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Hankkeen perustiedot (www-sivulle) 
Hakijan nimi/Hankkeen hallinnoija (yritys/toimiala/tms.):  

Aalto-yliopisto 
Hankkeen nimi:  

 
 Kestävät liikkumiskonseptit –Living Lab Bus  
 

Lisätiedon antajan yhteystiedot: 
jani-pekka.jokinen @ aalto.fi 

Kuvaus hankkeen sisällöstä (mitä tehtiin?, mitä saavutettiin?):  

Hankkeessa tuotettiin tietoa siitä, millä teknisillä, liiketoiminnallisilla ja liikennepoliittisilla edellytyksillä saumaton, useita eri 

liikennevälineitä hyödyntävä matkustaminen yhdessä digitaalisten palvelujen ja kutsuohjautuvan joukkoliikenteen kanssa lisäi-

si joukkoliikenteen houkuttelevuutta ja vähentäisivät riippuvuutta yksityisautoilusta. Hankkeessa määriteltiin avoin liikenteen 

palvelualusta uusien teknologioiden ja palvelujen kehittäjien käyttöön, mikä toteutettiin HSL:n operoimiin sähköbusseihin. 

Avoin ympäristö edistää julkisten toimijoiden tuottaman avoimen datan, lähdekoodin ja rajapintojen hyödyntämistä kaupalli-

sissa palveluissa. Tavoitteena oli edistää kehitetyn palvelualustan hyödyntämistä ja kutsua mukaan innovatiivisia palveluyri-

tyksiä hyödyntämään kehitettyä alustaa sekä tutkimuksen ja opiskelijoiden osallistamisen myötä syntyneitä innovaatioita. 

Toteuttajana oli Aalto-yliopisto yhteistyökumppaneinaan Helsingin seudun liikenne (HSL), VTT, Tampereen yliopisto, Tam-

pereen teknillinen yliopisto. Kaupunki oli sitoutunut hankkeen rahoitukseen vuosina 2015–2017 yhteensä 75 000 eurolla. Kau-

punki oli sitoutunut hankkeen rahoitukseen vuosina 2015–2017 yhteensä 75 000 eurolla. Hanke on saanut Tekes rahoitusta 

vuosille 2015–2019 yhteensä 300 000 euroa ja kokonaiskustannukset ovat 500 000 euroa.  

 

 
 
 

 

Hankkeen aikana tapahtuneet muutokset hankkeen perustiedoissa  
(organisaatio, kokonaisaikataulu, yhteistyökumppanit, …)  

 
Koko Living Lab Bus –projektin kestoa on jatkettu vuoden 2019 heinäkuuhun saakka, minkä osana toteutettu Kestävät 
liikkumiskonseptit hanke on kuitenkin toteutettu suunnitellun aikataulun mukaisesti päättyen vuonna 2017 ja Innovaa-
tiorahastosta myönnetty rahoitus on käytetty suunnitelman mukaisesti aikataulussa. Hankkeen kokonaiskulut vuoden 
2017 loppuun mennessä olivat 352 185, joista on eritelty Innovaatiorahaston osuus alla olevassa kuluerittelyssä. 
 

 

 2014 
(euroa) 

2015 
(euroa) 

2016 
(euroa) 

2017 
(euroa) 

Innovaatiorahastosta myönnetty rahoitus   15 000 30 000 30 000 

Rahastosta käytetty määräraha   15 000 30 000 30 000 

Muualta saatu rahoitus   60 000 120 000 120 000 

Oma rahoitus  25 000 50 000 50 000 
 

Kuluerittely 
Kokonaiskustannukset 

(euroa) 
Innovaatiorahaston osuus 

(euroa) 

Palkkakulut, 196362 41816 
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           joista henkilöstösivukuluja 69676 14838 

Matkakulut 16352 3482 

Ostopalvelut, 1917 408 

           josta asiantuntijapalveluita   

Hankinnat/investoinnit,  175 37 

           joista koneiden ja laitteiden hankintamenoja   

Toimisto- ja vuokrakustannukset   

Muut menot 137379 29256 

 

Yhteensä 352185 75 000 
 

Hankkeen aikana tapahtuneet muutokset hankkeen sisällössä  
(tavoitteet, toimenpiteet, budjetti, lopputulokset, hyödyt, loppukäyttäjät, …)  

 
 
 
 

 

Liitteet 
1. Kaupunkiorganisaation ulkopuolisen hanketoteuttajan raporttiin liitetään kaupungin lausunto hankkeen toteutumisesta 

(Lausunnossa pitää käydä ilmi miten hanke on toteutunut, hankkeen tuloksellisuus ja vaikuttavuus suhteessa saatuun avustukseen sekä miten 
tuloksia aiotaan hyödyntää ja sisällyttää kaupungin toimintaan.) 

2. Ohjausryhmän pöytäkirjan ote, jossa loppuraportti on hyväksytty 

(Pöytäkirjasta tulee käydä ilmi hankkeen tuloksellisuus ja vaikuttavuus suhteessa saatuun avustukseen) 

3. Tilinpäätös 
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