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Pohjois-Suomen harvaan asutun alueen liik-

kumisen palveluita on vaikea löytää. Tällä

hetkellä ei ole saatavilla kattavaa digitaalista

reittiopasta, joka sisältäisi kaiken tarjolla

olevan joukkoliikenteen. Open Arctic MaaS -

hankekokonaisuus luo edellytyksiä toimivan

digitaalisen hakupalvelun ja kattavan

reittioppaan rakentamiselle kehittämällä

avointa liikkumisen palvelualustaa.

Liikkuminen Pohjois-Suomessa on varsin haastavaa,

sillä etäisyydet ovat pitkiä ja liikenneyhteydet rajallisia.

Informaatio liikkumisen palvelutarjonnasta on haja-

naista ja hankalasti löydettävissä niin paikallisille kuin

kansainvälisille yksilömatkailijoille. Esimerkiksi tieto

paikallisista SkiBusseista ja lentokenttäbusseista ei

useimmiten vielä ole löydettävissä Reittioppaan

vaatimassa digitaalisessamuodossa.

Open Arctic MaaS -hanke yhdistää osaamista

teknologian, liikkumisen ja matkailun toimialoilta.

Alueelliset toimijat tuovat hankkeeseen välttämätöntä

paikallistuntemusta, jota tarvitaan sisällöltään

hyödyllisen reittioppaan kehittämisessä. Hankkeessa

syntynyt strateginen alueyhteistyöverkosto edistää

Pohjois-Suomen digitaalisten liikkumispalveluiden

kehittämistä niin yksilömatkailijoiden kuin paikallisten

näkökulmasta.

Open Arctic MaaS

• Strategista verkostoyhteis-

työtä kestävien liikkumis-

palveluiden edistämiseksi

• Digitaalisten valmiuksien ja 

palvelutason kasvattaminen 

Pohjois-Suomen alueella

• Lapin reittiopas – digitaalis-

ten liikkumispalveluiden 

pilotointi

• Uusien digitointityökalujen 

ja toimintamallien arviointi

• Mahdollisuus integroida 

liikkumispalveluiden haku-

toiminnallisuus osaksi 

kohteiden ja yritysten 

sivustoja



Hankkeessa tuotetun Lapin reittioppaan

kokeiluversion avulla todennettiin, että

kaupungeissa käytetyt digitaaliset reittioppaat

soveltuvat myös matkailun ja harvaan asutun

alueen liikkumistarpeisiin. Lisäksi hankkeessa

on kehitetty uusia lisäarvoa tuottavia

ominaisuuksia kuten bussien dynaamista

reaaliaikaseurantaa ja häiriötiedottamista.

Kattava reittiopas on erinomainen työkalu liik-

kumisen suunnitteluun sekä paikallisten että

matkailijoiden tarpeisiin. Hankkeessa pohdi-

taan, kuinka Lapin reittiopas saadaan laajamit-

taiseen käyttöön, ja kuinka kaikki liikkumis-

palvelut saadaan digitoitua osaksi reittiopasta.

Lisäksi avoin kysymys on, mikä taho voisi

vastata reittioppaan hallinnoinnista ja jatko-

kehityksestä tulevaisuudessa.

Käyttäjäystävällisen reittioppaan ylläpidon ja

jatkokehityksen kannalta sidosryhmäyhteistyön

on oltava tiiviistä ja toimialarajat ylittävää myös

tulevaisuudessa.
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HANKETIETOJA

Strateginen yhteistyö -hanke

• Lapin yliopisto / Matkailualan 

tutkimus- ja koulutusinstituutti 

MTI

• Ylläksen Matkailuyhdistys ry

• APInf Oy

• Sitra (rahoittaja)

• Lapin liitto (rahoittaja)

• Budjetti 168 000 euroa

Avoin palvelualusta -hanke

• Teknologian tutkimuskeskus 

VTT Oy (toteuttaja)

• Lapin sekä Pohjois-

Pohjanmaan ELY-keskukset

• Naturpolis Oy

• Kideve Elinkeinopalvelut 

• Pyhä-Luosto Matkailuyhdistys 

ry

• Pudasjärven kaupunki

• Muonion kunta

• Enontekiön kunta

• Sallan kunta

• Kemijärven kaupunki

• Elinkeinot & kehitys Nordica

• Sodankylän kunta 

• Budjetti 240 000 euroa

Hankeaika: syksystä 2018 

vuoden 2019 loppuun
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