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ESIPUHE 

Tienkäyttäj  len  informoinnin kehittämisselvitys  on  tehty 
tielaitoksen informaatiopalvelujen kehittämisen lahtö-
kohdaksi. Tarkastelu perustuu kirjallisuustutkimukseen, 
asiantuntija-arvioihin  ja  suppeaan  tienkäyttäjien haas-
tatteluun. Päähuomio kohdistettiin muualla tehtyjen 
selvitysten  ja  kokeilujen analysointiin, raportointiin 

 ja  maamme olosuhteisiin soveltamismandollisuuksien ar-
viointiin. Raportti sisältää myös kuvauksen nykyisistä 
tielaitoksen informaatiokokeiluista sekä suosituksia 
näiden kehittämiseksi. Selvityksen  ja  kokeilupalautteen 

 perusteella tienkäyttäjät arvostavat liikkumnistaan hel-
pottavaa tietoa  ja  ovat valmiita sovittamaan matkareit-
tinsä  ja  -aikansa vallitsevien/ennakoitujen olosuhtei-
den mukaan.  Tien  käyttää  ja  liikkumista helpottavan 
tiedon tuottaminen  ja  välittäminen asiakkaille  on  lahi

-vuosina keskeinen painopistealue tielaitoksen palvelu-
jen kehittäinistoiininnassa. 

Selvityksen  on  laatinut tekn.yo. Leena Tuomela. Lisä-
tietoja tienkäyttäj  len  informoinnin  kehittämisestä  ja 

 kokeilusta antaa Kari Karessuo (tieliikenteen palvelut 
 puh.  9 0-154 3060).  Tätä raporttia voi tilata lisaä  tie - 

hallituksen lomakevarastosta. 

Helsingissä marraskuussa  1990  

Tiehalli  us 
 Tieliikenteen palvelut 
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1.  INFORI4AATIOTARVE  

Nykyisten järjestelmien arviointia  ja  tulevaisuuden jär-
jestelmien vaatimusten määrittelyä varten tarkastellaan 
sekä kuijettajan että liikennejärjestelmän ylläpitäjän 
informaatiotarpeita. 

Tie/ajoneuvo -kommunikaatiojärjestelmien  suunnittelussa 
 on  tavoitteena matka-aikojen  ja  -kustannusten sekä 

onnettomuuksien vähentäminen, liikenteen ympäristö- 
haittojen minimointi, polttoaineen säästäminen  ja 

 kuljettajan opastuksen parantaminen.  

/OECD 1988/ 

1.1  KUIJETTAJAN  TARPEET  /OECD 1988/  

Kuljettajan tarvitseman informaation määrittelemiseksi 
tarkastellaan kuijettajan asemaa teoreettisesti. 

Kuijettajalla  on  tiettyjä vaatimuksia ajan, nopeuden, 
turvallisuuden, taloudellisuuden  ja  mukavuuden suhteen. 
Päästäkseen määräpaikkaan, kuljettaja kohtaa seuraavia 
tehtäviä:  

1. strategiset  tehtävät (esim. kulkuvälineen valinta  ja 
matkan  ajoitus)  

2. Navigointi 	(alkuperäisen  tai  muutetun  reitin 
seuraaminen)  

3. Tieolosuhteiden  arviointi  

4. Liikennetilanteiden  arviointi  

5. sääntöjen noudattaminen  

6. Ajoneuvon hallinta  

7. Nopeuden valinta. 

Tiellä ajaessaan kuljettaja priorisoi tehtävät  (2-5) 
 todennäköisesti:  3, 4, 5, 2.  

Tämä antaa jonkinlaisen hierarkian eri informaatio- 
lähteiden valintaa varten. Tärkeimpiä valintakritee-
rejä ovat informaation oleellisuus  ja  luotettavuus. 
Kuljettajan informoimisella pyritään vähentämään tämän 
epävarmuutta tietyissä tilanteissa. 	Tärkeää olisi 
pystyä informoimaan odottamattomasta. 	Informaatio 
jaetaan kolmeen pääryhmään: 

- staattiseen (esim. tieverkosto  ja  tien laatu) 
- semidynaamiseen (esim.  tien  pinnan  kunto  ja  tietyöt) 
- dynaamiseen (esim.  sää  ja  satunnaiset häiriöt). 



Neljänneksi voitaisiin mainita ennustava informaatio 
(esim.  "jos  jatkat tällä nopeudella, saavut 
määräpaikkaasi  klo.  10.00").  

Potentlaalisen  informaation määrä  on  valtava. Informaa-
tiota tulisi olla satavilla siten, että kuljettaja voi 
halutessaan saada tarvitsemansa informaation helposti. 
Useimmiten kuljettaja haluaa informaatiota, ei määräyk-
siä.  

1.2  LIIKENNEJÄRJESTELMAN YLLÄPITAJAN  TARPEET  /OECD 1988/  

Liikennejärjestelmän ylläpitäjän  tehtävä  on  pitää 
liikennejärjestelmä hyvässä kunnossa; toiminnallisuus, 
taloudellisuus, luotettavuus  ja ympäristöhaitat  ovat 
huomioon otettavia tekijöitä.  

Monet tie-  ja liikenneolosuhteita  koskevat inforinaa-
tiotarpeet ovat samoja kuin kuljettajalla. 

Liikenteen ohjauksessa informaatiota tarvitaan: 
-  nykyisistä olosuhteista (nopeuksista, liikennemääris

-tä,  satunnaisista häiriöistä, säästä, kelistä, liikenne- 
virran koostumuksesta  ja  jakautumisesta, jne.) 
-  tulevista olosuhteista (liikenne-  ja  sääennusteet, 
tietyöt jne.) 
-  eri toimenpiteiden oletetuista vaikutuksista 
-  eri toimenpiteiden todellisista vaikutuksista. 

Kehittynyt 	informaatioj ärj estelmä 	mandollistaa 
liikenteen ohjaamisen lisäksi kattavan liikenteen 
valvomisen.  

1.3  YHTEENVETO  /OECD 1988/  

Kuljettajan informointia voidaan kehittää monin eri ta-
voin. Seuraaviin yleisiin seikkoihin tulisi kiinnittää 
huomiota: 

-  luotettavuus  ja ajantasaisuus 
- oleellisuus  yksittäisen kuijettajan kannalta 
- saatavissa tarvittaessa 
- ennustavuus 
- vuorovaikutteisuus 
-  joustavuus 
- käyttäjäystävällisyys. 



Kuijettajan  kannalta tarvetta  on: 

1. Informaatioon strategista  matkan  suunnittelua varten 
- esim.  sää  ja  keli, reittivaihtoehdot  ja pysäköinti

-mandollisuudet.  

2. Navigointia  varten tarvittavaan inforrnaatioon - pai-
kallistamis-ja reittiopastustarkoituksiin.  

3. Varoituksiin - satunnaiset häiriöt, muut erityiset 
 tie-  ja liikenneolosuhteisiin  liittyvät aiheet.  

4. Hätäpuheluihin  ja palvelupyyntäihin.  

Liikenteen ohjauksesta vastaavat viranomaiset tarvit-
sevat informaatiota lilkennevirran jakautumisesta  ja 

 koostumuksesta, nopeuksista jne. Kaikesta siitä, mistä 
 on  hyötyä nykyisten liikenneolosuhteiden  ja  eri 

ohjaustoimenpiteiden vaikutusten määrittämiseen. 

Kulj ettaj  an  päätöksentekoon vaikuttaminen  strategisten 
 tehtävien kautta  on  laiminlyöty alue.  Strategiset  pää-

tökset 	tehdään 	yleensä 	haj anaisen 	informaation 
perusteella. Eri vaihtoehtoja ei voida luotettavasti 
vertailla, koska sitä varten ei ole riittävästi 
informaatiota.  

2.  RUOTSISSA TEHTY ALUSTAVA SELVITYS TIENKÄYTTAJÄN 
INPORMOINNISSA KAYTETTÄVISTÄ MENETELMISTÄ  /Bång, 
Lindkvist  1989/ 

Liikenneinformaation  tarve  on  suhteellinen liikenneympä- 
ristään nähden. Ruotsissa liikenne  on  vähäisempää  ja 

 tieverkko 	yksinkertaisempi 	kuin 	useissa 	muissa 
länsimaissa. Ilmasto-olosuhteet sitä vastoin  on 
vaativampi  tekijä liikenteelle kuin  manner-Euroopassa. 
Tieto siitä, minkälainen informaatio tienkäyttäjiä 
palvelee,  ja  kuinka sitä voidaan saada suhteellisen yk-
sinkertaisin menetelmin,  on puutteelista.  

Tutkimuksessa tarkastellaan erilaisia menettelytapoja, 
joilla 	voidaan 	määritellä 	liikenneinformaation 
merkitystä eri yhteyksissä. Päämääränä  on  edelleen 
hahmottaa teknisen kehityksen suuntaviivoja,  ja  sitä, 
kuinka tämän kehityksen merkitystä voitaisiin arvioida. 

Informaatiokysynnän  selvittämiseksi eri yhteyksissä ana-
lysoitiin henkilöautolla suoritettuja  matkoja. Matkojen 

 tarkastelussa pääjako  on  lyhyet  (alle  100 km)  ja  pitkät 
matkat. Autolla suoritetuissa matkoissa lyhyet etäisyy-
det ovat lukumäärällisesti noin satakertaiset verrat-
tuna pitkiin. 



Informaatiotarve  vaihtelee riippuen  mm.  siitä, onko hen-
kilö tottunut liikenneympäristöön vai ei. Edelleen 
tarve  on  osittain erilainen ennen matkaa  ja matkan 

 aikana. Harvoin autoileville voi staattinen informaatio 
olla riittävää, kuten kartat  ja viitoitus.  Kun taas 
säännöllisesti autoilevalle aika  on  merkittävä tekijä, 

 ja  siksi dynaamisen informaation hyöty ilmeinen. 

Nykyinen tieliikenteen informaation käsittelyjärjestelmä 
täyttää perusvaatimukset. Useimmilla järjestelmistä  on 

 teknisesti kapasiteettia käsitellä informaatiota tehok-
kaammin  ja  suuremmassa laajuudessa kuin mitä nykyisin 
tapahtuu.  

2.1  ONGELMAN MÄÄRITTELY  

Alan  tutkimustoiminta  on  vasta alussa, joten yhtenäistä 
tunnettua terminologiaa ei ole vielä muodostunut.  Tie-
liikenteen informaatiotarvetta  on  hahmoteltu seuraavassa 
kuvassa. 

ASIAKAS!  
TI  ENKAYTTAJA  

ANN.  
LIIK. 	/  TEKNINEN RATKAISU 

/ 
/ ajoneuvossa 

YKS. 	/ 
LIIK. 	/tien varrella 

/  
/kotona 

INFORMAATIO- 
ENNEN 	MATKALLA 	TARVE 
MATKAA  

Kuva  1. Tienkäyttäjä - informaatiotarve.  

Arviointi tarvitaan jokaiselle elernenttille, 	joka 
edustaa yhdistelmää asiakkaasta, tarpeesta  ja  teknisestä 
ratkaisusta. Tavoitteena  on  löytää ne elementit, joista 

 on  saatavissa suurin potentiaalinen hyöty. 



lo 

2.2 INFORI4AATIOTARVE  ENNEN MATKAA  JA  MATKAN  AIKANA  

2.2.1  INFORNAATIOTARVE  ENNEN MATKAA 

Seuraavat seikat oletetaan päätetyiksi etukäteen: 
-  matkan  tarkoitus 
- määräpaikka 
-  toivottu saapumisaika. 

Informaatiota tarvitaan seuraaviin strategisiin päätök-
siin: 

- kulkuvälinevalinta 
- liikenneväylävalinta 
- lähtöajankohta.  

Päätöksen tulisi perustua eri valintakombinaatioiden 
seurausten harkintaan. Valinnat perustuvat seuraavan 
tyyppiseen informaatioon: 

-  kulkuvälineen ominaisuudet 
-  palvelujen tarve  ja  niiden saatavuus  matkan  aikana 
-  tieverkon laajuus  ja  laatu 
-  todennäköiset matka-ajat eri tieosuuksilla 
-  sää  ja  keli 
- pysäköintiinandollisuudet määräpaikan  läheisyydessä.  

2.2.2  INFORMAATIOTARVE  MATKAN  AIKANA 

Päätöksentekoa varten tarvitaan informaatiota: 

Taktisella tasolla: 

- 	käytettävissä 	olevien 	teiden 	standardi 	ja 
aj okelpoisuus 
-  tie-  ja  liikenneolosuhteet suunnitellulla reitillä 
- palvelujen saatavuus  ja  aukioloajat 
- liikennehäiriöt  ja  niiden vaikutus matka-aikaan 
- hätäapujärjestelmän toiminta. 

Operatiivisella tasolla: 

-  toisten ajoneuvojen sijainti, nopeus, nopeuden muutos 
 ja kulkusuunta 

- liikenneympäristön  geometriset muodot  ja  järjestelyt 
- liikenneopasteet 
-  keli 
- viitoitus.  

2.2.3  LAATUARVIOINTI  

Seuraavassa taulukossa  on  arvioitu uuden informaation 
tarve jokaisen  matkan (lyhyt/pitkä)  yhteydessä seuraavin 
luokitteluin: 
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S  =  suuri 
K=keskinkerta  men 

 P=pieni.  

Taulukko  1.  Informaatiotarpeen  karkea arviointi ennen 
matkaa  ja matkan  aikana. 

TARVITTAVA INFORMAATIO USEIN MATK. HARVOIN MATK. 

lyhyt pitkä lyhyt pitkä 
ENNEN MATKAA  

val intaperusteena: 
* kulkuvälineelle 
* väylälle 
* ajankohdalle 

i.SÄÄ  K S S S 
2. LIIK.TIH.  P p K K 
3. aL.  MATKA 

AIKA  P K S S 
4. KULKUVAL.  P K S S  
(hintatied..)  
5. TIEVERKKO  P p S S  
(st., 	palv.) 

MATKAN  AIKANA  

val intaperusteena 
takt. päätäksille: 
* vaihtoeht.  tiet 
*  tankkaus jne.  

1. LIIK. 	TIL.  K K K K 
2. SAT. HAIR. S S S S 
3. VAIHTOEHT.  

TIET  K K S S 
4. PALVELUJEN 

SIJAINTI  P K S S  

val intaperusteena 
oper. päätöksille: 
*  nopeus 
*  etäisyys 
* navigointi  jne.  

1. TIEN GEOM.  S S S S 

2. AJONEUVOJEN 
SIJAINTI  S S S S 

3. OPASTEET  S S S S 

4. KELI,NÄKYV.  S S S S 

5. VIITOITUS  P p S S  
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2.3  TEKNISET MAHDOLLISUUDET 

Teknisiä laitteita voidaan kuvailla  sen  mukaan, mikä 
niiden tehtävä  on informaatioketjussa.  Tehtäviä ovat: 

-  datan keräys ja rekisteröinti 
-  informaation siirto 
-  informaation välitys tienkäyttäjille  ja tienkäyttäjil

-tä.  

Datan  siirtoon detektoreista/informaatiokeskuksista nii-
hin laitteisiin, jotka välittävät informaation tienkäyt-
täjille, tarvitaan nopeita  ja  luotettavia  välitysjärjes-
telmiä. Siirtoon voidaan käyttää kaapeleita, 
elektromagneettisia aaltoja  ja  magneettikertttää.  

Informaation välitykseen  tienkäyttäj ilie käytetttvát  
tekniset laitteet voidaan jakaa varusteiden sijainnin  ja 

 informaation esitystavan mukaan. Informaation välitys- 
laitteita voi olla  liikenneympäristän  ulkopuolella, 
tienvarrella  ja  ajoneuvon sisällä. Edelleen laitteita 
voidaan jaotella: staattista  tai  dynaamista 
informaatiota välittävät sekä kuuloon, näköön  tai  muuhun 
perustuvat. 

Liikenneympäristön  ulkopuolella 

Perinteisiä staattisen informaation välittäjiä ovat kar- 
tat, käsikirjat, esitteet  ja  lehdet. Nykyisellä teknii- 
kalla pystytään varastoimaan suuria datamääriä. 	CD 
(Compact Disc)  -tekniikkaa voidaan hyödyntää 
varastoimalla karttakuvia, jotka saadaan esille nopeasti 

 ja  helposti. Muuttuvan tiedon välitykseen voidaan käyt-
tää radiota, puhelinta  ja tietokoneyhteyksiä.  

Yleisradio  ja  televisio ovat  jo  pitkään välittäneet lii-
kenneinformaatiota.  TV  lähettää lähinnä yleisiä liiken-
neohjelmia, kun taas radiota, erityisesti paikallisradi-
oiden perustamisen jälkeen, käytetään ajankohtaiseen 
liikenneraportointiin. Hyödyntämällä  tavallisia  radio-
tal  TV-signaaleja  voidaan lähettää vastaavaa informaa-
tiota digitaalisessa  muodossa. Teksti-TV on 

 potentiaalinen tieliikenteen informaation vä]..ittäjä. 

Yleisradioalueella  on  Ruotsin telelaitos kehittänyt 
RDS:n  (Radio Data System).  Koodit, joilla tunnistetaan 
esim. erilaiset  radio-ohjelmat, kanavat  ja lähettimet, 

 lähetetään RDS:llä kuten lyhyet tekstiviestit. Tämän 
informaation vastaanottainiseen tarvitaan tietyn 
tyyppiset laitteet. 
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Tien  varrella  

Staattista  informaatiota välitetään lilkennemerkein, 
informaatiotauluin  ja  vastaavin kiintein järjestelyin. 
Materiaaleja, jotka kestävät paremmin sään vaikutusta  ja 

 helpottavat näkernistä, kehitellään. Muuttuvan informaa-
tion välittämiseen voidaan käyttää esim. valosignaaleja 
varoitus-  tai ohjaustarkoituksessa. Muunneltavia 
liikenneinerkkejä on  käytetty  jo  yli  30  vuotta. Nykyiset 
laitteet voidaan jakaa kolmeen ryhmään: mekaanisiin, 
eletromekaanisiin  ja elektronisiin.  

Tien  varrella sijaitsevat hätäpuhelimet voidaan myös 
mainita tässä yhteydessä. Ruotsissa käytettävät mallit 
ovat langallisessa yhteydessä hälytyskeskuksiin.  On 

 olemassa järjestelmiä, jotka eivät mandollista ääniyh-
teyttä.  Sen  sijaan  on  useita eri toimintanäppäimiä, 
joista tienkäyttäjä voi valita tarvitsemansa palvelun.  

Aj  oneuvossa  

Kansainvälisesti tarkastellen  on  viime vuosina eniten 
kehitetty niitä järjestelmiä, jotka ovat yhteydessä ajo-
neuvoon. 

Perinteisesti yleisradio  on käytetyin tosiaikaisen lii-
kenneinformaation  välittäjä. Koska noin  80 % henkilöau

-toista  on  varustettu radiovastaanottimella, tämän avulla 
 on  mandollista saavuttaa suuri  osa tienkäyttäjistä. 

 Edellyttäen tietysti, että vastaanotin  on  auki  ja  sää-
detty oikealle taajuudelle. 

Radioaalloilla  voidaan siirtää informaatiota sisältäviä 
kuulumattomia signaaleja. Eräs yksinkertainen sovellu-
tus tästä  on  länsisaksalainen ARI-järjestelmä, joka  on 

 ollut toiminnassa noin  15  vuotta. Järjestelmässä 
 1 iikenneinformaatiolähetykset  merkitään signaalein, 

jotka vastaanottava laitteisto tunnistaa. Haittapuo-
lena tässä  on,  että suurella maantieteellisellä alueella 
tienkäyttäjä saa sellaista informaatiota, joka ei koske 
häntä. 

RDS-tekniikalla  on  merkittävästi suurempi kapasiteetti, 
 ja  sitä voidaan käyttää erityyppisissä suunnatuissa  in-

formaatiosiirroissa. RDS on  jo  käytössä useissa maissa. 

Pitkällä tähtäyksellä korkeatasoisten ajoneuvovarustei
-den  hinnat tulevat kohtuullisiksi,  ja  niiden käyttö 

yleistyy. Älykkäällä ajoneuvotietokoneella voidaan 
vastaanottaa koodattua informaatiota  ja  käsitellä sitä 
eletronisesti. Koodattua informaatiota voidaan edelleen 
käyttää esim. itsenäisen navigointijärjestelmän yllä-
pitämiseen. 

Edelliset menetelmät ovat yksisuuntaista tiedonsiirtoa 
ajoneuvoon. Myös kaksisuuntaiseen tiedonsiirtoon voi 
olla tarvetta, esim. onnettomuus-  ja vaaratilanteissa. 
Autopuhelimilla  saadaan yhteys hälytyskeskuksiin melkein 
mistä  vain. Autopuhelimen hankintakustannukset  ovat 
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kuitenkin vielä suhteellisen suuret, joten  sen  käyttö  on 
 rajoitettua. Anunattiliikenteen käyttämät yhteysradiot 

ovat hyödyllisiä toiminta-alueellaan. 

Uusia järjestelmiä kaksisuuntaiseen digitaalisen infor-
maation siirtoon  on  jo  myös otettu käyttöön. Mobitex  on 

 tälläinen  ruotsalainen ammattiliikenteen käyttämä 
järjestelmä. 

Viime vuosina  on  eri yhteyksissä kokeiltu tienvarteen 
sijoitettujen lähettimien/vastaanottimien toimintaa ly -
hyissä datasiirroissa ajoneuvon  ja  infrastruktuurin vä-
lillä. Siirto tapahtuu, kun ajoneuvo sivuuttaa tietyn 
kohdan. Useita eri siirtotekniikoita voidaan soveltaa, 
esim. infrapuna-  ja mikroaaltoja  sekä inagneettikenttää. 
Tälläinen tekniikka vaatii kuitenkin suuria investointe-
ja sekä tieverkkoon että ajoneuvon varustuksiin. 

Navigointi-  ja paikannusmenetelmiä  on  myöskin kehitetty 
viime vuosina. Ajoneuvotietokone pystyy laskemaan anne-
tusta lähtöpisteestä tarkan sijainnin kuijetun  matkan ja 

 pyörien kulmanmuutosten perusteella.  On  myös järjestel-
miä, jotka perustuvat satelliittinavigoimiseen,  ja  sel-
laisia, jotka käyttävät maa-asemia paikanmääritykseen.  

3.  TIELIIKENTEEN  INFORMOINTI  RANSKASSA  /CEMT  1990/  

Eräs merkittävä etu tieliikenteen informoinnin järjestä-
misessä Ranskassa  on se,  että siihen osallistuu kolme 

 tie-  ja liikenneasioita  osaltaan hoitavaa valtion 
laitosta (MINISTERE  DE LA DEFENSE,  MINISTERE  DE  L'INT-
ERIEUR, MINISTERE  DES TRANSPORTS ET DE LA  MER).  Nämä 
suorittavat yhteistyössä informaation keräyksen, käsit-
telyn  ja  levityksen. 

Vuonna  1968  perustettiin valtion tieliikenteen inforniaa-
tiokeskus. Yhteistyö santarmien, poliisien  ja  yleisistä 
töistä vastaavien kesken  on  ainutlaatuinen esimerkki 
siitä, kuinka tuhannet eri ministeriöiden viranomaiset 
työskentelevät yhteisen päämäärän hyväksi: tienkäyttäjän 
informoimiseksi  tie-  ja liikenneolosuhteista.  

3.1  INFORMAATIOLARTEET  

POLIISI (kaupunkialueet) 

-  1 600  poliisiasemaa 
- 	63 	valtion turvallisuusjärjestelmään kuuluvaa 
yksikköä, jotka valvovat kaupunkimoottoriteitä. 

Myös ilma-  ja rajapoliisista  saadaan arvokasta informaa-
tiota liikennevirroista Ranskan  ja  naapurimaiden 
välillä. 
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SANTARNISTO 

-  3 821  alueellista  prikaattia 
-  334  liikkuvaa  prikaattia 
-  115 moottoritieyksikköä 
-  135 valvontaryhmää.  

YLEISISTÄ TÖISTÄ VASTAAVAT VIRANOMAISET 

Teiden rakentamisesta  ja  ylläpidosta sekä liikenne- 
asioista vastaavat yksiköt valtiollisella  ja  paikalli-
sella tasolla. 

Tieliikenteen  informaatiokeskukset  saavat informaatiota 
myös ilmatieteen laitokselta, muista maista,  tietulleja 
hoitavilta  yhtiöiltä, valtionhallinnon  yksikäiltä  sekä 

 tieliikenteeseen  liittyvän  datan  keräysjärjestelmistä.  

3.2  INFORMAATION  KERÄY8  JA  KÄSITTELY 

 Tosiaikainen  informaatio 

Välittömästi, kun havaitaan liikenteen sujuvuuteen vai-
kuttava tekijä, lähetetään viesti  tlueelliseen 

 tieliikenteen  informaatiokeskukseen  käytettävissä olevin 
 yhteyksin,  kuten  

-  radion  
-  puhelimen  
-  poliisin  DIADEME  telex-verkon  
-  santarmin  SAPHIR tietokoneverkon 
-  yleisen  telex-verkon  tai 
-  fax-järjestelmän välityksellä.  

Sen  jälkeen, kun  on  informaatio  on  tarkastettu,  aluekes-
kus  levittää tiedot alueellisella  ja  paikallisella 
tasolla, sekä lähettää ne myös valtion keskukseen. 

Takautuva  ja ennakoiva  tieto 

Keskukset käyttävät  tälläistä  tietoa  analysoidakseen 
 menneitä tilanteita,  valinistellakseen  aikatauluja  ja 

 kampanjoita sekä antaakseen käyttäjille  ennakoivaa 
 informaatiota. 

Tieliikenteen  informaatiokeskukset  

Vuosien  1971  ja  1980  välillä perustettiin seitsemän 
aluekeskusta, joiden sijaintipaikat ovat  Creteil, 

 Rennes, Lille, Metz, Lyon, Marseille  ja  Bordeaux.  

Jokaisessa keskuksessa poliisin, 	santarmiston  ja  
yleisten töiden jaoston aluepäällikkö vastaa vuorollaan 
kolmen viikon  jaksoin  keskuksen jakamasta  informaa-
tiosta.  Keskukset ovat toiminnassa  24  tuntia 
vuorokaudessa  koko  vuoden. Henkilökunnan määrä vaih-
telee  12:sta 70:een. 
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Jokainen jaosto keskittyy lähinnä omaan erityisaluee-
seensa: poliisit  ja santarmit tosiaikaiseen informaa-
tioon ja  yleisistä töistä vastaavat viranomaiset tilas-
toihin, ennusteisiin sekä laitteistojen ylläpitoon. 

Lisäksi edellä mainituille lähteille, aluekeskukset ovat 
kehittäneet muita informaatiojärjestelmiä, kuten 
- vilkasi iikenteisten moottoritieosuuksien kameraseu-
ranta 
-  automaattiset liikenteen mittausjärjestelmät 
-  liikenteen seuranta ilmasta kesälomakausien alussa  tai 

 pitkinä viikonloppuina. 

Valtion keskus saa noin  250 000  viestiä vuosittain  ja 
päivähuippuina  on 1 500  viestiä yksistään tien kuntoon 
liittyen talvialkana. Keskukset pystyvät analysoimaan 
saadut viestit  ja  välittömästi levittämään hyödyllisen 
informaation käytettyjen lähteiden teknisten resurssien, 
kokemuksen  ja  taitojen perusteella.  

3.3  INFORMAATION VALITYS 

Käytetyt mediat: 

--  Puhelin: välitön yhteys mandollistaa tarpeiden mukai-
sen informaation saannin. Keskusten muodostamalla 
verkolla  on  yli  70  puhelinlinjaa,  ja  se  saa yli mil-
joona puhelua vuosittain. 

-- Uutistoimistot  (AFP, ACP  jne.): keskusten saamat 
viestit välitetään sanomalehdille, radiolle  ja  tele-
visiolle. 

--  Radio:  valtion keskus palvelee yleisradiota  ja  alue- 
keskukset paikallisradioita. Mielenkiinto tieliikenteen 
informaatiota kohtaan  on  lisääntymässä.  Radio on  tehok-
kain  media  saavuttaa tienkäyttäjät. 

Valtion keskuksessa  on France-Info  -toimittaja läsnä 
päivittäin huippujaksojen ajan. Toimittaja lähettää 
puolen  tunnin  välein tieliikenteen tilannetiedotteen. 

 Lillen aluekeskuksessa  jokaisen paikallisradloaseman 
erityisvaatimukset kootaan MINITEL-sähköpostij ärj  es-
telmän  avulla. 

--  Televisio: saa informaatiota joko uutistoimistojen 
kautta  tai  suoraan keskuksista. Televisiolla  on  hyvä 
vaikutus yleisöön. Ajoittain kamerat lähetetään kes-
kuksiin esim. lomakausien alussa. 

-- ANTIOPE -ROUTE: televisioitu  aikakauslehti, jonka vas-
taanottamiseen tarvitaan erikoislaite.  Se  sisältää 
alueellisesta informaatiosta sivuja, joita päivittävät 
aluekeskukset (teiden kunto, tietyöt, ruuhkat jne.). 
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Informaatio  on  tekstimuodossa  tai  yksinkertaistetuissa 
 kartoissa.  

--  36-15 ROUTE:  Liikenneministeriön ylläpitämä  video- 
aikakauslehti  MINITEL-järjestelmässä.  Se  tarjoaa 
pääsyn  "real time"  -sivuihin,  joita  päivittävät  alue- 
keskukset, sekä  erikoisinformaatiota sisältäviin  si-
vuihin,  joita  päivittää  joko valtion keskus  tai  DSCR.  

Ranskassa  on  noin  4  miljoonaa  MINITEL-päätettä yrityk-
sissä. Vuosina  1988  ja  1989  oli noin  600 000  yh-
teydenottoa  vuosittain,  päivähuippuina  12 000.  Muut-
tuneet  talviolosuhteet  sekä lehden uudelleen järjeste-
ly kesällä  1989  tulisi johtaa vähitellen siihen, että 
käyttäjien määrä lisääntyy.  

--  Keskukset välittävät myös tarpeellista informaatiota 
 esim. säätoiinistoille  sekä eri viranomaisille.  

4.  TUTKIMUS-  JA  KEHITYSTOIMINTAA MUISSA MAISSA 

Useita  tie/ajoneuvo -konununikaatloon  perustuvia  kul-
jettajan  informaatio-  ja opastusjärjestelmiä  on  kehi-
tetty. 

Berliinissä  on  testattu ALI -SCOUT(LISB)  -järjestelmää  ja 
 Lontoossa  on  kehitteillä vastaavanlainen  AUTOGUIDE-jär-

jestelmä. Samantapaista toimintaa  on  myös Japanissa  ja 
USA:ssa./OECD  1988/  

Tässä esitellään  teletext-monitori -kokeilu moottoritien 
 palvelualueilla  Englannissa sekä ajoneuvon  navigointi- - 

jestelmiä  Japanissa.  

4.1  HAASTATTELUTUTKIMUS  MOOTTORITIE Mi:N PALVELUALUEILLA 
SIJAITSEVISTA  TELETEXT-MONITOREISTA/ENGLANTI  /COE  1989/  

Elokuussa  1987  tehtiin kokeilu, jossa neljälle moottori-
tie  Ml:n varrella sijaitsevalle  palvelualueelle asennet-
tim  yhteensä  36 TV-monitoria.  

Monitoreista  sai  CEEFAX  (Teletext)  informaatiota  BBC:stä 
 ajankohtaisista liikenteeseen vaikuttavista tekijöistä, 

 esim. tietöistä  ja  onnettomuuksista.  

1 250  autoilijan  haastattelulla  tutkittiin näiden 
 monitorien  sekä  Toddingtonissa  sijaitsevien vastaavan-

laisten monitorien  aiheuttamia reaktioita. 
 Toddingtonissa monitoreissa  oli lisänä mainoksia. 

Yli  90  %  haastatelluista oli miehiä  ja  yli  80  % ikäryh-
mästä  20-59.  Haastateltujen keskimääräinen vuotuinen 

 ajosuorite  ylitti keskiarvon, joka  on  noin  9 000  mailia. 

Yli puolet ajoi enemmän kuin  15 000  mailia vuosittain.  



Ainoastaan  41  %  haastatelluista autoilijoista oli 
huomannut CEEFAX monitorit. Huomattavasti enemmän,  51 

 %,  muisti nähneensä monitorit Toddingtonissa. Noin 
kolmannes niistä autoilijoista, jotka olivat huomanneet 
monitorit, sanoi käyttäneensä  tai  käyttävänsä tarjottua 
informaatiopalvelua. Näistä, noin puolet, sanoi muut-
taneensa  tai  muuttavansa  suunnitelmiaan välttääkseen 
viivytyksen. 

Haastattelun  tulos  oli rohkaiseva: yli  90  %  haastatel- 
luista piti ideaa hyvänä. Tutkimus osoitti, että suurin 

 osa 	autoilijoista 	kuunteli 	radiota 	saadakseen 
liikenneinforinaatiota. 	Palvelualueella  sijaitsevat 
inonitorit olivat hyödyllinen lisäinformaatiolähde. 

Taulukko  2.  Käytetyt informaatiolähteet joko ennen mat-
kaa  tai  matkan  aikana (prosentteina).  

Radio 78  Lehdet  5 	Kuulopuh. 	1  
CEEFAX  14 CB radio 5 	Muut 	1  
AA/RAC  9 TV 4 	Ei  main. 	9 
ORACLE 7  Kartta  2  

Taulukko  3.  Autoilijat, jotka olivat nähneet monitorit 
haastattelupäivänä (prosentteina). 

Olisiko informaatio vaikuttanut heidän suunnitelmiinsa? 

- kyllã 	 27  
-  ei 	 59  
-  muuta 	 14 

Jos  KYLIA,  niin kuinka? 

-  reitin muutos 	 66  
-  muuten varautuniinen (esim. nopeus) 	23  
-  muuta 	 12 

Jos  EI. niin miksei? 

-  luin  sen,  mutta  se  ei ollut oleellista 	48  
-  en  viitsinyt lukea sitä 	 30  
-  luin  sen,  mutta  sillä  ei ollut vaikutusta 	13  
-  en  ymmärtänyt sitä 	 7  
-  informaatio ei ajantasalla eikä riittävää 	2  
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Taulukko  4.  Miksi autoilijoista  ko.  palveluniuoto  oli 
hyvä/huono  idea?  

-  informaation perusteella voi ratkaista, poistuuko 
inoottoritieltä  välttääkseen  ko.  viivytykset  35  

-  hyödyllistä, helpottavaa jne.  20  
- tietäã,  mitä  on  odotettavissa  19  
-  parempi kuin  radio 3  
-  vähentää ruuhkia  2  
-  voi ilmoittaa viivytyksistä  1  
-  informaatio ei ole ajantasalla  6  
-  rajoitettu vaikutus;  harvat  ihmiset tarvitsevat; 

rahat teihin mielummin;  radio  parempi  6  
- tãytyy  pysähtyä  palvelualueille katsoakseen  
monitoreja  1  

-  liian paljon ilmoituksia; huonot sijoitteluval. 
toimintahäiriôitã  1  
ainoastaan radiota tarvitaan  0 

H  muuta  5  

Taulukko  5.  Muita esille tulleita ehdotuksia.  

-sää 	 28  
- reittivaihtoehdot 	 23  
- viivytyksien  todennäköiset kestoajat 	11  
- monitorien  uudelleen sijoittaminen 	6  
-  suuremmat näytöt, helpommin luettavaa 	3  

-  enemmän tietoja tietöistä, tulevista töistä 	4  
-  viesteihin ajat  ja päivämäärät 	4  
-  tiedot enemmän ajantasalle 	 3  
-  vähemmän mainoksia 	 3  
-  tietoja muista iuoottoriteistä 	2  
-  muuta 	 14  

HUOMAUTUKS  IA 

Teletext,  kuten CEEFAX  ja  ORACLE, on  nykyään joka-
päiväistä informaation välitystä yksityisiin koteihin 
käyttäen sopivia  TV-vastaanottimia. 	Tämä kokeilu 
laajensi teletextin käyttöä inandollistamalla infor-
maation saannin moottoriteiden palvelualueilla.  

On  ilmeistä, että tälläisen järjestelmän tehokkuus riip-
puu siitä, huomataanko iuonitorit. Kuten tutkimus osoit- 
ti, suunnilleen puolet haastatelluista autoilijoista oli 
havainnut monitorit. Monitorit olivat olleet toimin-
nassa vasta noin kaksi kuukautta, kun tutkimus suoritet- 
tiin. Tulokseen  on  lisäksi vaikuttanut monitorien  si

-joittelu.  Merkittävä  osa  monitoreista  oli sijoitettu 
ruokailutiloihin. 
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Monitorien  välityksellä tarjottu informaatio oli kanden 
tyyppistä: pitkäaikaisten tietöiden sijainti  ja  lyhytai-
kaiset kaistasulut  sekä satunnaiset tapahtumat, esim. 
onnettomuudet. Viimeksi mainitun tyyppinen informaatio 
ei ollut saatavissa Toddingtonissa. Tämän tyyppistä 
informaatiota  on  vaikea pitää ajantasalla. 

Vaikka  on  suotavaa, että autoilijoita inforinoidaan mah-
dollisimman paljon, autoilijat arvostavat rajoitettua 
tarj ontaa.  

4.2  AJONEUVON  NAVIGOINTIJÄRJESTELMÄT/JAPANI /TFK  1990/ 

Navigointijärjestelmiä  on  kahta  päätyyppiä:  

1. Navigointijärjestelmät,  jotka auttavat kuljettajaa 
määräpaikkaan ajamisessa.  Toyota  esitteli  1,5  vuotta 
sitten erään vaihtoehdon navigointijärjestelmäksi. 

 Nissan  toi omansa markkinoille kesällä  1989,  ja  Honda 
 seuraa pian esimerkkiä. Järjestelmät ovat vielä osin 

puutteellisia, mutta autoteollisuus saa hyödyllistä 
tietoa markkinoista. 

Tällä hetkellä järjestelmät eivät ole tarpeeksi hyviä 
tullakseen hyväksytyiksi  Amerikan ja  Euroopan mark-
kinoille, mutta seuraava sukupolvi valmistuu muutaman 
vuoden sisällä.  Japanin  näkökulmasta kehityksessä  on 

 edetty tutkimusvaiheen ohi,  ja  nyt  on  aika kehittää 
laitteesta kaupallinen tuote.  

2. Reittiopastusjärjestelmät (RGS) opastavat kuijettajan 
parhaimmalle  reitille ottaen huomioon dynaaniisen infor-
maation. Kuijettajalta puuttuu usein tarvittava infor-
maatio reitin optimoimiseksi. RGS tarjoaa hyödyllisiä 
toimintoja monille kuljettajille päivittäisissä tehtä-
vissä. 	Navigointijärjestelinien hyöty tulee varsinai- 
sesti esille ajettaessa tuntemattomalla kaupunkialueel-
la. 

RGS  mandollistaa myös dynaamisen liikenteen ohjauksen. 
Tieverkon käyttö tehostuu  ja  ajosuorite  vähenee, mikä 
pienentää ympäristön kuormittumista. 

Reittiopastusjärjestelmät  vaativat liikenneinformaa-
tiota infrastruktuurilta. Useita testejä  on  suon-
ritettu  ja  sanotaan, että muutaman vuoden kuluessa 
tapahtuu merkittävää kehittymistä. Toiset ovat sitä 
mieltä, että  vie kynunenen  vuotta, ennen kuin laajasti 
käyttöönotettava  ja  kaupallinen reittiopastusjärjes-
telmä  on  kehitetty. 
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Japanissa  on  kaksi erilaista kilpailevaa  infrastruktuu-
na:  

1. AHTICS  (Advanced Mobile Traffic Information and Cont-
rol System) -järjestelmä, joka käyttää telepäätejärjes-
telmää  900 MHz:n radiotaajuudella.  Tätä tukevat 

 National Police Agency, Tokyo Metropolitan Police  ja 
 Japan Traffic Management Technology Association. 

Organisaatioilla on kehittyneirnmät  liikenteen ohjaus- 
keskukset,  ja  ne vastaavat liikenteestä suurkaupunki- 
alueilla. 

Poliisien liikenteen ohjaus-  ja valvontakeskukset 
 keräävät informaation, joka jalostetaan  ja  välitetään 

ajoneuvoihin. Kuljettaja saa informaation ajoneuvossa 
olevan päätteen kautta. 

Ensimmäinen kaupallinen telepäätejärjestelmä Tokion 
alueella  on  käytettävissä  1990.  Järjestelmän tulevai-
suudesta  on  herännyt välittömästi epäilyksiä. Vuosi 
sitten järjestelmä esiteltiin kokeiluversiona,  ja sen 

 vastaanotto oli laimeaa. 

Turvallisuuteen liittyvät tekijät  on  testattu,  ja 
 toistaiseksi ei ole ilmennyt vakavia ongelmia. Uusia 

versioita  on  myöskin kehitelty. Eräänä vaihtoehtona 
 on  synteettisen äänen käyttö. Tällä hetkellä mielen-

kiinnon kohteena  on  näytän laadun parantaminen.  

2. RACS 	(Road/Automobile 	Communication 	System) - 
järjestelmä, jossa käytetään mikroaaltolähetin-
vastaanottimia. Rakennusministeriö  ja moottoritieyhtiät 

 tukevat tätä ratkaisua. 

Näiden käyttö  on  kalliimpi ratkaisu,  ja  sopii siksi 
paremmin teille, joilla liikennetiheys  on  suuri.  Ko. 

 järjestelmä toimii aluksi  vain  alhaisilla nopeuksilla 
 ja yksisuuntaisesti,  mutta  sillä  on  täysi kapasiteet-

ti kaksisuuntaiseen viestintään korkeilla nopeuksilla. 

Järjestelmä koostuu tien varteen asennettavista lähe-
tinvastaanottimista, ajoneuvon sisäisistä laitteista 
sekä keskusyksiköstä. Järjestelmän tarjoama palvelu 
voidaan jakaa kolmeen osaan: navigointi, informaa-
tiopalvelut (ruuhkat, onnettomuudet, tietyöt, liiken-
nesäännät, matka-ajat ym.) sekä yksilölliset viestin-
täpalvelut. 

Lopulliset testit tehdään  marras- ja  joulukuussa  1990. 
 Testiin osallistuu  15  autoa, joista  12 on  varustettu 

navigointilaitteilla.  Daimler Benz, BMW  ja  General 
Motors  ovat mukana. 
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Suurin  osa  valmistajista käyttää samoja navigointi-
laitteita sekä  ANTICS-  että RACS-järjestelmissä. 
Ainoa ero  on radio. Monet demonstraatio-ajofleVot  ovat 
samoja sekä  ANTICS-  että RACS-järjestelmissä. 

Vastaavat eurooppalaiset  infrastruktuurit  ovat:  

* AUTOGUIDE/LISB  -järjestelmä, jossa käytetään  infra 
punatekniikkaa. 	Lähetin-vastaanotinkustaflflUkSet ovat 
samaa suuruusluokkaa kuin RACS-järjestelmässä, mutta 
siirtokapasiteetti  on  huomattavasti pienempi. 

Toinen ero  on se,  että japanilaisessa järjestelmässä  on 
CD-ROM  -kartta jokaisessa autossa  ja  sitä voidaan käyt-
tää nayigoimiseen. Japanilaisista infrapunatekniikka 
ilman karttaa  on  vanhanaikainen  ja epätaloudellinen 

 ratkaisu. 

* CARNINAT,  joka käyttää RDS-kanavaa  FM-radioverkossa. 
RDS-järjestelmän kapasiteetti  on  liian pieni käytettä-
väksi liikenteen ohjauksessa. 

*  SOCRATES on  lupaavin ratkaisu. 	Siinä käytetään 
tulevaa  GSM-matkapuhel inverkkoa. 

5.  KANSAINVÄLISTÄ YHTEISTYÖTÄ 

Kansainvälinen yhteistyö Euroopassa tapahtuu pääosin 
EUREKA:n piirissä. Tavoitteena  on  suunnitella tulevai-
suuden liikennejärjesteliniä: tienvarsi-  ja  ajoneuvo- 
elektroniikkaa, kehittyneitä valvontajärjesteliniä jne. 
Aika-akselilla EUREKA:n tavoitteet sijoittuvat seuraa-
valle vuosituhannelle./OECD  1988/ 

CCMC 	EEC / DG  XIII 	EBU 
Brysseli 	Brysseli/  Luxemburg 	CEMT 

II 
DRIVE 	L  IMPACTJ 	RACE 

RISE 
*  tie 	 DELTA 
*  elektroniikka 	ULYSSES 	AIM 

PROMETHEUS 	*  informaatio - 	ACE 
*  turvallisuus 
*  liikenne 	ATIS  AA 

ANWB 
ADAC  

Kuva  2.  Eurooppalaisia projekteja. 
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5.1 PROMETHEUS  /Karlsson  1988/ 

PROMETHEUS (Program for European Traffic With Highest 
Efficiency and Unprecedented Safety) on  aloitettu, 
rahoitettu  ja  johdettu pääosin eurooppalaisen autoteol-
lisuuden toimesta. Osallistuvat  autonvalmistajat  ovat:  

-  Daimler Benz, BMW, Porsche,  VW/Audi  (Saksa)  
-  Citroen Peugeot, Renault, Talbot, Matra  (Ranska) 

 -  Fiat, Alfa Romeo (Italia)  
-  Jaguar, Rolls Royce  (Englanti)  
-  Volvo, Saab  (Ruotsi).  

Auto-  ja  elektroniikkateollisuuden omien tutkijoiden 
lisäksi osallistuvat monet viranomaiset, instituutit 
sekä korkeakoulut kehitys-  ja  tutkimustyöhön.  

PROMETHEUS -ohjelmassa  painopistealueena  on  ajoneuvon 
varustus  ja  ensisijaisena tavoitteena  on  helpottaa ajo-
neuvon kuljettajaa. Toisena tavoitteena  on  parantaa 
eurooppalaisen autoteollisuuden kilpailukykyä  japanilai

-sun  ja  amerikkalaisiin nähden.  

PROMETHEUS  aloitettiin vuonna  1986.  Ohjelma  on  jaettu 
seitsemään  alaprojektiln,  joista kolme ensimmäistä 
kuuluu autoteollisuuden piiriin. Projektit ovat:  

1. PRO-CAR 
 -  ajoneuvon tekniset järjestelmät  

2. PRO-NET 
 -  ajoneuvojen välinen viestintä  

3. PRO-ROAD 
 -  ajoneuvon  ja  tien välinen  tiedonsiirto  

4. PRO-CHIP  
-  tarvittavien  mikroelektronisten  komponenttien kehit-

täminen  

5. PRO-ART 
 -  järjestelmien tarvitseman tekoälyn tutkiminen  

6. PRO-COM 
-  yleisten  tietoliikenneyhteyksien  kehittäminen järjes-

telmien tarpeiden mukaisiksi  

7. PRO-GEN  
-  erilaisten  liikennetilanteiden  kartoitus  ja  analy-
sointi sekä  liikenneolosuhteissa  tapahtuvien muutosten 
ennustaminen.  /Nordisk  Vejteknisk Forbund  1988/  
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Siitä, miten ajoneuvon uudet toiminnot teknisesti to-
teutetaan  on  useita ideoita, mutta epävarmuutta esiintyy 
siitä, mitkä menetelmät ovat parhaimmat, halvimmat  ja 
luotettaviinmat.  Joissain tapauksissa suunnitelmien to-
teuttamiseksi tarvitaan merkittävää teknistä kehitystä. 

Jotta liikenteen turvallisuus paranisi uuden tiedonväli-
tystekniikan avulla, täytyy ajoneuvojen, teiden  ja  tie

-donvälityskanavien  olla yhteneväiset kaikkialla Euroo-
passa. Ainoastaan  tie-  ja  liikenneviranomaiset voivat 
ottaa vastuun tästä. Tämän takia viranomaisia  ja  eräitä 
laitoksia  on  pyydetty ottamaan hoitaakseen neljä alapro-
jektia, jotka koskevat tekoälyä,  hardware -teknikkaa, 
tiedonvälitystekniikkaa  sekä liikennetekniikkaa.  

The International Steering Committee  ja PROCOUNCIL  ovat 
ne kaksi ryhmää, jotka johtavat  PROMETHEUS -ohjelmaa. 

 The International Steering Committee  koostuu 
autoteollisuuden edustajista  ja PROCOUNCIL  edustajista, 
jotka  on  nimennyt kunkin yhtiön isäntämaan hallitus. 
Viimeksi mainitulla  on  merkittävä tehtävä lainsäätäjien 

 ja  viranomaisten yhteistyön varmistamisessa sekä 
hallituksen myöntämän rahoituksen järjestäinisessä. 

Liikenteen turvallisuuden  ja  tehokkuuden lisääminen  on 
 avainasemassa  PROMETHEUS -ohjelinassa. 	Euroopan liiken- 

nejärjestelmän  kehittäminen informaatioteknologian 
sovellutusten avulla yhteistyössä eri osapuolien - 
hallitusten, teollisuuden, yliopistojen ym. - kanssa 
tulisi johtaa siihen, että liikenteessä kuolleiden  ja 

 loukkaantuneiden määrä vähenee huomattavasti. Siitä 
käsityksestä, että kasvava liikenne merkitsee lisää 
kuolemantapauksia,  on  päästävä eroon. 

Uuden tiedonvälitystekniikan soveltaminen liikenteeseen 
vaikuttaa infrastruktuurin, ajan  ja energian  käytön  te-
hokkuuteen.  Uudet navigointimenetelmät sekä elektroni-
seen informaation keräykseen perustuva liikenteen ohjaus 
jakavat liikennettä tehokkaasti. 

Parempi tiedonvälitys vähentää huipputuntivaikutusta; 
teiden  ja  katujen käyttö tasoittuu. Ruuhkien 
väheneminen vaikuttaa ajonopeusjakautumiin  ja  siten 
polttoaineen kulutukseen, mikä  on  merkittävää sekä 

 energian  säästön että ympäristöllisten näkökohtien 
kannalta. 

Vuonna  1992  Eurooppa yhdentyy,  ja  mandollisesti rajoilla 
olevat liikenteen esteet poistuvat. Liikenne kasvaa 
nopeasti, mikä lisää myöskin riskejä. Varsinkin mikäli 
liikenteen toiinintaedellytyksissä  on  eroavaisuuksia. 
Tämän takia hallitusten  ja  viranomaisten läheinen 
yhteistyö  on  välttämätön edellytys PRONETHEUS-ohjelman 
päämäärien saavuttamiseksi. 
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5.2 DRIVE /Commission of The European Communities 1990/ 

DRIVE (Dedicated Road Infrastructure for Vehicle Safety 
in Europe)  aloitettiin vuonna  1984  Euroopan yhteisön 

 j äsenmaiden  yhteistyönä. 

DRIVE:n  kolme ensisijaista tavoitetta ovat samansuuntai-
set  kuin  PROMETHEUS-ohjelmassa: tieliikenteen turvalli-
suuden  ja  tehokkuuden parantaminen sekä ympäriställisten 
haittojen vähentäminen. Tieliikenteen nykytilan paranta-
minen  on  tärkeää jokaisen hyvinvoinnin kannalta.  

DRIVE visioi  eurooppalaisen liikenneympäristön, jossa 
kuijettajat ovat hyvin informoituja  ja  jossa "älykkäät" 
ajoneuvot kommunikoivat toistensa  ja liikenneympäristön 

 kanssa.  DRIVE  pyrkii luomaan suotuisat olosuhteet tämän 
integroidun tieliikenneympäristön (IRTE=Integrated  Road 
Transport Environment)  kehittämiseksi. Tällöin huomio 
keskittyy informaatioteknologian  ja tiedonväl itystek-
niikan  soveltamiseen tieliikenteeseen (RTI=Road 

 Transport Informatics). 

DRIVE:n  keskeisiä tehtäviä: 

-  taloudellisesti  ja  teknisesti parhaiden järjestelmien 
löytäminen 

-  parhaimman sovellutusstrategian luominen 
-  standardien määrittely, mikä mandollistaa teollisuuden 

laite-  ja järjestelmäkehittelyn 
- direktiivien  ja  ohjeiden ennakkovalmistelu. 

Yhdenmukaisten  eurooppalaisten standardien tärkeyttä 
korostetaan,  sillä  ilman niitä kohdataan väistämättä 
vaikeuksia kansainvälisessä toiminnassa. Lisäksi, ylei-
set standardit mandollistavat yhteiset Euroopan 
markkinat RTI-tuotteille. Tämä auttaa alentamaan laite- 
kustannuksia  ja  kannustaa kehittämään laajat kotimark-
kinat,  ja  siten lisää eurooppalaisen teollisuuden 
kilpailukykyä maailman markkinoilla.  

DRIVE  yhdistää tienkäyttäjät, tutkimuslaitokset, tieto-
liikenteen ylläpitäjät, teollisuuden sekä  tie-  ja  lii-
kenneviranomaiset.  Sillä  on  läheiset yhteydet muuhun 

 ko.  alan toimintaan Euroopassa. Erityisesti siihen, joka 
tapahtuu EUREKA:n piirissä, kuten  PROMETHEUS, CARNINAT 

 ja EUROPOLIS,  sekä  COST. 

5.2.1 DRIVE:N TYÖSUUNNITELMA JA PROJEKTIRYHMITTELY  

Päämäärien saavuttamiseksi  on  tehty yksityiskohtainen 
työsuunnitelina. Tehty suunnitelma määrittelee ohjelman 
puitteet  ja  sisällön sarjana tehtäviä. 



Työsuunnitelinan  sisältä:  

CO:  HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT  

Cl:  MENETELMÄSUUNNITTELU  

C2: TULOSARVIOINTI  

C3: TIELIIKENTEEN  OHJAUSJÄRJESTELMÄT  

C4: TURVALLISUUSJÄRJESTELMÄT  

C5: TOTEUTUKSEEN LIITTYVÄT NÄKÖKOHDAT.  

DRIVE  koostuu  71  projektista, jotka  on  jaettu neljään 
ryhmään tutkimusalan  ja  yhteistyätarpeen  perusteella. 
Projektit kattavat tehtäviä useammasta kuin yhdestä työ- 
suunnitelman  osa-alueesta. 

Nämä ryhmät ovat: 

RYHMÄ  1:  YLEINEN SUUNNITTELU  
-  sisältää tehtäviä osista  Cl,  C2  ja  C5  
-  teknisesti  ja  taloudellisesti parhaiden järjestelmien 
löytäminen  ja  niiden parhaimman  sovellutusstrategian 

 kehittäminen  
- RTI -järjestelmien vaikutusten arviointi  käyttäjiin  ja 

 yhteiskuntaan. 

RYHMÄ  2:  LIIKENNEPSYKOLOGIAAN  LIITTYVÄT NÄKÖKOHDAT  JA 
 LIIKENNETURVALLISUUS 

-  sisältää tehtäviä osista  C2, C4  ja  C5  
- RTI -sovellutusten vaikutus  liikenneturvallisuuteen.  

RYHMÄ  3:  LIIKENTEEN OHJAUS  
-  sisältää tehtäviä osista  Cl ja  C3  
- integroidun tieliikenneympäristön  kehittäminen, mikä 
lisää  ylikuormitettujen tieverkkojen  kapasiteettia  ja 

 tieliikenteen tehokkuutta. 

RYHMÄ  4:  PALVELUT, TIEDONVÄLITYS,  TIETOKANNAT 
-  sisältää tehtäviä osista  Cl,  C3  ja  C5  
- informaatiolähteet  ja  informaation käyttö  
- tienkäyttäj  än  informaatioj ärj  este  lmät 
-  kaikki ryhmän  4  projektit tähtäävät  DRIVE:n päätavoit

-teiden saavuttamiseen: tieliikenteen turvallisuuden  ja 
 tehokkuuden parantamiseen sekä  ympäristöllisten  haitta- 

vaikutusten vähentämiseen.  

DRIVE-projektit seuraavat tiettyä vuotuista  rytiniä. 
 Lokakuuhun mennessä jokainen projekti valmistaa  vuosira-

portin,  joka sisältää oman arvion kuluvan vuoden työstä, 
yksityiskohtaisen suunnitelman seuraavalle vuodelle sekä 

 ehdotetut  tarkastukset yleiseen  projektisuunnitelmaan. 
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RYHMÄ  1 
15  projektia 

RYHMÄ  3 
22  projektia 

RYHMÄ  2 
14  projektia 

RYHMÄ  4 
20  projektia  

Kuva  3.  Kaavio projektien jakautumisesta.  

5.2.2 DRIVE -PROJEKTEJA 

Ryhmään  3,  liikenteen ohjaus, kuuluvat seuraavat kolme 
projektia.  

V1058 CROW  - Road Conditions and Weather Monitoring 
Systems  

Tarkoituksena  on  kehittää järjestelmäarkkitehtuuri  ja 
 parantaa tiedon hankintatekniikkaa integroitua keli-  ja 

sääpalvelujärjestelmää  varten.  
CROW-projektissa tutkitaan, kuinka ilmatieteelliset  ja 

 tien mittalaitteista saatavat tiedot voidaan muuttaa 
arvioiksi  tie-  ja sääolosuhteiden  vaikutuksesta lii-
kenneturvallisuuteen  ja  tehokkuuteen. Tulokset esite-
tään riskitasoina, käyttäen todellista liikennetietoa 
sekä arvioita. Lopullisena tarkoituksena  on  johtaa 
tutkimuksista suosituksia liikenteen ohjaukseen. 

Vl059  SPECTRUM  - Strategies for Preventing Road Traffic 
Congestion  

Projektissa tarkastellaan eri ruuhkatyyppejä Euroopassa- 
asenteita  ja  menettelytapoja ruuhkaongelman suhteen. 
Tutkimuksen kohteena ovat erilaiset tekniikat ruuhkan 
estämiseksi. Yksityikohtainen tutkimus suoritetaan  mm. 
reittiopastuksen  ja matkasuunnittelun  vaikutuksista. 
Lopuksi arvioidaan valittuja strategioita suhteessa  on- 
gelmakartoitukseen. 	Vertailusta  muodostetaan käsitys 
eri strategioiden sovellettavuudesta. 	Arviointi  on  
strategisella tasolla, eikä sisällä yksityiskohtaisia 
hyöty-kustannus -tarkasteluj  a. 



V1068 CHRISTINE  - Characteristics and Requirements of 
Information Systems based on Traffic data in an Integra-
ted Network Environment 

CHRISTINE:n  tavoitteena  on  lähinnä informaatiokeskusver
-koston  vaatimusten  ja  toimintojen määrittely. Viiineai-

kaiset RTI-järjestelmien analyysit ovat tuoneet esille 
sellaisten informaatiokeskusten  (ICs) tarpeellisuuden, 

 joihin ei ole kytketty ainoastaan liikenteen ohjauskes-
kukset (TCC5) vaan myöskin muita informaatiolähteitä. 
Strategiat ICs:n  ja TCC5:n integroimiseksi  sekä ICs:n  ja 

 muiden RTI-järjestelmien integroimiseksi määritellään. 

Ryhmään  4 -  palvelut, tiedonvälitys, tietokannat - 
kuuluvat seuraavat neljä projektia. 

ViOlO  PANDORA  - Prototyping a Navigation Database of 
Road Network Attributes  

Tarkoituksena  on  kehittää prototyyppi digitaalisesta 
tieverkon tietokannasta,  jota  voidaan käyttää ajoneuvon 
navigoimiseen, paikallistamiseen sekä rnuihin vastaaviin 
tarkoituksiin. Tutkimusalueesta laaditaan digitaalinen 
kartta,  ja  alueella testataan itsenäisen navigointijär-
jestelmän toimivuutta.  

V1024 Driver Information Systems  

Projektin  tavoitteena  on  suunnitella nykyisen järjestel-
män integrointi laajaksi  koko  Euroopassa toimivaksi kul-
jettajan informaatiojärjestelmäksi. Ensimmäisenä tehtä-
vänä  on  määritellä järjestelmän luonne: 

-  käyttäjien informaatiotarpeen määritteleminen  ja 
 arviointi 

- tiedonkäsittelyn  vaihtoehtoisten menetelmien 
arviointi 
-  informaation tuottamis-  ja levittämismenetelmien  ke-
hittäminen. 

Nykyisten järjestelmien tila selvitetään, minkä jälkeen 
keskitytään ajoneuvon sisäisiin järjestelmiin. Kansal-
listen standardien merkittävät eroavaisuudet tuodaan 
esille  ja  tarjotaan ratkaisu yleiseurooppalaisena  stan-
dardina.  

V1029  RDS-ALERT  

Tavoitteena  on  luoda kansainvälisesti hyväksytyt stan-
dardit RDS-TMC:lle  (Radio Data System-Traffic Message 
Channel).  Tähän päästään yhteistyöllä, jossa  on  mukana 

 radion edustaj ia, liikenneviranomaisia, laitevalmista-
jia, EBU ja ECMT. 
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Projekti sisältää sekä radioinnin että ajoneuvon sisäis-
ten testimenetelinien  ja  laitteiden kehittämistä. Tule-
vaisuudessa RDS-TMC viestit  on  mandollista vastaanottaa 

 millä  tahansa eurooppalaisella kielellä missä maassa 
hyvänsä.  

V1073  EUROTRIP - European Trip Planning System  

Projektin  päätavoitteena  on  luoda  matkan suunnittelujär-
jestelmän  prototyyppi. Ensisijaisesti ollaan kiinnostu-
neita siitä tiedosta, joka tarjotaan käyttäjälle ennen 
matkaa. Tietojen saanti  on  mandollista myös  matkan 

 aikana. 
EUROTRIP  yhdistää dynaamisen  ja  staattisen informaation, 
joka kerätään erilaisista,  jo  olemassa olevista, tieto- 
lähteistä.  Se  tarjoaa käyttäjälle neuvoja niin kulkuta-
pa-  kuin reittivaihtoehdoista.  

5.3  FIA-WISE  

FIA-WISE on  elektroninen informaatio-  ja kommunikaa-
tioverkko.  Verkko suunniteltiin, jotta yhteydet FIA:n 

 (Federation Internationale de L'Automobile)  ja sen 
jäsenkerhojen  sekä muiden organisaatioiden välillä  pa-
ranisivat.  

FIA-WISE  mandollistaa informaation saannin keskitetystä 
matkailu-  ja autoilutietokannasta,  sekä myöskin viestien 
lähettämisen  ja  vastaanottamisen missä  ja  milloin  vain 

 pienin kustannuksin.  

FIA-WISE (Worldwide Information SErvice)  suunniteltiin 
jäsenkerhojen, joita edustaa  50  miljoonaa jäsentä  95 

 maassa,  ja  vastaavien organisatioiden käyttöön. FIA:lla 
 on  merkittävä asema autoilualalla  ja  kokemusta matkai-

luun liittyvistä asioista.  Se on  pyrkinyt ratkaisemaan 
ongelmia, jotka seuraavat saatavilla olevan informaation 
vaihtelevaisuudesta  ja  yleismaailmallisen verkon puut-
teesta. 

Eräs merkittävä piirre  FIA-WISE  -verkossa  on se,  että  se 
 mandollistaa pääsyn tietokantaan, joka sisältää lukuisia 

elektronisella  postilla  varustettuja segmenttejä. 
Verkko  on  joustava,  ja  sitä  on  helppo käyttää. 

Saatavilla olevan informaation tuottaa erikoistuneet 
organisaatiot  ja  lailliset FIA:n alajaostot.  FIA  takaa 
informaation luotettavuuden välittömän  tai  kansallisten 
kerhojen, jotka ovat vastuussa omaa maata koskevasta 
informaatiosta, välillisen valvonnan perusteella. 

Verkon avulla  FIA  pystyy edesauttamaan autoilukerhojen 
 ja  -yhdistysten sekä autoilun  ja  matkailun piirissä 

toimivien kaupan  ja  teollisuuden sektoreiden lähesty- 
tyrnistä. 	Kerhoilla  on  hyvä mandollisuus parantaa  
j äsenpalveluj  aan. 	Ulkopuolisille organisaatioille  se 
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merkitsee  50  miljoonan potentiaalisen kuluttajan mark-
kinoita. 

WISE:n  arvo tulee hyvin esille, kun yritetään hankkia 
vastaava informaatio perinteisin menetelmin. Tarvitaan 
pikät  ja  kalliit tutkimukset saatavilla olevan, ajankoh-
taisen informaation kerääiniseksi.  FIA-WISE:n  kautta tämä 
tapahtuu nopeasti  ja  helposti. 

Seuraavassa esimerkkejä tarj onnasta. 

MATKAILU: 
*  dynaaminen informaatio  (sat.  häiriät...) 
*  kerhojen osoitteet  ja  tarjottavat etuisuudet 
* inoottoritiet  ja valtaväylät (tullimaksut...) 
*  alueelliset nähtävyydet 
* yleisinformaatio  (kansalliset vapaapäivät...) 

MOOTTORIURHEILU: 
*  järjestettävät kilpailut, tulokset jne. 

TEKNIIKKA: 
*  markkinoilla olevat uudet mallit  

HISTORIA: 
* moottoriurheilu 
*  tekniikka 

LIIKENNE: 
* ajolupamääräykset,  sallitut  promille -arvot ym. 

LAKIAS lAT: 
*  lait  ja  säännökset Euroopan maissa.  

6.  TIENKAYTTAJAN I4IELIPIDEKYSELY 

 6.1  TAUSTATIEDOT 

Mielipidekysely  suoritettiin Uudenmaan piirin alueella 
torstaina,  12.7.1990.  Haastateltavat valittiin satun-
naisesti, joskin siten, että useita erityyppisiä tien- 
käyttäjiä tulisi edustetuiksi. 

Kyselyyn osallistumista kysyttiin  29  henkilölta,  joista 
viisi kieltäytyi kiireen  tai  muun syyn vuoksi. Otoksen 

 koko  on  siis  24  henkilöä. 

Haastattelupaikkoja  oli kolme. Ensimmäinen paikka oli 
valtatie  3:n  varrella sijaitseva 

 Keimolanportti,  toinen  
SHELL-huoltoasema Hyvinkäällä  ja  i kolmas  valtatie  4:n 

 varrella sijaitseva Tuuliruusu. Otos jakautui haastat-
telupaikan mukaan seuraavasti: 

Keimolanportti 	3  henk.  
SHELL 	9  henk. 
Tuuliruusu 	12  henk. 
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Kyselyyn osallistui neljä naista  ja  20  miestä eri ikä-
ryhmistä. Seuraavassa mielipidekyselyn sisältä pääpiir -
teittäin. 

TAUSTATIE  DOT:  

- KOTIKUNTA 
-  VUOTUISET AJOKILOMETRIT 

KYSYMYKSET:  

1. PITÄISIKÖ TIENKAYTTAJILLE TARJOTA NYKYISTÄ ENEMMÄN 
INFORMAATIOTA LIIKENNE-  JA  KELIOLOSUHTEISTA?  

2. MILLOIN TARVITSETTE ENITEN INFORMAATIOTA? MINKÄLAI-
SILLA MATKOILLA?  

3. MISTÄ AIHEISTA HALUAISITTE INFORMAATIOTA?  

4. MISSÄ TEILLE OLISI ENITEN HYÖTYÄ INFORMAATIOSTA?  

5. MISTÄ HALUAISITTE TIEDOT SAADA?  

6. MITÄ PALVELUTIETOJA HALUAISITTE SAADA, KUN SUUNNITTE-
LETTE VAPAA-AJAN MATKAA, ESIM. LOMANATKAA?  

7. MITEN LIIKENNETTÄ KOSKEVA INFORMAATIO VAIKUTTAA 
REITIN VALINTAANNE  JA  MATKAN AJOITUKSEEN?  

8. SEURAATTEKO  NYKYISTÄ TIELIIKENTEEN TIEDOTTANISTA? 
MITÄ MIELTÄ OLETTE SIITÄ? 

Kotikunnat: 	Hyvinkää(8), Helsinki(5), 	Heinola(2), 
Jyväskylä(2),  Alavus, Espoo, Kouvola, Nurmijärvi, 
Padasjoki, Riihimäki, Vantaa. Vuotuisten ajokilometrien 
keskiarvo:  46,8  tkm.  

6.2  VASTAUSTEN ARVIOINTIA 

Suurin  osa haastateltavista  suhtautui tienkäyttäjien 
informointiin positiivisesti  ja  piti toivottavana, että 
sitä kehitettäisiin sekä laadullisesti että määrällises-
ti. 

Tienkäyttäjät  suhtautuivat tiellä liikkumiseen  ja  sitä 
varten tarvittavaan informaatioon yleensä ottaen samalla 
tavoin erittelemättä sitä  matkan  tarkoituksen mukaan. 
Useimmat olivat sitä mieltä, että tärkeintä  on  tietää 

 sää  ja  keli sekä ruuhkapaikat. 
Tiedon tarpeen kannalta korostuu vuodenajoista talvi, 
joka  on  ajo-olosuhteiltaan vaativin. Myös syksy siirty-
rnäkautena koetaan vaativaksi. 
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Tietöistä  ja reittivaihtoehdoista informointi  koetaan 
hyödylliseksi. Muista tiedoista ei olla erityisen kiin-
nostuneita eikä niitä koeta tarpeellisiksi muutamia 
poikkeuksia lukuun ottamatta. 

Ammattiautoilijat  suhtautuvat monipuolisempaan infor-
mointiin mielenkiinnolla  ja  ulkomailla, varsinkin Keski- 
Euroopassa, matkailleet esittivät mielellään havaintojaa 

 ko.  aiheeseen liittyvistä palvelutasoeroista. Tosin 
myös todetaan, ettei Suomen olosuhteet ole suoraan 
verrannolliset muihin maihin. 

Informaatiota tulisi olla saatavilla sekä ennen matkaa 
että matkalla ollessa. Ylivoimaisesti parhaana tiedon-
välityskanavana pidettiin radiota. Noin puolet haasta-
tatelluista kertoi kuuntelevansa YLE:n  Radio  Suomen 
ohjelmaa Liikenne -Radio.  Myöskin  Radio-City:n  aamu-
ruuhkalähetys  on  suosittu.  

TV  ja tienvarsiopasteet  koettiin myös hyvinä informaa-
tion välittäjinä. 	Muita kanavia ei tässä yhteydessä 
liiemmälti mainittu. 	Esim. tarvetta puhelimitse saa- 
tavaa informaatioon ei tuonut esille kuin kolme hen-
kilöä. 

Palvelutietojen  saatavuutta ei pidetty erityisen tar-
peellisena. Perheelliset  ja  vanhemmat henkilöt osoit-
tivat jonkin asteista kiinnostusta palvelutietoja 
kohtaan vapaa-ajan  matkan  yhteydessä. Kiinnostavimpia 
aiheita olivat majoitus-  ja ruokailumandollisuudet, 

 huoltoasemat sekä levähdysalueet. 

Useimmat tienkäyttäjät pyrkivät valitsemaan reittinsä  ja 
 ajoittamaan matkansa suhteellisen joustavasti ottaen 

huomioon saadun informaation. Tärkeää  on  mandollisimman 
vapaa liikkuminen  ja  se,  että itse voi vaikuttaa päätök-
sentekoon. 

Informoinnissa  pitäisi huomioida myös, että tienkäyttä-
jät olisivat varmasti selvillä siitä, mistä milloinkin 
tiedot ovat saatavissa.  

7.  TIELAITORSEN INFOR}IAATIOPALVELUJEN  TULEVAISUUDEN 
NKYMIA  

7.1  AUTOMAATTISET MITTAUSJÄRJESTELMÄT  

7.1.1  AUTOMAATTISET MITTAUSASEMAT 

Päätieverkolla  on  noin  150  automaattista mittausasemaa, 
jotka havaitsevat inittauspisteen ohittavat ajoneuvot  ja 
tallentavat  muistiinsa 
- ohitushetken 
- ajosuunnan 
-  nopeuden  ja 
-  ajoneuvon pituuden. 
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Tämän lisäksi päätieverkolle perustetaan noin  30  akseli- 
ja  kokonaispainojen punnituslaitteella varustettua ase-
maa. 

Liikenteen mittaustiedot välittyvät puhelinlinjoja 
pitkin tielaitoksen tietojärjestelmään tiedostoksi. 
Tiedot saadaan tarvittaessa reaaliaikaisesti suoraan 
työasemaan. 

Mittauspisteiden  kautta kulkee keskimäärin miljoona 
autoa päivittäin. Lilkennetiedot saadaan jokaisesta 
pisteestä vuoden jokaiselta tunnilta. Valtavan tieto- 
määrän ansiosta tiedetään paremmin liikenteen tunti-, 
viikonpäivä-  ja kausivaihtelut.  Samalla saadaan tietoa 
liikenteen koostumuksesta kolmeen ajoneuvon kokoon 
perustuvaan luokkaan jaettuna. 

Eri tekijöiden vaikutusta liikennekäyttäytymiseen  ja - 
 turvallisuuteen voidaan selvittää eri tavoin kuin ennen. 

Yhdistämällä liikennetiedot tiesääasemien antamiln tie-
toihin voidaan tarkastella, kuinka autoilijat valitsevat 
nopeutensa olosuhteiden mukaan. Järjestelmän ansiosta 
voidaan myös tutkia liikennesuoritteen jakautumista eri 

 sää-  ja kelioloihin  paremmin kuin ennen. 

Tarkempia liikennetietoja tullaan käyttämään myös lii-
kenteen välityskyvyn selvittämisessä sekä mandollisesti 
myös liikenteen ohjauksessa  ja tienkäyttäj len opastuk-
sessa. Ihannetapauksessa tielaitos  pystyy kertomaan 
autoilijalle, mikä ajoreitti kannattaa valita,  ja  mikä 

 on  ko.  reitin todennäköinen ajoaika.  

7.1.2  AUTOMAATTISET TIESÄAASEMAT 

Tielaitoksessa  kehitteillä olevan tiesääpalvelujärjes-
telmän tavoitteena  on  tuottaa  sää-  ja kelitietoutta  tien 
kunnossapitäjälle sekä osin myös tienkäyttäjälle. 

Tavoitteena  on,  että ajantasajärjestelmä välittää  tie
-sääaseman mittaustiedot  ja  ilmatieteen laitoksen antamat 

ennusteet sekä  kuvat  suoraan työasemaan. 

Tällä hetkellä  on  käytössä  114  tiesääasernaa. 	Piirit 
rakentavat asemia systeemin käyttöönoton tandissa,  n. 5-
15  asemaa/piiri.  Lähivuosien tavoitteena  n. 150  aseman 
verkko. Järjestelmän täysimittainen käyttöönotto 
kaikissa piireissä tapahtuu  v. 91-92.  

Päätieverkolla  sijaitsevat tiesääasemat mittaavat ilman 
lämpötilaa  ja  kosteutta, tuulen nopeutta  ja  suuntaa, 
sadetta, tienpinnan tilaa (kuiva, märkä, luminen, jäinen 
jne.) sekä maan lämpötilaa; myöhemmin mandollisesti myös 
näkyvyyttä. Piirissä oleva keskusasema kokoaa tiedot 
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alueeltaan datasiirtona. 	Piirien keskusasemat voivat 
olla yhteydessä myös toisiinsa  ja  saada muiden piirien 
sääasemien tietoja. 

Tiesääohjelmiston  tuottama informaatio sisãltää  min,  seu-
raavaa: 
-  6-12  tunnin  alueellinen sääennuste halutuin välein  (3-
12 h)  
- säätutkakuva  tunnin  välein, josta lasketaan myös 
numeerinen ennuste 
- tiesääasematiedot  kartalla 
- tiesääasematietojen  trendit  ja taulukot 
- hälytyssoitto valittuun  puhelimeen  tai  kaukohakulait-
teeseen,  kun sään kehitys ylittää valitut  raja-arvot 
sovitulla sääasemalla 
- tiedonvälitysmandollisuus työasemalta  toiselle työ- 
asemalle  tai  keskuskoneelle,  jolloin voidaan välittää 
tosiaikaista tietoa esim. suolaustoimenpiteistä. 

Ensisijaisena tavoitteena  on  parantaa sään  ja kelin  hal-
lintaa siten, että talvikunnossapito voidaan toteuttaa 
oikea-aikaisesti  ja suunnitelmallisesti.  Suurin hyöty 
saavutetaan tienpinnan jäätymisen ennakoinnissa. 

Tienkäyttäjiä  voidaan varoittaa hankalista keleistä sekä 
 kel  muutoksista. Tienkäyttäj äinformaation kehittäminen 

edellyttää viestinnän eri käyttötapojen sekä liikenne- 
käyttäytymisen tutkimista.  

7.2  KEHITYSTOIMINTAA  PIIREISSA  

7.2.1  OULUN PIIRI 

Oulun piiriissä otettiin käyttöön  6.9.1990  uusi palvelu- 
alue. Ouluntullin palvelualue  on  tällä hetkellä  kor-
kealuokkaisin  tienkäyttäjien virkistykseen tarkoitettu 
alue. Tämä  on  myös ensimmäinen informaatiokeskushanke, 
johon tielaitos  on  osallistunut. Toteutukseen ovat 
osallistuneet lisäksi öljy-yhtiö sekä lähialueen  kun-
nat. 

Ouluntullin palvelualueella  on  informaatiokeskus,  jossa 
tienkäyttäjälle tarjotaan matkailuneuvontaa, mandolli-
suus hotellihuonevarauksiin, erilaisia palvelutietoja 
sekä tieliikenteeseen liittyvää informaatiota. 
Informaatiokeskuksessa  on  elektroninen reittiopastus-
kartta, josta voi saada opastuksen alueen tärkeimpiin 
rnatkailukohteisiin, hotelleihin  ja  eräisiin muihin 
kohteisiin. 
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Tielaitoksen 	asiakaspäätteestä 	tienkäyttäjä 	saa 
reaaliaikaista  informaatiota  sää-  ja keliolosuhteista: 

 ilman lämpötila, sateisuus sekä kelitilanne. Tarjolla 
 on  myös erilaisia esitteitä  ja  karttoja. 

Päätteen tarjonnan lisäämistä selvitetään. Tavoitteena 
 on  kehittää palvelutarjontaa asiakaspalautteen perus-

teella, koskien esim. reitti-  ja ajoaikatietoja, pysä-
köinnin  ohjausta sekä liikenteen haitoista informoi.inis

-ta.  

7.2.2  KYMEN PIIRI 

Automaattisilta tiesääasemilta  sää-  ja kelitietoja 
keräävä tiesääpalvelujärjestelmä  on  ollut käytössä Kymen 
piirissä talvikauden  1989-90.  Kyseessä  on  ollut ns. 
kokeiluversio. Tavoitteena  on,  että talvikauden  1990-
91  alussa  on  toiminnassa uusi tiesääennusteet  ja 
tutkakuvat  sisältävä tiesääpalveluj ärj estelmä. 

SBC  Radio  Oy, paikallisradio,  on  ollut mukana kokei-
lussa. Palaute  on  ollut pääsääntöisesti positiivista. 
Kelitietoja  on  välitetty kuuntelijoille sekä säännöl-
lisin lähetyksin että satunnaisesti.  Radion  studioon 
sijoitettu tietokone  on  ollut  moderni -yhteydessä  tie-
piirin keskustietokoneeseen, joka  on  automaattisesti 
päivittänyt SBC:n tiedostot noin  15-20  minuutin välein. 

SBC  Radio  Oy toivoo toiminnan jatkuvan syksyllä  1990. 
 Palvelua tehostaisi käyttäjäkoulutus, jossa tietojen 

tulkintaa  ja  erilaisia tilanteita selvitettäisiin lisää. 

Vastaavanlainen järjestely  on  ollut toiminnassa myös 
YLE:n alueradion kanssa. Palaute  on  ollut tästäkin 
positiivista.  Sää-  ja kelitietoja  on  välitetty  radion 

 lisäksi huoltoasemilla sij aitsevien  TV-rnonitorien 
 kautta. 

Kymen piirissä  on  kokeiltu myös siirrettävää nopeuden 
näyttötaulua, mikä  on  saanut myönteistä palautetta. 
Tällä uudella palvelulla  on  mandollisesti myös liiken-
neturvallisuutta parantava vaikutus.  

7.2.3  VAASAN PIIRI  

JOKE-koulutuksen yhteydessä  on  aloitettu kehitystyö, 
jonka tavoitteena  on  tienkäyttäjän  tiedottamisen 
parantaminen. Erityisenä mielenkiinnon kohteena  on 

 talvihoitotoiinenpiteistä tiedottaininen.  

Tavoitteena  on  tiedotusjärjestelmä, 	josta matkaa 
suunnitteleva  tai  matkalla oleva tienkäyttäjä saisi 
mandollisimman luotettavaa, ajankohtaista  ja  hänen 



tarpeitaan palvelevaa tietoa. 	Pitkän aikavälin tie- 
dottamisessa  on hahmoteitu  myös liikenteen opetuksen  ja 

 asennekasvatuksen kanssa työskentelevien yhteistyötaho-
jen roolia.  

Tie-  ja liikenneolosuhteisiin  vaikuttavaa tietoa kerä-
tään piirin sääasemilta, liikenteen mittauspisteistä, 
ilmatieteen laitoksen alueyksikön sääennusteista, 
sääennusteista, poliisilta, tienvarsipaivelulaitoksilta 
sekä tienpitäjän omalta organisaatioita. Tiedot kerä-
tään alkuvaiheessa kolmeen tiedonvälitystä koordinoivaan 
tiernestaripiiriin, joissa tieto tulkitaan, lajitellaan 

 ja  sitä täydennetään tienpitotiedoilla. 

Tiedoista kerätään päivittäinen paikalliset erityis-
olosuhteet huomioiva kelitiedote. Käytettäviä  tie-
donvälittäjiä  ovat alue-  ja  paikallisradiot, televisio 
sekä yleiset palvelupuhelimet. Tulevaisuudessa lienee 
myös muuttuvien liikennemerkkien käyttö mandollista. 

Pitkän aikavälin tiedotus tapahtuu pääasiassa vuo-
denajoittain esitteiden, lehtiartikkeleiden yms. muodos-
sa. Pitkän aikavälin tiedottamisesta vastaa piirikont-
torin tiedottajaryhmä.  

7  •  3  PALVELUJEN KEHITTAMISMAHDOLLISUUKSIA 

Jokaisella tienkäyttäjäryhmällä, kuten henkilö-  ja  kuor-
ma-autoilijat,  on erityistarpeensa;  osittain ne ovat 
samoja. Minkälainen informaatio ketäkin palvelee  ja 

 miten sellaista voidaan tuottaa, antaa haasteita palve-
lujen kehitystyölle. 

Tavoitteena  on  kehittää tienkäyttäjää parhaiten palvele-
valle informaatiolle keräily-, jalostus-  ja  jakelujär-
jestelmä. Kehitystyö pyritään tekemään tienkäyttäjän 
kanssa vuorovaikutteisesti: tarpeiden kartoitus kyse-
lyin, palvelukokeilu, palaute  ja  korjaukset.  

7.3.1 LTS  

Lyhyellä tähtäyksellä Teksti -TV:n  sekä alue-  ja  paikal-
lisradion käytön tehostaminen  on  ensisijaista. YLE:n 
Teksti-TV: n informaatiotarj ontaa  parannetaan. Tietäitä 
koskevaan osioon saadaan graaffinen näyttö  ja  tietojen 
ajantasaisuus paranee. Sivujen ylläpito siirtyy tiehal-
litukseen. 

Muuta Teksti-TV:ssä välitettävää,  matkan  suunnittelua 
palvelevaa informaatiota voisivat olla matka-ajat sekä 
levähdysalueita, huoltoasemapalveluja, keliä  ja  liiken-
nettä haittaavia erikoiskuljetuksia koskevat tiedot. 
Teksti-TV:n  heikko puoli  on  sen  käytön hitaus, mutta 
tähän  on  tiedossa parannuksia. Paikallis -TV:n  käyt-
tömandollisuuksia olisi tutkittava. 



37 

Sää-  ja keliolosuhteita,  ruuhkia sekä satunnaisia häi-
riöitä (poliisi) koskevassa informoinnissa  radion 

 mandollisuudet ovat toistaiseksi parhaimmat. Liikenne- 
tiedottamisen tulisi olla päivittäistä kattaen ruuhka- 
ajat. Valtakunnallisen  ja  alueellisen tiedottamisen 
rooli tulisi selkiinnyttää. Taajuusalueet olisi saata-
va yleisön tietoisuuteen. 

YLE:ssä  on  tekninen RDS-valmius, suurin ongelma lienee 
vastaanottimien puute. RDS-järjestelmä  on  hyöty-  ja 
hintasuhteeltaan paras  muihin nykyisiin järjestelmiin 
verrattuna.  

Sää-  ja kelitietojen kanavointi  jakeluun  ja  niiden esi-
tysmuoto ovat kehitettäviä aiheita. Tietojen välitys 
suoralla tietokoneyhteydellä radioon  on  todettu hyväksi 
ratkaisuksi Kymen piirissä. Myönteisiä kokemuksia  on 

 myös tiemestarin  ja  paikallisradion välisestä yhteis-
työstä Vaasan piirissä. Ouluntullin asikaspäätteestä ei 
ole vielä saatu palautetta. 	Kustannukset nousevat 
tässäkin merkittäväksi tekijäksi. 	Asiakaspäätepalvelu 
ei ole ainakaan tässä vaiheessa realistinen vaihtoehto 
valtakunnallisella tasolla ilman lisätukea, esim. 
mainosrahoitusta. 

Ruotsissa  on  viikonloppuisin, ajalla 20.lO. -17.4.,  toi-
minnassa järjestelmä, josta saa puhelimitse tiekohtaiset 
kelitiedot  15  päätielle. Kyseessä  on äänitaajuuspuheli-
mella aktivoituva itsepalvelujärjestelmä,  joka pohjautuu 
tietokoneeseen. Opiskelijat päivittävät  kel itietoj  a 
telefaxeina  saatavien tiemestarien raporttien perusteel-
la. Järjestelmän kustannukset ovat kohtuulliset;  vas-
taavanlaisen  järjestelmän rakentamista Suomeen kannattaa 
tutkia. Jonkinlaisen informaatiopalvelun kehittäminen 
yleiseen tietoverkkoon tulee todennäköisesti ajankohtai-
seksi. Tälläinen informaatiotarjonta palvelisi lähinnä 
tienkäyttäjän strategista suunnittelua. Laaja-alaisesti 
rakennetulla järjestelmällä voi mandollisesti vaikuttaa 
myös kulkumuotoj akautumiin. 

Automaattisista mittausasemista saatava tieto  on piste-
mäistä,  joten informaation suoranainen hyöty tienkäyttä-
jälle  on  ainakin toistaiseksi rajoitettua. Ruuhkainfor-
mointiin tulisi vakiinnuttaa kansantajuinen käytäntö. 

Reitinvalintaohjelmiston hyödynnettävyys  olisi tutkitta-
va. Reittiopastuksen järjestäminen vaatinee kuitenkin 
huomattavaa panostusta, joten siitä saatava hyöty olisi 
tunnettava. Kysyntää tälläiselle palvelulle todennäköi-
sesti olisi. Palvelu tulisi mandollisesti osittain  mak-
sulliseksi.  

Tietöitä koskevan informaation osalta heikoin kohta  on 
 tietojen ajantasaisuus. Työmaalla tulisi tiedostaa  se 

informaatiotarve,  joka kohdistuu tietöistä tienkäyttä-
jälle aiheutuviin haittoihin. Mandollisuudet parantaa 
tilannetta ovat olemassa, esteellisyys lienee asenne- 
kysymys. Yhteisymmärrys  on  sekä työmiehen että tien- 
käyttäjän etu. Piirikonttorin pitäisi olla ajantasalla 
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alueellaan olevista työmaista. Tietojen tulisi siirtyä 
päätteeltä päätteelle. 

öljy-yhtiöiden kanssa yhteistyössä olisi mandollista 
kehittää huoltoaseinien informaatiotarjontaa säätä, 
keliä, tietöitä sekä ruuhkia koskevan informaation 
osalta. Eräs  idea on näyttä,  jossa tietylle tieosuu-
delle saataisiin useita tietoja samanaikaisesti. 

Painotuotteita  voisi kehittää esim. tien laatua, tien-
varsipalveluja sekä liikennettä erityisesti lisääviä 
tapahtumia koskevan informaation osalta. Tärkeimmistä 
välimatkoista laadittanee matka-aikataulukko. Automaat-
tisen mittausjärjestelmän ansiosta tämän laatimiseen  on 
luotettavampaa  tietoa liikenteen vaihteluista ym. kuin 
aikaisemmin. Jonkinlaisen  EUROPA  GUIDE  -oppaan mandol-
lisuuksia tulisi tutkia. 

Kevyen liikenteen palveluuri tulisi kiinnittää huomiota 
piiritasolla. Kehitettäviä kohteita olisivat esim. pyb-
räilyreittikartat  ja  reittien merkintä. 

Muuttuvia informaatiotauluja käytetään useissa maissa 
satunnaisten häiriöiden, häiriän keston, liikennevirran 
nopeuden ym. tiedon välittämiseen. Käyttämandollisuudet 
ovat kuitenkin vielä suhteellisen rajalliset. Pistemäi

-sen ajonevon nopeusnäytön  hyöty lienee tuntematon.  Va-
roitustarkoituksiin, esim. musta  jää,  käytettävien tien-
varsiopasteiden mandollisuuksia pitäisi tarkastella. 

Puhelinpalvelun hyädyllisyyttä  voisi tutkia järjestä-
mällä ajallisesti  ja  alueellisesti rajattu kokeilu. 
Numerosta saisi esim. säätä, keliä, ruuhkia, tietöitä, 
haitallisia tieosuuksia sekä kunnossapitoa koskevaa 
informaatiota. "Minkälaiseen kysyntään  on  kapasiteettia 
vastata?", "minkälaista markkinointia tarvitaan?"  ja 
"hinnoitellaanko  palvelut?" ovat avoimia kysymyksiä. 
Aminattiliikenteen palvelut tulisivat mandollisesti 
maksullisiksi. 

Pasilaan  on  suunnitteilla tielaitoksen oma inforinaa-
tiokeskus, jonka tarkoituksena olisi ainakin alkuvai-
heessa välittää lähinnä tielaitosta  ja sen  toimintaa 
koskevaa yleisinformaatiota. Tielaitoksen rooli 
liikenneohjelmissa  on  ollut toistaiseksi suhteellisen 
vaatimaton.  Television  mandollisuuksia hyödynnetään 
nykyään tietoiskuissa.  

7.3.2 PTS  

Pystyäkseen vastaamaan niihin vaatimuksiin, jotka 
kohdistuvat vuoden  2000  jälkeen liikenneympäristöön, 
täytyy seurata sitä kehitystyötä, joka tehdään 
Euroopassa, 	mm. 	PROMETHEUS- 	ja 	DRIVE-projektien 
piirissä, sekä Euroopan ulkopuolella. 
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Inforinaatioteknologian 	ja 	tiedonvälitystekniikan  
soveltaminen  tieliikenteeseen,  tähän mennessä esille 

 tulleissa sovellutusvaihtoehdoissa,  tulee vaatimaan 
merkittävää panostusta  infrastuktuuriin.  

Ruotsin  tielaitos  on  rakentanut  Västsverige-koealueen, 
 jossa testataan uuden  informaatiotekniikan  soveltamista 

 tieliikenteeseen  "aidossa" ympäristössä.  Erityiseliä 
 mielenkiinnon kohteena ovat ne uudet sovellutukset, 

jotka  PROMETHEUS-  ja  DRIVE-projektit saavat aikaiseksi.  

Västsverige-kokeilun tavoitteena  on  tienpidon  tehostami-
nen,  tienkäyttäjän informoinnin  kokonaisvaltainen kehit-
täminen sekä  koko  liikenneympäristän  toiminnan paran-
taminen  ja  ympäristähaittojen  vähentäminen. Pitkällä 
tähtäyksellä  liikenneinformaatio  ja  liikenteen ohjaus 
tulevat vaikuttamaan tienpitoon.  
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