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• Tilaajina Oulun kaupunki ja POP-ELY 

• Tunnistetaan Oulun näkökulmasta älyliikenteen mahdollisuudet, 

toimijaverkosto ja määritetään ensivaiheen toimenpiteet 

• Tunnistaa Oulun seudun yritysten osaamisen vahvuudet ja potentiaalit 
älyliikenteessä sekä muodostetaan näkemystä liiketoimintamahdolli-
suuksista alueellisesta näkökulmasta  

• Lisätään toimijaverkoston yhteistyötä ja keskinäistä tuntemusta  

• Määritetään ensivaiheen resursointi ja työmenetelmät uusien 
palvelujen ja tuotteiden sekä liiketoiminnan kehittämiseen 
(rahoituskanavat, pilotointialustat) 

• Toteutus huhtikuu-elokuu 2015 

 

ITS OULU KICK-OFF 



ITS - NOPEASTI KASVAVA MARKKINA 
 
• Reaaliaikainen informaatio- ja tietoliikenneteknologian hyödyntäminen 

liikenteen sekä liikkumisen ohjauksessa mahdollistaa sujuvamman, 

taloudellisemman, ympäristöystävällisemmän ja turvallisemman liikenteen 

• Sovellusten ja palveluiden nopeasti kasvavat markkinat 

• Liikenteen digitaalisten palvelujen markkina maailmanlaajuisesti yli 10 000 miljardia 

euroa¹   

• Suomessa > 300 miljoonaa €/v 

• kasvu 5–10 %/vuosi  

• Tunnistettu EU:ssa ja kansallisesti strategisesti merkittäväksi kasvualaksi   

¹ Lähde: LVM/ ITS Finland 

 



MISSÄ MAHDOLLISUUDET? 
 

Liikenteen 
palvelut 

Kuljetusten ja 
liikkumisen 
hallinta 

Älykkäät 
ajoneuvot ja 
ajoneuvojär-
jestelmät 

Älykäs 
infrastruktuuri 

 



• Osaaminen / vahvuudet 
• Tiedonsiirto ja teknologiat (IOT & 5G) 
• Mobiilisovellukset  
• Automotive software 
• Liikenteen ohjaukseen/hallintaan 

liittyvät innovaatiot 

• Arktisten olosuhteiden osaaminen 
• Pilotointimahdollisuudet 

• Markkinat/ asiakkaat 
• Yritykset 

• Ajoneuvovalmistajat 

• Kauppa ja teollisuus 
• Logistiikkayritykset (kuljetus & 

varastointi, joukkoliikenne) 
• Satamat ja merenkulku 

• Kuluttajat 
• Kaupungit ja liikenneviranomaiset 

 

 

ÄLYLIIKENTEEN MAHDOLLISUUKSIA OULUN 
NÄKÖKULMASTA 
 



• Yhteistyö ja verkostot vähäisiä 

• Toimialan mahdollisuuksia ei täysin 
tunnistettu teknologiayrityksissä  

• Liikenne-alan osaaminen?   

• Pienillä yrityksillä T&K-toiminnan rahoitus 
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• Maailmanluokan mobiili- ja 
teknologiaosaaminen 

• Runsaasti teknologiaa ja palveluratkaisuja 
kehittäviä yrityksiä  

• Työvoimaresurssit 

• Tutkimuslaitokset (OY, VTT) 

• Kaupungin innovatiivinen kehitystyö 

• Mobiili- ja teknologiaosaamisen laaja-
alaisempi hyödyntäminen  

• Palveluille ja tuotteille globaalit markkinat, 
jotka kasvavat nopeasti: ajoneuvoteollisuus, 
liikennetelematiikka, mobiilipalvelut jne 

• Testi- ja pilotointimahdollisuudet (mm.5G 
IOT) 

• Arktinen osaaminen 

• Osaamisten yhdistäminen 

 

 

 

 

 

• Globaalisti kilpailu tiukka 

• Suurten toimijoiden resurssiylivoima  

• Alalla pitkään toimineiden yritysten 
etumatka (ajoneuvoteknogia, paikkatieto) 

 

Sisäinen näkökulma: osaaminen ja resurssit Ulkoiset tekijät:  markkinat, asiakkaat ja kilpailijat 



ITS FACTORY 

ÄLYLIIKENTEEN EKOSYSTEEMI TAMPEREELLA 

Start-up Test Site 

Resarch 
Develop- 

ment 





OSALLISTUJIA KIINNOSTAVAT TEEMAT 

• Mobiililaitteet älyliikenteen tukena, mobiilisovellukset, vaikutusarvioinnit, 

kansainväliset parhaat käytännöt 

• Liikenteen ohjaus ja opastus, tilannekuva, liikenteen hallinta, kuljettajan 

tilannetietoisuus 

• Sähköinen liikenne ja latausjärjestelmät, Green Vehicle, joukkoliikenteen 

sähköiset palvelut, kevyt liikenne 

• 5G ja IoT,, big data ja visualisointi, sensoriteknologiat 

• MaaS, palveluekosysteemit, liikennepalvelut, matkaketjut 

• Kaivos ICT, älykäs logistiikka, kunnonvalvonta 

• Automaattiset ajoneuvot, koneohjaus 

• EU-hankkeet, liiketoimintamallit, skaalautuvat innovaatiot 

• Ajoneuvojen välinen kommunikaatio, Vehicle-to-Infrastructure, Vehicle-to-

Vehicle, 

• Avoin data, tietovarannot ja niiden hyödyntäminen 

 


