 2017 Yhteensä
Yksityinen rahoitus: Tuensaajan omarahoitus 0
4.1 Yhteensä 0 0 0 0

4.2 Yksityinen rahoitus, ulkopuolinen rahoitus

Rahoitus 2015 2016 2017 Yhteensä
4.2 Yhteensä 0 0 0 0

4.1 - 4.2 Yksityinen rahoitus yhteensä

4.1 - 4.2 Yhteensä
2015 2016 2017 Yhteensä

0 0 0 0

1 - 4 Rahoitus hankkeen kustannuksiin yhteensä

1 - 4 Yhteensä
2015 2016 2017 Yhteensä

57 360 64 800 7 440 129 600
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Hakijan (osatoteuttajan) taustalomake

 

1 Tarve, tavoitteet ja toteuttajan rooli

Hakijan (osatoteuttajan) nimi

Turun kaupunki
Y-tunnus

0204819-8
Organisaatiotyyppi

Kunta
Organisaatiotyypin mukainen omarahoitusosuuden laji

Kuntarahoitus
Jakeluosoite

PL 355
Postinumero

20101
Postitoimipaikka

Turku
Hakijan (osatoteuttajan) yhteyshenkilö

Marko Selin
Yhteyshenkilön puhelinnumero

050 558 9336
Yhteyshenkilön sähköpostiosoite

marko.selin@turku.fi
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2 Toteutus ja tulokset

Mihin tarpeeseen tai ongelmaan hankkeella haetaan ratkaisua? Mitkä ovat hankkeen tavoitteet ja uutuus- tai lisäarvo?

Julkisen liikenteen reaaliaikaisen rajapinnan avaaminen

Turun kaupunkiseudun joukkoliikenteen reaaliaikaisen tiedon seuraaminen perustuu HaConin toimittamaan Hafas informaatiojärjestelmään. Tavoitteena on avata
reaaliaikaisen laskennan tuloksia avoimen rajapinnan kautta sovelluskehittäjien käyttöön.

Turun tavoitteena on näyttää asiakkaan tarvitsemat palveluverkkotiedot yhdessä näkymässä. Tällöin on tärkeää, että myös joukkoliikenteen reaaliaikatiedot näytetään tässä
samassa näkymässä. Tietojen näyttämistä varten tarvitaan rajapinta Hafas-järjestelmästä paikkatietoihin. Turun kaupunkiseudun joukkoliikenne toteuttaa tämän rajapinnan
osana 6Aika-ohjelman "Liikenteen reaaliaikaiset rajapinnat" –hanketta.

---

Kunnossapidon reaaliaikaisen rajapinnan avaaminen

Tavoitteena on saada mm. asukkaiden käyttöön uusia innovatiivisia sovelluksia, joiden avulla he voivat saada reaaliaikaista tai lähes reaaliaikaista tietoa katuverkon ja
kevyen liikenteen väylien kunnossapidon tilasta. Myös tulevista kunnossapitotöistä halutaan jakaa jatkossa paremmin tietoa.

Tällä hetkellä käytössä ovat mm. seuraavat palvelut:
- liikennehäiriötiedotteet tekstiviestinä tai sähköpostina
- ilmoitukset alueen kunnossapitotöistä postialueittain tekstiviestinä.

Tulevaisuudessa tietoa voitaisiin jakaa esim. myös seuraavista asioista:
- liukkausvaroitukset
- kunnossapitoajoneuvojen reaaliaikainen liikkuminen.

Kun kunnossapitoon liittyvää tietoa avataan antaa se sovelluskehittäjille mahdollisuuden luoda täysin uusia sovelluksia ja palveluita, joita voivat käyttää asukkaat ja
mahdollisesti myös kunnossapitopalveluiden tuottajat ja tilaajat. Tavoitteena on reaaliaikainen tilannekuva eri osapuolille. Tavoitteena on myös vahvistaa
vuorovaikutteisuutta asiakkaiden ja kunnossapidon välillä.

Uutuus- tai lisäarvo
- Mahdollistaa uusien asukkaita ja yrityksiä hyödyntävien sovellusten kehittämisen
   o Teiden ja katujen kunnossapitoon liittyvät sovellukset edesauttavat resurssien hyödyntämistä tehokkaasti
   o Asukkaiden informointi kunnossapitotoimenpiteistä, ja ohjaaminen esim. reittivalinnoissa
- Mahdollistaa palveluiden parempi saatavuus joukkoliikenteen tehokkaammalla hyödyntämisellä
- Joukkoliikenteen kohdentamisen kehittäminen avoimen datan mahdollistamien sovellusten avulla.
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De minimis -tuki-ilmoitus
 

1 Harjoittaako hankkeen hakija hankkeessa taloudellista toimintaa, jossa on kyse tavaroiden tai palvelujen tarjoamisesta tietyillä markkinoilla?

¨ Kyllä     ý Ei

Hankkeen kustannusarvio
 

Kustannusmalli

ý Flat rate 24 % palkkakustannuksista

¨ Flat rate 15 % palkkakustannuksista

¨ Kertakorvaus (lump sum)

¨ Kaikki kirjanpidon kustannukset ilmoitetaan tosiasiallisesti aiheutuvien kustannusten mukaan
 

 Hankkeen kustannukset

¨ Arvonlisävero jää hakijan lopulliseksi kustannukseksi. Ilmoitettaviin kustannuksiin sisältyy alv.

ý Arvonlisävero ei jää hakijan lopulliseksi kustannukseksi. Kustannukset on ilmoitettu verottomina.

Mitkä ovat hankkeet konkreettiset toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi? Mitä tuloksia hankkeella saadaan aikaan?

Datan avaaminen
- joukkoliikenteen
   o reitti- ja aikataulutiedot
   o reaaliaika- ja poikkeustiedot
   o kapasiteettitiedot
- katujen ja teiden kunnossapito
   o reaaliaikaisen tilannekuvan avaaminen

Datan jakelu ja datan käytön edistäminen
- määritellään kansalliset tietotyypit ja varmistutaan yhteensopivuudesta ja tiedon laadusta.
- datasettien markkinointi ja yhteisesti sovitulla tavalla tuotettujen ratkaisujen hyödyntäminen kuutoskaupunkien alueella.

Turun AMK on ilmaissut kiinnostuksensa olla mukana liikenteen reaaliaikaisia rajapintoja hyödyntävien esimerkkisovelluksen kehityksessä. Turun AMK on ollut mukana
GeoSmartCity-hankkeessa, ja projekteissa on käytetty Unity-pelimoottoria laajasti erilaisissa sovelluksissa. Sen hyödyntäminen liikennesovelluksissa olisi uudenlainen
mielenkiintoinen mahdollisuus. Tässä hankkeessa ei panosteta merkittävästi esimerkkisovellusten toteutukseen, mutta demoja on mahdollista tehdä esimerkiksi
opiskelijoiden projektitöinä tai lopputöiden yhteydessä.

1 Palkkakustannukset

Tehtävä
Kokoaikainen/
osa-aikainen Henkilötyökk 2015 2016 2017 Yhteensä

Projektipäällikkö Osa-aikainen 6 12 000 18 000 2 000 32 000
1Yhteensä 6 12 000 18 000 2 000 32 000
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Kustannusten perustelut

- Kaupungin sisäinen koordinaatio
- Päätöksenteko
- Rajapinta-avausten kartoitus ja suunnittelu
- Yhteyshenkilö tiedon tuottajiin ja yksiköihin
- Ostopalveluiden valmistelu, kilpailutus, hankinta ja seuranta
- Hankkeen osatoteutuksen hallinta, koordinointi, raportointi, maksatushakemukset ja muut hankehallinnolliset asiat

2 Ostopalvelut

Kustannus 2015 2016 2017 Yhteensä
Liikenteen reaaliaikaisten rajapintojen avaamiskustannukset 30 000 35 000 0 65 000
2 Yhteensä 30 000 35 000 0 65 000

Kustannusten perustelut

Liikenteen reaaliaikaisten rajapintojen avaamiskustannukset ja yhteentoimivuuden rakentaminen. Rajapintojen avaamiseen liittyvät ostopalvelut, sisältäen toteutusten
ylläpito- ja kehityskulut hankkeen aikana.

3 Kone- ja laitehankinnat

Kustannus 2015 2016 2017 Yhteensä
3 Yhteensä 0 0 0 0

Kustannusten perustelut

4 Rakennukset ja maa-alueet

Kustannus 2015 2016 2017 Yhteensä
4 Yhteensä 0 0 0 0

Kustannusten perustelut

5 Muut kustannukset

Kustannus 2015 2016 2017 Yhteensä
5 Yhteensä 0 0 0 0
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Hankkeen rahoitussuunnitelma
 

 Rahoitus hankkeen kustannuksiin

 

2 Kuntien rahoitus

Kustannusten perustelut

6 Flat rate

Kerroin 2015 2016 2017 Yhteensä
24.00 % 2 880 4 320 480 7 680
6 Yhteensä 2 880 4 320 480 7 680

1 - 6 Hankkeen kustannukset

1 - 6 Yhteensä
2015 2016 2017 Yhteensä

44 880 57 320 2 480 104 680

7 Tulot

Tulot 2015 2016 2017 Yhteensä
7 Yhteensä 0 0 0 0

Nettokustannukset yhteensä

Yhteensä
2015 2016 2017 Yhteensä

44 880 57 320 2 480 104 680

1 Haettava EAKR- ja valtion rahoitus

1 Yhteensä
2015 2016 2017 Yhteensä

30 070 38 405 1 662 70 137

2.1 Kuntien rahoitus, tuensaajan omarahoitus

Rahoitus 2015 2016 2017 Yhteensä
Kuntien rahoitus: Tuensaajan omarahoitus 14 810 18 915 818 34 543
2.1 Yhteensä 14 810 18 915 818 34 543
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3 Muu julkinen rahoitus

 

4 Yksityinen rahoitus

2.2 Kuntien rahoitus, ulkopuolinen rahoitus

Rahoitus 2015 2016 2017 Yhteensä
2.2 Yhteensä 0 0 0 0

2.1 - 2.2 Kuntien rahoitus yhteensä

2.1 - 2.2 Yhteensä
2015 2016 2017 Yhteensä

14 810 18 915 818 34 543

3.1 Muu julkinen rahoitus, tuensaajan omarahoitus

Rahoitus 2015 2016 2017 Yhteensä
Muu julkinen rahoitus: Tuensaajan omarahoitus 0
3.1 Yhteensä 0 0 0 0

3.2 Muu julkinen rahoitus, ulkopuolinen rahoitus

Rahoitus 2015 2016 2017 Yhteensä
3.2 Yhteensä 0 0 0 0

3.1 - 3.2 Muu julkinen rahoitus yhteensä

3.1 - 3.2 Yhteensä
2015 2016 2017 Yhteensä

0 0 0 0

4.1 Yksityinen rahoitus, tuensaajan omarahoitus

Rahoitus 2015 2016 2017 Yhteensä
Yksityinen rahoitus: Tuensaajan omarahoitus 0
4.1 Yhteensä 0 0 0 0

4.2 Yksityinen rahoitus, ulkopuolinen rahoitus

Rahoitus 2015 2016 2017 Yhteensä
4.2 Yhteensä 0 0 0 0
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4.1 - 4.2 Yksityinen rahoitus yhteensä

4.1 - 4.2 Yhteensä
2015 2016 2017 Yhteensä

0 0 0 0

1 - 4 Rahoitus hankkeen kustannuksiin yhteensä

1 - 4 Yhteensä
2015 2016 2017 Yhteensä

44 880 57 320 2 480 104 680
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