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 Matkustajainformaatio on HSL:n sisäinen 

asiantuntijaryhmä.

 Matkustajainformaatio-ryhmän tehtäviä:

• Matkustajainformaation kehitys ja tuottaminen

• Matkatieto

• Reittihakupalvelut

• Näyttöjärjestelmät ja kuulutukset

• Asema- ja pysäkki-informaatio

• Työmaa- ja hankeviestintä kuten Raide-Jokeri, 

Kruunusillat tai Espoon kaupunkirata.

• Operatiivinen tiedotus liikenteen 

muutoksista.

• Häiriötiedotus.

• Myös mm. HSL visuaalinen ilme.
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Taustaa: HSL matkustajainfo



 Digitransit on HSL:n, Fintrafficin ja 

TVV LMJ Oy:n (Waltti-kaupunkien) 

yhteinen palvelualusta.

 Asiakkaille näkyviä palveluita:

• Reittiopas (HSL)

• opas.matka.fi (Fintraffic)

• Nysse, Föli, Oulu,jne.

 Käyttävät pääosin GTFS (General 

Transit Feed Specification) 

mukaisia tietolähteitä reitti- ja 

aikataulutietoon.

18.10.20224

Digitransit reittioppaat



Tieto matkan esteettömyyden koostuu 

eri osista

- Kaluston esteettömyys eli liikennöidäänkö 

vuoro ajoneuvolla johon nousu mahdollista 

(GTFS Trips.txt)

- Pysäkin tai aseman esteettömyys eli 

onko laituri tai pysäkki esteetön (GTFS 

Stops.txt)

- Kulkureittien esteettömyys eli laajempi 

reititysverkko. Käytännössä koko 

universumi (OSM/OpenStreetMap)
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Käytettävät tiedot 
tarkemmin



Kaluston tiedot (GTFS - Trips)

○ Tieto kaluston esteettömyydestä on HSL-

alueella saatavissa jokaisen lähdön osalta.

 HSL tai Föli (Turku) kaikki liikenne 

(lukuun ottamatta kaukobusseilla 

ajettavaa lippuyhteistyö U-liikennettä) 

esteetöntä.

Esim. Nyssellä Tampereella tietoa 

ratikasta.

Muissa kaupungeissa tiedossa puutteita 

ja käytettävä kalusto monenkirjavaa.

• Haaste tiedon ylläpidolle
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Indicates wheelchair accessibility. Valid options are:

0 or empty - No accessibility information for the trip.

1 - Vehicle being used on this particular trip can

accommodate at least one rider in a wheelchair.

2 - No riders in wheelchairs can be accommodated on this 

trip. 



Pysäkkien tiedot
• Pysäkkien esteettömyystietoja viedään HSL-

alueella Joukkoliikennerekisteriin (JORE)

• Esteettömyysluokka

• Pysäkin mitat

• Pysäkin kaltevuustiedot

• Pysäkin varustus

Tiivistetään GTFS:ssä muotoon: esteetön kyllä/ei/ei 

tietoa 

HUOM! Tieto ei ole master-dataa vaan esitys 

infran omistajien vastuulla olevista tiedoista 

käytettäväksi HSL:n toiminnassa.

Muilla toimijoilla ei vastaavaa kattavuutta;

- Tietolähteenä Digiroadin pysäkkiaineisto + kuntien 

omat tiedot.
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0 or empty - No accessibility information for the stop.

1 - Some vehicles at this stop can be boarded by a rider in a 

wheelchair.

2 - Wheelchair boarding is not possible at this stop. 



Laajempi reititysverkko - OSM
- Käytetään reititysten muodostamiseen 

pysäkeille ja pysäkeiltä sekä pysäkkien välillä 

vaihtotilanteissa.

Tärkeää tietoa matkaketjujen muodostamiseksi

Monia esteettömyyttä tukevia tageja/arvoja
○ Teiden pituuskaltevuus (incline), rampit (ramp), raput, rappujen

askelmäärä ja kaiteet (highway=steps, step_count, handrail),

hissi (highway=elevator), pyörätuoli (wheelchair), lastenvaunut

(stroller), ...

○ Tienpinta (surface), rotvalli (kerb)

○ Leveys (width), korkeus (height), pituus (length), maksimileveys

(maxwidth), ...

○ Tuntokirjoitus (tactile_writing), ääniopaste

(acoustic=voice_description), liikennevalot ääniopasteella

(traffic_signals:sound), liikennevalot värinäopasteella

(traffic_signals:vibration), ...

○ Esteettömyyskuvaus (Disability description - blind:description,

wheelchair:description, deaf:description)
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Tietojen ylläpitovastuut
 Kalustotiedon päivittäminen järjestetty liikennevälineiden osalta operaattorien ja 

toimivaltaisten viranomaisten toimesta.

 Pysäkkitieto; liikenteenharjoittajilla ei pääsääntöisesti ole infrastruktuuria  vastuu 

tiedoista infran hallinnoijalla tai omistajalla

• Pysäkkien ja asemien hallinnoijat:

• Kunnat/kaupungit

• ELY-keskukset

• Väylävirasto

• Yksityiset tahot

• Kaupalliset toimijat (kauppakeskukset, kiinteistöyhtiöt)

• Yksityistiet

• Missä muodossa ja paikassa tämä tieto ylläpidetään?

 Laajemman reititysverkon ja terminaalien mallennuksia ylläpito ja tapa sekä vastuiden 

ratkaisu keskeistä (hissit, liukuportaat, suljetut uloskäynnit aukiolo-aikarajauksineen jne.) 
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Kehitettävää Digitransitissa
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• Esimerkiksi oppaiden reititysmoottorilla 

(OpenTripPlanner/OTP) on laskennallisia ongelmia 

pyörätuolireitityksessä korkeusdatamallin rajallisen 

tarkkuuden tuottamien jyrkkien rinteiden vuoksi.

• Reittiehdotusten saavutettavuutta vaikkapa 

näkövammaisten kannalta ei ole vielä täysin pohdittu.

• Ei tietolähteitä; Mistä tiedot tähän ja missä 

muodossa saatavissa?

Myös käyttöliittymässä vielä kehitettävää –

saavutettavuustietoja ei toistaiseksi erikseen 

visualisoida esimerkiksi pysäkki- tai linjanäkymissä.



Jatkokehitystä 

lähiaikoina

 Tilanteet jossa esteettömyystieto pysäkeistä tai jostain muusta 

osasta matkaa puuttuu ovat varsin yleisiä; 

• Mahdollisuus ehdollisiin reitityksiin jotka ottavat huomioon 

tiedonpuutteet.

• Käyttäjä voi kokemuspohjaisuuden perusteella ohittaa ”ei 

tieto” tilanteet reittiohjeissa.

• Vaihtoehtona infrastruktuurin esteettömyystiedon laadun 

parantaminen.

• Vaatii aktiivisuutta ja panostuksia infran omistajilta.
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Kiitos!
Joona Packalen

Matkustajainformaatiopäällikkö
HSL Helsingin seudun liikenne

joona.packalen@hsl.fi
+358 405731283


