
Metropolitan Transit Authority MTA pitää  
miljardit ihmiset liikkeellä paikkatiedon avulla

3 tapaa käyttää paikkatietoa 
ja tehdä parempia päätöksiä 



New Yorkin metro, Metropolitan Transit Authority (MTA) on 
Yhdysvaltojen suurin joukkoliikenteen järjestäjä. 1 biljoonan 
dollarin varoilla ja yli 3200 kilometrin radallaan se palvelee 
vuosittain noin 1,7 miljardia matkustajaa. 

Esrin avulla MTA on pystynyt rakentamaan älykkäämmän 
infrastruktuurin ja tehostamaan sen hallinnointia. Liikenne-
verkoston eheä kokonaiskuva on mahdollistanut omaisuuden 
ylläpito- ja kunnostustöiden oikea-aikaisuuden ja sujuvan 
liikennöinnin 24/7 vuoden jokaisena päivänä. 

Kartoittamalla omaisuuden tilaa ja ylläpitotarpeita MTA pystyy nyt 
ennakoimaan toimintaansa entistä paremmin ja perustelemaan 
tarkemmin tulevia budjetointeja.

Lue lisää aiheesta: esri.com/en-us/see/stories/mta.

Riskienhallinta: Askeleen edellä epävarmuutta

01. Ymmärrä haavoittuvuudet
 Järjestelmän ja toiminnan  
 heikkouksien tunnistaminen ja   
 ennaltaehkäisevien  järjestelmien  
 käyttöönottaminen ajan, rahan ja 
 ihmishenkien säästämiseksi.

02. Mallinna häiriöt
 Liikenneverkoston ja    
 monimutkaisen infrastruktuurin
 mallintaminen, mahdollisten   
 häiriöiden vaikutusten simulointi ja  
 ennakkovarautuminen.

03. Viesti ja jaa tietoa
 Nopea tilannekuvan rakentaminen
 häiriön piiriin kuuluvasta    
 omaisuudesta, ihmisistä, 
 sijainneista ja tehokas sekä   
 viiveetön viestintä.



Omaisuuden hallinta: Ymmärrä omaisuuden sijainti, kunto, 
suorituskyky ja elinkaari

04. Visualisoi ja esitä asiat kartalla
 Liikenteen ja liikennemäärien 
 visualisointi eri reiteillä 
 kustannussäästöjen löytämiseksi,  
 omaisuuden suojaamiseksi ja 
 viestinnän parantamiseksi.

05. Monitoroi
 Seuraa reaaliaikaisesti säätä, 
 liikennettä, omaisuutta ja hen-
 kilöstöä yhdellä älykkäällä kartalla.

06. Näe iso kuva
 Kokonaisuuden hahmottaminen
 lain asettamien vaatimusten, 
 asiakkaiden,  ylläpidon ja korkean  
 kysynnän alueiden osalta.

Toiminnan seuranta: Uudista prosessit ja täytä asiakkaiden toiveet

07. Integroi järjestelmät
 Järjestelmien integrointi 360°
 näkymän saamiseksi organisaa-
 tiosta, toiminnoista, projekteista ja  
 työnkuluista.

08. Hallitse resurssit
 Resurssien käytön tehostaminen ja  
 optimointi reaaliaikaisella 
 suorituskyvyn seurannalla.

09. Sidosryhmä- ja yhteistyö
 Tiedon tuottaminen, jakaminen ja  
 näkyväksi tekeminen viranomai-
 sille ja muille yhteistyö-
 kumppaneille.



Esri Finland Oy tarjoaa maailman johtavia paikkatieto- 
ratkaisuja sekä paikkatiedon hyödyntämisen asiantuntija- 
palveluja. 

Esrin ratkaisut ja palvelut auttavat ymmärtämään 
toimintaan liittyvät maantieteelliset vaikutukset ja 
tekemään näiden pohjalta entistä parempia tietoon 
perustuvia päätöksiä. 

Esrin paikkatietoratkaisujen avulla tietoa voidaan löytää, 
käyttää, tuottaa ja jakaa visuaalisesti helposti 
ymmärrettävässä muodossa – missä, milloin ja millä 
laitteella tahansa. 
 


