
Innovatiiviset 

liikenneratkaisut. 

Käyttäjinä seniorit 

ja juniorit

AVAINSANAT: kuljetusten yhdistely,  

kutsuohjautuva l i ikenne, teknologia -alusta,  

rajapinnat,  hankinnat

Maantieteellisesti laaja Salon kaupunki koostuu

kaupunkikeskuksesta sekä yhdeksästä entisestä

kuntakeskuksesta. Salon liikennepalveluiden turvaa-

miseksi ja kehittämiseksi Innovatiiviset liikenne-

palvelut -hanke sisältää monipuolisia tavoitteita

liikenteen digitalisoitumisen edistämiseksi.

Hankkeella tavoitellaan erityisesti nuorten ja seniorien

joukkoliikennepalveluiden käyttöasteen kasvua.

Tavoitteena on muun muassa tietoisuuden lisääminen

tarjolla olevista liikennepalveluista sekä parempien

liikkumisen palveluiden tarjoaminen mahdollistamalla

sujuvat matkaketjut, yhdistämällä kuljetuksia sekä

helpottamalla ja monipuolistamalla tilausten

tekemistä. Suuri painoarvo hankkeessa on myös

kustannusten optimoinnilla, liikennepalveluiden

hankinnoilla sekä rajapintojen avaamisella.

Innovatiiviset 

liikenneratkaisut 

-hanke

• Rahoittaja: Business 

Finland / Julkiset 

innovatiiviset hankinnat 

sekä Salon kaupunki

• Kesto: 01/2020 – 12/2021

• Toteuttaja: Salon kaupunki

• Budjetti 480 000 euroa

Salossa halutaan kehittää seniorien ja juniorien liikennepalveluita hyödyntämällä 
uusia ratkaisuja. Liikennepalveluita tehdään joustavammaksi liikkumistarpeita 
yhdistämällä sekä tiivistämällä yhteistyötä yksityisten liikennepalvelutarjoajien 
kanssa. Keskeisiksi teknologiaratkaisuiksi on nostettu alusta-, rajapinta- ja 
tiedonsiirtohaasteet. Näihin otetaan kantaa hankintojen yhteydessä kuten myös 
huomioidaan modulaarisuus varmistaen laajennettavuus ja jatkuva kehitys.
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Liikennepalveluissa ja liikennekokeiluissa on usein

haasteena puutteellinen yleinen tietoisuus (reitit,

aikataulut ja hinnat). Hankkeen tavoitteena on

kasvattaa tietoisuutta näistä eri keinoin. Keinoja ovat

muun muassa lisätä toteutettujen joukkoliikenne-

ratkaisujen näkyvyyttä kansallisissa verkkopalveluissa

sekä ottaa käyttöön pysäkkinäyttöjä pysäkeille ja eri

kohteisiin, joihin liikkuminen julkisilla olisi mahdollista

(esim. urheilukeskus). Myös yhdessä palveluntarjoajien

ja yritysten kanssa lisätään kohteiden verkkosivuille

tietoa siitä, miten julkista liikennettä hyödyntäen pääsee

kyseisiin kohteisiin oman auton sijaan. Reaaliaikainen

tieto julkisen liikenteen tilanteesta ja sen tarjoamista

mahdollisuuksista madaltaa kynnystä ottaa käyttöön

vaihtoehtoisia liikkumisen palveluita.

Matkojen ostaminen ja tilausten tekeminen tehdään

helpommaksi ja monipuolisemmaksi. Parantamalla

reittien löydettävyyttä kansallisesti käytetyissä matkojen

koontipalveluissa voidaan Salon paikallisliikenne

ketjuttaa kaukomatkoihin. Tällä mahdollistetaan

asiakkaalle lähes ovelta ovelle -matkaketjujen osto.

Modulaarinen hankinta mahdollistaa kehittämisen

skaalaamisen liikenneratkaisujen tarjoajien sopimus-

kauden aikana. Tämä luo kaupungille mahdollisuuden

lisätä tilauskanavia sekä yhdistää kuljetuksia

kustannustehokkaasti huomioiden asiakkaiden tarpeet.

Rajapintavaatimukset palveluliikenteen ja soten

tilausvälityskeskuksen hankinnassa mahdollistavat

järjestelmien kytkeytymisen toisiinsa. Tämä helpottaa

kuljetustenyhdistelyä sekä matkaoikeuksien ja

monikanavatilausten hallintaa.

Hankkeen päättyessä tavoitteena on luoda malli, jolla

jatkossa voidaan seurata ja kehittää liikennettä

perustuen tietoon.

HANKKEEN TOIMENPITEET

Asiakasymmärrys, profilointi ja 

nykyisten haasteiden 

kartoitukset.

Ratkaisujen ja osaratkaisujen 

hakeminen osallistamalla

sidosryhmiä, mikä parantaa 

liikkumista Salossa.

Liiketoimintaedellytysten ja 

tulevien kokeilujen lisääminen 

rajapintojen ja tiedonsiirron 

avulla.

Kaupungin ja markkinaehtoisen 

liikkumisen yhdistäminen ja 

ketjuttaminen alustan kautta.

Jatkokehittäminen sekä 

laajentaminen modulaarisesti 

rajapintojen avulla.

YHTEYSTIEDOT

Peter Nisula
Projektipäällikkö

peter.nisula(@)salo.fi 

Riikka Nurmi
Asiakasprofilointi ja tarpeet

riikka.nurmi(@)salo.fi 

Vesa-Matti Väistö
Liikennesuunittelu

vesa-matti.vaisto(@)salo.fi 

Tanja Ahola
Liikennepalvelupäällikkö

tanja.ahola(@)salo.fi


