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Open Arctic MaaS
Helppo ja vaivaton liikkuminen 
edistää kestävää ja resurssiviisasta matkailua 

• Paikallista hyvinvointia ja vastuullista 
matkailua

• Liikkumisen helppous kokemuksena

• Yhteinen tahtotila ja laaja-alainen yhteistyö

• Saavutettavuus ja harvaan asutun alueen 
liikkumisen kestävä turvaaminen

• Avoimuus ja digitalisaatio

• Ketterä, asteittainen ohjelmistokehitys 



Pohjois-Suomen harvaan asutun alueen 
liikkumishaasteita

• Matkailukohteet ja nähtävyydet ovat sijoittuneet eri puolille  
Pohjois-Suomea, pitkät etäisyydet

• Kohteisiin pääseminen on usein haastavaa
• Kysyntä ja tarjonta vaihtelevat voimakkaasti sesonkien ja 

kohteiden mukaan

Liikkumisen 
haasteita

• Taksien käyttöä rajoittaa 
saatavuus, hinta ja 
digipalvelun puutteet

• Matkailijoiden tarpeet ja 
intressit vaihtelevat

• Palveluntarjoajat usein 
pieniä yrityksiä, 

• Matala digitointiaste



Digitaaliset liikkumispalvelut Pohjois-
Suomessa 2018

• Digitaaliset liikkumispalvelut, kuten 
kattavat liikkumisen reittioppaat 
käytännössä puuttuvat

• Informaatio palvelutarjonnasta on 
hajanaista ja hankalasti 
löydettävissä niin paikallisille kuin 
matkailijoille
– Tarjonnasta iso osa digitoimatta



Sidosryhmäverkosto
– TEM (Matkailu 4.0), LVM (Älykäs maaseutu)
– Visit Finland, Sitra, Business Finland, ITS Finland
– Liikennevirasto, Trafi, Metsähallitus
– Lapin liitto, House of Lapland
– Finavia, VR, Finnair, Matkahuolto, linja-autoliitto, 

taksiliitto
– Lapin Matkailuelinkeinon liitto, Lapin vastuullisen 

matkailun verkosto



Liikkuminen palveluna (MaaS)
Määritelmä, kypsyystaso ja Open Arctic MaaS tavoitetaso

▪ Kaupalliset palvelut
• Alusta mahdollistaa, 

yhtenäinen markkina-alue?

• Open Arctic MaaS hanke & 
”Pohjois-Suomen Reittiopas” 
– avoin, julkinen palvelualusta

”Liikenne palveluna (Mobility as a Service; MaaS) tarkoittaa yleisesti 
ajattelutapaa siitä, että liikennejärjestelmässä erilaisten liikenteen 

palveluiden käyttö lisääntyy ja yleistyy.” 
”Yksittäisenä palvelumuotona MaaS viittaa eri palveluntarjoajien 

liikkumispalveluista koottuihin palvelukokonaisuuksiin, joita käyttäjä 
hallitsee puhelimen tai jonkin muun kannettavan laitteen sovelluksen 

kautta.” 
Henkilöliikenteen palveluiden sanasto, Liikenneviraston oppaita 1/2018



Ylläs Around
Reittiopas

Ylläs Around integroitu 
Ylläs Tiketti 

-mobiililippukauppaan

Ylläs Around upotettu 
Yllas.fi nettisivuille

(Widget)

Liikkuminen palveluna (MaaS)
konseptia pilotoitu 2015-2018 Ylläksellä

https://yllasaround.fi/
https://yllasaround.fi/
http://www.yllas.fi/tietoa-yllaksesta/yllas-tiketti.html
http://www.yllas.fi/etusivu.html


Digitransit käyttöliittymä
• Käyttäjän näkemä ja 

kokema palvelu 

Pysyvä / harvoin 
muuttuva data:
• Kartta
• Tiestö
• Osoitteisto
• Käyntikohteet
• Pysäkit
• …

Säännöllisesti 
päivitettävä data:
• Reitit, 

aikataulut, 
vuorot (kaikki 
kulkumuodot) 

• hintatiedot
• …

Reaaliaikainen 
data:
• Ajoneuvojen 

sijainti 
• Reaaliaikainen 

aikataulu
• Häiriö- ja 

poikkeustiedot
• …

Reititys
• Osoitehaku, reitityskone/-algoritmit 

?

> 75 % koodista



Lapin reittioppaan tulevaisuus?

Toimialarajat ylittävä ekosysteemi
 Liikkumisen palvelut ja matkailu yhden 

kokonaisuuden osasia
Digitaalinen osaaminen
 Liikkumisen palveluiden digitointi
 Kohdekohtaisen tiedon digitointi
Vastuutahon puute  hankekehittäminen
 FIT ME! - Foreign Individual Travelers’ hospitality

and Mobility Ecosystem -hanke. 
 KESTÄVÄN LIIKKUMISEN PALVELUIDEN 

EKOSYSTEEMI – Kohti resurssiviisaita liikkumisen 
palveluita (KeLiPa) –hanke (EAKR-hakuun)



FIT ME! –palvelualustan työsuunnitelma 



Lisätietoa
Lapin yliopisto / MTI
Maria.Hakkarainen (at) ulapland.fi, Jouko.Nuottila (at) ulapland.fi 

Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy 
Toni.Lusikka (at) vtt.fi, Olli.pihlajamaa (at) vtt.fi

Ylläksen matkailuyhdistys
Hanna.Ylipiessa (at) yllas.fi 

KIITOS!
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