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Älykkään kaupunkiliikenteen yhteiskehitys -seminaari, 23.5.2019

prof. Markku Turunen

TAUCHI-tutkimuskeskus, Tampereen yliopisto

Älykkään joukkoliikenteen palveluiden
kehitys ja testaus
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• TAUCHI tutkii ihmisen ja teknologian 
vuorovaikutusta n. 50 tutkijan voimin ja on 
alallaan Suomen paras.

• Teemme monitieteellistä, kokeellista ja 
konstruktiivista tutkimusta yhdessä 
akateemisten toimijoiden ja lukuisien 
yritysten kanssa.

• Tutkimustyömme kattaa suunnittelun, 
kehitys- ja toteutusvaiheen sekä ratkaisujen 
testauksen käyttäjien kanssa.

TAUCHI-tutkimuskeskus
(Tampere Unit for Computer-Human Interaction)
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Paradigman muutos

Joukkoliikenne = palvelu

VS.

Joukkoliikenne julkisen tilan 
jatkeena, jossa voi olla mitä 

tahansa palveluita (mitä minä 
matkustajana valitsen ja haluan)

Joukkoliikenteen tuottaja 
palveluntuottajana
+ closed innovation

VS.

Kuka tahansa palveluntuottajana
+ open innovation
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Palvelukanavat ja kanavien palvelut

• Nyt
• Henkilökohtaiset mobiililaitteet – henkilökohtaiset palvelut

• Julkiset näytöt – julkiset informaatiopalvelut

• Lähitulevaisuudessa lisäksi
• Vuorovaikutteiset julkiset näytöt – vuorovaikutteiset palvelut, ylikanavaiset palvelut

• Lähitulevaisuudessa ++ lisäksi
• Adaptiiviset julkiset näytöt – adaptiiviset palvelut

• Ylikanavaiset, vuorovaikutteiset, kontekstuaaliset ja henkilökohtaiset palvelut
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Palvelutarve

• Suuren yleisön palvelutarpeet ovat 
yksinkertaisia ja (melko) odotettuja: 
”Seuraavien pysäkkien info”

• Mutta potentiaalia uusille palveluille on: 
”Bussissa istuminen on mun omaa aikaa”
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LLB-palveluekosysteemi

• Palveluekosysteemin osat ja hyötyjät
• Julkisten näyttöjen palveluiden sisällönhallintajärjestelmä: joukkoliikenteen tilaajat ja operaattorit

• Mobiilipalveluiden kehitys ja testaus: kehittäjät  loppukäyttäjät eli matkustajat

• Tukee nopeaa onnistumista ja epäonnistumista palvelukehityksessä – keskiössä on 
matkustajien palaute
• Henkilökohtaisissa (mobiili-)palveluissa

• Julkisen näytön palveluissa

• Ylikanavaisissa palveluissa

• Tarjoaa dataa joukosta busseja

• Promotoi uusia palveluja, osallistamista, avointa innovointia
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LLB-palveluekosysteemi:
julkisten näyttöjen sisällönhallintajärjestelmä

• Voidaan hallita bussien ja pysäkkien julkisten 
näyttöjen web-pohjaista (palvelu-)sisältöä
näyttöratkaisuista riippumatta
• Esim. matkustajainformaatiopalveluita, sääpalveluita, 

hyperlokaaleja mainoksia tai pelipalveluita

• Kontrolloitu julkaisu

• Palaute mobiililaitteilla ja kyselyillä

• Palvelukehityksen tukeminen seuraava askel
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LLB-palveluekosysteemi:
esimerkkejä julkisten näyttöjen sisällöistä
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LLB-palveluekosysteemi:
mobiilipalveluiden kehitysympäristö

• Web-pohjaisten mobiilipalveluiden kehitys ja pilotointi

• Kehittäjäportaali kehittäjille
• Pääsy sensoridataan

• Palveluiden kehitys ja julkaisu

• Palautteenkeruutoiminnallisuus

• Oma kokoelma matkustajille
• Matkustajat käyttävät ja voivat antaa palautetta 

sovelluksista ja palveluista omilla mobiililaitteillaan.

LISÄTIETOA JA PÄÄSY SEKÄ KEHITTÄJÄPORTAALIIN ETTÄ OMAAN KOKOELMAAN:  http://livinglabbus.fi/developer-portal/

http://livinglabbus.fi/developer-portal/
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1.0 2.0 (soon)
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LLB-palveluekosysteemi:
esimerkki palautemahdollisuuksista kehittäjille
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LLB-palveluekosysteemi – reality check



24.5.2019 13

LLB-palveluekosysteemi – reality check

HARDWARE
&

SOFTWARE

PUBLIC
&

PRIVATE
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Now
Few applications, 
few users, some 
feedback & usage 
data

Soon
Many 
applications, 
many users, 
plenty of 
feedback & 
usage data

In the 
future
Hundreds of 
applications, 
thousands of 
users,
tons of 
feedback & 
usage data

LLB-palveluekosysteemi

Expert feedback

Domestic business

Unique data API’s

Competitions, games

Interactive public screens

International business
Revolutionary public
transportation services
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Kaikki voivat osallistua älykkään 
joukkoliikenteen palveluiden kehitykseen 
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KIITOS!

Markku Turunen, TAUCHI-tutkimuskeskus, Tampereen yliopisto

llb-uta@sis.uta.fi

mailto:llb-uta@sis.uta.fi

