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SmartRail-ekosysteemi
Kohti yhteiskehittämiskokonaisuutta
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 Tampereen kaupunki rakennuttaa 

raitiovaunusysteemin tukemaan alati 

kasvavan kaupungin ja sen lähialueiden 

tarpeita

 Raitiotieallianssin tehtävänä on rakentaa 

infrastruktuuri, kuten katuosuudet, 

maanalaiset tekniikat sekä valaistus 

raitiotien käyttöönottoa tukemaan

 Rakennushanke etenee kohti ratikan 

käyttöönottoa syksylle 2021

Taustaa
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 SmartRailin (ent. SmartTram) ensimmäinen 

innovaatiovaihe hankkeineen käynnistettiin 

Business Finlandin tukemana alkuvuodesta 

2019

 Avoin kasvava ekosysteemi

 Tähän mennessä yhteistyökeskusteluja on 

käyty yli 60 toimijan kanssa. 

Ekosysteemi
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Skoda Transtech, VTT,
Tampereen Raitiotie, Mevea, 

Mipro, 3D Talo, Business 
Tampere, Tampereen 

kaupunki,
Helsingin kaupungin 

liikennelaitos
Kajaanin 

ammattikorkeakoulu
Lappeenrannan-Lahden 

teknillisen yliopisto
Ekosysteemien rajat ylittävät suhteet

Valkokari, K. (2015). Business, Innovation, and Knowledge

Ecosystems: How They Differ and How to Survive and Thrive within Them.
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Yhteiskehittämisen teemat olemme jakaneet 

alustavasti neljään osa-alueeseen, joiden 

kautta ekosysteeminen palvelukokonaisuus 

rakentuu vaiheittaisen työskentelyn kautta.

 Palveluiden ja uudenlaisten 

työskentelytapojen muotoilu

 Toimintamallien ja prosessien kehittäminen 

 Digitaalisten vuorovaikutustapojen 

kehittäminen sekä

 Teknisten arkkitehtuurien rakentaminen 

(perusinfra)

Lähtökohdat SmartRail-ekosysteemin 

ja liikkumisen palvelutarjonnan yhteiskehittämiseen



Yhteiskehittämisaktiviteetteja 2019-2020

 Yhteiskehittämisen keinoin ekosysteeminen palvelukokonaisuus rakentuu 

vaiheittain kokeiluprojektien kautta

 Työskentely toteutuu teemaryhmissä, joissa luodaan asiakaskeskeisiä, 

yrityksien omaan toimintaan kytkeytyviä ratkaisuja

 Kussakin ryhmässä edustajina asiakaan, yrityksien sekä muiden mahdollisten 

yhteistyötahojen edustajia

 Keskeistä on, että yhteiskehittämiseen osallistuvat toimijat koostuvat

• Strateginen: Päättäjät joilla on mandaatti tehdä päätöksiä

• Operatiivinen ja kuntalaiset: Eri käyttäjäryhmät, kuten työntekijät ja 

kuntalaiset

• Kolmannet osapuolet: Yritykset, kaupungit ja liikelaitokset, oppilaitokset 

sekä tutkimusorganisaatiot

 Odotetut tuotokset: esim. uudet ideat, toimintamallit, prototyypit, tuotekehitys
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Case: 
Matkustajalaskennan 
hyödyntäminen 
matkustajakokemuksen 
parantamiseen
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Liikkumisen palveluiden 

ja SmartTram ekosysteemin yhteiskehittäminen

Yhteiskehittämistä

tukevan kehitysalustan suunnittelu, 

muotoilu ja rakentaminen alkaa

Design-haaste: 

Matkustajalaskennan 

hyödyntäminen 

matkustajakokemuksen 

parantamiseen

Tuotos: Testattu palveluprototyyppi

Sprint 1: 09/11/2019 Sprint 2: 11/12/2019 Sprint n…: 2020…

Yhteiskehittämistä

tukevan kehitysalustan muotoilu ja 

rakentaminen jatkuu.

Palveluprototyyppi ja sen testaus:  

Kehityksen tavoitteet määritellään 

yhdessä osallistujien kanssa…

Tiedon siirto

ja analyysi

Kuljettajan 

palvelut

Raitiotie 

liiketoiminta

-alustana

Syöttö-

liikenteen 

integraatio

Älykäs 

pysäkki

Asiakkaan 

palvelut

Älykäs 

raitiovaunu

Lippu ja 

matkustajan 

identiteetti
Etäohjaus 

ja koulutus





20.11.2019 VTT – beyond the obvious 10



Kokonaisnäkymä
Kokonaistäyttöaste linjoilla fleet- 

näkymässä
Tapahtumatiedot ilmoituksena Yksittäisen ratikan tilanne

Erikoispaikkojen (inva-  & 
lastenvaunu) täyttöaste

Ilmoitus epäilyttävästä 
toiminnasta ratikassa
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Mikä on kokonaistilanne Lähiaikojen tapahtumat ja 

tapahtumapaikat

Yleisömäärät

Kaluston täyttöaste eri linjoilla 

ja vuoroilla

Täyttöaste- ennusteet

Yksittäisen ratikan täyttöaste

Eri moduulien täyttöasteet

Muut ratikan tiedot

Erilaiset poikkeus ja 

häir iöt ilanteet ratikoissa

Hahmontunnistuksen ja matkustajalaskennan mahdollistamat  

palvelut rait ioliikenteen ohjauskeskuksen asiantuntijalle

 Varmistaa ratikoiden turvallinen ja aikataulun mukainen liikkuminen. Saada kokonaiskuva liikenteestä ja että informaatio kulkee helposti ja riit ttävästi kaikille 

osapuolille. Saada tietoa, jotta voi ennakoimaan ja ennnustaa eirlaisia tilanteita.

Lastenvaunu & invapaikkojen 

käyttö

Millaisesta tilanteesta kyse

Paljonko ratikassa 

matkustajia

Onko kyydissä inva & 

lastenvaunumatkustajia, 

jotka tarvitsevat 

erityishuomiota

ROK työpöytä

Haetaan tapahtumatiedot rajapinnankautta

Luokitellaan ja käsitellään 
tapahtumat

Luodaan tapahtumailmoitus 
kriteerit täyttävistä 

tapahtumista

Kokonaismatkustajamäärää 
lasketaan eri osilla reittiä 

pilvialustalla

Hahmontunnistuksen antama 
info välitetään ilmoituksena 

eteenpäin

Tarkempi kuva ratikan 

sisäisistä tapahtumista

Kuva välitetään sellaisenaan 
katseltavaksi käyttöliittymään

Pilvialusta pyytää erikseen 
videostreamin ratikan 

kameroilta

Hahmontunnistus havaitsee 
epäilyttävää toimintaa ja 
lähettää datan alustalle

Tapahtumatietolähde 2 Tapahtumatietolähde 1

ROK työpöytä ROK työpöytä ROK työpöytä ROK työpöytä ROK työpöytä

ROK avaa kamerayhteyden 
ratikkaan

Ilmoitus vartijoille, ratikan sijainti 
& lastenvaunu & invapaikkojen 

täyttöaste

ROK työpöytä

MATKAN AIKANA MATKAN JÄLKEENENNEN MATKAA

ROK työpöytä

Martt i tulee töihin IS:n ja 

lukee, että Kärppä- fanit ovat 

matkalla Tampereelle 

katsomaan Tappara- Kärpät - 

peliä

Martt i tarkastaa kuljettajien 

työvuorot ja huomaa, että jäähalli- 

linjaa ajaa Lasse, armaton Tappara- 

fani. Sonja on normaaliin tapaan 

töissä ja menossa hakemaan tö iden 

jälkeen lapset hoidetaan

Kärppäfan it  nousee 

keskustasta 

rat ikkaan

Kuljettaja Lasse ja 

ROK:in Martt i 

seuraavat täyttöastetta

Sonja tarkistaa aplikaatiosta ratikan 

täyttöastetta ja 

lastenvaunupaikkojen vapautta ja 

päät tää mennä lasten kanssa 

mac:iin ja asioille, koska rat ikat  ovat 

täynnä

Kärpät ovat hävinneet  

pelin ja liikkeellä on 

paljon sekä Kärppä & 

Tappara - faneja

Ratikan hahmontunnistus 

havaitsee epäilyttävää ja 

rähinältä vaikuttavaa 

toimintaa ratikassa

M artt i avaa rokissa 

hälytyksen jossa 

varoitetaan epäilyt tävistä 

tapahtum ista rat ikassa

M ar t t i avaa 

videoyhteyden ratikkaan  

ja tarkistaa varoituksen 

paikkansapitävyyden

Tapahtumatietoja ei 

vält tämät tä ole kerätty 

yhteen lähteeseen

Tämän hetken data eri 
lähteistä (ratikat, pysäkit 

jne.)

Martt i kutsuu vartijat ja 

lähtettää heille tarvittavat 

t iedot ratikasta, matkustajista 

ja itse tilanteesta

Tilanne ratikassa rauhoittuu 

vartijoiden tullessa paikalle ja 

he lähettävät ROK:lle 

kuittauksen, että tilanne on 

ok.

Hahmontunnistus laskee reaaliaikaisesti matkustajamääriä Hahmontunnistus laskee 
yksittäisen ratikan 

erikoispaikkojen käyttöä

Erikoispaikkojen käyttöaste 
yksittäisessä ratikassa välitetään 

käyttöliittymään

Yksittäisen ratikan 
matkustajamäärä välitetään 

käyttöliittymään

Kamerat kuvaavat ratikan 
sisätiloja

Tiedot tapahtumasta 
kerätään viestiksi joka 
välitetään eteenpäin

Hahmontunnistukselle tieto 
että havainto on oikea

Vartijoille tieto tapahtumasta
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