
Liikkumisen digitaalinen kaksonen –
verkostotilaisuus

22.11.2022

Mobility Lab Helsinki & LiiDi2



8.30–9.00 Aamukahvit
9–9.30 Liikkumisen digitaalinen kaksonen

Alustus (Juho Kostiainen, Helsinki & Helmi Tuori, Forum Virium)
Työdokumentin esittely, käyttötapaukset ja datat (Janne Rinne & Sami Sahala, Forum Virium)

9.30–10 Liikenteenohjauslaitteiden inventointi ja Cityinfra-kokeilut
Ajantasainen katunäkymän tilannekuva (Janne Jokinen, Marjetas Academy)
Liikennemerkkien inventaario katutilassa (Leo Mäkelä, Normiopaste)

10–10.15 Tauko
10.15–10.45 Kaupunkimallien kehitys & CityGML3.0

Kaupungin digikaksoskehityksen tavoitteet (Paula Autio, Helsinki)
Kaupunkitietomalli ja CityGML 3.0 Transportation Module (J-P Virtanen, Forum Virium)

10.45–11.15 Pienryhmäkeskustelut
11.15–11.30 Yhteenveto





• Kaupungin resursseja (infra, rakennukset,
katuverkko), hankintoja, investointeja,
palveluyksiköitä ym. voidaan hyödyntää
alustamaisesti uusien innovaatioiden
kehittämisessä, ks. testbed.hel.fi

• Kaupungin elinkeinopoliittisen kehitys- ja
kokeilualustatoiminnan tavoitteena on

• edistää yritysten tutkimus-, kehitys- ja
innovaatiotoimintaa (TKI-toimintaa) ja kasvua,

• edistää uuden liiketoiminnan syntymistä, ja
• tuottaa parempia ratkaisuja kaupungille ja

kaupunkilaisille.

Helsinki kehitysympäristönä
uusille tuotteille ja palveluille



1. Kyvykäs ekosysteemi:
Monitoimijainen ekosysteemi ja kehitysyhteisö,
uusia TKI-yhteistyöhankkeita.

2. Digikaksosen hyödynnettävyys:
Tietoaineistoja täydennetään ja tuodaan
rajapintojen ja työkalujen avulla yritysten käyttöön.

3. Toimiva älyliikenteen kokeilualusta:
Yrityksille laadukkaat puitteet kokeiluille ja tukee
niiden toteutusta. Kokeilut tuottavat oppeja,
näkyvyyttä ja referenssejä.

Tavoitteet



LiiDi2-hanke
Liikkumisen digitaalinen kaksonen palveluiden mahdollistajana
Hankkeen tavoitteena on kasvattaa kaupunkien
reagointikyvykkyyttä vastata liikkumisen ja liikenteen
muutoshaasteisiin. Tämä tapahtuu:
● Luomalla malli liikkumisen digitaaliselle kaksoselle
● Tunnistamalla keskeiset datalähteet
● Kehittämällä ja pilotoimalla uusia datankeruumenetelmiä
● Mallintamalla käyttöönsaattamisen prosessit
● Kehittämällä ja pilotoimalla innovatiivisen hankinnan malli
● Luomalla monitoimijaista vuoropuhelua
● Mahdollistamalla uutta markkinapotentiaalia alan yrityksille

sekä palveluratkaisuja maakunnan kaupungeille

REACT-EU EAKR-hanke 08/2021-08/2023



Liikkumisen digitaalinen kaksonen
-

Janne Rinne, Forum Virium Helsinki
Sami Sahala, Forum Virium Helsinki



Liikkumisen digitaalisen
kaksosen työpaperi
• Keskustelunavaus digitaalisen kaksosen

kehittämiselle liikenteen ja liikkumisen
osalta

• Keskeiset data- ja tietolähteet,
käyttötapaukset

• Lataa ja lue paperi täältä

Kuva: LMAD

https://mobilitylab.hel.fi/app/uploads/2022/09/Digital-Twin-for-Mobilty.-Working-paper-version-9-September-2022.pdf


Mikä on liikkumisen digitaalinen
kaksonen?



Digitaalisen kaksosen perinteinen määritelmä:
Fyysisen kohteen digitaalinen mallinnus

Syöte

Fyysinen osa tai prosessi
Pumput, moottorit, venttiilit, mittarit,
elimet...

Simuloitu
syöte

Digitaalinen kaksonen
Mallinnukset, yhtälöt, simulaatiot,
laskelmat...

Tarkkailu

Optimointi

Tuloste Simuloitu
tuloste



Kaupungin digitaalinen kaksonen

Kaupunki

Fyysinen

Sosiaalinen

Kaupungin digitaalinen
kaksonen kattaa oleellisilta
osin myös kaupungin
prosesseja ja ihmisten
käyttäytymistä

Teollisuuden digitaalinen
kaksonen kuvaa fyysistä
maailmaa digitaalisesti

Digitaalinen



Suhde kaupungin digitaaliseen kaksoseen

Kaupungin
digitaalinen
kaksonen

Kaupungin digitaalinen
kaksonen sisältää

laajemman
määrän elementtejä ja

datalähteitä
...joka kuitenkin voi
alkuvaiheessa sisältää
aineistoja jotka palvelevat
erityisesti liikennekäyttöä

Valtaosin liikenne-
teemainen näkymä
kaupungin digitaaliseen
kaksoseen...

Liikkumisen
digitaalinen
kaksonen



• Liikenneympäristö ja -
infrastruktuuri

• Esim. kadun tarkka rakenne ja
muoto, liikenteenohjauslaitteet

• Liikenne
• Esim. ajoneuvojen,

pyöräilijöiden ja
jalankulkijoiden määrät, reitit

• Olosuhteet ja konteksti
• Esim. ilmanlaatu, katutyöt,

ylläpidon tarve, asukaspalaute

Data

Liikkumisen
digitaalinen
kaksonen

Infra ja
ympäristö

Liikenne Olosuhteet ja
konteksti



Näkymiä digitaaliseen kaksoseen

Dashboard by: O-E Lappi

Digital Twin



Liikenneympäristön ja -infran
kolmiulotteinen kuvaus Tieto olosuhteista ja kontekstistaReaaliaikainen ja aggregoitu

tieto liikenteestä

Kaupunkitieto-
malli

Paikkatiedot
liikenne-

ympäristöstä

Liikenne-
laskenta

Uudet liikenne-
datan lähteet

(mm. ajoneuvot)
Sensoritieto Tapahtuma- ja

palvelutiedot

Liikkumisen digitaalinen kaksonen

Esimerkkejä
aineistoista

Aihealueet

Sovellus-
alueita

Digitaalisten
palvelujen kehitys Liikenteenohjaus Ylläpito ja kunnossapito Kaupunki- ja

liikennesuunnittelu



Dataekosysteemi



Datalähteet



Datan tarjoajia
• Helsinki Region Infoshare
• Helsingin kaupunki
• Stara
• HSL
• Fintraffic – Digitraffic
• Väylä – Digiroad
• HSY
• Ilmatieteen laitos

+ Uudet, yksityiset datan tuottajat!

Liikkumisen
digitaalinen
kaksonen

Infra ja
ympäristö

Liikenne Olosuhteet ja
konteksti



Liikenneympäristö ja -infrastruktuuri
• Perustiedot liikenneinfrasta
• Liikenteenohjauslaitteet
• Poikkeusjärjestelyt ja muutokset
• Julkisen liikenteen infra
• Muut liikenneympäristön ja infran tiedot



Liikenne
• Liikennemäärät
• Matka-ajat
• Reitit
• Origin/Destination-matriisit
• Julkinen liikenne



Olosuhteet ja konteksti
• Onnettomuudet ja poikkeusjärjestelyt
• Ylläpito ja tietyöt
• Sää- ja olosuhdetiedot
• Ilmanlaatu ja melu
• Julkinen liikenne (mm. liput ja liityntäpysäköinti)
• Muu olosuhde- ja kontekstitieto?



Sovellusalueita ja käyttötapauksia



Sovellusalueita ja käyttötapauksia
• Kaupunkilogistiikka
• Liikennejärjestelmän

mallintaminen, suunnittelu ja
vaikutusten arviointi

• Liikkumis- ja kuljetuspalvelut
• Infran ylläpito ja

kunnossapito
• Katutilan dynaaminen

hallinnointi
• Navigointi ja opastus

• Liikenteenohjaus
• Liikennevalojen optimointi
• Mikroliikkumisen hallinta
• Urbaani ilmatila ja dronet
• Sähköautojen latausinfra
• Automaattiajaminen ja -

logistiikka



Liikennejärjestelmän mallintaminen, suunnittelu ja
vaikutusten arviointi
• Rakentamisen, toimenpiteiden

ja politiikkojen mallintaminen ja
vaikutusten arviointi

• Esim. maankäytön suunnittelu,
liikennesuunnittelu,
päästövyöhykkeet,
ruuhkamaksut

• Liikenteen, pysäköinnin,
keskustan elinvoiman,
päästöjen ja energiakulutuksen
analysointi ja simulointi

Data
• Infra: katuverkko, rakennukset,

saavutettavuus, katuosuuksien
välityskyky

• Liikenne: liikenteen määrät ja
sujuvuus liikkumismuodoittain

• Olosuhteet ja konteksti:
demografinen ja sosio-
ekonominen data, auton omistus,
liikkumistottumukset (matkojen
määrät, kysyntä palveluille,
kaupalle, logistiikalle)
talvikunnossapito (esim. lumen
hallinta), tietyöt ja vaihtoehtoiset
reitit



Infran ylläpito ja kunnossapito
• Optimoitu katujen

kunnossapito
• Esim. talvikunnossapito,

ajantasainen tieto
liikennemerkeistä,
tieolosuhteiden seuranta ja
ylläpito

Data
• Infra: kadut, kiveykset,

liikenteenohjauslaitteet
• Liikenne: liikenteen määrät,

kulkumuodoittain, vaihtoehtoiset
reitit

• Olosuhteet ja konteksti: sää,
asukaspalaute (esim. koettu
reittien ja kunnossapidon taso)



Katutilan dynaaminen hallinnointi
• Katutilan dynaaminen

hallinta ajan, tarpeiden ja
prioriteettien mukaisesti

• Esim. katutilan allokointi tai
varaaminen pysäköinnille,
kaupunkilogistiikalle,
kävelylle ja muille
toiminnoille, kysyntälähtöinen
hinnoittelu

Data
• Infra: pysäköinti- ja lastauspaikat
• Liikenne: Liikennemäärät,

ihmisvirrat, katutilan
ja jalkäytävien käyttö

• Olosuhteet ja konteksti:
häiriötilanteet, ajantasaisiet
määräykset (esim.
jalkakäytävienkäyttö),
tilatarpeet (logistiikka, pysäköinti,
mikromobiliteetti)



Navigointi ja opastus
• Tietoa, reititystä ja

navigointityökaluja
kansalaisille, joilla on
erityistarpeita ja/tai
toiminnallisia rajoitteita

• Esim. näkövammaiset,
pyörätuolilla liikkuvat,
lastenvaunut, kielelliset ja
kognitiiviset rajoitteet, muut
käyttäjäkohtaiset tarpeet.

Data
• Infra: saavutettavuus ja

esteetömyys (kadulla, asemilla,
rakennuksissa, hisseissä),
esteettömät reitit, jalkakäytävien,
askelmien, portaiden ja ovien
tarkat rakenteet

• Liikenne: ajantasainen
aikataulutieto liikennepalveluista,
ajoneuvojen esteettömyystiedot

• Olosuhteet ja konteksti:
liikennepalvelutarjoama ja
ominaisuudet (mm. esteettömyys,
kuulosilmukat, häiriöt, tietyöt)
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Ryhmäkeskustelu



Keskustelu ryhmissä
Jakautuminen ryhmiin teemojen mukaan:

1. Liikennejärjestelmän mallintaminen, suunnittelu ja vaikutusten
arviointi (Janne & JP)

2. Infran ylläpito ja kunnossapito (Helmi)
3. Katutilan dynaaminen hallinnointi (Sami)
4. Navigointi ja opastus (Juho)



Keskustelujen yhteenveto



Tulevia tapahtumia



Mobility Lab Helsinki – Ajankohtaiset
• CityGML 3 Transportation Module -koeaineisto
• Datakatalogin kehitys
• Kokeiluhakuja priorisoiduista aihealueista
• Tapahtumia ja koulutusta



LiiDi2 -hanketoimenpiteet, tule mukaan!

06/2023

06/2022 12/2022

10/2022

02/2023

03/202311/2022

Service
Design

Workshop
The digital

twin for
mobility

Digital
Twins

hackathon
Innovation
challenges

11/2022

Urban environment division
Construction Services Stara

Current state and needs for
possible pilots

International
cooperation

Barcelona
networking

Publication
Smart Mobility
systems and

policy

Agile pilots
Implementation

of new
technology

Presentation
The Digital Twin for

Mobility model and new
methods for data

collection

01/2022

Presentation
HRI Loves Developers

Workshops

Agile pilots



LiiDi2 ajankohtaiset

• 25.-27.11.2022 Digital Twins Hackathon yhdessä Metropolia
ammattikorkeakoulun kanssa. LiiDi2 tuo hackathoniin kaksi
haastetta, tasa-arvoisemman talvikunnossapidon ja
kestävämmän logistiikan haasteet

• 14.12.2022 Kokeiluhakujen infot: LiiDi2 avaa joulukuussa
kaksi kokeiluhakua, joissa keskitytään liikkumisen digitaalisen
kaksosen kolmeen dataulottuvuuteen: liikenteeseen,
olosuhteisiin ja infraan

• 26.1.2022 HRI loves Developers: Liikkumisen digitaalisella
kaksosella älykkääksi talvikaupungiksi -tapahtuma jatkaa
hackathonin data-avauksien kanssa

• Liity postituslistallemme pysyäksesi mukana

https://forumvirium.fi/liity-liikenteen-digitaalisen-kaksosen-postituslistalle/


LiiDi2 yhteyshenkilöt:

Toni Liikamaa
Projektipäällikkö, Stara
+358 40 506 9704
toni.liikamaa@hel.fi



Juho Kostiainen
Project Manager
City of Helsinki
Juho.Kostiainen@hel.fi
+358 9 310 365 35

Janne Rinne
Project Manager
Forum Virium Helsinki
janne.rinne@forumvirium.fi
+358 41 431 0822

www.mobilitylab.hel.fi
@MobilityLabHel



Onko sinulla oma ratkaisu, joka käyttää
tai hyödyntää liikenteen dataa tai

digikaksosta?

 Ota yhteyttä Mobility Labiin tai LiiDi2-
hankkeeseen!


